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Combaro SA/Europese Commissie

Arrest van r9 juli zorT flweede kamer)

Douøne-unie - Associa¡ieovereenkomsl tussen

de Europese Gemeenschap en de Republiek

Lelland - Artikel zjg Verorcleníng (EEG)

zgtj/92 - Terugbetaling en kwijtscheldingvøn

rechten bij invocr - lnvoer van linnen uil Lel-

lønd - Harclheidsclarnile - Bijzondere situølíe

- Frsuduletze handeli ng of klaarblíjkelíjke

nalatigheid - BesluiL van de Contmissie waarbU

l¿ þ¡tijtschrltling van de rcchlen bij invoer on-

gerechtv aardigd vo rd t verklaard

Verzoekster in deze zaak, Conrbaro SA, is

een onderneming die handel drijft in textiel

en andere goederen. In de periode 1999-

zooz (lrierna: 'reìevanle periode') heeft ver-

zoekster Iinrren geilnpoÌ1eerd uit Letland -
op dat moment nog geen lidstaat van de EU.

Het linnen was als textiel ondemorpen aan

irrvoerbeperkingen. Tijdens de relevante

periode golden er beperkende rnaatregelen

voor de iilvoer uil lnet ila¡ne China en Rus-

land. Textiel nret preferenliële oorsprong uit

Letland rvas vriigesteld van de invoerbeper.

kingen. Deze vrijstelling vloeide voort uit de

Associatieovereenkonrst trrssen de Errropese

Gemeenschappen en hrrn lidstaten ener-

zijds, en de Reprrbliek Letland andezijds.

Net als a¡rdere prodìrclen nret preferentiële

oorsprong r¡jt Letland genoot het textiel de
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douanevrijstelling slechts ilrdien de ilupor-

teur de oorspro¡rg enarr aarr de doua¡leauto-

riteiteu van de lidst¿at van irvoer aantoondc

door nriddel van een door de Letse douane-

autoritciten bìj de uitvoer afgegeven certifi-

caat. Tijdens de relevante periotle heeft ver-

zoekster het liilnerì rrit Letland in Dr¡itsland

in lret vrije verkeer laten brengen. Op ver-

toon van de certificaten (lìierna: 'litigieuze

certificaten') ìreeft verzoekster op grond van

dc Associatieovereenkornst om vrijstelling

van de rechten bij invoer vcrzodrt.

Naar aanÌeiding van een rapport van llet

Iluropees Bureau voor fraudebestrijding

{OLAF) lrebben de Duitse douaneautoritei-

lerì de Letse douarìeautoriteiterì oÌlt eetì

collrole aclrleraf van de litigieuze certifica-

ten verzocht. De Letse douaneautoriteiten

hebben daarop geantwoord dat de litigieuze

certificaten niet waren afgegeven door de

Letse tlouane en dat ze claaron als ongeldig

nroeten worden besdrouwd. Onldat de Letse

douaneautoriteiten de litigieuze certifi caten

ongeldig hadden verklaard, hebben de

Drritse douaneautoriteiten geoordeeld dat

verzoeksters irìrporten varì linnert rtit Letland

niet rneer voor preferentiëÌe behandeling in

aanr rrerking kwarnen. De Duilse ålrloriteilen

hebben daarorn een procedure van navordc-

ring van de desbetreffende redrten bij invoer

ingeleid. Bij beslissing van z8 novernber

2or2 Ireeft Iìet Firìarìzgericlìt Mùndren

evenwel geoordeeld dat kwijtsdrelding van

de door verzoekster verschuldigde redrten

bii invoer ernstig diende te rvorden ove ruo-

gen. Er waren narnelijk aanwijzingen dat de

litigierrze certificaten door tle ambtenaren

van de Letse douaneautoritciten willens eÙ

wetens len orrrecltte waren afgegeven.

Daarnaast lrad de Conrntissie niet op passen-

de wiizc toezicìrt gehouden op de inadìtne-

rìri¡ìg vaÌì de geldende preferentieregeling

door l-etìand. Het Finânzgericlìt Miinchen

heeft ook vastgesteld dat er bij verzoekster

geen frauduÌeus opzet olkennelijke nalatig-

lleirì viel te ontwaren. Orn die redenel heeft

hct Firanzgericht Mündrert de beìtandeling

val dc rravorderi¡rgsprocedure gescltorst ert

de Duitsc douaneautoriteiten gelasl, bij de

Conr¡lissie cen verzoek tot krvijtsdreldìng

varr die rechten in te diene¡r.

l¡r lret bestreden beslrril lreeft clc Conrnrissie

evcnwel geoortleeld dat kwijtsdtelding van

dc rechten bij invoer niet gercchtvaardigd

was onìdat er geen sprake was van een bii-

zorìdere situatie'in de zin van artikel 239

Verorderrirrg IEEGJ z9ryl 9z tot vaststelling

van lìet coruilruilautair douallewetboek

(lrierrra: CDW). Volgerrs dc Cotrrr¡rissie u¡s

er geen sprake varì een'biizondere situâtie'

in de zin van artikel 219 CDW die te wiiten

zou zijn aan eerr tekord<onring van de Letse

douaneautoriteilen, daar zij ¡riet tot de sÌot-

som kon komen dat die autoriteiten hadden

meegewerkt aan de algifte van de litigicuze

certificaten. De Comntissie heeft ook onder-

zocht ofzijzelfnalatig was geweest bij het

toezidìl op de conecle terìrr¡lvoerleggit)Bva¡r

de Associatieovereenkomst. In het best¡edetr

besluit is zij tot de slotsonl gekonren dat

haar gedrag geen bijzondere situatie oplever-

de.

Veüoekster ko¡nt op tegcl Iìet bestrederì

besluit. Verzoekster voert aan dat de CorIr

nrissie een fout heeft gernaakt bil de beoor-

delilg ofwas voldaan aan de voonvaarderl

voor het bestaan van eelr 'bijzondere sitrratie'

in de zin van artikel 239 CDW.

Het Geredrt slelt alìereerst vast dat artikel

239 CDW een algemene billilkheidsclartsrrle

vornrt en dat kwijtschelding van de recìlten

bij invoer aflrankeliik is van twee ctuìllrlatie-

ve voonvaarden. Het Gerecht onderzoekt

vewolgens de eefste vooruaarde van artikel

239 CDW, namelijk lìet ìlestaan van cen

'bitzondere situatie'. In dit verband wiist het

Geredtt erop dathet doorvenoekster gevoer-

de betoog hoofdzakelijk berust op de stelling

dat de Letse douaneautoriteiten de litigieuze

certifi calen daadwerkeli jk hebben afgegeven.

De verschillende tekorlkontitrgen dic ver-

zoekster tle Letse douaileJuloritejLerì venvijL

zouden wijzen op de gegrondheicl van die

stelling. Verzoekster betoogt ook dat de

Conl¡nissie haa¡ toeziclìtplidtt in de zirt varr

de Associatieovereenkonìst niet is nageko-

men en op grond van een aanlal bepalingen

van die overeenkornst de feiten van de oilder-

havige zaak had moeÌeIr opltelderel. Deze

tekortkomirr gel zouden een'bi jzondere

sinraüe'in de zin van artikel 239 CDW vor-

rnen, aldus verzoekster

Dienâangaande stelt het Geredtt vast dal de

Cornrnissie ilr het kade¡ vart llaar verpliclr

ling van toezicht op ert controle vau de cor-

recte tenuitvoerleggjng van de Associatieover-

ecnkonrst, over een aanlal prerogatieven

besdrikt. I let Geredrt overueegt vervoì gens

clat de Connrissie in het onderltavige geval

ten volle gebnrik llad ¡ìroeten nraketl varl

deze prerogatieven. De Corìnrissie beschikte

im¡llers over info¡matie die beÌangrijke vra-

gerr over dc oorsprorìg varÌ de litigieuze cer-

lificaten decd riizen. Zorlder ee¡l aÌìtwoord

op die vrrgen kon de Corurnissie gcen geldi-

ge rritspraak doen over de situatie iÌì het oD-

derhalige geval. Zo u'arcl de cloor dc Letse

dor¡aùeâuloriteiten in IIct kader van dc con-

trole adlteraf verstrckte antwoo¡den slecltts

korlc vcrklrrrngert warrtril de Cornntissie

niel kon oprrtaken ofpersoneelslcden van

de l-etse douanear¡toriteiten bij de afgifte

van de litigicrrze certificaten betrokken wa-

ren geweest. Iil dìt verband diellt tnet narne

c¡¡arr le wordel he¡innerd dat de Colnrtris-

sic de sternpelaldnrkken en handtekeningen

op de litigjeuze ccrtificaten door deskundi-

gcrr ìrad kurrner ìatert ottde¡zocke¡¡ elt jrt

voorkorueld geval rradere gegeverts Itad

kunnen vragen over de wijze waarop de

controle achtcraf rvas verriclìt, teneinde uit

tc nraken ofzij over voldoende infornratie

bcschikte onr een rtilspraak te doen over de

situatie in ìret onderhavige geval, dan wel

nader onderzoek diende te verricìrten. Het

Gereclìt steìt vast dat de Contntissie haar

vcrpliclrtingen van toezicltt op en controle

van de correctc teÌrì¡itvoerÌcgging vart dc

Associatieovercenkomst niet is na gekomctr-

I¡rdie n de Commissie ten voìle gebnrik had

gcrrraakl r an de prerogrtieven w¡arovcr zii

in llet kader van de Associatieoveree¡lkomst

beschil<te, Ìtad nret grotere zekerlleid kun-

r¡cn wordclr vasl.gestcld ofde litigieuze cer-

tificaterì autherltiek dal weÌ vals waren. Het

Gercdrt concludeert dat het eerste onderdeel

van Ììet erìige nriddel, te weten schending

van de voonvaa¡de inzake het bcstaan van

eerr'bijzondere sitlralic, rìloel rvordelt aalr

vaard.

Âangezìerr de i¡ artikel 239 CDW bedoeÌde

vooruaarden cunlrrlalieve voonvaarden ziin,

onderzoekt lìet Gcrccht ook dc tueede

vooruaarde, rrar¡rclìjk het ontbreken van ecn

fraudulerrze ltandclirì g cil van klaarbliikelii-

ke nalatigheid van verzoekster. LIct Gerecht

konrt daarbij tot de conchrsie dal de Commis-

sie niet lrcelt aangetoond dat verzockster

ortzorgvuldig, err dus klarrbliikeìiik nalatig,

is geweest. Dcrltalve slaagt ook hel twetde

ouderdeel val lÌct erìige nriddel, le welen

nict-inacllt¡rerì¡ing val de voolvaarde inzake

kJaarbÌi jkeli jke rralaúgheitl r arr de irrtporteur

Uil een en ander volgt dat ltet beroep vart

ve¡zr¡ekster nroet worden aanvaard en dat

lìct bestreden beslrrit bijgevoÌg rtietig ùroet

worde¡l verkìaard.
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