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Prejudiciële vraag
Staan clausule 4, leden 1 en 2, van de Europese raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid — richtlijn 97/81/EG van de Raad
van 15 december 1997 (1), en artikel 2, lid 1, onder b), en artikel 14, lid 1, van richtlijn 2006/54/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling
van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking) (2) in de weg aan een bepaling in een collectieve overeenkomst
en aan een werkgeverspraktijk op grond waarvan, met het oog op het toekennen van toelagen en promotie, bij de
berekening van de anciënniteit van een vrouwelijke deeltijdwerker van wie de werkdagen op jaarbasis verticaal zijn verdeeld,
enkel rekening wordt gehouden met de tijd waarin werkzaamheden worden verricht?
(1)
(2)

Richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten
raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid (PB 1998, L 14, blz. 9).
Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke
kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (PB 2006, L 204, blz. 23).

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het College van Beroep voor het
Bedrijfsleven (Nederland) op 9 juli 2018 — Vaselife International BV, Chrysal International BV tegen
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(Zaak C-445/18)
(2018/C 373/06)
Procestaal: Nederlands
Verwijzende rechter
College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Partijen in het hoofdgeding
Verzoeksters: Vaselife International BV, Chrysal International BV
Verweerder: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Prejudiciële vragen
1) Is de bevoegde autoriteit, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), bevoegd om
nadat hij een besluit tot herregistratie van het referentiemiddel heeft genomen, de geldigheidsduur van een vergunning
voor parallelhandel als bedoeld in artikel 52 van verordening (EG) nr. 1107/2009 (1), welke vergunning is verleend vóór
het besluit tot herregistratie, al dan niet ambtshalve, te wijzigen overeenkomstig de — latere — datum van de
geldigheidsduur die is verbonden aan het besluit tot herregistratie van het referentiemiddel?
2) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, is de wijziging van de geldigheidsduur van een vergunning voor
parallelhandel een automatisch, uit verordening (EG) nr. 1107/2009 zelf voortvloeiend gevolg van een besluit tot
herregistratie van het referentiemiddel? Is bijgevolg de aantekening van de nieuwe datum van de geldigheidsduur van de
parallelvergunning in de databank van de bevoegde autoriteit een louter administratieve handeling, of moet daarop
ambtshalve of op aanvraag worden besloten?
3) Indien het antwoord op vraag 2 luidt dat er een besluit moet worden genomen, is artikel 52 van verordening (EG)
nr. 1107/2009, en met name het derde lid van dit artikel, hierop van toepassing?
4) Indien vraag 3 ontkennend wordt beantwoord, welke bepaling(en) is c.q. zijn dan wel toepasselijk?
5) Kan een gewasbeschermingsmiddel reeds niet als identiek worden beschouwd als bedoeld in artikel 52 van verordening
(EG) nr. 1107/2009 indien het referentiemiddel, niet (langer) afkomstig is van dezelfde onderneming? Het Hof wordt
verzocht bij de beantwoording van deze vraag tevens in te gaan op de vraag of onder een verbonden onderneming of een
onderneming die onder licentie werkt, tevens kan worden begrepen een onderneming die het middel, met toestemming
van de rechthebbende, produceert volgens hetzelfde recept. Is hierbij van belang of het productieproces volgens welke
het referentiemiddel en het parallel in te voeren middel worden vervaardigd op het punt van de werkzame stoffen door
dezelfde onderneming wordt uitgevoerd?
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6) Is de loutere wijziging van de productielocatie van het referentiemiddel relevant voor de beoordeling van de vraag of het
middel identiek is?
7) Indien vraag 5 en/of 6 bevestigend wordt beantwoord, kan aan de hieruit te trekken conclusie („niet identiek”) afbreuk
worden gedaan door het feit dat de bevoegde autoriteit reeds heeft vastgesteld dat qua samenstelling het middel geen of
slechts een geringe wijziging heeft ondergaan?
8) Op wie en in hoeverre rust de last te bewijzen dat is voldaan aan artikel 52, derde lid, van verordening (EG) nr. 1107/
2009 als de toelatingshouders van het parallelle middel en het referentiemiddel daarover van mening verschillen?
(1)

Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB 2009, L 309, blz. 1).

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen (België) op 16 juli 2018 — Argenta Spaarbank NV tegen Belgische Staat
(Zaak C-459/18)
(2018/C 373/07)
Procestaal: Nederlands
Verwijzende rechter
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekster: Argenta Spaarbank NV
Verweerder: Belgische Staat
Prejudiciële vraag
Verzet artikel 49 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie zich tegen een nationale belastingregeling
op grond waarvan bij de berekening van de belastbare winst van een in België onbeperkt belastingplichtige vennootschap
met een vaste inrichting in een andere lidstaat waarvan de winsten in België met toepassing van een dubbelbelastingverdrag
tussen België en de andere lidstaat geheel zijn vrijgesteld:
— de aftrek voor risicokapitaal wordt verminderd met een bedrag aan aftrek voor risicokapitaal berekend op het positieve
verschil tussen enerzijds de netto boekwaarde van de activabestanddelen van de vaste inrichting, en anderzijds het totaal
van de passivabestanddelen die niet behoren tot het eigen vermogen van de vennootschap en die aanrekenbaar zijn op
de vaste inrichting en
— voormelde vermindering niet wordt toegepast in de mate dat het bedrag van de vermindering lager is dan de winst van
deze vaste inrichting,
terwijl geen vermindering van de aftrek voor risicokapitaal wordt toegepast indien dit positieve verschil kan worden
toegerekend aan een in België gelegen vaste inrichting?

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(Spanje) op 19 juli 2018 — ER / Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(Zaak C-472/18)
(2018/C 373/08)
Procestaal: Spaans
Verwijzende rechter
Tribunal Superior de Justicia de Galicia

