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A Bíróság (első tanács) 2016. november 17-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) – Stadt Wiener Neustadt kontra Niederösterreichische Landesregierung
(C-348/15. sz. ügy) (1)
(Előzetes döntéshozatal — Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak
vizsgálata — 85/337/EGK irányelv — 2011/92/EU irányelv — Hatály — Az „egyedi nemzeti jogalkotási
aktus” fogalma — A környezeti hatásvizsgálat hiánya — Végleges engedély — A környezeti
hatásvizsgálat elmulasztásának utólagos jogszabályi rendezése — Az együttműködés elve —
EUSZ 4. cikk)
(2017/C 014/16)
Az eljárás nyelve: német
A kérdést előterjesztő bíróság
Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei
Felperes: Stadt Wiener Neustadt
Alperes: Niederösterreichische Landesregierung
Az eljárásban részt vesz:.A. S. A. Abfall Service AG

Rendelkező rész
Az 1997. március-3-i 97/11/EK tanácsi irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak
vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (5) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy nem zárja ki
az irányelv hatálya alól az olyan jogszabályi rendelkezésben meghatározott projektet, mint amelyről az alapügyben szó van, amelynek
értelmében a környezeti hatásvizsgálati kötelezettség megsértésével hozott határozat tárgyát képező azon projektet, amely esetében lejárt
az érvénytelenné nyilvánítás iránti kereset megindítására nyitva álló határidő, jogszerűen engedélyezettnek kell tekinteni. Az uniós joggal
ellentétes az azt előíró jogszabályi rendelkezés, hogy az ilyen projekt esetében az előzetes környezeti hatásvizsgálatot elvégzettnek kell
tekinteni.
(1)

HL C 363., 2015.11.3.

A Bíróság (második tanács) 2016. november 16-i ítélete (a Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien
[Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wolfgang Schmidt kontra Christiane Schmidt
(C-417/15. sz. ügy) (1)
(Előzetes döntéshozatal — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 1215/
2012/EU rendelet — A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóság, valamint a határozatok elismerése
és végrehajtása — Hatály — A 24. cikk 1. pontjának első bekezdése — Ingatlanon fennálló dologi jogra
vonatkozó kizárólagos joghatóság — A 7. cikk 1. pontjának a) alpontja — A szerződésekkel kapcsolatos
ügyekre vonatkozó különös joghatóság — Kérelem ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződés
érvénytelenné nyilvánítása és a tulajdonjogra vonatkozó bejegyzésnek az ingatlan-nyilvántartásból való
törlése iránt)
(2017/C 014/17)
Az eljárás nyelve: német
A kérdést előterjesztő bíróság
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien
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Az alapeljárás felei
Felperes: Wolfgang Schmidt

Alperes: Christiane Schmidt

Rendelkező rész
A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i
1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az ingatlanra vonatkozó szerződésnek az
ajándékozó ügyleti képességének a hiánya miatti érvénytelenné nyilvánítása iránti kereset nem tartozik az ingatlan fekvésének helye
szerinti tagállam bíróságának az e rendelet 24. cikkének 1. pontjában előírt kizárólagos joghatóságába, hanem az az említett rendelet
7. cikke 1. pontjának a) alpontjában előírt különös joghatóságba tartozik.

A megajándékozott tulajdonjogára vonatkozó bejegyzéseknek az ingatlan-nyilvántartásból való törlése iránti kereset az e rendelet
24. cikkének 1. pontjában előírt kizárólagos joghatóságba tartozik.
(1)

HL C 363., 2015.11.3.

A Bíróság (negyedik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Odvolací finanční ředitelství kontra Pavlína Baštová
(C-432/15. sz. ügy) (1)
(Előzetes döntéshozatal — Adózás — Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — A 2. cikk
(1) bekezdésének c) pontja — Az „ellenszolgáltatás fejében teljesített szolgáltatásnyújtás” fogalma —
Lovak adóalany által valamely lóversenyszervező részére történő rendelkezésre bocsátása — Az ellenérték
értékelése — Az adóalany lovainak versenyekre való felkészítéséhez kapcsolódó költségekre vonatkozó
levonási jog — A gazdasági tevékenység egészéhez kapcsolódó általános költségek — A III. melléklet
14. pontja — A sportlétesítmények használati jogára alkalmazott kedvezményes héamérték —
Versenyistálló működtetésére vonatkozó alkalmazhatóság — Egyetlen egységes szolgáltatásból vagy több
független szolgáltatásból álló ügylet)
(2017/C 014/18)
Az eljárás nyelve: cseh
A kérdést előterjesztő bíróság
Nejvyšší správní soud

Az alapeljárás felei
Felperes: Odvolací finanční ředitelství

Alperes: Pavlína Baštová

