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Domstolens udtalelse (plenum) af 16. maj 2017 — Europa-Kommissionen
(Udtalelse 2/15)
(Udtalelse afgivet i medfør af artikel 218, stk. 11, TEUF — frihandelsaftale mellem Den Europæiske
Union og Republikken Singapore — aftale »af den nye generation«, der er forhandlet efter EU-traktatens
og EUF-traktatens ikrafttrædelse — kompetence til at indgå aftalen — artikel 3, stk. 1, litra e), TEUF —
fælles handelspolitik — artikel 207, stk. 1, TEUF — handel med varer og tjenesteydelser — direkte
udenlandske investeringer — offentlige udbud — handelsrelaterede aspekter af intellektuel ejendomsret —
konkurrence — handel med tredjelande og bæredygtig udvikling — social beskyttelse af arbejdstagerne —
miljøbeskyttelse — artikel 207, stk. 5, TEUF — tjenesteydelser på transportområdet — artikel 3, stk. 2,
TEUF — international aftale, der kan berøre fælles regler eller ændre deres rækkevidde — regler i den
afledte EU-ret på området for den frie udveksling af tjenesteydelser på transportområdet — udenlandske
investeringer, der ikke er direkte — artikel 216 TEUF — aftale, der er nødvendig for at opfylde et af
målene med traktaterne — fri bevægelighed for kapital og betalinger mellem medlemsstater og
tredjelande — succession af traktater på investeringsområdet — erstatning af investeringsaftalerne
mellem medlemsstaterne og Republikken Singapore — aftalens institutionelle bestemmelser —
tvistbilæggelse mellem investorer og stater — tvistbilæggelse mellem parterne)
(2017/C 239/03)
Processprog: alle officielle sprog
Part, som anmoder om udtalelsen
Europa-Kommissionen (ved U. Wölker, B. De Meester, R. Vidal-Puig og M. Kocjan, som befuldmægtigede)

Konklusion
Frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore henhører under Unionens enekompetence med undtagelse af
følgende bestemmelser, der henhører under en delt kompetence mellem Unionen og medlemsstaterne:
— bestemmelserne i afdeling A (Investeringsbeskyttelse) i aftalens kapitel 9 (Investeringer), for så vidt som disse vedrører investeringer
mellem Unionen og Republikken Singapore, der ikke er direkte
— bestemmelserne i afdeling B (Tvistbilæggelse mellem investorer og stater) i nævnte kapitel 9 og
— bestemmelserne i den nævnte aftales kapitel 1 (Mål og generelle definitioner), 14 (Gennemsigtighed), 15 (Tvistbilæggelse), 16
(Mæglingsordning) og 17 (Institutionelle, almindelige og afsluttende bestemmelser), for så vidt som disse kapitler vedrører
bestemmelserne i nævnte kapitel 9, og for så vidt som de sidstnævnte bestemmelser henhører under en delt kompetence mellem
Unionen og medlemsstaterne.
— bestemmelserne i afdeling A (Investeringsbeskyttelse) i aftalens kapitel 9 (Investeringer), for så vidt som disse vedrører investeringer
mellem Unionen og Republikken Singapore, der ikke

Domstolens dom (Første Afdeling) af 17. maj 2017 — X mod Ministerraad (anmodning om
præjudiciel afgørelse fra Grondwettelijk Hof — Belgien)
(Sag C-68/15) (1)
(Præjudiciel forelæggelse — etableringsfrihed — moder-datterselskabsdirektivet — skattelovgivning —
beskatning af selskabers overskud — udlodning af udbytte — kildeskat — dobbeltbeskatning — fairness
tax)
(2017/C 239/04)
Processprog: nederlandsk
Den forelæggende ret
Grondwettelijk Hof

