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Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Italië) op 19 december 2016 — Hitachi Rail Italy Investments Srl/Commissione Nazionale per
le Società e la Borsa (Consob)
(Zaak C-655/16)
(2017/C 121/14)
Procestaal: Italiaans
Verwijzende rechter
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Hitachi Rail Italy Investments Srl
Verwerende partij: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Prejudiciële vraag
Staat artikel 5, lid 4, tweede alinea, van richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004
betreffende het openbaar overnamebod (1), gelezen in samenhang met de algemene beginselen die zijn neergelegd in
artikel 3, lid 1, van die richtlijn, alsook met de algemene Unierechtelijke beginselen van bescherming van het gewettigd
vertrouwen, evenredigheid, redelijkheid, transparantie en non-discriminatie, in de weg aan een nationale regeling als
artikel 106, lid 3, onder d), punt 2, van wetsbesluit nr. 58 van 24 februari 1998 (geconsolideerde voorschriften op het
gebied van financiële bemiddeling, in de zin van de artikelen 8 en 21 van wet nr. 52 van 6 februari 1996), zoals
herhaaldelijk gewijzigd, en artikel 47 octies van besluit nr. 11971 van de Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa — Consob van 14 mei 1999 (verordening tot uitvoering van wetsbesluit nr. 58 van 24 februari 1998 inzake de
emittenten), zoals herhaaldelijk gewijzigd, voor zover die bepalingen, die de Consob toestaan de prijs van het openbare
overnamebod als bedoeld in dat artikel 106 te verhogen wanneer er sprake is van „samenspanning tussen de bieder of in
onderling overleg met hem handelende personen en één of meer verkopers”, zonder de specifieke gedragingen aan te duiden
die de samenspanning uitmaken, en dus zonder duidelijk te specificeren op basis van welke parameters en criteria de
Consob toestaan de prijs van het openbare overnamebod te verhogen?
(1)

PB L 142, blz. 12.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Italië) op 19 december 2016 — Finmeccanica SpA/Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa (Consob)
(Zaak C-656/16)
(2017/C 121/15)
Procestaal: Italiaans
Verwijzende rechter
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Finmeccanica SpA
Verwerende partij: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
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Prejudiciële vraag
Staat artikel 5, lid 4, tweede alinea, van richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004
betreffende het openbaar overnamebod (1), gelezen in samenhang met de algemene beginselen die zijn neergelegd in
artikel 3, lid 1, van die richtlijn, alsook met de algemene Unierechtelijke beginselen van bescherming van het gewettigd
vertrouwen, evenredigheid, redelijkheid, transparantie en non-discriminatie, in de weg aan een nationale regeling als
artikel 106, lid 3, onder d), punt 2, van wetsbesluit nr. 58 van 24 februari 1998 (geconsolideerde voorschriften op het
gebied van financiële bemiddeling, in de zin van de artikelen 8 en 21 van wet nr. 52 van 6 februari 1996), zoals
herhaaldelijk gewijzigd, en artikel 47 octies van besluit nr. 11971 van de Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa — Consob van 14 mei 1999 (verordening tot uitvoering van wetsbesluit nr. 58 van 24 februari 1998 inzake de
emittenten), zoals herhaaldelijk gewijzigd, voor zover die bepalingen, die de Consob toestaan de prijs van het openbare
overnamebod als bedoeld in dat artikel 106 te verhogen wanneer er sprake is van „samenspanning tussen de bieder of in
onderling overleg met hem handelende personen en één of meer verkopers”, zonder de specifieke gedragingen aan te duiden
die de samenspanning uitmaken, en dus zonder duidelijk te specificeren op basis van welke parameters en criteria de
Consob toestaan de prijs van het openbare overnamebod te verhogen?
(1)

PB L 142, blz. 12.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Italië) op 19 december 2016 — Bluebell Partners Limited/Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa (Consob)
(Zaak C-657/16)
(2017/C 121/16)
Procestaal: Italiaans
Verwijzende rechter
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Bluebell Partners Limited
Verwerende partij: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Prejudiciële vraag
Staat artikel 5, lid 4, eerste en tweede alinea, van richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april
2004 betreffende het openbaar overnamebod (1), gelezen in samenhang met de algemene beginselen die zijn neergelegd in
artikel 3, lid 1, van die richtlijn, alsook met de algemene Unierechtelijke beginselen van bescherming van het gewettigd
vertrouwen, evenredigheid, redelijkheid, transparantie en non-discriminatie, in de weg aan een nationale regeling als
artikel 106, lid 3, onder d), punt 2, van wetsbesluit nr. 58 van 24 februari 1998 (geconsolideerde voorschriften op het
gebied van financiële bemiddeling, in de zin van de artikelen 8 en 21 van wet nr. 52 van 6 februari 1996), zoals
herhaaldelijk gewijzigd, en artikel 47 octies van besluit nr. 11971 van de Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa — Consob van 14 mei 1999 (verordening tot uitvoering van wetsbesluit nr. 58 van 24 februari 1998 inzake de
emittenten), zoals herhaaldelijk gewijzigd, voor zover die bepalingen, die de Consob toestaan de prijs van het openbare
overnamebod als bedoeld in dat artikel 106 te verhogen wanneer er sprake is van samenspanning tussen de bieder of in
onderling overleg met hem handelende personen en één of meer verkopers, enkel verwijzen naar het criterium van de
„vastgestelde prijs” zonder te specificeren op basis van welke parameters en criteria die prijs is vastgesteld?
(1)

PB L 142, blz. 12.

