
2) Artykuł 9 dyrektywy dokonuje wyczerpującej harmonizacji w odnie
sieniu do ochrony, którą przyznaje, tak iż zakazuje on, by przepisy 
krajowe przyznawały bezwzględną ochronę opatentowanemu 
produktowi jako takiemu, niezależnie od tego, czy spełnia on 
swoją funkcję w materiale, w skład którego wchodzi. 

3) Powoływanie się przez właściciela patentu udzielonego przed 
uchwaleniem dyrektywy na bezwzględną ochronę opatentowanego 
produktu przysługującą mu na mocy ówcześnie obowiązującego 
prawa krajowego byłoby niezgodne z art. 9 dyrektywy. 

4) Artykuły 27 i 30 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów 
praw własności intelektualnej, zawartego w załączniku 1C do 
Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu 
(WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. 
i zatwierdzonego decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 
1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w 
dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień 
będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach rundy 
urugwajskiej (1986–1994), pozostają bez wpływu na wykładnię 
art. 9 dyrektywy. 

( 1 ) Dz.U. C 313 z 6.12.2008. 
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(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Układ stowarzyszeniowy EWG–Węgry — Następcza weryfi
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Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: 
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Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 2, 6, 9, 10 i 11 rozporządzenia Rady (EWG, 
Euratom) nr 1552/89 z dnia 29 maja 1989 r. wykonującego 
decyzję 88/376/EWG, Euratom w sprawie systemu środków 
własnych Wspólnot (Dz.U. L 155, s. 1) i odpowiednich prze
pisów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z 
dnia 22 maja 2000 r. wykonującego decyzję 94/728/WE, 

Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot 
(Dz.U. L 130, s. 1) — Zwłoka w zapłacie środków własnych 
Wspólnot w przypadku retrospektywnego pokrycia należności 
celnych przywozowych i odmowa uiszczenia odsetek za zwłokę 
— Obowiązek państwa członkowskiego przywozu do doko
nania bezzwłocznego retrospektywnego pokrycia należności 
celnych przywozowych przysługujących od towarów, w przy
padku których władze państwa wywozu unieważniły świa
dectwo pochodzenia — Obowiązek państwa członkowskiego 
przywozu do uiszczenia odsetek za zwłokę należnych w przy
padku zwłoki w zaksięgowaniu środków własnych związanych 
z wierzytelnościami celnymi, które wygasły ze względu na 
bezczynność władz w czasie postępowania sądowego wszczę
tego w państwie wywozu, w przedmiocie uchylenia decyzji 
unieważniających świadectwa pochodzenia 

Sentencja 

1) Dopuszczając do przedawnienia wierzytelności celnych, pomimo 
otrzymania pisma w sprawie wzajemnej pomocy, popadając w 
zwłokę przy odprowadzeniu środków własnych należnych w tym 
zakresie i odmawiając uiszczenia przypadających odsetek za zwłokę, 
Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom ciążącym 
na niej na podstawie art. 2, 6 i 9–11 rozporządzenia Rady 
(EWG, Euratom) nr 1552/89 z dnia 29 maja 1989 r. wyko
nującego decyzję 88/376/EWG, Euratom w sprawie systemu 
środków własnych Wspólnot oraz na podstawie art. 2, 6 i 
9–11 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z 
dnia 22 maja 2000 r. wykonującego decyzję 94/728/WE, 
Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot. 

2) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 6 z 10.1.2009. 
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żona dla instytucji publicznych lub nienastawionych na zysk 
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