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Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugalia) 
w dniu 5 listopada 2013 r. — Jorge Ítalo Assis dos Santos 

przeciwko Banco de Portugal 

(Sprawa C-566/13) 

(2014/C 31/02) 

Język postępowania: portugalski 

Sąd odsyłający 

Tribunal do Trabalho de Lisboa. 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Jorge Ítalo Assis dos Santos. 

Strona pozwana: Banco de Portugal. 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 130 TFUE powinien być interpretowany w ten 
sposób, że przepis prawa krajowego, który nakłada na 
bank tego państwa członkowskiego obowiązek zawieszenia 
wypłaty świadczeń odpowiadających 13 i 14 miesiącowi 
pracy na rzecz emerytowanych pracowników tego banku, 
jest sprzeczny z postanowieniem art. 130, w zakresie, w 
jakim oznacza ingerencję rządu (to znaczy administracji 
centralne) w kompetencje decyzyjne banku, odnośnie jego 
polityki pracowniczej, z naruszeniem zasady autonomii i 
niezależności baków centralnych? 

2) Czy art. 123 TFUE powinien być interpretowany w ten 
sposób, że przepis prawa krajowego, który nakłada 
obowiązek przekazania na rzecz państwowej jednostki 
administracji pośredniej, pozostającej w zależności i pod 
opieką ministerstwa finansów, której przychody i wydatki 
widnieją w budżecie państwa, kwoty dodatków, których 
płatność została zawieszona, jest sprzeczny z art. 123, w 
zakresie w jakim narusza zasadę zakazu finansowania 
państwa przez banki centralne? 

3) Czy ograniczenie wypłaty świadczeń odpowiadających 13 i 
14 miesiącowi pracy jedynie na rzecz pracowników emery

towanych, z wyłączeniem pracowników w stanie czynnym, 
narusza zasadę równości, w aspekcie zakazu dyskryminacji, 
ustanowionej w art. 20 i 21 karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej ( 1 )? 

( 1 ) Dz.U. 2000, C 364, S. 1. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez High Court of Justice (Chancery Division), 
Patents Court (Zjednoczone Królestwo) w dniu 
14 listopada 2013 r. — Actavis Group PTC EHF i Actavis 
UK Ltd przeciwko Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 

Co. KG 

(Sprawa C-577/13) 

(2014/C 31/03) 

Język postępowania: angielski 

Sąd odsyłający 

High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd 

Strona pozwana: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 

Pytania prejudycjalne 

1) a) Jeśli patent w momencie jego przyznania nie zawiera 
zastrzeżenia wyraźnie wskazującego na mieszaninę 
dwóch aktywnych składników, ale mógłby zostać zmie
niony w taki sposób, aby obejmował takie zastrzeżenie, 
czy taki patent, bez względu na to, czy zostanie doko
nana taka zmiana, mógłby być traktowany jako „patent 
podstawowy pozostający w mocy” dla produktu zawie
rającego mieszaninę tych składników, zgodnie z art. 3 
lit. a) rozporządzenia nr 469/2009/WE ( 1 ) (zwanego 
dalej „rozporządzeniem”)?
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