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Præjudicielt spørgsmål
Er en bestemmelse i en kollektiv overenskomst og en virksomhedspraksis — hvorefter ancienniteten for en deltidsansat med
en »vertikal« arbejdstidstilrettelæggelse med henblik på aflønning og forfremmelse skal beregnes på årsbasis, idet der
udelukkende tages hensyn til den tid, hvor der er blevet leveret ydelser — i strid med § 4, stk. 1 og 2, i den europæiske
rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, Rådets direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 (1) og artikel 2, stk. 1, litra b), og
14, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 (2) om gennemførelse af princippet om lige
muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning)?
(1)
(2)

Rådets direktiv 97/81/EF af 15.12.1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS — Bilag:
Rammeaftale om deltidsarbejde (EFT L 14, s. 9).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5.7.2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og
ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning) (EUT L 204, s. 23).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af College van Beroep voor het Bedrijfsleven
(Nederland) den 9. juli 2018 — Vaselife International BV og Chrysal International BV mod College
voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(Sag C-445/18)
(2018/C 373/06)
Processprog: nederlandsk
Den forelæggende ret
College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Vaselife International BV og Chrysal International BV
Sagsøgt: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Præjudicielle spørgsmål
1) Er den kompetente myndighed, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), efter at
have truffet en afgørelse om fornyet registrering af referencemidlet beføjet til at ændre gyldighedsperioden for en
tilladelse til parallelhandel som omhandlet i artikel 52 i forordning (EF) nr. 1107/2009 (1), hvilken tilladelse er meddelt
før afgørelsen om fornyet registrering, således at den bliver i overensstemmelse med den senere dato for den
gyldighedsperiode, der følger af afgørelsen om fornyet registrering af referencemidlet?
2) Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, er ændringen af gyldighedsperioden for en tilladelse til
parallelhandel da en automatisk følge af en afgørelse om fornyet registrering af referencemidlet, som følger af selve
forordning (EF) nr. 1107/2009? Er indførelsen af den nye dato for paralleltilladelsens gyldighedsperiode i den
kompetente myndigheds register en administrativ gennemførelseshandling, eller skal dette ske i medfør af en afgørelse
truffet ex officio eller efter anmodning?
3) Såfremt det andet spørgsmål besvares således, at der skal træffes en afgørelse, finder artikel 52 i forordning (EF)
nr. 1107/2009, særligt denne artikels stk. 3, herved anvendelse?
4) Såfremt det tredje spørgsmål besvares benægtende, hvilke(n) bestemmelse(r) finder da i dette tilfælde anvendelse?
5) Kan et plantebeskyttelsesmiddel ikke anses for identisk som omhandlet i artikel 52 i forordning (EF) nr. 1107/2009,
allerede fordi referencemidlet ikke (længere) hidrører fra samme virksomhed? Ved besvarelsen af dette spørgsmål
anmodes Domstolen også om at komme ind på det spørgsmål, om der ved en tilknyttet virksomhed eller en virksomhed,
der arbejder på licens, også kan forstås en virksomhed, der med rettighedsindehaverens samtykke fremstiller midlet efter
samme recept. Har det herved betydning, om den proces, efter hvilken referencemidlet og det middel, der skal
parallelimporteres, fremstilles, gennemføres af den samme virksomhed hvad angår aktivstoffet?
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6) Har en ændring af produktionsstedet for referencemidlet i sig selv betydning for besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt
midlet er identisk?
7) Såfremt det femte og/eller det sjette spørgsmål besvares bekræftende, kan den heraf følgende konklusion (»ikke identisk«)
da ændres derved, at den kompetente myndighed allerede har fastslået, at midlet ud fra sin sammensætning ikke eller i
kun ringe omfang er blevet ændret?
8) På hvem og i hvilket omfang hviler bevisbyrden for, at artikel 52, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt, hvis
de respektive indehavere af godkendelsen til det parallelle middel og referencemidlet ikke er enige herom?
(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21.10.2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om
ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309, s. 1).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgien)
den 16. juli 2018 — Argenta Spaarbank NV mod Belgische Staat
(Sag C-459/18)
(2018/C 373/07)
Processprog: nederlandsk
Den forelæggende ret
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Argenta Spaarbank NV
Sagsøgt: Belgische Staat

Præjudicielt spørgsmål
Er artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde til hinder for en national skattelovgivning, på grundlag
af hvilken det ved beregningen af det skattepligtige overskud for et i Belgien ubegrænset skattepligtigt selskab med et
driftssted i en anden medlemsstat, hvis overskud i Belgien i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Belgien
og den anden medlemsstat er fuldstændigt fritaget for beskatning, gælder, at
— fradraget for risikovillig kapital nedsættes med et beløb for fradraget for risikovillig kapital, der beregnes ud fra den
positive forskel mellem på den ene side den bogførte nettoværdi af aktiverne i driftsstedet og på den anden side den
samlede mængde af passiver, der ikke hører til selskabets egenkapital, og som kan henregnes til driftsstedet, og at
— den nævnte nedsættelse ikke foretages, for så vidt som beløbet for nedsættelsen er mindre end dette driftssteds overskud,
mens der ikke sker nogen nedsættelse af fradraget for risikovillig kapital, hvis denne positive forskel kan henregnes til et i
Belgien beliggende driftssted?

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien)
den 19. juli 2018 — ER mod Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(Sag C-472/18)
(2018/C 373/08)
Processprog: spansk
Den forelæggende ret
Tribunal Superior de Justicia de Galicia

