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Hotărârea Curții (Camera întâi) din 17 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de
Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Stadt Wiener Neustadt/Niederösterreichische Landesregierung
(Cauza C-348/15) (1)
(Trimitere preliminară — Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului —
Directiva 85/337/CEE — Directiva 2011/92/UE — Domeniu de aplicare — Noțiunea „act legislativ
special de drept intern” — Lipsa evaluării efectelor asupra mediului — Autorizație definitivă —
Regularizare legislativă a posteriori a lipsei de evaluare a mediului — Principiul cooperării — Articolul 4
UE)
(2017/C 014/16)
Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere
Verwaltungsgerichtshof

Părțile din procedura principală
Recurentă: Stadt Wiener Neustadt
Parte interesată: Niederösterreichische Landesregierung
Autoritate pârâtă: A.S.A. Abfall Service AG

Dispozitivul
Articolul 1 alineatul (5) din Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997, trebuie
interpretat în sensul că nu exclude din domeniul de aplicare al acesteia un proiect vizat de o dispoziție legislativă precum cea în discuție în
litigiul principal, în temeiul căreia un proiect care a făcut obiectul unei decizii adoptate cu încălcarea obligației de evaluare a efectelor sale
asupra mediului, pentru care termenul de introducere a acțiunii în anulare a expirat, trebuie considerat autorizat în mod legal. Dreptul
Uniunii se opune unei asemenea dispoziții legislative, în măsura în care prevede că o evaluare prealabilă a efectelor asupra mediului
trebuie considerată realizată pentru un asemenea proiect.
(1)

JO C 363, 3.11.2015.

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 16 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien – Austria) – Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt
(Cauza C-417/15) (1)
[Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Regulamentul (UE) nr. 1215/
2012 — Competență judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială —
Domeniu de aplicare — Articolul 24 punctul 1 primul paragraf — Competența exclusivă în materie de
drepturi reale imobiliare — Articolul 7 punctul 1 litera (a) — Competențe speciale în materie
contractuală — Acțiune având ca obiect anularea unui act de donație a unui imobil și radierea din cartea
funciară a înscrierii unui drept de proprietate]
(2017/C 014/17)
Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien
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Părțile din procedura principală
Reclamant: Wolfgang Schmidt

Pârâtă: Christiane Schmidt

Dispozitivul
Dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind
competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretate în sensul că o acțiune în
anularea unui act de donație a unui imobil pentru lipsa capacității de a contracta a donatorului nu ține de competența exclusivă a
instanței din statul membru pe teritoriul căruia este situat imobilul, prevăzută la articolul 24 punctul 1 din Regulamentul nr. 1215/
2012, ci de competența specială prevăzută la articolul 7 punctul 1 litera (a) din același regulament.

O acțiune în radiere din cartea funciară a mențiunilor referitoare la dreptul de proprietate al donatarului ține de competența exclusivă
prevăzută la articolul 24 punctul 1 din același regulament.
(1)

JO C 363, 3.11.2015.

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 10 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de
Nejvyšší správní soud – Republica Cehă) – Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová
(Cauza C-432/15) (1)
[Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE —
Articolul 2 alineatul (1) litera (c) — Noțiunea „prestare de servicii efectuată cu titlu oneros” — Punerea
unui cal la dispoziția unui organizator de curse hipice de către o persoană impozabilă — Evaluarea
contraprestației — Dreptul de deducere a cheltuielilor legate de pregătirea pentru curse a cailor aparținând
unei persoane impozabile — Cheltuieli generale legate de ansamblul activității economice — Punctul 14
din anexa III — Cota redusă de TVA aplicabilă drepturilor de utilizare a instalațiilor sportive —
Aplicabilitate la exploatarea unor grajduri pentru cai de curse — Operațiune constituită dintr-o prestație
unică sau din mai multe prestații independente]
(2017/C 014/18)
Limba de procedură: ceha
Instanța de trimitere
Nejvyšší správní soud

Părțile din procedura principală
Recurentă: Odvolací finanční ředitelství

Intimată: Pavlína Baštová

