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Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Stadt Wiener Neustadt/
Niederösterreichische Landesregierung
(Sprawa C-348/15) (1)
(Odesłanie prejudycjalne — Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne
i prywatne na środowisko naturalne — Dyrektywa 85/337/EWG — Dyrektywa 2011/92/UE — Zakres
zastosowania — Pojęcie „szczególnego aktu ustawodawstwa krajowego” — Brak oceny oddziaływania na
środowisko — Ostateczne zezwolenie na inwestycję — Późniejsza konwalidacja aktem ustawodawczym
braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko — Zasada współpracy — Artykuł 4 TUE)
(2017/C 014/16)
Język postępowania: niemiecki
Sąd odsyłający
Verwaltungsgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Stadt Wiener Neustadt
Strona pozwana: Niederösterreichische Landesregierung
przy udziale: .A.S.A. Abfall Service AG

Sentencja
Artykuł 1 ust. 5 dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienionej dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r., należy
interpretować w ten sposób, że nie wyłącza on z zakresu zastosowania tej dyrektywy przedsięwzięcia, o którym mowa w przepisie
ustawowym takim jak przepis analizowany w postępowaniu głównym, w myśl którego przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji
wydanej z naruszeniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do której termin na wniesienie
skargi o stwierdzenie nieważności już upłynął, należy uznać za dozwolone przez prawo. Prawo Unii Europejskiej sprzeciwia się takiemu
przepisowi ustawowemu w zakresie, w jakim przewiduje on, że należy przyjąć fikcję, iż ocena oddziaływania na środowisko, która
powinna poprzedzać takie przedsięwzięcie, została przeprowadzona.
(1)

Dz.U. C 363 z 3.11.2015.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym złożony przez Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien – Austria) –
Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt
(Sprawa C-417/15) (1)
[Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Rozporządzenie (UE)
nr 1215/2012 — Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych
i handlowych — Zakres stosowania — Artykuł 24 pkt 1 akapit pierwszy — Jurysdykcja wyłączna
w sprawach, których przedmiotem są prawa rzeczowe na nieruchomościach — Artykuł 7 pkt 1 lit. a) —
Jurysdykcja szczególna w sprawach dotyczących umowy — Powództwo o stwierdzenie nieważności umowy
darowizny nieruchomości i o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu prawa własności]
(2017/C 014/17)
Język postępowania: niemiecki
Sąd odsyłający
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien
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Strony w postępowaniu głównym
Strona powodowa: Wolfgang Schmidt

Strona pozwana: Christiane Schmidt

Sentencja
Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy interpretować w ten sposób, że
powództwo o stwierdzenie nieważności umowy darowizny nieruchomości ze względu na brak zdolności do czynności prawnych darczyńcy
nie jest objęte określoną w art. 24 pkt 1 tego rozporządzenia jurysdykcją wyłączną sądu państwa członkowskiego, w którym
nieruchomość jest położona, lecz jurysdykcją szczególną określoną w art. 7 pkt 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia.

Powództwo o wykreślenie z księgi wieczystej wzmianek dotyczących prawa własności obdarowanego jest objęte jurysdykcją wyłączną
określoną w art. 24 pkt 1 tego rozporządzenia.
(1)

Dz.U. C 363 z 3.11.2015.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud – Republika Czeska) – Odvolací finanční
ředitelství/Pavlína Baštová
(Sprawa C-432/15) (1)
[Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE —
Artykuł 2 ust. 1 lit. c) — Pojęcie „odpłatnego świadczenia usług” — Udostępnienie konia przez podatnika
organizatorowi wyścigów konnych — Ocena zapłaty — Prawo do odliczenia kosztów związanych
z przygotowaniem koni podatnika do wyścigów — Koszty ogólne związane z całością działalności
gospodarczej — Załącznik III pkt 14 — Obniżona stawka podatku VAT mająca zastosowanie do
umożliwienia korzystania z obiektów sportowych — Zastosowanie do prowadzenia stajni wyścigowej —
Transakcja stanowiąca jedno świadczenie lub kilka niezależnych świadczeń]
(2017/C 014/18)
Język postępowania: czeski
Sąd odsyłający
Nejvyšší správní soud

Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Odvolací finanční ředitelství

Strona pozwana: Pavlína Baštová

