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Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 november 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — Stadt Wiener Neustadt/
Niederösterreichische Landesregierung
(Zaak C-348/15) (1)
(Prejudiciële verwijzing — Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten —
Richtlijn 85/337/EEG — Richtlijn 2011/92/EU — Werkingssfeer — Begrip „specifieke nationale wet” —
Geen milieueffectbeoordeling — Definitieve vergunning — Ex post regularisatie bij wet van het ontbreken
van een milieueffectbeoordeling — Beginsel van samenwerking — Artikel 4 VEU)
(2017/C 014/16)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Verwaltungsgerichtshof

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Stadt Wiener Neustadt
Verwerende partij: Niederösterreichische Landesregierung
in tegenwoordigheid van: .A.S.A. Abfall Service AG

Dictum
Artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare
en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997, moet aldus worden uitgelegd dat een
project als bedoeld in een wettelijke bepaling als die in het hoofdgeding, op grond waarvan een project waarover in strijd met de
milieueffectbeoordelingsverplichting een besluit is genomen waarvoor de termijn tot het instellen van een beroep tot nietigverklaring is
verstreken, moet worden geacht rechtmatig te zijn vergund, niet van de werkingssfeer van deze richtlijn is uitgesloten. Het Unierecht verzet
zich tegen een dergelijke wettelijke bepaling voor zover die bepaalt dat een voorafgaandelijke milieueffectbeoordeling moet worden geacht
te zijn uitgevoerd voor een dergelijk project.
(1)

PB C 363 van 3.11.2015.

Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 16 november 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door het Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Oostenrijk) — Wolfgang Schmidt/
Christiane Schmidt
(Zaak C-417/15) (1)
[Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Verordening (EU) nr. 1215/2012 —
Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken — Werkingssfeer — Artikel 24, punt 1, eerste alinea — Exclusieve bevoegdheid voor
zakelijke rechten op onroerende goederen — Artikel 7, punt 1, onder a) — Bijzondere bevoegdheid ten
aanzien van verbintenissen uit overeenkomst — Vordering tot vernietiging van een
schenkingsovereenkomst betreffende een onroerend goed en tot doorhaling van de inschrijving van een
eigendomsrecht in het kadaster]
(2017/C 014/17)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien
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Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Wolfgang Schmidt

Verwerende partij: Christiane Schmidt

Dictum
Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken moet aldus worden uitgelegd dat een
vordering tot vernietiging van een schenkingsovereenkomst betreffende een onroerend goed wegens handelingsonbekwaamheid van de
schenker niet valt onder de exclusieve bevoegdheid van het gerecht van de lidstaat waar het onroerend goed gelegen is overeenkomstig
artikel 24, punt 1, van die verordening, maar onder de bijzondere bevoegdheid overeenkomstig artikel 7, punt 1, onder a), ervan.

Een vordering tot doorhaling van de aantekeningen betreffende het eigendomsrecht van de begiftigde in het kadaster valt onder de
exclusieve bevoegdheid als bedoeld in artikel 24, punt 1, van die verordening.
(1)

PB C 363 van 3.11.2015.

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 november 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door de Nejvyšší správní soud — Tsjechische Republiek) — Odvolací finanční ředitelství/
Pavlína Baštová
(Zaak C-432/15) (1)
[Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Belasting over de toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/
112/EG — Artikel 2, lid 1, onder c) — Begrip „diensten onder bezwarende titel” — Terbeschikkingstelling
van een paard door een belastingplichtige aan een paardenwedrenorganisator — Waardering van de
tegenprestatie — Recht op aftrek van de kosten verbonden met de voorbereiding van de paarden van de
belastingplichtige voor de wedrennen — Algemene kosten verbonden met de gehele economische
activiteit — Bijlage III, punt 14 — Verlaagd btw-tarief voor het recht gebruik te maken van
sportaccommodaties — Toepasselijkheid op de exploitatie van een renstal — Handeling die bestaat uit één
enkele prestatie of uit meerdere zelfstandige prestaties]
(2017/C 014/18)
Procestaal: Tsjechisch
Verwijzende rechter
Nejvyšší správní soud

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Odvolací finanční ředitelství

Verwerende partij: Pavlína Baštová

