SV

24.7.2017

Europeiska unionens officiella tidning

C 239/3

Domstolens yttrande (plenum) av den 16 maj 2017 – Europeiska kommissionen
(Yttrande 2/15) (1)
(Yttrande som avges enligt artikel 218.11 FEUF — Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och
Republiken Singapore — ”Nya generationens” avtal, framförhandlat efter det att EU- och EUF-fördragen
trätt i kraft — Befogenhet att ingå avtalet — Artikel 3.1 e FEUF — Gemensam handelspolitik —
Artikel 207.1 FEUF — Handel med varor och tjänster — Utländska direktinvesteringar — Offentlig
upphandling — Handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter — Konkurrens — Handel med
tredjeländer och hållbar utveckling — Socialt skydd för arbetstagare — Miljöskydd — Artikel 207.5
FEUF — Tjänster på transportområdet — Artikel 3.2 FEUF — Internationellt avtal som kan påverka
gemensamma regler eller ändra räckvidden för dessa — Sekundärrättsliga unionsbestämmelser om frihet
att tillhandahålla tjänster på transportområdet — Andra utländska investeringar än
direktinvesteringar — Artikel 216 FEUF — Avtal som är nödvändigt för att uppnå ett av fördragens
mål — Fri rörlighet för kapital och betalningar mellan medlemsstater och tredjeländer —
Fördragssuccession på investeringsområdet — Investeringsavtalen mellan medlemsstaterna och
Republiken Singapore ersätts — Institutionella bestämmelser i avtalet — Tvistlösning mellan investerare
och stater — Tvistlösning mellan parterna)
(2017/C 239/03)
Rättegångsspråk: samtliga officiella språk
Part som begärt yttrande
Europeiska kommissionen (ombud: U. Wölker, B. De Meester, R. Vidal-Puig och M. Kocjan)

Yttrande
Det planerade frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore omfattas av unionens exklusiva befogenhet, med
undantag för följande bestämmelser, som omfattas av delad befogenhet mellan unionen och medlemsstaterna:
— Bestämmelserna i avsnitt A (Skydd av investeringar) i kapitel 9 (Investeringar), i den utsträckning de avser andra investeringar
mellan unionen och Singapore än direktinvesteringar.
— Bestämmelserna i avsnitt B (Tvistlösning mellan investerare och stater) i kapitel 9.
— Bestämmelserna i kapitlen 1 (Mål och allmänna definitioner), 14 (Öppenhet), 15 (Tvistlösning mellan parterna), 16 (Medling) och
17 (Institutionella och allmänna bestämmelser samt slutbestämmelser), i den utsträckning de avser bestämmelserna i kapitel 9 och i
den mån de sistnämnda omfattas av delad befogenhet mellan unionen och medlemsstaterna.

(1)

EUT C 363, 3.11.2015.

Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 maj 2017 (begäran om förhandsavgörande från
Grondwettelijk Hof – Belgien) – X mot Ministerraad
(Mål C-68/15) (1)
(Begäran om förhandsavgörande — Etableringsfrihet — Moder- och dotterbolagsdirektivet —
Skattelagstiftning — Skatt på bolagsvinster — Utdelning — Källskatt — Dubbelbeskattning — Fairness
Tax)
(2017/C 239/04)
Rättegångsspråk: nederländska
Hänskjutande domstol
Grondwettelijk Hof

