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Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Salzburg (Austria) la 31 mai 2018 – Bettina
Plackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich
(Cauza C-357/18)
(2018/C 294/30)
Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere
Landesgericht Salzburg

Părțile din procedura principală
Reclamantă: Bettina Plackner
Pârâtă: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

Întrebarea preliminară
Articolul 15 alineatul (1) din Directiva 90/619/CEE (A doua directivă privind asigurarea de viață) (1), astfel cum a fost
modificată prin Directiva 92/96/CEE (A treia directivă privind asigurarea de viață) (2), coroborat cu articolul 31 din
Directiva 92/96/CEE trebuie interpretat în sensul că informarea privind posibilitatea renunțării trebuie să conțină și o
mențiune cu privire la faptul că nu este necesar ca renunțarea să fie făcută într-o formă anume?
(1)
(2)

A doua Directivă 90/619/CEE a Consiliului din 8 noiembrie 1990 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor
administrative privind asigurarea directă de viață, de stabilire a dispozițiilor destinate să faciliteze exercitarea eficientă a libertății de a
presta servicii și de modificare a Directivei 79/267/CEE (JO 1990, L 330, p. 50).
Directiva 92/96/CEE a Consiliului din 10 noiembrie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative
privind asigurarea directă de viață și de modificare a Directivelor 79/267/CEE și 90/619/CEE (A treia directivă privind asigurarea de
viață) (JO 1992, L 360, p. 1).

Recurs introdus la 1 iunie 2018 de Agenția Europeană pentru Medicamente împotriva Hotărârii
Tribunalului (Camera a șaptea) din 22 martie 2018 în cauza T-80/16, Shire Pharmaceuticals Ireland/
EMA
(Cauza C-359/18 P)
(2018/C 294/31)
Limba de procedură: engleza
Părțile
Recurentă: Agenția Europeană pentru Medicamente (reprezentanți: S. Marino, A. Spina, S. Drosos, T. Jabłoński, agenți)
Celelalte părți din procedură: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd, Comisia Europeană

Concluziile
Recurenta solicită Curții:
— admiterea recursului EMA și anularea Hotărârii Tribunalului pronunțate în cauza T-80/16;
— respingerea cererii de anulare ca nefondată și
— obligarea reclamantei în primă instanță la plata tuturor cheltuielilor de judecată aferente acestei proceduri (inclusiv
cheltuielile de judecată efectuate în procedura în fața Tribunalului).

