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Hogere voorziening ingesteld op 19 november 2015 door L’Oréal SA tegen het arrest van het
Gerecht (Zevende kamer) van 23 september 2015 in zaak T-426/13, L’Oréal/EUIPO
(Zaak C-611/15 P)
(2016/C 314/11)
Procestaal: Spaans
Partijen
Rekwirante: L’Oréal SA (vertegenwoordigers: H. Granado Carpenter en L. Polo Carreño, advocaten)
Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en Cosmetica Cabinas, SL
Bij beschikking van 16 juni 2016 heeft het Hof van Justitie (Negende kamer) de hogere voorziening afgewezen en L’Oréal
SA verwezen in haar eigen kosten.

Hogere voorziening ingesteld op 1 december 2015 door Gat Microencapsulation GmbH (voorheen
Gat Microencapsulation AG) tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 30 september 2015
in zaak T-720/13, Gat Microencapsulation/EUIPO
(Zaak C-639/15 P)
(2016/C 314/12)
Procestaal: Engels
Partijen
Rekwirante: Gat Microencapsulation GmbH (voorheen Gat Microencapsulation AG) (vertegenwoordigers: S. Soler Lerma,
gemachtigde, M. C. March Cabrelles, abogada)
Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Bij beschikking van 26 mei 2016 heeft het Hof van Justitie (Achtste kamer) de hogere voorziening niet-ontvankelijk
verklaard.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Italië) op 17 mei 2016 — Comune di Balzola e a./Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(Zaak C-275/16)
(2016/C 314/13)
Procestaal: Italiaans
Verwijzende rechter
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partijen: Comune di Balzola, Comune di Borgo San Martino, Comune di Camino, Comune di Cereseto, Comune
di Cerrina, Comune di Frassineto Po, Comune di Gabiano, Comune di Limone Piemonte, Comune di Mombello Monferrato,
Comune di Morano Sul Po, Comune di Odalengo Piccolo, Comune di Pietraporzio, Comune di Piovà Massaia, Comune di
Pontestura, Comune di Ponzano, Comune di Sala Monferrato, Comune di Serralunga di Crea, Comune di Solonghello,
Comune di Villamiroglio, Comune di Montemagno, Comune di Scurzolengo, Comune di Alfiano Natta, Comune di
Moncalvo, Comune di Cerro Tanaro, Comune di Tonco, Comune di Castagnole Monferrato, Comune di Casorzo, Comune
di Calliano, Comune di Robella, Comune di Grana, Comune di Rocchetta Tanaro, Comune di Odalengo Grande, Comune di
Coniolo, Comune di Ozzano Monferrato, Comune di Demonte, Comune di Entracque, Comune di Sambuco, Comune di
Roccasparvera, Comune di Argentera, Comune di Gaiola, Comune di Valdieri, Anci Piemonte
Verwerende partij: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
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Prejudiciële vraag
Zijn volgens een juiste uitlegging van richtlijn 1997/67/EG (1) daarmee verenigbaar artikel 3, lid 7, van decreto legislativo
nr. 261/99 en artikel 1, lid 276, van wet nr. 194 van 2014, in volgend opzicht:
a) richtlijn 97/67/EG, zoals nadien gewijzigd en aangevuld, betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling
van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst, verplicht de
lidstaten de universele postdienst te verzekeren en bepaalt in dit kader dat het ophalen van postzendingen en de
bezorging ervan aan huis bij de geadresseerde „minimaal vijf werkdagen per week” moeten worden gewaarborgd;
b) die richtlijn voorziet in mogelijke afwijkingen door de nationale regelgevende instanties, alleen wanneer er sprake is van
„uitzonderlijk geachte omstandigheden of geografische situaties”;
c) de Italiaanse wettelijke regeling (artikel 3, lid 7, van decreto legislativo nr. 261 van 1999 en artikel 1, lid 276, van wet
nr. 190 van 23 december 2014 — de zogeheten „stabiliteitswet 2015”) verplicht daarentegen de nationale regelgevende
instantie die afwijking binnen bepaalde termijnen toe te staan telkens wanneer de beheerder van de dienst daarom
verzoekt onder vermelding van het „bestaan van bijzondere situaties qua infrastructuur en geografische omstandigheden
met betrekking tot gebieden met een bevolkingsdichtheid van minder dan 200 inwoners/km2”, ook al zijn die situaties
niet uitzonderlijk van aard en betreffen zij een groot deel van de nationale bevolking (tot een kwart van de bevolking en
dus, daar het gebieden met een lagere bevolkingsdichtheid betreft, tot een veel groter deel van het nationale
grondgebied).
(1)

Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de
ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (PB 1998,
L 15, blz. 14).

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Handelsgericht Wien (Oostenrijk) op
20 mei 2016 — RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG
(Zaak C-282/16)
(2016/C 314/14)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Handelsgericht Wien

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: RMF Financial Holdings Sàrl
Verwerende partij: Heta Asset Resolution AG

Prejudiciële vragen
1) Moet artikel 2, lid 1, punten 2 en 23, van richtlijn 2014/59/EU (1) betreffende de totstandbrenging van een kader voor
het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen juncto artikel 4, lid 1, punt 1, van
verordening (EU) nr. 575/2013 (2) van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, op grond waarvan een „kredietinstelling” een onderneming is waarvan
de werkzaamheden bestaan in het bij het publiek aantrekken van deposito’s of van andere terugbetaalbare gelden en het
verlenen van kredieten voor eigen rekening (= CRR instelling), aldus worden uitgelegd dat binnen het toepassingsgebied
van artikel 1, lid 1, van richtlijn 2014/59 ook valt een sterfhuis (afwikkelingsmaatschappij) dat niet meer beschikt over
een bankconcessie voor het uitoefenen van bankactiviteiten of thans op basis van een wettelijke concessie nog slechts
(bank)activiteiten mag verrichten die dienen tot de liquidatie van de portefeuille?
2) Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord: moet artikel 3, lid 2, van richtlijn 2001/24/EG (3) van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen (zoals gewijzigd bij
artikel 117, punt 1, van richtlijn 2014/59) aldus worden uitgelegd dat een door een nationale administratieve instantie
opgelegde afschrijvingsmaatregel — mede gelet op artikel 17, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie — zonder verdere formaliteiten volledig toepasselijk is op in andere lidstaten gevestigde personen
(ondanks de ontkennende beantwoording van de eerste vraag)?

