NL

20.8.2018

Publicatieblad van de Europese Unie

C 294/23

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Landesgericht Salzburg (Oostenrijk) op
31 mei 2018 — Bettina Plackner / Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich
(Zaak C-357/18)
(2018/C 294/30)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Landesgericht Salzburg

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Bettina Plackner
Verwerende partij: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

Prejudiciële vraag
Dient artikel 15, lid 1, van richtlijn 90/619/EEG (Tweede levensrichtlijn) (1) zoals gewijzigd bij richtlijn 92/96/EEG (Derde
levensrichtlijn) (2) juncto artikel 31 van richtlijn 92/96/EEG aldus te worden uitgelegd dat in de kennisgeving betreffende de
mogelijkheid van opzegging ook moet worden vermeld dat de opzegging niet in een bepaalde vorm behoeft te geschieden?
(1)
(2)

Tweede richtlijn 90/619/EEG van de Raad van 8 november 1990 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf, tot vaststelling van de bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening
van het vrij verrichten van diensten en houdende wijziging van richtlijn 79/267/EEG (PB 1990, L 330, blz. 50).
Richtlijn 92/96/EEG van de Raad van 10 november 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf en tot wijziging van de richtlijnen 79/267/EEG en 90/619/EEG (Derde
levensrichtlijn) (PB 1992, L 360, blz. 1).

Hogere voorziening ingesteld op 1 juni 2018 door het Europees Geneesmiddelenbureau tegen het
arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 22 maart 2018 in zaak T-80/16, Shire Pharmaceuticals
Ireland / EMA
(Zaak C-359/18 P)
(2018/C 294/31)
Procestaal: Engels
Partijen
Rekwirante: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (vertegenwoordigers: S. Marino, A. Spina, S. Drosos, T. Jabłoński,
gemachtigden)
Andere partijen in de procedure: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd, Europese Commissie

Conclusies
Rekwirante verzoekt het Hof:
— de hogere voorziening van het EMA toe te wijzen en het arrest van het Gerecht in zaak T-80/16 te vernietigen;
— de vordering tot nietigverklaring ongegrond te verklaren, en
— verzoekster in eerste aanleg te verwijzen in alle kosten van deze procedure (met inbegrip van de kosten van de
procedure voor het Gerecht).
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Middelen en voornaamste argumenten
Rekwirante voert twee middelen aan:
1) Het eerste middel bestaat uit twee onderdelen. Met het eerste onderdeel van het eerste middel stelt het EMA dat het
Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 50 van het bestreden arrest te oordelen dat
artikel 5, lid 1, van de verordening inzake weesgeneesmiddelen (1) los van artikel 5, lid 2, moet worden gelezen. Een
dergelijke uitlegging is in strijd met artikel 5, lid 1, aangezien zij de doeltreffendheid van de bepaling ondermijnt.
Met het tweede onderdeel van het eerste middel stelt het EMA dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste
rechtsopvatting door in punt 64 van het bestreden arrest te oordelen dat het EMA zich op het begrip „geneesmiddel”
moet baseren om in de zin van artikel 5, lid 1, vast te stellen of een aanvraag tot aanwijzing als weesgeneesmiddel en een
eerdere aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen elkaar overlappen.
2) Met het tweede middel betoogt het EMA dat het Gerecht zich heeft gebaseerd op een onjuiste uitlegging van het begrip
„geneesmiddel” in artikel 1, lid 2, van richtlijn 2001/83/EG (2), voor zover het heeft geoordeeld dat een verschil in
excipiënten en toedieningswijzen tussen twee producten deze verschillend zou maken voor de toepassing van artikel 5,
lid 1, van de verordening inzake weesgeneesmiddelen.

(1)
2

()

Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 inzake weesgeneesmiddelen
(PB 2000, L 18, blz. 1)
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek
betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PB 2001, L 311, blz. 67).

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia (Italië) op 4 juni 2018 — Eni SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero
dell’Economia e delle Finanze
(Zaak C-364/18)
(2018/C 294/32)
Procestaal: Italiaans
Verwijzende rechter
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Eni SpA
Verwerende partijen: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Prejudiciële vraag
Staan artikel 6, lid 1, en overweging 6 van richtlijn 94/22/EEG (1) in de weg aan een nationale regeling, inzonderheid
artikel 19, lid 5-bis, van wetsbesluit nr. 625 van 1996, die op grond van de uitlegging van de Consiglio di Stato in arrest
nr. 290/2018 toestaat dat met het oog op de betaling van royalty’s de QE-parameter, die is gebaseerd op de prijs van
aardolie en andere brandstoffen, wordt toegepast in plaats van de Pfor-index, die gekoppeld is aan de gasprijs op de
kortetermijnmarkt?
(1)

Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het
gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (PB 1994, L 164, blz. 3).

