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Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 22 oktober 2014 — Koninkrijk Spanje/Europese Commissie
(Zaak C-429/13 P) (1)
(Hogere voorziening — Cohesiefonds — Vermindering van de financiële bijstand — Onregelmatigheden in
de toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten — Vaststelling van het besluit door de
Europese Commissie — Niet-inachtneming van de gestelde termijn — Gevolgen)
(2014/C 439/13)
Procestaal: Spaans
Partijen
Rekwirant: Koninkrijk Spanje (vertegenwoordiger: A. Rubio González, gemachtigde)
Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Conte en A. Tokár, gemachtigden, bijgestaan door
J. Rivas Andrés, abogado)

Dictum
1) Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie Spanje/Commissie (T-384/10, EU:T:2013:277) wordt vernietigd.
2) Besluit C (2010) 4147 van de Commissie van 30 juni 2010 tot vermindering van de uit het Cohesiefonds toegekende steun voor de
volgende (groepen van) projecten: „Watervoorziening voor de bevolking in het stroomgebied van de Guadiana: regio Andévalo”
(2000.ES.16.C.PE.133), „Afvalwaterverwerking en -zuivering in het stroomgebied van de Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe en
beschermde natuurgebieden van de Guadalquivir” (2000.ES.16.C.PE.066) en „Watervoorziening aan de intergemeentelijke systemen
van de provincies Granada en Málaga” (2002.ES.16.C.PE.061), wordt nietig verklaard.
3) De Europese Commissie zal zowel in eerste aanleg als in de onderhavige hogere voorziening de kosten van het Koninkrijk Spanje en
haar eigen kosten dragen.

(1)

PB C 260 van 7.9.2013.

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 23 oktober 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Unitrading Ltd/Staatssecretaris van Financiën
(Zaak C-437/13) (1)
(Prejudiciële verwijzing — Communautair douanewetboek — Invordering van invoerrechten —
Oorsprong van de goederen — Bewijsmiddelen — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie —
Artikel 47 — Rechten van de verdediging — Recht op effectieve rechterlijke bescherming — Procedurele
autonomie van de lidstaten)
(2014/C 439/14)
Procestaal: Nederlands
Verwijzende rechter
Hoge Raad der Nederlanden

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Unitrading Ltd
Verwerende partij: Staatssecretaris van Financiën

NL

8.12.2014

Publicatieblad van de Europese Unie

C 439/11

Dictum
1) Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet ertegen verzet
dat het door de douaneautoriteiten op basis van de nationale procesregels geleverde bewijs van de oorsprong van ingevoerde goederen
berust op de resultaten van onderzoek door een derde waarover die derde geen opening van zaken wil geven, noch aan de
douaneautoriteiten noch aan de aangever, waardoor de verificatie of de weerlegging van de juistheid van de gebruikte conclusie wordt
bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt, mits het doeltreffendheidsbeginsel en het gelijkwaardigheidsbeginsel worden geëerbiedigd.
Het staat aan de nationale rechterlijke instantie om te onderzoeken of dit in het hoofdgeding het geval is geweest.
2) In een geval als aan de orde in het hoofdgeding en in de veronderstelling dat de douaneautoriteiten geen opening van zaken kunnen
geven over de betrokken onderzoeken, moeten de vraag of de douaneautoriteiten moeten ingaan op een verzoek van de belanghebbende
om op zijn kosten onderzoeken te laten verrichten in het als land van oorsprong vermelde land, en de vraag of het van belang is dat
nog gedurende een beperkte tijd gedeelten van de monsters van de goederen zijn bewaard, waarover de belanghebbende had kunnen
beschikken met het oog op onderzoek door een ander laboratorium, en zo ja, of de douaneautoriteiten de belanghebbende dienen te
wijzen op het feit dat submonsters van de goederen beschikbaar zijn en dat hij deze kan opvragen voor een dergelijk onderzoek,
worden beantwoord op basis van de nationale procesregels.

(1)

PB C 325 van 09.11.2013.

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 9 oktober 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door de Administrativen sad — Varna — Bulgarije) — Traum EOOD/Direktor na Direktsia
„Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata
agentsia za prihodite
(Zaak C-492/13) (1)
(Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Btw — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 138, lid 1 —
Vrijstellingen voor intracommunautaire handelingen — Afnemer die niet voor btw-doeleinden is
geregistreerd — Verplichting voor de verkoper om de authenticiteit van de handtekening van de afnemer of
van diens vertegenwoordiger aan te tonen — Evenredigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel en
vertrouwensbeginsel — Rechtstreekse werking)
(2014/C 439/15)
Procestaal: Bulgaars
Verwijzende rechter
Administrativen sad — Varna

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Traum EOOD
Verwerende partij: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na
Natsionalnata agentsia za prihodite

Dictum
1) De artikelen 138, lid 1, en 139, lid 1, tweede alinea, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende
het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij richtlijn 2010/88/EU van de Raad van
7 december 2010, moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich in omstandigheden als in het hoofdgeding ertegen verzetten dat de
belastingdienst van een lidstaat het recht op vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor een intracommunautaire
levering weigert op grond dat de afnemer niet in een andere lidstaat voor doeleinden ter zake van de belasting over de toegevoegde
waarde was geregistreerd en de leverancier niet heeft aangetoond dat de handtekening op de documenten die zijn overgelegd tot
staving van zijn aangifte van de volgens hem vrijgestelde levering authentiek is en evenmin dat de persoon die deze documenten
namens de afnemer heeft ondertekend, vertegenwoordigingsbevoegd was, hoewel de bewijsstukken ter verkrijging van het recht op
vrijstelling die de leverancier heeft overgelegd tot staving van zijn aangifte, in overeenstemming waren met de in het nationale recht
vastgestelde lijst van aan deze dienst te overhandigen documenten en door deze dienst aanvankelijk als bewijsstukken zijn aanvaard,
hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.

