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Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: UAB „Roche Lietuva”
Verwerende partij: VšĮ Kauno Dainavos poliklinika
Prejudiciële vraag
Moeten de bepalingen van de artikelen 2 en 23 van, en bijlage VI bij richtlijn 2004/18 (1) (in samenhang of afzonderlijk
gelezen, maar zonder beperking tot die bepalingen) aldus worden uitgelegd dat een aanbestedende dienst — een
gezondheidszorginstelling — die leveringen (medische diagnostische uitrusting en bijbehorend materiaal) of specifieke
rechten hierop wil aankopen via een openbare aanbesteding, teneinde zelf proeven te kunnen uitvoeren, het recht heeft om
in de technische specificaties enkel eisen voor de leveringen op te nemen die afzonderlijk de aparte operationele (technische)
en gebruiksgerelateerde (functionele) kenmerken van de uitrusting en/of het materiaal beschrijven in plaats van de
kwalitatieve parameters van de uit te voeren proeven en de prestatie van het laboratorium dat de proefnemingen uitvoert,
en waarvan de inhoud afzonderlijk in het bestek van de betrokken openbare aanbesteding moet worden beschreven?
(1)

Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor
het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB 2004, L 134, blz. 114).

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Symvoulio tis Epikrateias (Griekenland) op
17 juli 2017 — Monachos Eirinaios/Dikigorikos Syllogos Athinon
(Zaak C-431/17)
(2017/C 309/40)
Procestaal: Grieks
Verwijzende rechter
Symvoulio tis Epikrateias
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Monachos Eirinaios (broeder Ireneos), wereldlijk Antonios Giakoumakis tou Emmanouil
Verwerende partij: Dikigorikos Syllogos Athinon
Prejudiciële vraag
Moet artikel 3 van richtlijn 98/5/EG (1) aldus worden uitgelegd dat de inschrijving van een monnik van de Kerk van
Griekenland als advocaat op het tableau van de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat dan die waarin hij zijn
beroepstitel heeft verworven, om er zijn beroep uit te oefenen onder zijn oorspronkelijke beroepstitel, door de nationale
wetgever kan worden verboden op grond dat monniken van de Kerk van Griekenland naar nationaal recht niet op de
tableaus van de ordes van advocaten kunnen worden ingeschreven omdat wegens hun status de waarborgen die voor de
uitoefening van het beroep van advocaat als onmisbaar worden beschouwd, ontbreken?
(1)

Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de permanente
uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven (PB 1998, L 77,
blz. 36).

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division)
(Verenigd Koninkrijk) op 24 juli 2017 — Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents
(Zaak C-443/17)
(2017/C 309/41)
Procestaal: Engels
Verwijzende rechter
High Court of Justice (Chancery Division)

