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TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Opinia 1/17: Opinia Trybunału (w pełnym składzie) z dnia 30 kwietnia 2019 r. — Królestwo Belgii

(Opinia 1/17) Dz.U. C 369 z 30.10.2017.

(Opinia wydana na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE — Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między 
Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (CETA) —

 Rozstrzyganie sporów między inwestorami a państwami (ISDS) — Ustanowienie Trybunału CETA i Trybunału 
Apelacyjnego — Zgodność z prawem pierwotnym Unii — Wymóg poszanowania autonomii porządku prawnego 

Unii — Poziom ochrony interesu publicznego ustalony, zgodnie z ramami konstytucyjnymi Unii, przez jej 
instytucje — Równe traktowanie inwestorów kanadyjskich oraz unijnych — Karta praw podstawowych Unii 

Europejskiej — Artykuł 20 — Dostęp do Trybunału CETA i Trybunału Apelacyjnego oraz ich niezawisłość —
 Artykuł 47 karty — Przystępność finansowa — Zobowiązanie do zagwarantowania przystępności finansowej 

wobec osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw — Zewnętrzny i wewnętrzny aspekt wymogu 
niezawisłości — Mianowanie członków, ich wynagrodzenie oraz obowiązująca ich deontologia — Rola Wspólnego 

Komitetu CETA — Dokonywana przez Wspólny Komitet CETA wiążąca wykładnia CETA)

(2019/C 220/02)

Język postępowania: wszystkie języki urzędowe

Strona przedstawiająca wniosek
Królestwo Belgii (przedstawiciele: C. Pochet, L. Van den Broeck, M. Jacobs i J.C. Halleux, pełnomocnicy)

Sentencja
Sekcja F rozdziału 8 Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Brukseli w dniu 30 października 2016 r., jest zgodna z prawem pierwot-
nym Unii Europejskiej.

Sprawa C- Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 2 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof ’s-Hertogenbosch — Niderlandy) — A-Fonds/Inspecteur 

van de Belastingdienst

(Sprawa C-598/17) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Pomoc nowa i pomoc istniejąca — Pojęcie nowej pomocy — Zwrot podatku od 
dywidend — System rozszerzony o spółki z siedzibą poza terytorium danego państwa członkowskiego — Swobodny 

przepływ kapitału — Obowiązki sądów krajowych)

(2019/C 220/03)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
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