
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 października
2008 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez High Court of Justice (England &
Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) —
Zjednoczone Królestwo] — The Queen, na wniosek
Synthon BV przeciwko Licensing Authority of the

Department of Health

(Sprawa C-452/06) (1)

(Wspólnotowy kodeks odnoszący się do produktów leczniczych
stosowanych u ludzi — Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
— Produkty lecznicze zasadniczo podobne — Procedura skró-
cona — Procedura wzajemnego uznawania — Podstawy
odmowy — Odpowiedzialność państwa członkowskiego —

Istotne naruszenie prawa wspólnotowego)

(2008/C 313/05)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Divi-
sion (Administrative Court)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Synthon BV

Strona pozwana: Licensing Authority of the Department of
Health

Przy udziale: SmithKline Beecham plc

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — High
Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division
(Administrative Court) — Wykładnia art. 8, 10 ust. 1 lit. a)
ppkt iii) i art. 28 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnoto-
wego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych
stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311, s. 67) — Procedura skrócona
w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie produktu leczni-
czego do obrotu — Produkt leczniczy „zasadniczo podobny” do
produktu dopuszczonego do obrotu — Odmowa uwzględnienia
wniosku o uznanie pozwolenia na dopuszczenie produktu lecz-
niczego do obrotu wydanego w innym państwie członkowskim
— Obowiązek uznania pozwolenia wydanego przez referen-
cyjne państwo członkowskie, z zastrzeżeniem powołania się na
procedurę przewidzianą przez dyrektywę w celu analizy
istnienia potencjalnego zagrożenia dla zdrowia publicznego —

Wystarczająco istotne naruszenie prawa wspólnotowego powo-
dujące powstanie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody

Sentencja

1) Artykuł 28 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego
kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych

u ludzi stoi na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie, które
otrzymało wniosek o wzajemne uznanie pozwolenia na dopusz-
czenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi wyda-
nego przez inne państwo członkowskie w ramach procedury skró-
conej, przewidzianej w art. 10 ust. 1 lit. a) ppkt iii) tej dyrektywy,
mogło odrzucić ten wniosek z tego powodu, że wspomniany
produkt leczniczy nie jest zasadniczo podobny do referencyjnego
produktu leczniczego.

2) Brak uznania przez państwo członkowskie, zgodnie z art. 28 dyrek-
tywy 2001/83, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego stosowanego u ludzi wydanego przez inne państwo
członkowskie w ramach procedury skróconej, przewidzianej
w art. 10 ust. 1 lit. a) ppkt iii) tej dyrektywy, z tego powodu, że
wspomniany produkt leczniczy nie jest zasadniczo podobny do refe-
rencyjnego produktu leczniczego lub że należy do kategorii
produktów leczniczych, których uznanie za zasadniczo podobne do
referencyjnego produktu leczniczego jest, zgodnie z ogólną praktyką
zainteresowanego państwa członkowskiego, niemożliwe, stanowi
wystarczająco istotne naruszenie prawa wspólnotowego, mogące
skutkować uznaniem odpowiedzialności tego państwa członkow-
skiego.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16 października
2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der
Nederlanden, Niderlandy) — R.H.H. Renneberg przeciwko

Staatssecretaris van Financiën

(Sprawa C-527/06) (1)

(Swobodny przepływ pracowników — Artykuł 39 WE —
Przepisy podatkowe — Podatek dochodowy — Ustalenie
podstawy opodatkowania — Obywatel jednego z państw
członkowskich osiągający cały lub prawie cały przychód podle-
gający opodatkowaniu w tym państwie — Miejsce zamiesz-

kania w innym państwie członkowskim)

(2008/C 313/06)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Hoge Raad der Nederlanden, Niderlandy

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: R.H.H. Renneberg

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën
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Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Hoge Raad der Nederlanden — Wykładnia art. 39 WE i art. 56
WE — Określenie podstawy opodatkowania dla podatku docho-
dowego — Obywatel jednego państwa członkowskiego, który
uzyskuje wszystkie przychody w tym państwie, ale zamieszkuje
w innym państwie członkowskim — Uregulowanie krajowe
wykluczające możliwość odliczenia „ujemnego przychodu”
z tytułu mieszkania położonego w innym państwie członkow-
skim

Sentencja

Artykuł 39 WE powinien być interpretowany w ten sposób, iż sprze-
ciwia się on uregulowaniu krajowemu, takiemu jak sporne
w postępowaniu przed sądem krajowym, na którego podstawie obywatel
wspólnotowy niebędący rezydentem państwa członkowskiego, w którym
osiąga on wszystkie lub prawie wszystkie dochody podlegające opodat-
kowaniu, nie może przy ustalaniu podstawy opodatkowania tych przy-
chodów w owym państwie członkowskim uwzględniać negatywnych
przychodów z najmu dotyczących domu, którego jest on właścicielem,
wykorzystywanego jako mieszkanie i położonego w innym państwie
członkowskim, podczas gdy rezydent pierwszego z wymienionych
państw członkowskich może uwzględniać takie ujemne przychody w celu
ustalenia podstawy opodatkowania swoich dochodów.

(1) Dz.U. C 56 z 10.3.2007.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 października
2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Królestwu Hiszpanii

(Sprawa C-136/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywy 89/48/EWG i 92/51/EWG — Uznawanie kształ-
cenia i szkolenia zawodowego — Zawód kontrolera ruchu

lotniczego)

(2008/C 313/07)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
H. Støvlbæk i R. Vidal Puig, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: Muñoz
Pérez, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie dyrektyw Rady 89/48/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w

sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów ukończenia
studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia
i szkolenia zawodowego, trwających co najmniej trzy lata
(Dz.U. L 19, s. 16) i 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w
sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i
szkolenia zawodowego, uzupełniającą dyrektywę 89/48/EWG
(Dz.U. L 209, s. 25) — Dostęp do zawodu kontrolera ruchu
lotniczego

Sentencja

1) Nie ustanawiając, w odniesieniu do zawodu kontrolera ruchu lotni-
czego, przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy Rady 89/48/EWG
z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uzna-
wania dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po
ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego, trwających co
najmniej trzy lata i dyrektywy Rady 92/51/EWG z dnia 18 czerw-
ca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania
kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniającej dyrektywę
89/48/EWG, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które
na nim ciążą na mocy tych dyrektyw.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 117 z 26.5.2007.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 23 października
2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Bundesfinanzhof, Niemcy) —
Finanzamt für Körperschaften III in Berlin przeciwko
Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt

GmbH

(Sprawa C-157/07) (1)

(Swoboda przedsiębiorczości — Porozumienie o Europejskim
Obszarze Gospodarczym (EOG) — Przepisy podatkowe —
Traktowanie pod względem podatkowym strat poniesionych
przez stały zakład położony w jednym z państw członkowskich
EOG i należący do spółki mającej swoją statutową siedzibę

w państwie członkowskim Unii Europejskiej)

(2008/C 313/08)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundesfinanzhof, Niemcy

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Finanzamt für Körperschaften III in Berlin
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