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Parter i det nationella målet
Klagande: Arriva Italia Srl, Ferrotramviairia SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)
Motpart: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Tolkningsfråga
Utgör en åtgärd som består i att en aktör inom järnvägstransportsektorn erhåller ett lagstadgat anslag på 70 miljoner euro
på de villkor som fastställs i lag nr 208 av den 28 december 2015 (artikel 1.867), i dess lydelse enligt lagdekret nr 50 av den
24 april 2017, och att nämnda anslag senare överlåts till en annan aktör, utan upphandling och utan vederlag, under de
beskrivna faktiska och rättsliga omständigheterna ett statligt stöd i den mening som avses i artikel 107 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt?
Om frågan besvaras jakande, är då ifrågavarande stöd förenligt med unionsrätten och vilka är konsekvenserna av att
åtgärden inte har anmälts i enlighet med artikel 10[8].3 FEUF?

Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het Bedrijfsleven
(Nederländerna) den 11 juni 2018 – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA
mot Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Mål C-386/18)
(2018/C 294/43)
Rättegångsspråk: nederländska
Hänskjutande domstol
College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parter i det nationella målet
Klagande: Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA
Motpart: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tolkningsfrågor
1a. Utgör artikel 66.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (1) av den 15 maj 2014 om
Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006,
(EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011
(förordning nr 508/2014), enligt vilken Europeiska havs- och fiskerifonden ”ska” bevilja stöd för utarbetande och
genomförande av produktions- och saluföringsplaner enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1379/2013 (2) av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och
vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (förordning nr 1379/2013), hinder för en medlemsstat att avslå en
ansökan som ingetts av en producentorganisation om beviljande av sådant stöd, med motiveringen att denna
medlemsstat, vid tidpunkten för ansökan om en viss kategori utgifter (i förevarande fall kostnaderna för utarbetandet
och genomförandet av produktions- och saluföringsprogram) eller för en viss tidsperiod (i förevarande fall år 2014),
inte hade infört möjligheten att inge en sådan ansökan, varken i sitt av kommissionen godkända operativa program
eller i de nationella bestämmelserna om fastställande av utgifters stödberättigande?
1b. Har det för svaret på fråga 1a betydelse att producentorganisationen enligt artikel 28 i förordning nr 1379/2013 är
skyldig att utarbeta en produktions- och saluföringsplan och, efter att medlemsstaten har godkänt produktions- och
saluföringsplanen, genomföra produktions- och saluföringsplanen?
2. Om fråga 1a ska besvaras så, att artikel 66.1 i förordning nr 508/2014 utgör hinder för en medlemsstat att avslå en
ansökan från en producentorganisation om stöd för utarbetande och genomförande av en produktions- och
saluföringsplan, med motiveringen att denna medlemsstat vid tidpunkten för ingivandet av ansökan inte hade gjort det
möjligt att inge en sådan ansökan, kan den stödsökande i så fall som rättslig grund direkt åberopa artikel 66.1 i
förordning nr 508/2014 för att begära att medlemsstaten ska bevilja det aktuella stödet?
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3. Om fråga 2 ska besvaras så, att den stödsökande i den situation som avses i fråga 2 direkt kan åberopa artikel 66.1 i
förordning nr 508/2014 för att begära att medlemsstaten beviljar det aktuella stödet, utgör artikel 65.6 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande
av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006
(förordning nr 1303/2013) i så fall hinder för att stöd beviljas för utarbetande av en produktions- och saluföringsplan i
det fall stödansökan inges efter det att produktions- och saluföringsplanen har genomförts?

(1)
(2)

EUT L 149, 2014, s. 1.
EUT L 354, 2013, s. 1.

Begäran om förhandsavgörande framställd av Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
(Polen) den 12 juni 2018 – Delfarma Sp. z o.o. mot Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
(Mål C-387/18)
(2018/C 294/44)
Rättegångsspråk: polska
Hänskjutande domstol
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Parter i det nationella målet
Klagande: Delfarma Sp. z o.o.
Motpart: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Tolkningsfråga
Utgör unionsrätten, särskilt artiklarna 34 och 36 [FEUF], hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken ett godkännande
för försäljning i en medlemsstat av ett parallellimporterat läkemedel inte får lämnas enbart på grund av att det
parallellimporterade läkemedlet har godkänts i den exporterande medlemsstaten såsom generiskt läkemedel, det vill säga
med stöd av en förenklad dokumentation, och detta läkemedel i införselstaten har erhållit godkännande för försäljning
såsom referensläkemedel, det vill säga på grundval av en fullständig dokumentation, och detta avslag följer utan någon
granskning av båda produkternas grundläggande terapeutiska överensstämmelse och utan att den nationella myndigheten –
trots en sådan möjlighet – begärde att få tillgång till dokumentationen från den behöriga myndigheten i den exporterande
staten?

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance francophone de
Bruxelles (Belgien) den 13 juni 2018 – Brussels Securities SA mot État belge
(Mål C-389/18)
(2018/C 294/45)
Rättegångsspråk: franska
Hänskjutande domstol
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

