
Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 252 z 27.8.2011 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 lipca 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Polymeles Protodikeio Athinon — Grecja) 
— Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland 
GmbH przeciwko DEMO Anonymos Viomichaniki kai 

Emporiki Etairia Farmakon 

(Sprawa C-414/11) ( 1 ) 

(Wspólna polityka handlowa — Artykuł 207 TFUE — Hand
lowe aspekty własności intelektualnej — Porozumienie w 
sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS) — Artykuł 27 — Przedmiot mający zdolność paten
tową — Artykuł 70 — Ochrona istniejących przedmiotów 

własności intelektualnej) 

(2013/C 260/09) 

Język postępowania: grecki 

Sąd odsyłający 

Polymeles Protodikeio Athinon 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutsch
land GmbH 

Strona pozwana: DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki 
Etairia Farmakon 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Polymeles Protodikeio Athinon — Wykładnia art. 27 i 70 Poro
zumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności inte
lektualnej („TRIPS”) stanowiącego załącznik do Porozumienia 
ustanawiającego Światową Organizację Handlu (Dz.U. L 336, 
s. 214) — Rozróżnienie między dziedzinami objętymi zakresem 
prawa wspólnotowego a dziedzinami objętymi zakresem 
kompetencji państw członkowskich — Dziedzina patentów — 
Produkty chemiczne i farmaceutyczne 

Sentencja 

1) Artykuł 27 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej, stanowiącego załącznik 1C do Porozu
mienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), 
podpisanego w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. i zatwier

dzonego decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. 
dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzi
nach wchodzących w zakres jej kompetencji porozumień będących 
wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej 
(1986–1994), należy do dziedziny wspólnej polityki handlowej. 

2) Artykuł 27 porozumienia TRIPS należy interpretować w ten 
sposób, że wynalazek w postaci produktu farmaceutycznego, takiego 
jak związek chemiczny będący składnikiem aktywnym produktu 
leczniczego, może — w braku odstępstw ustanowionych na 
podstawie art. 27 ust. 2 i 3 — stanowić przedmiot mający 
zdolność patentową, jeżeli spełnia on warunki określone w art. 
27 ust. 1. 

3) Patentu uzyskanego w wyniku zgłoszenia zawierającego opis wyna
lazku w postaci zarówno procesu wytworzenia produktu farmaceu
tycznego, jak i tego produktu jako takiego, który został jednak 
udzielony wyłącznie w odniesieniu do procesu wytworzenia, nie 
należy, z powodu zasad ustanowionych w art. 27 i 70 porozu
mienia TRIPS, uważać począwszy od dnia wejścia w życie tego 
porozumienia za obejmujący wynalazek w postaci tego produktu 
farmaceutycznego. 

( 1 ) Dz.U. C 298 z 8.10.2011. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 lipca 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Supreme Court of the United Kingdom — 
Zjednoczone Królestwo) — Mark Alemo-Herron i. in. 

przeciwko Parkwood Leisure Ldt. 

(Sprawa C-426/11) ( 1 ) 

(Przejęcie przedsiębiorstw — Dyrektywa 2001/23 — Ochrona 
praw pracowniczych — Układ zbiorowy znajdujący zastoso
wanie do zbywającego oraz pracownika w momencie przejęcia) 

(2013/C 260/10) 

Język postępowania: angielski 

Sąd odsyłający 

Supreme Court of the United Kingdom 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Mark Alemo-Herron, Sandra Tipping, Chris
topher Anderson, Stacey Aris, Audrey Beckford, Lee Bennett, 
Delroy Carby, Vishnu Chetty, Deborah Cimitan, Victoria Clifton, 
Claudette Cummings, David Curtis, Stephen Flin, Patience Ijelek
hai, Rosemarie Lee, Roxanne Lee, Vivian Ling, Michelle Nicho
las, Lansdail Nugent, Anne O'Connor, Shirley Page, Alan Peel, 
Mathew Pennington, Laura Steward 

Strona pozwana: Parkwood Leisure Ldt
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