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DOMSTOLEN
Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse, afsagt den 11. marts 1986 af Tribunal des Affaires
de Sécurité Sociale de Nanterre, i sagen Maria Frascogna
mod Caisse des Depots et consignations
(Sag 256/86)
(86/C 285/05)
Ved kendelse afsagt den 11. marts 1986, indgået til
Domstolens justitskontor den 9. oktober 1986, har Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre, i sagen Maria Frascogna mod Caisse des Depots et consignations, forelagt De europæiske Fællesskabers Domstol
en anmodning om præjudiciel afgørelse af følgende
spørgsmål:
Omfattes den særlige alderspension af anvendelsesområdet — i saglig henseende og i henseende til personkredsen — for forordning nr. 1612/68/EØF af 15. oktober
1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for
Fællesskabet (EFT specialudgave 1968 II, s. 467)?

Sag anlagt den 15. oktober 1986 af Kommissionen for
De europæiske Fællesskaber mod Den italienske Republik
(Sag 257/86)
(86/C 285/06)
Ved De europæiske Fællesskabers Domstol er der den
15. oktober 1986 anlagt sag mod Den italienske Republik af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
ved Giuliano Marenco, Kommissionens juridiske tjeneste, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i
Luxembourg hos Georgios Kremlis, Jean Monnet-bygningen, Kirchberg.
Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
— Det statueres, at Den italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold dels til artikel 14,
stk. 1, litra a), i Rådets sjette direktiv af 17. maj 1977

om merværdiafgift, dels til traktatens artikel 95, idet
den har bestemt, at moms skal opkræves af indførte
gratis vareprøver af ringe værdi, mens der ikke pålægges indenlandske vareprøver af samme art afgift.
— Sagsøgte tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter:
— Den forskelsbehandling, der er etableret ved dekret
fra republikkens præsident nr. 24 af 29. januar 1979,
udgør en overtrædelse af artikel 14, stk. 1, litra a), i
Rådets sjette direktiv af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet
beregningsgrundlag. For så vidt angår handelen mellem medlemsstaterne er nævnte artikel 14 en gennemførelse af bestemmelsen i traktatens artikel 95. Også
sidstnævnte bestemmelse er derfor overtrådt, for så
vidt som moms opkræves af indførsler fra de øvrige
medlemsstater.
— Direktivet går imidlertid videre end artikel 95, idet
det omfatter alle indførsler og altså også indførsel fra
tredjelande.
— Under den af Kommissionen indledte procedure har
de italienske myndigheder — efter først officielt at
have angivet, at den forskellige behandling skyldtes
sondringen i fællesskabsreglerne mellem indenlandske
transaktioner og import (jf. bilagene I og II til stævningen) — henvist til Geneve-konventionen af 7. november 1952, på hvis grundlag de er nået til det resultat, at indførsler fra lande, der har tiltrådt nævnte
konvention, og heriblandt samtlige Fællesskabets
medlemsstater, kan fritages for moms.
— Det kan imidlertid ikke på grundlag heraf antages, at
den omhandlede overtrædelse er ophørt. For dels har
de italienske myndigheder anerkendt, at der fortsat
bliver tale om forskelsbehandling af indførsler fra
lande, som ikke har tiltrådt Geneve-konventionen, og
dels bliver der også for de lande, der har tiltrådt den,
tale om en de facto-løsning, som ikke sikrer rettighederne for importører, der i tilfælde af afgiftspålæggeise vil kunne have vanskeligt ved at begrunde deres
krav for domstolene.

