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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 392/9

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2018. augusztus 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem – Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG kontra Queisser Pharma GmbH & Co. KG
(C-524/18. sz. ügy)
(2018/C 392/13)
Az eljárás nyelve: német
A kérdést előterjesztő bíróság
Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei
Felperes: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Alperes: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1) A tápanyag vagy az élelmiszer – általában az egészségre vagy az egészséggel kapcsolatos jó közérzetre gyakorolt –
általános, nem részletezett kedvező hatásaira való hivatkozást e rendelet 10. cikke (3) bekezdése értelmében véve „kísérie” az 1924/2006/EK rendelet (1) 13. vagy 14. cikkében meghatározott listában szereplő konkrét, egészségre vonatkozó
állítás, amennyiben a hivatkozás a csomagolás elülső oldalán, a megengedett állítások pedig annak hátoldalán találhatóak
és az állítások ugyan – a közfelfogás alapján – tartalmilag egyértelműen a hivatkozásra utalnak, a hivatkozás azonban
nem tartalmaz egyértelmű jelzést, például csillagozást a hátoldalon található állításokra vonatkozóan?
2) Biztosítani kell-e az 1924/2006/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 6. cikkének (1) bekezdése értelmében
vett tudományos alátámasztást az e rendelet 10. cikkének (3) bekezdése értelmében vett általános, nem részletezett
kedvező hatásokra való hivatkozás esetén is?
(1)

Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 310., 36. o.)

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-325/16. sz., České dráhy kontra Bizottság ügyben 2018.
június 20-án hozott ítélete ellen a České dráhy a.s. által 2018. augusztus 16-án benyújtott fellebbezés
(C-538/18. P. sz. ügy)
(2018/C 392/14)
Az eljárás nyelve: cseh
Felek
Fellebbező: České dráhy a.s. (képviselők: K. Muzikář és J. Kindl advokáti)
A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

Tárgy
A Törvényszék T-325/16. sz., České dráhy kontra Bizottság ügyben 2018. június 20-án hozott ítélete elleni fellebbezés.
Az ítéletében a Törvényszék részben helyt adott a České dráhy EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott keresetének, amelyben
az AT.40156 – Falcon ügyben 2016. április 18-án hozott C(2016) 2417 final bizottsági határozat megsemmisítését kérte.
A Törvényszék a megtámadott határozat „azon részét megsemmisít[ette], amely a Prága–Ostrava vasútvonaltól eltérő más
vasútvonalakat illet, vagy az önköltségi árnál alacsonyabb árak állítólagos alkalmazásától eltérő más formában
megnyilvánuló jogsértésre vonatkozik”. A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasította. Továbbá kötelezte
a feleket saját költségeik viselésére.

