
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Cour d’appel de Bruxelles – Belgia) – Fernand Ullens de Schooten/État 

belge

(Sprawa C-268/15) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Swobody podstawowe — Artykuły 49, 56 i 63 TFUE — Sytuacja, której 
wszystkie elementy ograniczają się do jednego państwa członkowskiego — Pozaumowna odpowiedzialność 
państwa członkowskiego za szkody wyrządzone jednostkom w wyniku naruszeń prawa Unii, które można 

przypisać ustawodawcy krajowemu i sądom krajowym)

(2017/C 014/11)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour d’appel de Bruxelles

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Fernand Ullens de Schooten

Druga strona postępowania: État belge

Sentencja

Prawo Unii należy interpretować w ten sposób, że reżim pozaumownej odpowiedzialności państwa członkowskiego za szkody wyrządzone 
w wyniku naruszenia prawa Unii nie może znaleźć zastosowania w wypadku szkody uznawanej za poniesioną przez jednostkę w wyniku 
zarzucanego państwu członkowskiemu naruszenia zagwarantowanej w art. 49, 56 lub 63 TFUE swobody podstawowej przez 
uregulowanie prawa krajowego stosowane bez rozróżnienia do obywateli danego państwa członkowskiego oraz obywateli innych państw 
członkowskich, gdy w sytuacji, której wszystkie elementy ograniczają się do jednego państwa członkowskiego, brak jest jakiegokolwiek 
związku pomiędzy przedmiotem lub okolicznościami sporu stanowiącego przedmiot postępowania głównego a tymi postanowieniami. 

(1) Dz.U. C 279 z 24.8.2015.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 10 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Sø- og Handelsretten – Dania) – Ferring Lægemidler A/S, działająca 

w imieniu Ferring BV/Orifarm A/S

(Sprawa C-297/15) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykuł 7 ust. 2 — Produkty 
lecznicze — Przywóz równoległy — Podział rynków — Konieczność przepakowania produktu oznaczonego 
znakiem towarowym — Produkt leczniczy wprowadzony na rynek przywozu i wywozu przez właściciela 

znaku towarowego z tym samym rodzajem opakowań)

(2017/C 014/12)

Język postępowania: duński

Sąd odsyłający

Sø- og Handelsretten

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ferring Lægemidler A/S, działająca w imieniu Ferring BV

Strona pozwana: Orifarm A/S
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