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Sprawa C- Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 marca 2019 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) — Zjednoczone Królestwo] 

— Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents

(Sprawa C-443/17) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Produkt leczniczy stosowany u ludzi — Dodatkowe świadectwo ochronne 
dla produktów leczniczych — Rozporządzenie (WE) nr 469/2009 — Artykuł 3 lit. d) — Warunki przyznania —
 Uzyskanie pierwszego pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu jako produktu leczniczego — Pozwolenie 

dotyczące produktu jako produktu leczniczego stanowiącego nową postać już znanego aktywnego składnika)

(2019/C 187/16)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

High Court of Justice (Chancery Division)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Abraxis Bioscience LLC

Druga strona postępowania: Comptroller General of Patents

Sentencja

Artykuł 3 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego 
świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych w związku z art. 1 lit. b) tego rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, 
że pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w art. 3 lit. b) wspomnianego rozporządzenia, powołane na poparcie 
wniosku o wydanie dodatkowego świadectwa ochronnego dotyczącego nowej postaci znanego aktywnego składnika, nie może zostać 
uznane za pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu danego produktu jako produktu leczniczego, gdy ten aktywny składnik 
był już jako taki przedmiotem takiego pozwolenia.

(1) Dz.U. C 309 z 18.9.2017.

Sprawa C- Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Francja) — Préfet 

des Pyrénées Orientales/ Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Montpellier, Procureur général près la cour d’appel de Montpellier

(Sprawa C-444/17) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Kontrola graniczna, azyl i 
imigracja — Rozporządzenie (UE) 2016/399 — Artykuł 32 — Tymczasowe przywrócenie przez 

państwo członkowskie kontroli na jego granicach wewnętrznych — Nielegalny wjazd obywatela państwa 
trzeciego — Zrównanie granic wewnętrznych z granicami zewnętrznymi — Dyrektywa 2008/115/WE — Zakres 

stosowania — Artykuł 2 ust. 2 lit. a)

(2019/C 187/17)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour de cassation
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