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Kommissionen har anført, at Finland for det første ikke har godtgjort, at undtagelsesordningen udgør »fornuftig anvendelse« som
omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/147/EF. Navnlig har Finland ikke med dokumenterede, videnskabelige oplysninger
underbygget, at det sikres, at den omhandlede bestand af edderfugle opretholdes på et tilfredsstillende niveau.
For det andet har Finland ikke godtgjort, at den tilladte forårsjagt alene omfatter anvendelse af bestemte fuglearter »i mindre mængder«
i henhold til artikel 9, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/147/EF.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30.11.2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT 2010, L 20, s. 7).

Sag

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Det Forenede
Kongerige) den 15. marts 2019 — Blackrock Investment Management (UK) Limited mod Commissioners for
Her Majesty’s Revenue and Customs
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(Sag C-231/19)
(2019/C 172/24)
Processprog: engelsk

Den forelæggende ret
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parter i hovedsagen
Appellant: Blackrock Investment Management (UK) Limited
Indstævnte: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Præjudicielle spørgsmål
Hvilken er den korrekte fortolkning af artikel 135, stk. 1, litra g), i Rådets direktiv 2006/112/EF (1), i tilfælde hvor der af en tredjepartsleverandør leveres en enkelt forvaltningsydelse, som omhandlet i den pågældende artikel, til en fondsforvalter, der af den pågældende fondsforvalter anvendes såvel til forvaltning af investeringsforeninger som til forvaltning af fonde, der ikke er
investeringsforeninger:
a)

Skal den pågældende enkelte levering pålægges en enhedsmomssats? Hvordan skal den pågældende enhedssats i bekræftende
fald fastsættes? eller
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Skal vederlaget for den enkelte levering opdeles i overensstemmelse med anvendelsen af forvaltningsydelserne (for eksempel
med henvisning til antallet af fonde, der henholdsvis forvaltes i investeringsforeninger og antallet af fonde, der ikke forvaltes i
investeringsforeninger), således at en del af den enkelte levering behandles som fritaget og en anden del behandles som afgiftspligtig?

(1) Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (Det Forenede Kongerige) den 18. marts
2019 — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited og United Biscuits Pension Investments Limited mod
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
(Sag C-235/19)
(2019/C 172/25)
Processprog: engelsk

Den forelæggende ret
Court of Appeal

Parter i hovedsagen
Sagsøgere: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited og United Biscuits Pension Investments Limited
Sagsøgt: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
Præjudicielt spørgsmål
Er levering af ydelser ved forvaltning af pensionsmidler, som de ydelser, der er formidlet til formueforvalterne af a) forsikringsgivere
og/eller b) ikke-forsikringsgivere, »forsikringstransaktioner« i henhold til momsdirektivets (1) artikel 135, stk. l, litra a) [tidligere sjette
direktivs artikel 13, punkt B, litra a)]?

(1) Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006 L 347, s. 1).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (Chancery Division) (Det Forenede
Kongerige) den 20. marts 2019 — Eli Lilly and Company mod Genentech Inc.
(Sag C-239/19)
(2019/C 172/26)
Processprog: engelsk

Den forelæggende ret
High Court of Justice (Chancery Division)

