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Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 22 oktober 2014 – Konungariket Spanien mot
Europeiska kommissionen
(Mål C-429/13 P) (1)
(Överklagande — Sammanhållningsfonden — Nedsättning av det finansiella stödet — Oegentligheter i
tillämpningen av lagstiftningen om offentlig upphandling — Antagande av Europeiska kommissionens
beslut — Underlåtenhet att iaktta den frist som fastställts — Följder)
(2014/C 439/13)
Rättegångsspråk: spanska
Parter
Klagande: Konungariket Spanien (ombud: A. Rubio González)
Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: B. Conte och A. Tokár, biträdda av J. Rivas Andrés, abogado)

Domslut
1) Den dom som meddelats av Europeiska unionens tribunal i målet Spanien/kommissionen (T-384/10, EU:T:2013:277) upphävs.
2) Kommissionens beslut K(2010) 4147 av den 30 juni 2010 om nedsättning av det finansiella stöd som beviljats inom ramen för
sammanhållningsfonden för följande projekt eller grupper av projekt: ”Vattenförsörjning för den befolkning som är bosatt i floden
Guadianas avrinningsområde: regionen Andévalo” (2000.ES.16.C.PE.133), ”Sanering och rening av flodområdet Guadalquivir:
Guadaira, Aljarafe och EE NN PP i Guadalquivir” (2000.ES.16.C.PE.066), ”Vattenförsörjning för system inom flera kommuner i
provinserna Granada och Malaga” (2002.ES.16.C.PE.061) ogiltigförklaras.
3) Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Konungariket Spanien har haft,
såväl i målet i första instans som i förevarande mål om överklagande.

(1)

EUT C 260, 7.9.2013.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 23 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från
Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – Unitrading Ltd mot Staatssecretaris van Financiën
(Mål C-437/13) (1)
(Tullkodex för gemenskapen — Återbetalning av importull — Varors ursprung — Bevismedel —
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 47 — Rätten till försvar —
Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Medlemsstaternas processuella autonomi)
(2014/C 439/14)
Rättegångsspråk: nederländska
Hänskjutande domstol
Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: Unitrading Ltd
Motpart: Staatssecretaris van Financiën
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Domslut
1) Artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska tolkas på så sätt att den inte utgör hinder för att
tullmyndigheterna, med stöd av nationell processrätt, grundar sin bevisvärdering avseende importerade varors ursprung på resultaten
av analyser som utförts av tredje man, och denne vägrar att lämna närmare upplysningar om dessa analyser, varken till
tullmyndigheterna eller till tulldeklaranten, vilket gör det svårare eller omöjligt att kontrollera tillförlitligheten av de slutsatser som
dragits eller att vederlägga dem, förutsatt att principerna om effektivitet och likvärdighet har iakttagits. Det ankommer på den
nationella domstolen att undersöka om så är fallet i det nationella målet.
2) I en situation som den i det nationella målet, om tullmyndigheterna inte kan lämna närmare upplysningar om de berörda
analyserna, gäller att det är enligt nationell processrätt som den nationella domstolen ska bedöma huruvida tullmyndigheterna ska
bifalla en begäran från den berörda personen att, på egen bekostnad, låta utföra analyser av den berörda varan i det land som
deklarerats som ursprungsland samt huruvida det har betydelse att underprover från varuproven har bevarats under en viss tid och att
den berörda personen hade kunnat få tillgång till dessa för att låta ett annat laboratorium undersöka dem och – om svaret på dessa
frågor är jakande – huruvida tullmyndigheterna är skyldiga att upplysa den berörda personen om detta och om att denne kan begära
ut dessa för att utföra en sådan undersökning.

(1)

EUT C 325, 9.11.2013

Domstolens dom (femte avdelningen) av den 9 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från
Administrativen sad – Varna – Bulgarien) – Traum EOOD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i
danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za
prihodite
(Mål C-492/13) (1)
(Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG —
Artikel 138.1 — Undantag i samband med gemenskapsinterna transaktioner — Förvärvare som inte är
registrerad till mervärdesskatt — Säljarens skyldighet att fastställa äktheten av förvärvarens eller dennes
ombuds underskrift — Proportionalitetsprincipen, rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för
berättigade förväntningar — Direkt effekt)
(2014/C 439/15)
Rättegångsspråk: bulgariska
Hänskjutande domstol
Administrativen sad – Varna

Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: Traum EOOD
Motpart: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na
Natsionalnata agentsia za prihodite

Domslut
1) Artiklarna 138.1 och 139.1 andra stycket i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt, i dess lydelse enligt rådets direktiv 2010/88/EU av den 7 december 2010 ska tolkas så, att de under sådana
omständigheter som dem i det nationella målet utgör hinder för att en medlemsstats skattemyndigheter nekar rätt till undantag från
mervärdesskatteplikt för en gemenskapsintern leverans med motiveringen att förvärvaren inte är registrerad till mervärdesskatt i en
annan medlemsstat och att leverantören inte har styrkt vare sig att den namnteckning som finns i de handlingar som lämnats in till
stöd för leverantörens mervärdesskattedeklaration av den leverans som uppges vara undantagen från skatteplikt är äkta, eller att den
person som undertecknat dessa handlingar i förvärvarens namn var behörig att göra detta, samtidigt som de handlingar som
leverantören i samband med sin mervärdesskattedeklaration företett som bevisning för rätten till undantag från skatteplikt var i
överensstämmelse med den i nationell lagstiftning fastställda förteckningen över handlingar som ska uppvisas för
skattemyndigheterna och dessa myndigheter i ett inledande skede godtagit dessa handlingar som tillräcklig bevisning, vilket det
ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera.

