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2) Alkalmazhatósága esetén az orvos és a kezelt személy közötti bizalmi viszonyt feltételez-e a közös hozzáadottértékadórendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdése c) pontjának
alkalmazása?
(1)

HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítés: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.

A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2017. december 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem – Mohammed Bilali
(C-720/17. sz. ügy)
(2018/C 104/20)
Az eljárás nyelve: német
A kérdést előterjesztő bíróság
Verwaltungsgerichtshof
Az alapeljárás felei
Felülvizsgálatot kérelmező fél: Mohammed Bilali
Ellenérdekű hatóság: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
Ellentétes-e az uniós jogi rendelkezésekkel, különösen a 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv (1) (jogállási irányelv) 19. cikkének (3) bekezdésével valamely tagállamnak a kiegészítő védelmi jogállás viszszavonásának lehetőségére vonatkozó olyan nemzeti rendelkezése, amely szerint a kiegészítő védelmi jogállás viszszavonható, ha nem változtak meg maguk az elismerés szempontjából lényeges ténybeli körülmények, hanem csupán a
hatóság azokkal kapcsolatos ismeretei változtak, és ennek körében a kiegészítő védelmi jogállás elismerésében sem az nem
játszott döntő szerepet, hogy a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy nyilatkozata során megváltoztatta a
tényeket, sem az, hogy tényeket hallgatott el?
(1)

A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes
menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011.
december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2011. L 337., 9. o.; helyesbítés: HL 2017. L 167., 58. o.)

A Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) által 2017. december 29-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem – Lies Craeynest és társai kontra Brussels Hoofdstedelijk Gewest und
Brussels Instituut voor Milieubeheer; az eljárásban résztvevő fél: Belgische Staat
(C-723/17. sz. ügy)
(2018/C 104/21)
Az eljárás nyelve: holland
A kérdést előterjesztő bíróság
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Az alapeljárás felei
Felperesek: Lies Craeynest, Cristina Lopez Devaux, Frédéric Mertens, Stefan Vandermeulen, Karin De Schepper, Clientearth
vzw
Alperes: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer
Az eljárásban részt vevő fél: Belgische Staat

