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Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Salzburg (Rakousko) dne 31. května
2018 – Bettina Plackner v. Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich
(Věc C-357/18)
(2018/C 294/30)
Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Landesgericht Salzburg

Účastnice původního řízení
Žalobkyně: Bettina Plackner
Odpůrkyně: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

Předběžná otázka
Je třeba čl. 15 odst. 1 směrnice 90/619/EHS (druhá směrnice o životním pojištění) (1), ve znění směrnice 92/96/EHS (třetí
směrnice o životním pojištění) (2), ve spojení s článkem 31 směrnice 92/96/EHS vykládat v tom smyslu, že sdělení
o možnosti odstoupení od smlouvy musí obsahovat rovněž informaci, že odstoupení nevyžaduje určitou formu?
(1)
(2)

Druhá směrnice Rady 90/619/EHS ze dne 8. listopadu 1990 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého
pojištění (životního pojištění), kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb a kterou se mění
směrnice 79/267/EHS (Úř. věst. L 330, s. 50).
Směrnice Rady 92/96/EHS ze dne 10. listopadu 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění
(životního pojištění) a o změně směrnic 79/267/EHS a 90/619/EHS (třetí směrnice o životním pojištění, Úř. věst. 1992, L 360, s. 1).

Kasační opravný prostředek podaný dne 1. června 2018 Evropskou agenturou pro léčivé přípravky
proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 22. března 2018 ve věci T-80/16, Shire
Pharmaceuticals Ireland v. EMA
(Věc C-359/18 P)
(2018/C 294/31)
Jednací jazyk: angličtina
Účastnice řízení
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská agentura pro léčivé přípravky (zástupci: S. Marino, A. Spina,
S. Drosos, T. Jabłoński, zmocněnci)
Další účastnice řízení: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd.

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:
— vyhověl odvolání Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) a zrušil rozsudek Tribunálu ve věci T-80/16;
— zamítl žalobu na neplatnost jako neopodstatněnou; a
— uložil žalobkyni v prvním stupni náhradu veškerých nákladů řízení (včetně nákladů souvisejících s řízením před
Tribunálem).

