19.3.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7) Επιτρέπει ο κανονισμός 469/2009, και ειδικότερα το άρθρο 3,
στοιχείο β', τη χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού
προστασίας για μια συγκεκριμένη δραστική ουσία, εφόσον:
α) η δραστική ουσία αυτή προστατεύεται με ισχύον κύριο
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κατά την έννοια του άρθρου 3,
στοιχείο α', του κανονισμού 469/2009, και
β) για το φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία αυτή μαζί
με μία ή περισσότερες άλλες δραστικές ουσίες έχει χορη
γηθεί έγκυρη άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τις οδηγίες
2001/83/ΕΚ (2) ή 2001/82/ΕΚ (3), η οποία αποτελεί την
πρώτη άδεια για τη διάθεση αυτής της δραστικής ουσίας
στην αγορά;
8) Έχει σημασία για την απάντηση στο ερώτημα 7 το αν η άδεια
κυκλοφορίας έχει χορηγηθεί για τη συγκεκριμένη δραστική
ουσία σε ανάμιξη με τη μία ή τις περισσότερες άλλες δραστικές
ουσίες και όχι για τη χορήγηση των ουσιών αυτών σε αυτοτε
λείς μεν μορφοποιήσεις, αλλά ταυτόχρονα;

(1) Κανονισμός (ΕΚ) 469/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, περί του συμπληρωματικού πιστο
ποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΕΕ L 152, σ. 1).
(2) Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρ
μακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311, σ. 67).
(3) Οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνια
τρικά φάρμακα (ΕΕ L 311, σ. 1).
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έδρα της σε άλλο κράτος μέλος (όπως οι Κάτω Χώρες), εφόσον
τα κέρδη έχουν πραγματοποιηθεί χάρη στην επιχειρηματική
δραστηριότητα που ασκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο η ολλανδική
εταιρία μέσω μόνιμης επιχειρηματικής εγκατάστασής της στο
Ηνωμένο Βασίλειο, συνιστά περιορισμό της ελευθερίας εγκατά
στασης στο Ηνωμένο Βασίλειο των υπηκόων των κρατών μελών,
κατά το άρθρο 49 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 43 ΕΚ) το γεγονός ότι
το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιτρέπει την παραίτηση της μόνιμης
εγκατάστασης στο Ηνωμένο Βασίλειο μιας αλλοδαπής εταιρίας
από τη δυνατότητα επίκλησης των ζημιών της, με σκοπό να
ληφθούν υπόψη οι ζημίες αυτές υπέρ μιας εταιρίας του Ηνω
μένου Βασιλείου στο πλαίσιο φoρoλογικής ελάφρυνσης υπέρ
ομίλου, εφόσον οποιοδήποτε μέρος των ζημιών αυτών ή κάποιο
άλλο ποσό που συνυπολογίζεται για τον υπολογισμό των
ζημιών αυτών «αντιστοιχεί ή συνιστά ποσό που μπορεί (σε οποι
αδήποτε περίοδο) να εκπέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στο πλαί
σιο της επιβολής αλλοδαπού φόρου, από αλλοδαπά κέρδη της
εταιρίας ή οποιουδήποτε προσώπου»;
2) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο παραπάνω ερώτημα,
μπορεί ως δικαιολογητικός λόγος για τον περιορισμό αυτό να
προβληθεί:
α) μόνο η ανάγκη πρόληψης της διπλής έκπτωσης των ζημιών
ή
β) μόνο η ανάγκη διατήρησης της ισόρροπης κατανομής των
φορολογικών εξουσιών μεταξύ των κρατών μελών ή
γ) η ανάγκη διατήρησης της ισόρροπης κατανομής των φορο
λογικών εξουσιών μεταξύ των κρατών μελών, σε συνδυασμό
με την ανάγκη πρόληψης της διπλής έκπτωσης των ζημιών;

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία
υπέβαλε το Upper Tribunal (Tax & Chancery Chamber)
(Ηνωμένο Βασίλειο) στις 12 Ιανουαρίου 2011 — The
Commissioners For Her Majesty's Revenue & Customs
κατά Philips Electronics UK Ltd

3) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο παραπάνω ερώτημα,
τελεί ο περιορισμός σε αναλογία προς τον δικαιολογητικό αυτό
ή τους δικαιολογητικούς αυτούς λόγους;

(Υπόθεση C-18/11)
(2011/C 89/20)
Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική
Αιτούν δικαστήριο
Upper Tribunal (Tax & Chancery Chamber) (Ηνωμένο Βασίλειο)

4) Αν ο περιορισμός των δικαιωμάτων της ολλανδικής εταιρίας δεν
είναι δικαιολογημένος ή δεν τελεί σε αναλογία προς κανένα
δικαιολογητικό λόγο, έχει το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά το δίκαιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υποχρέωση να παράσχει στη βρε
τανική εταιρία κάποιο μέσο έννομης προστασίας, π.χ. την
αξίωση φoρoλογικής ελάφρυνσης υπέρ ομίλου για τα κέρδη
της;

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Εφεσείοντες: The Commissioners For Her Majesty's Revenue &
Customs
Εφεσίβλητη: Philips Electronics UK Ltd.
Προδικαστικά ερωτήματα
1) Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος (όπως το Ηνωμένο Βασί
λειο) περιλαμβάνει στη βάση επιβολής του φόρου τα κέρδη και
τις ζημίες εταιρίας που έχει συσταθεί και έχει τη φορολογική

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία
υπέβαλε το Korkein hallinto-oikeus (Φινλανδία) στις 21
Ιανουαρίου 2011 — A Oy
(Υπόθεση C-33/11)
(2011/C 89/21)
Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική
Αιτούν δικαστήριο
Korkein hallinto-oikeus
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: A Oy

Αιτούσα: Pioneer HI-Bred Italia Srl

Έτερος διάδικος στη διαδικασία: Veronsaajien oikeudenvalvon
tayksikkö [νομική υπηρεσία για την προάσπιση των δικαιωμάτων
των φορέων που μπορούν να προβαίνουν στην επιβολή φόρων]

Προδικαστικά ερωτήματα
1) Έχει το άρθρο 15, στοιχείο 6, της έκτης οδηγίας
77/388/ΕΟΚ (1) την έννοια ότι στις «αεροπορικές εταιρίες που
εκτελούν, κυρίως, διεθνείς μεταφορές επί κομίστρω» περιλαμβά
νονται και αεροπορικές εταιρίες οι οποίες εκτελούν, κυρίως,
διεθνείς ναυλωμένες πτήσεις με κόμιστρο παρέχοντας υπηρεσίες
σε επιχειρήσεις και ιδιώτες;

2) Έχει το άρθρο 15, στοιχείο 6, ης έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ
την έννοια ότι η προβλεπόμενη από αυτό απαλλαγή ισχύει μόνο
για αεροσκάφη που παραδίδονται άμεσα σε αεροπορικές εται
ρίες, οι οποίες εκτελούν, κυρίως, διεθνείς μεταφορές επί κομί
στρω, ή ότι η σχετική απαλλαγή ισχύει και για παραδόσεις
αεροσκαφών σε επιχειρήσεις που δεν εκτελούν οι ίδιες διεθνείς
μεταφορές με κόμιστρο, αλλά παραχωρούν τη χρήση ενός αερο
σκάφους σε άλλη επιχείρηση, η οποία ασκεί δραστηριότητες
στον τομέα αυτόν;

3) Έχει σημασία για την απάντηση στο δεύτερο ερώτημα ότι η
ιδιοκτήτρια εταιρία των αεροσκαφών μετακυλίει τη χρέωση
για τη χρήση των αεροσκαφών σε ιδιώτη, ο οποίος είναι μέτο
χός της και ο οποίος χρησιμοποιεί τα αποκτηθέντα αεροσκάφη,
κατά κύριο λόγο προς εξυπηρέτηση δικών του επαγγελματικών
και/ή ιδιωτικών σκοπών, λαμβανομένου υπόψη του ότι η αερο
πορική εταιρία μπορούσε να διαθέτει τα αεροσκάφη και για
άλλες πτήσεις;

(1) Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 περί
εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους
φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης
αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49).

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία
υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 24 Ιανουαρίου
2011 — Pioneer HI-Bred Italia Srl κατά Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali
(Υπόθεση C-36/11)
(2011/C 89/22)
Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική
Αιτούν δικαστήριο
Consiglio di Stato

Καθού: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Προδικαστικό ερώτημα
Σε περίπτωση που το κράτος μέλος έχει αποφασίσει να επιβάλλει ως
προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας για καλλιέργειες γενετικώς
τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), ακόμη και αν πρόκειται για
ΓΤΟ που έχουν καταχωριστεί στον ευρωπαϊκό κοινό κατάλογο,
την ύπαρξη γενικών μέτρων που να είναι κατάλληλα να διασφαλί
ζουν τη συνύπαρξη με συμβατικές ή βιολογικές καλλιέργειες, έχει
το άρθρο 26α της οδηγίας 2001/18/ΕΚ (1), ερμηνευόμενο σε συν
δυασμό με τη σύσταση 2003/556/ΕΚ (2) και τη μεταγενέστερη
σύσταση 2010/200/1 (3), την έννοια ότι κατά τον χρόνο πριν
από τη θέσπιση των γενικών μέτρων: α) η χορήγηση της άδειας
είναι υποχρεωτική, εφόσον αφορά ΓΤΟ που έχουν καταχωριστεί
στον ευρωπαϊκό κοινό κατάλογο ή β) η εξέταση της αίτησης χορή
γησης άδειας πρέπει να αναστέλλεται μέχρις ότου εκδοθούν τα
γενικά μέτρα ή γ) η χορήγηση της άδειας είναι υποχρεωτική, με
ταυτόχρονη επιβολή των κατάλληλων όρων για την αποφυγή, στη
συγκεκριμένη περίπτωση, της έστω και μη ηθελημένης επαφής των
γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών για τις οποίες χορηγείται η
άδεια με τις διπλανές συμβατικές ή βιολογικές καλλιέργειες;

(1) ΕΕ 2001, L 106, σ. 1.
(2) ΕΕ 2003, L 189, σ. 36.
(3) ΕΕ 2010, C 200, σ. 1.

Διάταξη του προέδρου του τρίτου τμήματος του Δικαστηρίου
της 14ης Δεκεμβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά
Δημοκρατίας της Πολωνίας
(Υπόθεση C-349/09) (1)
(2011/C 89/23)
Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική
Ο πρόεδρος του τρίτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της
υποθέσεως.
(1) ΕΕ C 312 της 19.12.2009.

Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 17ης Νοεμβρίου
2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας
(Υπόθεση C-486/09) (1)
(2011/C 89/24)
Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική
Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέ
σεως.
(1) ΕΕ C 24 της 30.1.2010.

