
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: A Oy 

Inny uczestnik: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 15 pkt 6 szóstej dyrektywy VAT 77/388/EWG ( 1 ) 
należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „[linii lotni
czych zajmujących się głównie odpłatnym przewozem na 
trasach międzynarodowych]” obejmuje także biznesowe 
linie lotnicze, które zajmują się głównie odpłatnym prze
wozem czarterowym na trasach międzynarodowych na 
potrzeby przedsiębiorstw i osób prywatnych? 

2) Czy art. 15 pkt 6 szóstej dyrektywy VAT 77/388/EWG 
należy interpretować w ten sposób, że przewidziane w 
nim zwolnienie dotyczy tylko dostaw statków powietrz
nych, które są dokonywane bezpośrednio na rzecz linii 
lotniczych zajmujących się głównie odpłatnym przewozem 
na trasach międzynarodowych, czy też zwolnienie to ma 
zastosowanie także do dostawy statków powietrznych na 
rzecz podmiotów gospodarczych, które same nie zajmują 
się odpłatnym przewozem na trasach międzynarodowych, 
ale udostępniają statek powietrzny podmiotowi gospodar
czemu prowadzącemu działalność w tej dziedzinie? 

3) Czy dla udzielenia odpowiedzi na pytanie drugie ma 
znaczenie, że właściciel statków powietrznych przekazuje 
fakturę za używanie statków powietrznych osobie 
prywatnej, która jest udziałowcem właściciela, a z nabytych 
statków powietrznych korzysta głównie do własnych celów 
zawodowych lub prywatnych, jeżeli weźmie się pod uwagę, 
że linia lotnicza mogła użyć statków powietrznych także do 
innych lotów? 

( 1 ) Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w 
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w 
odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku 
od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku 
(Dz.U. L 145, s. 1). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Consiglio di Stato — Sezione Seconda 
(Włochy) w dniu 24 stycznia 2011 r. — Pioneer Hi-Bred 
Italia Srl przeciwko Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali 

(Sprawa C-36/11) 

(2011/C 89/22) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Consiglio di Stato — Sezione Seconda 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Pioneer Hi-Bred Italia Srl 

Strona pozwana: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali 

Pytanie prejudycjalne 

Czy w sytuacji, gdy państwo członkowskie postanowiło 
uzależnić wydawanie zezwoleń na uprawy GMO, chociażby 
były one już wpisane do Wspólnego katalogu odmian 
gatunków roślin rolniczych, od środków o charakterze 
ogólnym, odpowiednich dla zapewnienia współistnienia upraw 
konwencjonalnych lub ekologicznych, wykładni art. 26a dyrek
tywy 2001/18/WE ( 1 ), analizowanego w świetle zalecenia 
2003/556/WE ( 2 ) i zalecenia 2010/200/1 ( 3 ), należy dokonywać 
w ten sposób, że w okresie poprzedzającym przyjęcie środków 
ogólnych: a) zezwolenie należy wydać bowiem jego przed
miotem są GMO wpisane do Wspólnego katalogu odmian 
gatunków roślin rolniczych; b) czy też rozpatrzenie wniosku 
o wydanie zezwolenia należy zawiesić do czasu przyjęcia 
środków o charakterze ogólnym; c) bądź też, zezwolenie 
należy wydać wraz z nakazami odpowiednimi dla zapobieżenia 
— w konkretnym przypadku — kontaktu, także niezamierzo
nego — upraw transgenicznych, na które uzyskano 
zezwolenie, z otaczającymi je uprawami konwencjonalnymi 
lub ekologicznymi? 

( 1 ) Dz.U. 2001, L 106, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. 2003, L 189, s. 36. 
( 3 ) Dz.U. 2010, 00, s. 1. 

Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 
14 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko 

Rzeczpospolitej Polskiej 

(Sprawa C-349/09) ( 1 ) 

(2011/C 89/23) 

Język postępowania: polski 

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 312 z 19.12.2009. 

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 listopada 
2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice 

Włoskiej 

(Sprawa C-486/09) ( 1 ) 

(2011/C 89/24) 

Język postępowania: włoski 

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. 4 z 30.1.2010.
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