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7) Giver SBC-forordningen, og navnlig artikel 3, litra b),
mulighed for at udstede et supplerende beskyttelsescertifikat
for en enkelt bestemt aktiv ingrediens, når:
a) et grundpatent, der er i kraft, beskytter den enkelte
bestemte aktive ingrediens i den forstand, hvori
udtrykket er anvendt i SBC-forordningens artikel 3,
litra a), og
b) et lægemiddel, der indeholder den enkelte bestemte
aktive ingrediens sammen med en eller flere andre
aktive ingredienser, er genstand for en gyldig tilladelse,
som er udstedt i overensstemmelse med direktiv
2001/83/EF (2) eller 2001/82/EF (3), som er den første
tilladelse til at markedsføre den enkelte bestemte aktive
ingrediens eller kombination af aktive ingredienser?
8) Ville besvarelsen af spørgsmål 7 være anderledes, hvis tilla
delsen gælder en enkel aktiv ingrediens, der er blandet med
en eller flere aktive ingredienser og ikke for levering i sepa
rate udformninger, men på samme tid?
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 469/2009 af
6.5.2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler
(kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst) (EUT 152, s. 1).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6.11.2001
om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske læge
midler (EFT L 311, s. 67).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6.11.2001
om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EFT
L 311, s. 1).
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gennem et fast driftssted i denne medlemsstat, udgør det
da en begrænsning af den frihed, som en statsborger i en
medlemsstat har til at etablere sig i Det Forenede Kongerige
i henhold til artikel 49 TEUF (tidligere artikel 43 EF), at Det
Forenede Kongerige hindrer overførsel af tab, der er i Det
Forenede Kongerige er lidt af et udenlandsk selskabs faste
driftssted i denne medlemsstat, til et britisk selskab gennem
koncernlempelse, når en del af dette tab eller et beløb, der
tages i betragtning ved beregningen heraf, »svarer til eller
indgår i ethvert beløb, som ved beskatning i udlandet (i
enhver periode) kan fradrages eller på anden måde
modregnes i selskabets eller en anden persons overskud,
der ikke kan henføres til Det Forenede Kongerige«, dvs.
kun at tillade overførsel af et tab, der er opstået i Det
Forenede Kongerige, i tilfælde af et fast driftssted i denne
medlemsstat, når det er åbenbart, at der på det tidspunkt,
hvor kravet fremsættes, ikke kan foretages fradrag eller
modregning i nogen stat uden for Det Forenede Kongerige
(herunder en anden medlemsstat (såsom Nederlandene)), og
hvor det ikke er tilstrækkeligt, at der faktisk ikke er fremsat
krav om fradrag uden for Det Forenede Kongerige, og under
omstændigheder hvor der ikke findes en tilsvarende bestem
melse, der finder anvendelse på overførsel af tab, der er
opstået i Det Forenede Kongerige, for et selskab med hjem
sted i denne medlemsstat?
2) I bekræftende fald, er denne begrænsning da begrundet:
a) blot på grundlag af behovet for at hindre dobbelt anven
delse af tab,
b) blot på grundlag af behovet for at bevare en ligelig
fordeling af skattekompetencen imellem medlemssta
terne, eller
c) på grundlag af behovet for at bevare en ligelig fordeling
af skattekompetencen mellem medlemsstaterne sammen
holdt med behovet for at hindre dobbelt anvendelse af
tab?

(Sag C-18/11)
(2011/C 89/20)
Processprog: engelsk
Den forelæggende ret
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Det Forenede
Kongerige)

3) I bekræftende fald, er begrænsningen da forholdsmæssig i
forhold til en sådan begrundelse eller sådanne begrundelser?
4) Hvis der ikke findes begrundede begrænsninger af det neder
landske selskabs rettigheder, eller for så vidt som der ikke
findes en forholdsmæssig begrundelse, kræver EU-retten da,
at Det Forenede Kongerige skal stille et retsmiddel til
rådighed for det britiske selskab, såsom retten til at kræve
koncernlempelse ved beskatning af overskuddet?

Parter i hovedsagen
Sagsøger: The Commissioners for Her Majesty's Revenue &
Customs
Sagsøgt: Philips Electronics UK Ltd

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein
hallinto-oikeus (Finland) den 21. januar 2011 — A Oy
(Sag C-33/11)

Præjudicielle spørgsmål
1) Når en medlemsstat (såsom Det Forenede Kongerige) i sit
beskatningsgrundlag medtager overskud og tab for et
selskab, der er stiftet i og er skattemæssigt hjemmehørende
i en anden medlemsstat (såsom Nederlandene), for så vidt
som overskuddet kan henføres til virksomhed, som det
nederlandske selskab udøver i Det Forenede Kongerige

(2011/C 89/21)
Processprog: finsk
Den forelæggende ret
Korkein hallinto-oikeus
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Parter i hovedsagen

Parter i hovedsagen

Appellant: A Oy

Sagsøger: Pioneer Hi-Bred Italia Srl
Sagsøgt: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Procesdeltager: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Præjudicielle spørgsmål
1) Skal artikel 15, nr. 6), i sjette momsdirektiv 77/388/EØF (1)
fortolkes således, at der med begrebet »luftfartsselskaber, der
mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik« også
menes et flyselskab, der mod betaling hovedsageligt driver
chartervirksomhed i udenrigstrafik for at dække virksomhe
ders og privatpersoners behov?

2) Skal artikel 15, nr. 6), i sjette momsdirektiv 77/388/EØF
fortolkes således, at den deri fastsatte fritagelse kun vedrører
levering af luftfartøjer, som sker direkte til et luftfartsselskab,
der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, eller
vedrører den pågældende fritagelse også levering af luftfar
tøjer til en aktør, der ikke selv mod betaling hovedsageligt
flyver i udenrigstrafik, men som leverer luftfartøjet videre til
brug hos et luftfartselskab, der driver sådan virksomhed?

3) Har det for besvarelsen af andet spørgsmål nogen betydning,
at luftfartøjernes ejer for brug af luftfartøjerne fakturerer en
privatperson, der er aktionær, og som hovedsageligt
anvender de anskaffede luftfartøjer til egne forretningsmæs
sige og/eller private formål, under hensyntagen til at
flyselskabet også kunne anvende luftfartøjerne til andre
flyvninger?

Præjudicielt spørgsmål
Skal artikel 26 i direktiv 2001/18/EF (1) sammenholdt med
henstilling 2003/556/EF (2) og 2010/200/1 (3) i tilfælde, hvor
en medlemsstat gør udstedelsen af en tilladelse til at dyrke
GMO’er, selv om de er opført i den fælles europæiske sortsliste,
betinget af, at der udstedes foranstaltninger af generel karakter,
der anses for egnede til at sikre sameksistens mellem konven
tionelle og økologiske afgrøder, fortolkes således, at i overgangs
perioden inden vedtagelsen af disse foranstaltninger af generel
karakter: a) skal tilladelsen udstedes, for så vidt der er tale om
GMO’er, der er opført i den fælles europæiske sortsliste, b) skal
behandlingen af ansøgningen udskydes, indtil der er blevet
vedtaget generelle foranstaltninger, c) skal tilladelsen udstedes
under forudsætning af, at der tages skridt med henblik på i
det konkrete tilfælde at undgå, at de tilladte genetisk modifice
rede afgrøder — omend utilsigtet — kommer i kontakt med
andre konventionelle og økologiske afgrøder i området?

(1) EFT 2001, L 106, s. 1.
(2) EUT 2003, L 189, s. 36.
(3) EUT 2010, C 200, s. 1.

Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Tredje
Afdeling den 14. december 2010 — EuropaKommissionen mod Republikken Polen
(Sag C-349/09) (1)
(2011/C 89/23)
Processprog: polsk

(1) Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.5.1977 om harmonisering
af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles
merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio
di Stato — Sezione Seconda (Italien) den 24. januar 2011
— Pioneer Hi-Bred Italia Srl mod Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal
slettes af registeret.
(1) EUT C 312 af 19.12.2009.

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 17.
november 2010 — Europa-Kommissionen mod Den
Italienske Republik
(Sag C-486/09) (1)
(2011/C 89/24)

(Sag C-36/11)

Processprog: italiensk

(2011/C 89/22)

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af
registeret.

Processprog: italiensk
Den forelæggende ret
Consiglio di Stato — Sezione Seconda

(1) EUT C 24 af 30.1.2010.

