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Obiectul
Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE și având ca obiect anularea deciziei MARKT/A2/3523710 a Comisiei din
3 octombrie 2014 de lichidare a penalității cu titlu cominatoriu datorate de Republica Portugheză pentru perioada cuprinsă
între 10 și 29 ianuarie 2008, în executarea Hotărârii din 10 ianuarie 2008, Comisia/Portugalia (C-70/06, EU:C:2008:3)

Dispozitivul
1) Respinge acțiunea ca vădit nefondată.
2) Obligă Republica Portugheză la plata cheltuielilor de judecată.
(1)

JO C 65, 23.2.2015.

Ordonanța președintelui Tribunalului din 20 iulie 2016 – PTC Therapeutics International/EMA
(Cauza T-718/15 R)
[„Procedură de măsuri provizorii — Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 —
Documente deținute de EMA privind informații transmise de o întreprindere în cadrul cererii sale de
autorizare a introducerii pe piață a unui medicament — Decizie prin care se acordă unui terț accesul la
documente — Cerere de suspendare a executării — Urgență — Fumus boni iuris — Evaluare comparativă
a intereselor”]
(2016/C 326/48)
Limba de procedură: engleza
Părțile
Reclamantă: PTC Therapeutics International Ltd (Dublin, Irlanda) (reprezentanți: G. Castle, B. Kelly, H. Billson, solicitors, M.
Demetriou, QC și C. Thomas, barrister)
Pârâtă: Agenția Europeană pentru Medicamente (reprezentanți: T. Jabłoński, A. Spina, A. Rusanov, S. Marino și N. Rampal
Olmedo, agenți)
Intervenientă în susținerea pârâtei: European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) (Bruxelles, Belgia)
(reprezentanți: S. Cowlishaw, solicitor și D. Scannell, barrister)

Obiectul
Cerere întemeiată pe articolele 278 TFUE și 279 TFUE și având ca obiect, în esență, suspendarea executării Deciziei EMA/
722323/2015 a EMA din 25 noiembrie 2015 de a acorda unui terț accesul la informații privind un medicament, în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la
documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO 2001, L 145, p. 43, Ediție specială, 01/vol. 3,
p. 76), accesul la anumite documente care conțin informații prezentate în cadrul unei cereri de autorizare a punerii pe piață
a medicamentului Translarna

Dispozitivul
1) Suspendă executarea Deciziei EMA/722323/2015 a Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) din 25 noiembrie 2015 prin
care se acordă unui terț, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai
2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei, accesul la raportul de testare
clinică „Ataluren (PTC124) PTC124-GD-007-DMD” privind un studiu de eficacitate și de siguranță de nivel 2 B cu privire la
Ataluren la subiecți care prezintă o mutație non-sens Duchenne și o distrofie musculară Becker.
2) Obligă EMA la nedivulgarea raportului menționat la punctul 1.
3) Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

