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2) Je předpokladem použitelnosti čl. 132 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006
o společném systému daně z přidané hodnoty – může-li být toto ustanovení použito – existence vztahu vzájemné
důvěry mezi lékařem a ošetřovanou osobou?
(1)

Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne
28. prosince 2017 – Mohammed Bilali v. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
(Věc C-720/17)
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Předběžná otázka
Brání ustanovení unijního práva, a to zejména čl. 19 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne
13. prosince 2011 (1) (směrnice o statusu pro uprchlíky) vnitrostátnímu ustanovení členského státu, které se týká možnosti
odnětí statusu osoby, která má nárok na doplňkovou ochranu, a podle něhož lze rozhodnout o odnětí tohoto statusu
doplňkové ochrany, aniž se změnily samotné skutkové okolnosti, které byly relevantní pro přiznání tohoto statusu, nýbrž se
v tomto ohledu změnil pouze stav informací, které má k dispozici příslušný orgán, a přitom nemělo na přiznání statusu
doplňkové ochrany rozhodující vliv ani nesprávné popsání nebo neuvedení skutečností státním příslušníkem třetí země
nebo osobou bez státní příslušnosti?
(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci
třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo
osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany; Úř. věst. 2011, L 337, s. 9.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgie) dne
29. prosince 2017 – Lies Craeynest a další v. Brussels Hoofdstedelijk Gewest und Brussels Instituut
voor Milieubeheer; Další účastník řízení: Belgische Staat
(Věc C-723/17)
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