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Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Landesgericht Salzburg (Oostenrijk) op
31 mei 2018 — Bettina Plackner / Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich
(Zaak C-357/18)
(2018/C 294/30)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Landesgericht Salzburg

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Bettina Plackner
Verwerende partij: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

Prejudiciële vraag
Dient artikel 15, lid 1, van richtlijn 90/619/EEG (Tweede levensrichtlijn) (1) zoals gewijzigd bij richtlijn 92/96/EEG (Derde
levensrichtlijn) (2) juncto artikel 31 van richtlijn 92/96/EEG aldus te worden uitgelegd dat in de kennisgeving betreffende de
mogelijkheid van opzegging ook moet worden vermeld dat de opzegging niet in een bepaalde vorm behoeft te geschieden?
(1)
(2)

Tweede richtlijn 90/619/EEG van de Raad van 8 november 1990 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf, tot vaststelling van de bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening
van het vrij verrichten van diensten en houdende wijziging van richtlijn 79/267/EEG (PB 1990, L 330, blz. 50).
Richtlijn 92/96/EEG van de Raad van 10 november 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf en tot wijziging van de richtlijnen 79/267/EEG en 90/619/EEG (Derde
levensrichtlijn) (PB 1992, L 360, blz. 1).

Hogere voorziening ingesteld op 1 juni 2018 door het Europees Geneesmiddelenbureau tegen het
arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 22 maart 2018 in zaak T-80/16, Shire Pharmaceuticals
Ireland / EMA
(Zaak C-359/18 P)
(2018/C 294/31)
Procestaal: Engels
Partijen
Rekwirante: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (vertegenwoordigers: S. Marino, A. Spina, S. Drosos, T. Jabłoński,
gemachtigden)
Andere partijen in de procedure: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd, Europese Commissie

Conclusies
Rekwirante verzoekt het Hof:
— de hogere voorziening van het EMA toe te wijzen en het arrest van het Gerecht in zaak T-80/16 te vernietigen;
— de vordering tot nietigverklaring ongegrond te verklaren, en
— verzoekster in eerste aanleg te verwijzen in alle kosten van deze procedure (met inbegrip van de kosten van de
procedure voor het Gerecht).

