
figurującej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 
września 2004 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej 
oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ani w ramach oceny ważności 
wspomnianej uwagi dodatkowej. 

( 1 ) Dz.U. C 246 z 11.09.2010. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 24 listopada 
2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England 
& Wales) (Civil Division) — Zjednoczone Królestwo) — 
Medeva BV przeciwko Comptroller-General of Patents, 

Designs and Trade Marks 

(Sprawa C-322/10) ( 1 ) 

(Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Dodatkowe świa
dectwo ochronne — Rozporządzenie (WE) nr 469/2009 — 
Artykuł 3 — Warunki uzyskania świadectwa — Pojęcie 
„produktu chronionego na podstawie patentu podstawowego 
pozostającego w mocy” — Kryteria — Dodatkowe lub inne 
kryteria dla produktu leczniczego obejmującego więcej niż 
jeden aktywny składnik lub dla szczepionki skojarzonej 

(„multi disease vaccine” lub „vaccin multivalent”) 

(2012/C 25/17) 

Język postępowania: angielski 

Sąd krajowy 

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Medeva BV 

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

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — 
Wykładnia art. 3 lit. a) i b) rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. 
dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla 
produktów leczniczych (Dz.U. L 152, s. 1) — Przesłanki uzys
kania świadectwa — Pojęcie „produktu chronionego patentem 
podstawowym pozostającym w mocy” — Kryteria — Dodat
kowe lub inne kryteria dla produktu leczniczego obejmującego 
więcej niż jeden aktywny składnik lub dla szczepionki prze
ciwko kilku chorobom („multi-disease vaccines”) 

Sentencja 

1) Artykuł 3 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodat
kowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych należy 
interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on temu, by służby 

państwa członkowskiego właściwe w dziedzinie własności przemy
słowej wydały dodatkowe świadectwo ochronne w odniesieniu do 
aktywnych składników, które nie zostały wymienione w zastrzeże
niach patentu podstawowego powołanego na poparcie takiego 
wniosku. 

2) Artykuł 3 lit. b) rozporządzenia nr 469/2009 należy interpre
tować w ten sposób, że z zastrzeżeniem spełnienia również innych 
wymogów przewidzianych w tym artykule, nie sprzeciwia się temu, 
by służby państwa członkowskiego właściwe w dziedzinie własności 
przemysłowej wydały dodatkowe świadectwo ochronne w odnie
sieniu do mieszaniny dwóch aktywnych składników, odpowiadającej 
mieszaninie określonej w zastrzeżeniach powołanego patentu 
podstawowego, jeżeli produkt leczniczy, którego zezwolenie na 
obrót przedłożono na poparcie wniosku o wydanie dodatkowego 
świadectwa ochronnego, zawiera nie tylko tę mieszaninę dwóch 
aktywnych składników, lecz także inne aktywne składniki. 

( 1 ) Dz.U. C 246 z 11.9.2010. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 24 listopada 2011 r. 
(wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożone przez Finanzgericht Hamburg — Niemcy) — 
Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 i 
C-326/10), Doux Geflügel GmbH (C-325/10) przeciwko 

Hauptzollamt Hamburg-Jonas 

(Sprawy połączone od C-323/10 do C-326/10) ( 1 ) 

(Rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 — Rolnictwo — Refun
dacje wywozowe — Mięso drobiowe — Ptactwo z gatunku 

Gallus domesticus wypatroszone i oskubane) 

(2012/C 25/18) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Finanzgericht Hamburg 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, 
C-324/10, C-326/10), Doux Geflügel GmbH (C-325/10) 

Strona pozwana: Hauptzollamt Hamburg-Jonas 

Przedmiot 

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Finanzgericht Hamburg — Wykładnia rozporządzenia Komisji 
(EWG) nr 3846/87 z dnia 17 grudnia 1987 r. ustanawiającego 
nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozo
wych (Dz.U. L 366, s. 1) zmienionego rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 2765/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. (Dz.U. 
L 338, s. 1) — Pozycja 0207 12 90 — Ptactwo z gatunku 
Gallus domesticus oskubane, lecz całkowicie niewypatroszone, 
jak ustanowiono w tej pozycji nomenklatury
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