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Parter i hovedsagen
Sagsøger: A.S.
Sagsøgt: Republikken Slovenien

Konklusion
1) Artikel 27, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til
afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en
tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne, sammenholdt med 19. betragtning til denne forordning, skal fortolkes
således, at en ansøger om international beskyttelse — inden for rammerne af prøvelsen af en afgørelse om overførsel af den
pågældende — kan påberåbe sig en fejlagtig anvendelse af det kriterium om ansvar for behandlingen af en ansøgning i tilfælde af
ulovlig passage af en medlemsstats grænse, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 13.
2) Artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 604/2013 skal fortolkes således, at en tredjelandsstatsborger, hvis indrejse blev accepteret af
myndighederne i den første medlemsstat, som stod over for tilstrømning af et exceptionelt stort antal tredjelandsstatsborgere, som
ønskede at rejse gennem denne medlemsstat for at indgive en ansøgning om international beskyttelse i en anden medlemsstat, uden at
opfylde de indrejsebetingelser, som i princippet er påkrævet i denne første medlemsstat, skal anses for »ulovligt [at have] passeret« den
nævnte første medlemsstats grænse som omhandlet i denne bestemmelse.
3) Artikel 13, stk. 1, andet punktum, i forordning nr. 604/2013, sammenholdt med forordningens artikel 7, stk. 2, skal fortolkes
således, at indgivelsen af en klage over afgørelsen om overførsel ikke har nogen indvirkning på beregningen af den i nævnte artikel 13,
stk. 1, fastsatte frist.
Nævnte forordnings artikel 29, stk. 1 og 2, skal fortolkes således, at indgivelsen af en sådan klage medfører, at fristen i disse
bestemmelser først begynder at løbe efter vedtagelsen af den endelige afgørelse om denne klage, herunder når den nationale ret har
besluttet at forelægge Domstolen en anmodning om præjudiciel afgørelse, forudsat at den nævnte klage blev tillagt opsættende virkning i
henhold til samme forordnings artikel 27, stk. 3.
(1)

EUT C 419 af 14.11.2016.

Domstolens dom (Niende Afdeling) af 26. juli 2017 — Superfoz — Supermercados Lda mod Fazenda
Pública (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra —
Portugal)
(Sag C-519/16) (1)
(Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — forordning (EF) nr. 882/2004 — offentlig
kontrol med foderstoffer og fødevarer — finansiering af den offentlige kontrol — artikel 26 og 27 —
almindelig beskatning — gebyrer eller afgifter — afgift på fødevareforretninger)
(2017/C 309/20)
Processprog: portugisisk
Den forelæggende ret
Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Superfoz — Supermercados Lda
Sagsøgt: Fazenda Pública
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Konklusion
Artikel 26 og 27 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik
på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, som ændret ved
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 2014, skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for, at
alene detailhandlere, der sælger fødevarer, pålægges en afgift som den i hovedsagen omhandlede, uden at denne afgifts indtægter
anvendes til specifikt at finansiere offentlig kontrol, der iværksættes i tilknytning til eller til fordel for disse afgiftspligtige.
(1)

EUT C 6 af 9.1.2017.

Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. juli 2017 — sag indledt af Khadija Jafari og Zainab Jafari
(anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig)
(Sag C-646/16) (1)
(Præjudiciel forelæggelse — forordning (EU) nr. 604/2013 — afgørelse af, hvilken medlemsstat der er
ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en
tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne — tilstrømning af et exceptionelt stort antal
tredjelandsstatsborgere, som ønsker at opnå international beskyttelse — en medlemsstats offentlige
myndigheder organiserer grænsepassagen med henblik på at sikre gennemrejse til en anden medlemsstat —
undtagelsesvis tilladelse til indrejse af humanitære grunde — artikel 2, litra m) — begrebet »visum« —
artikel 12 — udstedelse af et visum — artikel 13 — ulovlig passage af den ydre grænse)
(2017/C 309/21)
Processprog: tysk
Den forelæggende ret
Verwaltungsgerichtshof

Parter i hovedsagen
Khadija Jafari og Zainab Jafari

Konklusion
1) Artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og
procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er
indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne, sammenholdt med denne forordnings artikel 2, litra m),
skal fortolkes således, at den omstændighed, at myndighederne i en første medlemsstat, som stod over for tilstrømning af et
exceptionelt stort antal tredjelandsstatsborgere, som ønskede at rejse gennem denne medlemsstat for at indgive en ansøgning om
international beskyttelse i en anden medlemsstat, accepterede indrejsen for sådanne statsborgere, som ikke opfyldte de
indrejsebetingelser, som i princippet er påkrævet i denne første medlemsstat, ikke skal anses for »visum« som omhandlet i nævnte
artikel 12.
2) Artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 604/2013 skal fortolkes således, at en tredjelandsstatsborger, hvis indrejse blev accepteret af
myndighederne i den første medlemsstat, som stod over for tilstrømning af et exceptionelt stort antal tredjelandsstatsborgere, som
ønskede at rejse gennem denne medlemsstat for at indgive en ansøgning om international beskyttelse i en anden medlemsstat, uden at
opfylde de indrejsebetingelser, som i princippet er påkrævet i denne første medlemsstat, skal anses for »ulovligt [at have] passeret« den
nævnte første medlemsstats grænse som omhandlet i denne bestemmelse.

(1)

EUT C 53 af 20.2.2017.

