INFORMATIE OVER DE NIET-GEPUBLICEERDE BESLISSINGEN

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 november 2011 —
X/Inspecteur van de Belastingdienst/Y en
X BV/Inspecteur van de Belastingdienst P

(Gevoegde zaken C-319/10 en C-320/10)

„Gemeenschappelijk douanetarief — Gecombineerde nomenclatuur —
Tariefindeling — Bevroren en gezouten kippenvlees zonder been — Geldigheid en
uitlegging van verordeningen (EG) nrs. 535/94, 1832/2002, 1871/2003, 2344/2003
en 1810/2004 — Aanvullende aantekening 7 op hoofdstuk 2 van gecombineerde
nomenclatuur — Beslissing van orgaan voor geschillenbeslechting van WTO —
Rechtsgevolgen”

1. Internationale overeenkomsten — Wereldhandelsorganisatie — Bevoegdheid van
Hof — Uitlegging en beoordeling van geldigheid van handelingen van instelling
van Unie ten aanzien van WTO-overeenkomsten — Daarvan uitgesloten —
Uitzonderingen — Handeling die nakoming van bijzondere in kader van WTO
aangegane verplichting beoogt te verzekeren — Uitdrukkelijke verwijzing naar
nauwkeurige bepalingen van die overeenkomsten (cf. punt 35)

2. Internationale overeenkomsten — Overeenkomst tot oprichting van
Wereldhandelsorganisatie — Beslissing van orgaan voor geschillenbeslechting
van WTO houdende vaststelling dat materiële regels van die overeenkomst niet
in acht zijn genomen — Onmogelijkheid om zich op die overeenkomsten of die
beslissing te beroepen ter betwisting van rechtmatigheid van handeling van Unie
(cf. punten 36-37)

3. Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefposten — Toelichtingen op
gecombineerde nomenclatuur — Aanvullende aantekening 7 op hoofdstuk 2
betreffende post 0210 — Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten of gepekeld —
Uitlegging van die aantekening tegen achtergrond van beslissing van orgaan
voor geschillenbeslechting van Wereldhandelsorganisatie over uitlegging van
term „gezouten”– Voorwaarden (Verordening nr. 2658/87 van de Raad, bijlage I;
verordening nr. 1810/2004 van de Commissie) (cf. punten 40-42, 44)
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4. Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefposten — Toelichtingen op
gecombineerde nomenclatuur — Aanvullende aantekening 7 op hoofdstuk 2
betreffende post 0210 — Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten of gepekeld —
Uitlegging en beoordeling van geldigheid van die aantekening tegen achtergrond
van beslissing van orgaan voor geschillenbeslechting van Wereldhandelsorganisatie
over uitlegging van term „gezouten” — Beslissing gegeven na aangiften voor vrij
verkeer van betrokken goederen — Daarvan uitgesloten (Verordening nr. 2658/87
van de Raad, bijlage I; verordening nr. 1810/2004 van de Commissie) (cf. punt 51,
dictum 1)

5. Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefposten — Vlees en eetbare slachtafvallen,
gezouten — Indeling onder post 0210 van gecombineerde nomenclatuur —
Voorwaarden — Vlees dat zodanig is gezouten dat eigenschappen ervan zijn
gewijzigd, ook al bevat het minder dan 1,2 % zout — Voorwaarde waarin
toepasselijke wettelijke regeling niet voorziet — Daarvan uitgesloten (Verordening
nr. 2658/87 van de Raad, bijlage I; verordening nr. 1810/2004 van de Commissie)
(cf. punten 54-60)

Voorwerp

Verzoeken om een prejudiciële beslissing — Rechtbank Haarlem — Uitlegging en gel
digheid van verordening (EG) nr. 535/94 van de Commissie van 9 maart 1994 tot wij
ziging van bijlage I van verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot
de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 68,
blz. 15), verordening (EG) nr. 1832/2002 van de Commissie van 1 augustus 2002 tot
wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrek
king tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief
(PB L 290, blz. 1), verordening (EG) nr. 1871/2003 van de Commissie van 23 oktober
2003 tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met
betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk dou
anetarief (PB L 275, blz. 5) en verordening (EG) nr. 2344/2003 van de Commissie van
30 december 2003 tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van
de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschap
pelijk douanetarief (PB L 346, blz. 38) — Delen van kippen, zonder been, bevroren en
inwendig en homogeen gezouten — Tariefindeling
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Dictum
In omstandigheden als die van de hoofdgedingen, waarin de aangiften voor de dou
aneregeling „in het vrije verkeer brengen” vóór 27 september 2005 zijn verricht, kan
noch bij de uitlegging van aanvullende aantekening 7 op hoofdstuk 2 van de gecom
bineerde nomenclatuur, zoals vastgesteld bij verordening (EG) nr. 1810/2004 van de
Commissie van 7 september 2004 tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG)
nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistiekno
menclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, noch bij de beoordeling van de
geldigheid van deze aanvullende aantekening worden uitgegaan van de beslissing van
het orgaan voor geschillenbeslechting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van
27 september 2005, waarbij een rapport van de beroepsinstantie van de WTO (WT/
DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) en twee rapporten van een WTO-panel (WT/
DS269/R en WT/DS286/R), zoals gewijzigd door het rapport van de beroepsinstan
tie, zijn aangenomen.

Beschikking van het Hof (Eerste kamer) van 10 november 2011 —
Agapiou Joséphidès/Commissie en EACEA

(Zaak C-626/10 P)

„Hogere voorziening — Toegang tot documenten — Verordening (EG)
nr. 1049/2001 — Artikel 4, lid 1, sub b, en lid 2, eerste streepje — Bescherming
van persoonlijke levenssfeer en integriteit van individu — Bescherming van
commerciële belangen — Verordening (EG) nr. 58/2003 — Uitvoerende
agentschappen — Bevoegdheid om confirmatieve verzoeken om toegang tot
documenten te behandelen — Transparantiebeginsel — Begrip ,hoger openbaar
belang’ — Onjuiste rechtsopvattingen”

1. Hogere voorziening — Middelen — Noodzaak van precieze kritiek op onderdeel
van redenering van Gerecht (Art. 256 VWEU; Statuut van het Hof van Justitie,
art. 58, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 112, lid 1,
sub c) (cf. punt 60)
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