
wiążący konkretnej treści warunków przyznawania odszko
dowań, które przedsiębiorstwo to ma stosować, nawet 
wtedy, gdy prawo krajowe przyznaje mu jedynie możliwość 
uznania tego rodzaju warunków przyznawania odszko
dowań za bezskuteczne? 

2) Czy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. 
dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kole
jowym należy interpretować w ten sposób, że przedsiębior
stwo kolejowe może wyłączyć zobowiązanie do zapłaty 
odszkodowania w przypadkach siły wyższej bądź to w 
drodze zastosowania per analogiam podstaw wyłączenia 
odpowiedzialności określonych w rozporządzeniach (WE) 
nr 261/2004, (UE) nr 1177/2010 lub (UE) nr 181/2011 
bądź też poprzez zastosowanie podstaw zwolnienia z odpo
wiedzialności zawartych w art. 32 ust. 2 przepisów ujedno
liconych o umowie międzynarodowego przewozu osób i 
bagażu kolejami (CIV, załącznik I do rozporządzenia) 
również w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających 
przyznanie odszkodowania? 

( 1 ) Dz.U. L 315, s. 14 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Verwaltungsgericht Hannover (Niemcy) w 
dniu 13 października 2011 r. — Laurence Prinz przeciwko 

Region Hannover 

(Sprawa C-523/11) 

(2012/C 13/09) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Verwaltungsgericht Hannover 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Laurence Prinz 

Strona pozwana: Region Hannover 

Pytanie prejudycjalne 

Czy ma miejsce nieuzasadnione z punktu widzenia prawa 
wspólnotowego ograniczenie przyznanego obywatelom Unii 
przez art. 20, 21 TFUE prawa do swobodnego przemieszczania 
się i pobytu, jeżeli obywatelce niemieckiej, która ma stałe 
miejsce zamieszkania w kraju i pobiera naukę w placówce 
edukacyjnej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
stypendium edukacyjne jest przyznawane zgodnie z Bundesaus
bildungsförderungsgesetz (ustawą federalną o wspieraniu 
edukacji, „BAföG”) na pobieranie nauki w tej zagranicznej 
placówce jedynie na okres roku, ponieważ w momencie rozpo
częcia pobytu za granicą nie miała ona miejsca stałego zamiesz
kania w kraju od co najmniej trzech lat? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Landgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 20 
października 2011 r. — Novartis Pharma GmbH przeciwko 

Apozyt GmbH 

(Sprawa C-535/11) 

(2012/C 13/10) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Landgericht Hamburg 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Novartis Pharma GmbH 

Strona pozwana: Apozyt GmbH 

Pytanie prejudycjalne 

Czy pojecie „wyprodukowane” zawarte w pkt 1 zdanie pierwsze 
załącznika do rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego 
wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i 
nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję 
Leków ( 1 ) obejmuje również takie procesy, w przypadku których 
częściowe ilości opracowanych i produkowanych według 
wymienionych tam procedur gotowych produktów leczniczych 
są według recepty i zgodnie z zaleceniem lekarza przelewane do 
innego pojemnika, jeżeli wskutek tego nie zostaje zmieniony 
skład produktu leczniczego, a więc w szczególności wytwa
rzanie gotowych zastrzyków w postaci strzykawek, które 
zostały wypełnione lekarstwem dopuszczonym na podstawie 
rozporządzenia? 

( 1 ) Dz.U. L 136, s. 1. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Oberlandesgericht Wien (Austria) w dniu 
20 października 2011 r. — Bundeswettbewerbsbehörde 

przeciwko Donau Chemie AG i in. 

(Sprawa C-536/11) 

(2012/C 13/11) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Oberlandesgericht Wien 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Bundeswettbewerbsbehörde 

Strony pozwane: Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC 
Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding 
GmbH, Brenntag CEE GmbH, Ashland-Südchemie-Kernfest 
GmbH, Ashland Südchemie Hantos GmbH
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