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Преюдициално запитване от Landesgericht Salzburg (Австрия), постъпило на 31 май 2018 г. —
Bettina Plackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich
(Дело C-357/18)
(2018/C 294/30)
Език на производството: немски
Запитваща юрисдикция
Landesgericht Salzburg

Страни в главното производство
Ищец: Bettina Plackner
Ответник: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

Преюдициален въпрос
Трябва ли член 15, параграф 1 от Директива 90/619/ЕИО (Втора директива относно животозастраховането) (1), изменен с
Директива 92/96/ЕИО (Трета директива относно животозастраховането) (2) във връзка с член 31 от Директива 92/96/ЕИО да
се тълкува в смисъл, че информацията относно възможността за отказ от договора следва да съдържа и указание, че не се
изисква определена форма за отказа?
(1)
(2)

Втора директива 90/619/ЕИО на Съвета от 8 ноември 1990 година относно координирането на законовите, подзаконовите и
административните разпоредби относно прякото животозастраховане, предвиждаща условия за ефективно осъществяване на свободно
предоставяне на услуги и за изменение на Директива 79/267/ЕИО (ОВ L 330, 1990 г., стр. 50).
Директива 92/96/ЕИО на Съвета от 10 ноември 1992 година относно координирането на законовите, подзаконовите и
административните разпоредби относно прякото животозастраховане и за изменение на Директиви 79/267/ЕИО и 90/619/ЕИО (Трета
директива по животозастраховането) (ОВ L 360, 1992 г., стр. 1).

Жалба, подадена на 1 юни 2018 г. от Европейската агенция по лекарствата срещу решението,
постановено от Общия съд (седми състав) на 22 март 2018 г. по дело T-80/16, Shire Pharmaceuticals
Ireland/EMA
(Дело C-359/18 P)
(2018/C 294/31)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподател: Европейска агенция по лекарствата (представители: S. Marino, A. Spina, S. Drosos и T. Jabłoński)
Други страни в производството: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd, Европейска комисия

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят моли Съда:
— да уважи жалбата му и да отмени решението на Общия съд по дело T-80/16,
— да отхвърли подадената пред Общия съд жалба за отмяна като неоснователна, и
— да осъди жалбоподателя в първоинстанционното производство да заплати съдебните разноски (включително във връзка с
производството пред Общия съд).

