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Advies van het Hof (Voltallige zitting) van 16 mei 2017 — Europese Commissie
(Advies 2/15) (1)
(Advies krachtens artikel 218, lid 11, VWEU — Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de
Republiek Singapore — Nieuw type overeenkomst waarover na de inwerkingtreding van het VEU en het
VWEU is onderhandeld — Bevoegdheid tot sluiting van de overeenkomst — Artikel 3, lid 1, onder e),
VWEU — Gemeenschappelijke handelspolitiek — Artikel 207, lid 1, VWEU — Handel in goederen en
diensten — Directe buitenlandse investeringen — Overheidsopdrachten — Handelsaspecten van
intellectuele eigendom — Mededinging — Handel met derde landen en duurzame ontwikkeling — Sociale
bescherming van werknemers — Milieubescherming — Artikel 207, lid 5, VWEU — Vervoersdiensten —
Artikel 3, lid 2, VWEU — Internationale overeenkomst die gemeenschappelijke regels kan aantasten of de
strekking daarvan kan wijzigen — Regels van afgeleid Unierecht inzake het vrij verrichten van
vervoersdiensten — Andere dan directe buitenlandse investeringen — Artikel 216 VWEU —
Overeenkomst die noodzakelijk is ter verwezenlijking van een van de doelstellingen van de Verdragen —
Vrij kapitaal- en betalingsverkeer tussen lidstaten en derde landen — Opeenvolging van verdragen inzake
investeringen — Vervanging van de investeringsovereenkomsten tussen lidstaten en de Republiek
Singapore — Institutionele bepalingen van de overeenkomst — Beslechting van geschillen tussen
investeerders en staten — Beslechting van geschillen tussen de partijen)
(2017/C 239/03)
Procestaal: alle officiële talen
Verzoekende partij
Europese Commissie (vertegenwoordigers: U. Wölker, B. De Meester, R. Vidal-Puig en M. Kocjan, gemachtigden)

Dictum
De vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie, met
uitzondering van de volgende bepalingen, die onder de gedeelde bevoegdheid van de Unie en de lidstaten vallen:
— de bepalingen van afdeling A (Bescherming van investeringen) van hoofdstuk negen (Investeringen) van deze overeenkomst, voor
zover deze betrekking hebben op andere dan directe investeringen tussen de Unie en de Republiek Singapore;
— de bepalingen van afdeling B (Beslechting van geschillen tussen investeerders en staten) van hoofdstuk negen, en
— de bepalingen van de hoofdstukken een (Doelstellingen en algemene definities), veertien (Transparantie), vijftien (Beslechting van
geschillen tussen de partijen), zestien (Bemiddelingsmechanisme) en zeventien (Institutionele, algemene en slotbepalingen) van deze
overeenkomst, voor zover deze verband houden met de bepalingen van hoofdstuk negen en voor zover laatstgenoemde bepalingen
onder de gedeelde bevoegdheid van de Unie en de lidstaten vallen.
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PB C 363 van 03.11.2015.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 mei 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend
door het Grondwettelijk Hof — België) — X/Ministerraad
(Zaak C-68/15) (1)
(Prejudiciële verwijzing — Vrijheid van vestiging — Moeder-dochterrichtlijn — Belastingwetgeving —
Belasting over de winst van vennootschappen — Uitkering van dividenden — Bronbelasting — Dubbele
belastingheffing — „Fairness tax”)
(2017/C 239/04)
Procestaal: Nederlands
Verwijzende rechter
Grondwettelijk Hof

