C 294/32

DA

Den Europæiske Unions Tidende

20.8.2018

3) Såfremt spørgsmål 2 skal besvares således, at den pågældende støtteansøger i det i spørgsmål 2 omhandlede tilfælde
direkte af artikel 66, stk. 1, i forordning 508/2014 udlede et retsgrundlag for et krav på den pågældende støtte over for
sin medlemsstat, er artikel 65, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (3) af
17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske
Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling,
Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets
forordning (EF) nr. 1083/2006 (forordning 1303/2013) da til hinder for, at der ydes støtte til en produktions- og
afsætningsplan, såfremt støtteansøgningen indgives efter, at produktions- og afsætningsplanen er forberedt og
gennemført?

(1)
(2)
(3)

EUT L 149, s. 1.
EUT L 354, s. 1.
EUT L 347, s. 320.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
(Polen) den 12. juni 2018 — Delfarma Sp. z o.o.mod Prezes Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
(Sag C-387/18)
(2018/C 294/44)
Processprog: polsk
Den forelæggende ret
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Delfarma Sp. z o.o.
Sagsøgt: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Præjudicielt spørgsmål
Er EU-retten, navnlig artikel 34 og 36 TEUF, til hinder for en national bestemmelse, hvorefter tilladelse til at markedsføre et
parallelimporteret lægemiddel i en medlemsstat kan nægtes allerede af den grund, at det parallelimporterede lægemiddel i
oprindelsesmedlemsstaten er godkendt som generikum til referenceproduktet, dvs. på grundlag af et resumé af
dokumentationen, mens lægemidlet i bestemmelsesmedlemsstaten er godkendt som referencelægemiddel, dvs. på grundlag
af fuldstændig dokumentation, og dette afslag gives uden at der foretages en undersøgelse af de to lægemidlers
grundlæggende terapeutiske identitet, og uden at den nationale myndighed — selv om en sådan mulighed foreligger — har
anmodet den relevante myndighed i oprindelsesmedlemsstaten om forelæggelse af dokumentationen?

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal de première instance francophone de
Bruxelles (Belgien) den 13. juni 2018 — Brussels Securities SA mod État belge
(Sag C-389/18)
(2018/C 294/45)
Processprog: fransk
Den forelæggende ret
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

