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Verwerende partij: Republiek Polen (vertegenwoordigers: B. Majczyna, D. Krawczyk, M. Orion Jędrysek, H. Schwarz en
K. Majcher, gemachtigden)

Dictum
1) Door projecten die bestaan in de prospectie en exploratie van schaliegas met behulp van boringen op een diepte tot en met 5 000 m
(met uitzondering van boringen in wateronttrekkingszones, gebieden met beschermde binnenwateren, zones waarin natuurbeschermingsmaatregelen gelden, zoals nationale parken, natuurreservaten, landschapsparken, „Natura 2000”-zones en de buitenste
beschermingsranden van deze natuurbeschermingszones) uit te sluiten van de verificatie of een milieueffectbeoordeling noodzakelijk is,
is de Republiek Polen de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 2, lid 1, juncto artikel 4, leden 2 en 3,
alsmede de bijlagen II en III bij richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.
2) De Republiek Polen wordt verwezen in haar eigen kosten en in die van de Europese Commissie.

(1)

PB C 14 van 16.1.2017.

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 31 mei 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing,
ingediend door de Högsta domstol — Zweden) — Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, /
Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Jan-Erik Strobel e.a. / Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag
(Zaak C-542/16) (1)
(Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2002/92/EG — Werkingssfeer — Begrip
„verzekeringsbemiddeling” — Richtlijn 2004/39/EG — Werkingssfeer — Begrip „beleggingsadvies” —
Advies dat bij verzekeringsbemiddeling wordt verstrekt en dat betrekking heeft op de belegging van een
kapitaal in het kader van een kapitaalverzekering — Kwalificatie van de activiteit van een
verzekeringstussenpersoon wanneer deze niet het voornemen heeft om daadwerkelijk een
verzekeringsovereenkomst te sluiten)
(2018/C 259/10)
Procestaal: Zweeds
Verwijzende rechter
Högsta domstolen

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partijen: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, Jan-Erik Strobel, Mona Strobel, Margareta Nilsson, Per
Nilsson, Kent Danås, Dödsboet efter Tommy Jönsson, Stefan Pramryd, Stefan Ingemansson, Lars Persson, Magnus Persson,
Anne-Charlotte Wickström, Peter Nilsson, Ingela Landau, Thomas Landau, Britt-Inger Ruth Romare, Gertrud Andersson,
Eva Andersson, Rolf Andersson, Lisa Bergström, Bo Sörensson, Christina Sörensson, Kaj Wirenkook, Lena Bergquist
Johansson, Agneta Danås, Hans Eriksson, Christina Forsberg, Christina Danielsson, Per-Olof Danielsson, Ann-Christin
Jönsson, Åke Jönsson, Stefan Lindgren, Daniel Röme, Ulla Nilsson, Dödsboet efter Leif Göran Erik Nilsson
Verwerende partijen: Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

Dictum
1) Artikel 2, punt 3, van richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende
verzekeringsbemiddeling moet aldus worden uitgelegd dat de realisatie van voorbereidend werk tot het sluiten van een
verzekeringsovereenkomst onder het begrip „verzekeringsbemiddeling” valt, ook al heeft de betrokken verzekeringstussenpersoon niet
het voornemen om daadwerkelijk een verzekeringsovereenkomst te sluiten.
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2) Financieel advies dat in verband met de belegging van een kapitaal wordt verstrekt in het kader van verzekeringsbemiddeling met het
oog op de sluiting van een kapitaalverzekeringsovereenkomst, valt binnen de werkingssfeer van richtlijn 2002/92 en niet binnen de
werkingssfeer van richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor
financiële instrumenten, tot wijziging van de richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van richtlijn 2000/12/EG van
het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van richtlijn 93/22/EEG van de Raad.
(1)

PB C 14 van 16.1.2017.

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 31 mei 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend
door de Sø- og Handelsret — Denemarken) — Ernst & Young P/S / Konkurrencerådet
(Zaak C-633/16) (1)
[Prejudiciële verwijzing — Controle op concentraties van ondernemingen — Verordening (EG) nr. 139/
2004 — Artikel 7, lid 1 — Totstandbrenging van een concentratie voordat deze is aangemeld bij de
Europese Commissie en verenigbaar is verklaard met de interne markt — Verbod — Reikwijdte — Begrip
„concentratie” — Beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst met een derde door één van de bij de
concentratie betrokken ondernemingen]
(2018/C 259/11)
Procestaal: Deens
Verwijzende rechter
Sø- og Handelsret
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Ernst & Young P/S
Verwerende partij: Konkurrenceråd
Dictum
Artikel 7, lid 1, van verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van
ondernemingen (de „EG-concentratieverordening”) dient aldus te worden uitgelegd dat een concentratie slechts tot stand komt na een
transactie die geheel of gedeeltelijk, feitelijk dan wel rechtens bijdraagt aan een zeggenschapswijziging bij de doelonderneming. De
beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst kan in omstandigheden zoals die in het hoofdgeding, waarbij het aan de verwijzende
rechterlijke instantie staat om deze omstandigheden te toetsen, niet worden geacht de totstandbrenging van een concentratie tot gevolg te
hebben en dit ongeacht de vraag of deze beëindiging markteffecten teweeg heeft gebracht.
(1)

PB C 46 van 13.2.2017.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 31 mei 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door de Tribunal administratif de Lille — Frankrijk) — Adil Hassan / Préfet du Pas-de-Calais
(Zaak C-647/16) (1)
[Prejudiciële verwijzing — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Vaststelling van de lidstaat die
verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat in een lidstaat
is ingediend door een onderdaan van een derde land — Over- en terugnameprocedures — Artikel 26,
lid 1 — Vaststelling en kennisgeving van het overdrachtsbesluit voordat de aangezochte lidstaat het
verzoek tot terugname heeft aanvaard]
(2018/C 259/12)
Procestaal: Frans
Verwijzende rechter
Tribunal administratif de Lille

