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Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 november 2016 (begäran om förhandsavgörande
från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Stadt Wiener Neustadt mot Niederösterreichische
Landesregierung
(Mål C-348/15) (1)
(Begäran om förhandsavgörande — Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata
projekt — Direktiv 85/337/EEG — Direktiv 2011/92/EU — Tillämpningsområde — Begreppet ”särskild
nationell lagstiftning” — Utebliven miljökonsekvensbedömning — Slutgiltigt tillstånd — Legalisering i
efterhand avseende den omständigheten att någon miljökonsekvensbedömning inte gjorts —
Samarbetsprincipen — Artikel 4 FEU)
(2017/C 014/16)
Rättegångsspråk: tyska
Hänskjutande domstol
Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: Stadt Wiener Neustadt
Motpart: Niederösterreichische Landesregierung
ytterligare deltagare i rättegången: .A.S.A. Abfall Service AG

Domslut
Artikel 1.5 i rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata
projekt, i dess lydelse enligt rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997, ska tolkas så, att ett projekt som omfattas av en sådan
lagbestämmelse som den som är aktuell i det nationella målet – som föreskriver att projekt som blivit föremål för ett beslut som antagits i
strid med skyldigheten att genomföra en miljökonsekvensbedömning, beträffande vilket beslut talefristen har löpt ut, ska anses ha
lagenligen beviljats tillstånd – inte undantas från tillämpningsområdet för nämnda direktiv. Unionsrätten utgör hinder mot en sådan
lagbestämmelse såvitt bestämmelsen föreskriver att en föregående miljökonsekvensbedömning ska anses ha genomförts för ett sådant
projekt.
(1)

EUT C 363, 3.11.2015.

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 november 2016 (begäran om förhandsavgörande
från Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien – Österrike) – Wolfgang Schmidt mot Christiane
Schmidt
(Mål C-417/15) (1)
(Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Förordning (EU)
nr 1215/2012 — Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens
område — Tillämpningsområde — Artikel 24 led 1 första stycket — Exklusiv behörighet avseende sakrätt
i fast egendom — Artikel 7 led 1 a — Särskilda behörighetsregler för talan som avser avtal — Talan som
avser ogiltigförklaring av en gåva av en fastighet och att inskrivningen av äganderätten i
fastighetsregistret ska raderas)
(2017/C 014/17)
Rättegångsspråk: tyska
Hänskjutande domstol
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien
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Parter i målet vid den nationella domstolen
Sökande: Wolfgang Schmidt

Motpart: Christiane Schmidt

Domslut
Bestämmelserna i rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att en talan om ogiltigförklaring av en gåva av en fastighet på grund av
givarens bristande rättshandlingsförmåga inte omfattas av den exklusiva behörigheten för domstolen i den medlemsstat där egendomen
är belägen enligt artikel 24 led 1 i denna förordning, utan av den särskilda behörigheten i artikel 7 led 1 a i samma förordning.

En talan om att inskrivningen i fastighetsregistret av gåvomottagarens äganderätt ska raderas omfattas av den exklusiva behörigheten i
artikel 24 led 1 i samma förordning.
(1)

EUT C 363, 3.11.2015.

Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande
från Nejvyšší správní soud – Republiken Tjeckien) – Odvolací finanční ředitelství mot Pavlína
Baštová
(Mål C-432/15) (1)
(Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG —
Artikel 2.1 c — Begreppet ”tillhandahållande av tjänster mot ersättning” — En beskattningsbar person
ställer en häst till en kapplöpningsarrangörs förfogande — Bedömning av ersättningen — Avdragsrätt för
kostnader knutna till att förbereda den beskattningsbara personens hästar för kapplöpningar —
Allmänna omkostnader kopplade till den samlade ekonomiska verksamheten — Bilaga III, punkt 14 —
Reducerad mervärdesskattesats som är tillämplig på rätten att utnyttja sportanläggningar —
Tillämplighet på driften av ett kapplöpningsstall — Transaktion som består av ett enda tillhandahållande
eller av flera fristående tillhandahållanden)
(2017/C 014/18)
Rättegångsspråk: tjeckiska
Hänskjutande domstol
Pavlína Baštová

Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: Odvolací finanční ředitelství

Motpart: Pavlína Baštová

