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Domslut
Europeiska unionens domstol är inte behörig att besvara den tolkningsfråga som Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia (Italien) har ställt.
(1)

EUT C 207, 20.7.2013.

Begäran om förhandsavgörande framställd av tribunal d'instance et de proximité de Bordeaux
(Frankrike) den 9 december 2013 – Thierry Delvigne mot Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la
Gironde
(Mål C-650/13)
(2014/C 129/08)
Rättegångsspråk: franska
Hänskjutande domstol
Tribunal d'instance et de proximité de Bordeaux
Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: Thierry Delvigne
Motpart: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde
Tolkningsfrågor
1) Ska artikel 49 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att den artikeln utgör hinder
för att en bestämmelse i nationell lagstiftning upprätthåller ett förbud, vilket för övrigt är obegränsat och
oproportionerligt, mot att de personer som dömts före ikraftträdandet av den lindrigare strafflagstiftningen nr 94–89 av
den 1 februari 1994 kan få en lindrigare påföljd?
2) Ska artikel 39 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som är tillämplig på val till
Europaparlamentet tolkas så, att den hindrar Europeiska unionens medlemsstater från att införa ett allmänt, obestämt
och automatiskt förbud mot att medborgerliga och politiska rättigheter utövas, för att inte medborgare i
medlemsstaterna ska behandlas olika?

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den
13 december 2013 – Astellas Pharma Inc. mot Polpharma SA Pharmaceutical Works
(Mål C-661/13)
(2014/C 129/09)
Rättegångsspråk: tyska
Hänskjutande domstol
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: Astellas Pharma Inc.
Motpart: Polpharma SA Pharmaceutical Works
Tolkningsfrågor
1) Ska artikel 10.6 i direktiv 2001/83/EG (1) tolkas så, att undantaget från patentskydd även omfattar ett sådant
tillhandahållande genom vilket en tredje man i rent kommersiellt syfte erbjuder eller levererar verksamma beståndsdelar
som skyddas av patent till ett företag som tillverkar generiska läkemedel och som planerar att använda nämnda
beståndsdelar för att genomföra studier eller prövningar för ett läkemedelsrättsligt distributionstillstånd eller ett
godkännande i den mening som avses i artikel 10.6 i direktiv 2001/83/EG?

