
z Aarhus obejmuje także prawo żądania przez to społeczeń
stwo aby na podstawie prawa krajowego przyjęty został 
administracyjny lub sądowy środek tymczasowy (na przy
kład postanowienie o zawieszeniu wykonania decyzji zinte
growanej) który tymczasowo - a mianowicie do chwili 
wydania rozstrzygnięcia co do istoty – umożliwia prze
rwanie realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia? 

5) Czy jest możliwe, że w drodze orzeczenia sądowego reali
zującego warunek ustanowiony w dyrektywie 96/61/WE, 
tudzież w dyrektywie 85/337/EWG lub w art. 9 ust. 2 i 4 
konwencji z Aarhus a więc w zastosowaniu uznanego tam 
prawa społeczeństwa do odpowiedniej ochrony prawnej w 
rozumieniu art. 191 ust. 1 i 2 TFUE w zakresie polityki Unii 
Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska zostaje w 
sposób niezgodny z prawem naruszone przysługujące 
zarządcy przedsięwzięcia prawo własności, które zostało 
zagwarantowane między innymi w art. 1 Protokołu dodat
kowego do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podsta
wowych Wolności przykładowo w ten sposób, że w toku 
postępowania sądowego zostaje wobec wnioskodawcy 
stwierdzona nieważność ostatecznego pozwolenia zintegro
wanego dla realizacji nowego przedsięwzięcia? 

( 1 ) Dz.U. L 257, s. 26. 
( 2 ) Dz.U. L 175, s. 40. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 
(Niemcy) w dniu 23 sierpnia 2010 r. — Wolfgang 

Hofmann przeciwko Freistaat Bayern 

(Sprawa C-419/10) 

(2010/C 301/16) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Wolfgang Hofmann 

Strona pozwana: Freistaat Bayern 

Pytanie prejudycjalne 

Czy art. 2 ust. 1 i art. 11 ust. 4 zdanie drugie dyrektywy 
2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy ( 1 ) należy interpretować 
w ten sposób, że państwo członkowskie musi odmówić uznania 
ważności prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkow
skie poza okresem tymczasowego zakazu ubiegania się o nowe 
prawo jazdy osobie, której prawo jazdy zostało cofnięte na 
terytorium pierwszego z wskazanych państw członkowskich, i 

która w chwili wydania prawa jazdy miała miejsce zamieszkania 
na terytorium państwa członkowskiego, które wydało prawo 
jazdy? 

( 1 ) Dz.U. L 403, s. 18. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) 
(Zjednoczone Królestwo) w dniu 27 sierpnia 2010 r. — 
Georgetown University, University of Rochester, Loyola 
University of Chicago przeciwko Comptroller-General of 

Patents, Designs and Trade Marks 

(Sprawa C-422/10) 

(2010/C 301/17) 

Język postępowania: angielski 

Sąd krajowy 

High Court of Justice (Chancery Division) 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Georgetown University, University of Rochester, 
Loyola University of Chicago 

Strona pozwana: Comptroller-General of Patents, Designs and 
Trade Marks 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy rozporządzenie o SPC, a w szczególności jego art. 3 lit. 
b), pozwala przyznać dodatkowe świadectwo ochronne 
pojedynczemu aktywnemu składnikowi lub mieszaninie 
aktywnych składników, gdy: 

a) patent podstawowy pozostający w mocy chroni poje
dynczy aktywny składnik lub mieszaninę aktywnych 
składników, w rozumieniu art. 3 lit. a) rozporządzenia 
SPC; a 

b) produkt leczniczy zawierający pojedynczy aktywny 
składnik lub mieszaninę aktywnych składników wraz z 
jednym lub większą ilością innych aktywnych skład
ników jest przedmiotem ważnego zezwolenia, przyzna
nego zgodnie z dyrektywami 2001/83/WE ( 1 ) lub 
2001/82/WE ( 2 ), które jest pierwszym zezwoleniem na 
dopuszczenie do obrotu wspomnianego pojedynczego 
aktywnego składnika lub wspomnianej mieszaniny 
aktywnych składników? 

( 1 ) Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego 
się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311, s. 
67). 

( 2 ) Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego 
się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz.U. L311, s. 1).
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