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2) Artikel 138, lid 1, van richtlijn 2006/112, zoals gewijzigd bij richtlijn 2010/88, moet aldus worden uitgelegd dat het
rechtstreekse werking heeft, zodat belastingplichtigen zich voor de nationale rechter jegens de staat op deze bepaling kunnen beroepen
teneinde vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor een intracommunautaire levering te verkrijgen.
(1)

PB C 344 van 23.11.2013.

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 9 oktober 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door de Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol — Spanje) — Ministerio de
Defensa, Navantia SA/Concello de Ferrol
(Zaak C-522/13) (1)
(Verzoek om een prejudiciële beslissing — Mededinging — Staatssteun — Artikel 107, lid 1, VWEU —
Begrip „staatssteun” — Onroerendezaakbelasting — Belastingvrijstelling)
(2014/C 439/16)
Procestaal: Spaans
Verwijzende rechter
Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partijen: Ministerio de Defensa, Navantia SA
Verwerende partij: Concello de Ferrol
Dictum
Artikel 107, lid 1, VWEU moet aldus worden uitgelegd dat sprake kan zijn van door die bepaling verboden staatssteun wanneer een aan
de staat toebehorend terrein dat ter beschikking is gesteld van een onderneming die volledig in handen is van de staat en die op dat terrein
goederen vervaardigt en diensten levert die tussen de lidstaten kunnen worden verhandeld op markten die openstaan voor concurrentie,
wordt vrijgesteld van onroerendezaakbelasting. Het staat evenwel aan de verwijzende rechter om na te gaan of die vrijstelling, gelet op alle
relevante gegevens van het bij hem aanhangige geding en de in dit verband door het Hof van Justitie van de Europese Unie verstrekte
uitleggingsgegevens, moet worden aangemerkt als staatssteun in de zin van die bepaling.
(1)

PB C 367 van 14.12.2013.

Arrest van het Hof (Negende kamer) van 9 oktober 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — Douane Advies Bureau Rietveld/
Hauptzollamt Hannover
(Zaak C-541/13) (1)
(Prejudiciële verwijzing — Douane-unie en gemeenschappelijk douanetarief — Tariefindeling — Post
3822 — Begrip „reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik” — Indicatoren die
blootstelling aan een vooraf bepaalde responstemperatuur aanduiden)
(2014/C 439/17)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Finanzgericht Hamburg
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Douane Advies Bureau Rietveld
Verwerende partij: Hauptzollamt Hannover
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Dictum
Post 3822 van de gecombineerde nomenclatuur, die is opgenomen in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van
23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals gewijzigd bij
verordening (EU) nr. 861/2010 van de Commissie van 5 oktober 2010, moet in die zin worden uitgelegd dat temperatuurindicatoren,
zoals de onder de benaming „WarmMark” en „ColdMark” verhandelde producten, die door een kleurverandering als gevolg van de variatie
in het volume van de vloeistoffen die zij bevatten, onomkeerbaar aanduiden of een hogere of een lagere temperatuur dan een bepaalde
drempel was bereikt, niet onder deze post vallen.
(1)

PB C 9 van 11.1.2014.

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 9 oktober 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door het Hovrätt för västra Sverige — Zweden) — Strafzaak tegen Ove Ahlström, Lennart
Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic
(Zaak C-565/13) (1)
[Prejudiciële verwijzing — Externe betrekkingen — Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de
Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko — Volledige uitsluiting voor communautaire
vaartuigen van de mogelijkheid van visserijactiviteiten in de Marokkaanse visserijzones op basis van een
door de Marokkaanse autoriteiten zonder medewerking van de instanties van de Europese Unie verleende
vergunning]
(2014/C 439/18)
Procestaal: Zweeds
Verwijzende rechter
Hovrätten för västra Sverige
Partijen in de strafzaak
Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic
Dictum
De partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko, goedgekeurd namens de
Gemeenschap bij verordening (EG) nr. 764/2006 van de Raad van 22 mei 2006, met name artikel 6 ervan, moet aldus worden
uitgelegd dat communautaire vaartuigen daarbij worden uitgesloten van elke mogelijkheid om op basis van een door de Marokkaanse
autoriteiten zonder medewerking van de instanties van de Europese Unie verleende vergunning visserijactiviteiten in de Marokkaanse
visserijzones uit te oefenen.
(1)

PB C 15 van 18.1.2014.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 oktober 2014 — British Telecommunications plc/
Europese Commissie, BT Pension Scheme Trustees Ltd
(Zaak C-620/13 P) (1)
(Hogere voorziening — Staatsteun — Vrijstelling van een pensioenfonds van de verplichting om voor
bepaalde werknemers een bijdrage te storten in een pensioenbeschermingsfonds — Selectiviteit)
(2014/C 439/19)
Procestaal: Engels
Partijen
Rekwirant: British Telecommunications plc (vertegenwoordigers: J. Holmes, barrister, H. Legge QC)
Andere partijen in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: L. Flynn en N. Khan, gemachtigden), BT Pension
Scheme Trustees Ltd (vertegenwoordigers: J. Derenne en A. Müller-Rappard, advocaten, gemachtigd door M. Farley,
solicitor)

