
Dispositivo

1) Anular o despacho do Tribunal Geral da União Europeia de 12 de maio de 2015, Stichting Woonlinie e o./Comissão (T-202/
/10 RENV, não publicado, EU:T:2015:287).

2) O processo é remetido ao Tribunal Geral da União Europeia.

3) Reserva-se para final a decisão quanto às despesas.

(1) JO C 337, de 12.10.2015.

Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 15 de março de 2017 — Stichting Woonpunt, 
Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl/Comissão Europeia, Reino da 

Bélgica, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)

(Processo C-415/15 P) (1)

(Recurso de decisão do Tribunal Geral — Auxílios de Estado — Auxílios existentes — Artigo 108.o, n.o 1, 
TFUE — Regimes de auxílios a favor de sociedades de habitação social — Regulamento (CE) n.o 659/

/1999 — Artigos 17.o, 18.o e 19.o — Apreciação pela Comissão da compatibilidade com o mercado interno 
de um regime de auxílios existente — Proposta de medidas adequadas — Compromissos assumidos pelas 
autoridades nacionais para se conformar com o direito da União — Decisão de compatibilidade — Alcance 

da fiscalização jurisdicional — Efeitos jurídicos)

(2017/C 151/09)

Língua do processo: neerlandês

Partes

Recorrentes: Stichting Woonpunt, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (representantes: L. 
Hancher, E. Besselink e P. Glazener, advocaten)

Outras partes no processo: Comissão Europeia (representantes: S. Noë e P. J. Loewenthal, agentes), Reino da Bélgica, Vereniging 
van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (representante: M. Meulenbelt, advocaat)

Dispositivo

1) Anular o despacho do Tribunal Geral da União Europeia de 12 de maio de 2015, Stichting Woonpunt e o./Comissão (T-203/
/10 RENV, não publicado, EU:T:2015:286).

2) O processo é remetido ao Tribunal Geral da União Europeia.

3) Reserva-se para final a decisão quanto às despesas.

(1) JO C 337, de 12.10.2015.

Acórdão do Tribunal de Justiça (Sétima Secção) de 16 de março de 2017 (pedido de decisão 
prejudicial da Corte suprema di cassazione — Itália) — Agenzia delle Entrate/Marco Identi

(Processo C-493/15) (1)

«Reenvio prejudicial — Fiscalidade — Imposto sobre o valor acrescentado — Artigo 4.o, n.o 3, TUE — 
Sexta Diretiva — Auxílios de Estado — Procedimento de exoneração do passivo restante das pessoas 

singulares insolventes (esdebitazione) — Inexigibilidade das dívidas de IVA»

(2017/C 151/10)

Língua do processo: italiano

Órgão jurisdicional de reenvio

Corte suprema di cassazione
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Partes no processo principal

Recorrente: Agenzia delle Entrate

Recorrido: Marco Identi

Dispositivo

O direito da União, em particular o artigo 4.o, n.o 3, TUE e os artigos 2.o e 22.o da Sexta Diretiva 77/388/CEE do Conselho, de 
17 de maio de 1977, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o volume de 
negócios — Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria coletável uniforme, bem como as regras em matéria de 
auxílios de Estado, deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a que dívidas de imposto sobre o valor acrescentado sejam 
declaradas inexigíveis em aplicação de uma regulamentação nacional, como a que está em causa no processo principal, que prevê um 
procedimento de exoneração do passivo restante ao abrigo do qual um tribunal pode, sob certas condições, declarar inexigíveis as dívidas 
de uma pessoa singular que não tenham sido pagas no termo do processo de insolvência de que essa pessoa foi objeto. 

(1) JO C 406, de 7.12.2015.

Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 15 de março de 2017 (pedido de decisão 
prejudicial do Nejvyšší správní soud — República Checa) — Policie ČR, Krajské ředitelství policie 

Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie/Salah Al Chodor, Ajlin Al Chodor, Ajvar Al Chodor

(Processo C-528/15) (1)

(Reenvio prejudicial — Critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável pela 
análise de um pedido de proteção internacional — Regulamento (UE) n.o 604/2013 (Dublim III) — 

Artigo 28.o, n.o 2 — Retenção para efeitos de transferência — Artigo 2.o, alínea n) — Risco importante de 
fuga — Critérios objetivos — Falta de definição legal)

(2017/C 151/11)

Língua do processo: checo

Órgão jurisdicional de reenvio

Nejvyšší správní soud

Partes no processo principal

Recorrentes: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie

Recorridos: Salah Al Chodor, Ajlin Al Chodor, Ajvar Al Chodor

Dispositivo

O artigo 2.o, alínea n), e o artigo 28.o, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
26 de junho de 2013, que estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um 
pedido de proteção internacional apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de um país terceiro ou por um apátrida, lidos 
em conjugação, devem ser interpretados no sentido de que exigem que os Estados-Membros estabeleçam, numa disposição vinculativa de 
alcance geral, os critérios objetivos nos quais se baseiam as razões para considerar que um requerente, que é objeto de um procedimento de 
transferência, pode fugir. A falta de tal disposição determina a inaplicabilidade do artigo 28.o, n.o 2, deste regulamento. 

(1) JO C 16, de 18.01.2016.
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