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2) Σε μια περίπτωση όπως η υπό εξέταση, η οποία αφορά ένα
φάρμακο που περιέχει περισσότερες από μία δραστικές ουσίες,
υπάρχουν πρόσθετα ή διαφορετικά κριτήρια για να εξακριβώνε
ται αν «το προϊόν προστατεύεται με κύριο δίπλωμα ευρεσιτε
χνίας» κατά το άρθρο 3, στοιχείο α', του κανονισμού και, αν
ναι, ποια είναι αυτά τα πρόσθετα ή διαφορετικά κριτήρια;
3) Για να μπορεί η σύνθεση δραστικών ουσιών, την οποία αναφέρει
η άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου στην αγορά, να αποτελεί αντι
κείμενο συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας, πληρού
ται, αν ληφθεί υπόψη το γράμμα του άρθρου 4 του κανονι
σμού, η προϋπόθεση να «προστατεύεται το προϊόν με κύριο
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας», κατά την έννοια των άρθρων 1 και 3
του κανονισμού, αν το προϊόν προσβάλλει, κατά το εθνικό
δίκαιο, το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας;
4) Για να μπορεί η σύνθεση δραστικών ουσιών, την οποία αναφέρει
η άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου στην αγορά, να αποτελεί αντι
κείμενο συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας, εξαρτά
ται, αν ληφθεί υπόψη το γράμμα του άρθρου 4 του κανονι
σμού, η πλήρωση της προϋπόθεσης να «προστατεύεται το
προϊόν με κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας», κατά την έννοια των
άρθρων 1 και 3 του κανονισμού, από το αν το κύριο δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας έχει ένα ή περισσότερα αντικείμενα που αναφέ
ρουν ειδικά μια σύνθεση ουσιών αποτελούμενη αφενός από μια
κατηγορία συστατικών που περιλαμβάνει μία από τις δραστικές
ουσίες του εν λόγω προϊόντος και αφετέρου από μια κατηγορία
άλλων δραστικών ουσιών, η οποία ενδεχομένως δεν εξειδικεύε
ται, αλλά περιλαμβάνει την άλλη δραστική ουσία του εν λόγω
προϊόντος; Ή αρκεί να έχει το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ένα
ή περισσότερα αντικείμενα που αφενός να καλύπτουν μια κατη
γορία συστατικών που περιλαμβάνει μία από τις δραστικές
ουσίες του εν λόγω προϊόντος και αφετέρου να χρησιμοποιούν
εξειδικευμένη γλώσσα, λόγω της οποίας το πεδίο προστασίας
διευρύνεται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ώστε να περιλαμβά
νει και την παρουσία άλλων, μη εξειδικευόμενων δραστικών
ουσιών, στις οποίες περιλαμβάνεται η άλλη δραστική ουσία
του εν λόγω προϊόντος;
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— να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Εσθονίας στα δικαστικά
έξοδα.
Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα
Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στην εσωτερική έννομη
τάξη έληξε στις 15 Μαΐου 2009.
(1) ΕΕ L 108, σ. 1.

Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 1ης Δεκεμβρίου
2010 [αίτηση του Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως]
— Lucio Rubano κατά Regione Campania, Comune di
Cusano Mutri
(Υπόθεση C-60/09) (1)
(2011/C 63/44)
Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική
Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφάσισε τη διαγραφή της
υποθέσεως.
(1) ΕΕ C 90 της 18.4.2009.

Διάταξη του προέδρου του ογδόου τμήματος του Δικαστηρίου
της 7ης Δεκεμβρίου 2010 — [αίτηση του Bezirksgericht
Ried i.I. (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής
αποφάσεως] — Ποινική διαδικασία κατά των Antonio
Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong
Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka
Powerova, Nousia Nettuno
(Υπόθεση C-116/09) (1)

(1) EE L 152, σ. 1.

(2011/C 63/45)
Προσφυγή της 11ης Ιανουαρίου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κατά Δημοκρατίας της Εσθονίας
(Υπόθεση C-16/11)
(2011/C 63/43)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Ο πρόεδρος του ογδόου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της
υποθέσεως.
(1) ΕΕ C 129 της 6.6.2009.

Γλώσσα διαδικασίας: η εσθονική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: A. Alcover San
Pedro και E. Randvere)
Καθής: Δημοκρατίας της Εσθονίας
Αιτήματα της προσφεύγουσας
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:
— να αναγνωρίσει ότι η Δημοκρατία της Εσθονίας, παραλείποντας
να θεσπίσει τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικη
τικές διατάξεις για τη μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη της
οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υπο
δομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (1), ή
μη γνωστοποιώντας τες στην Επιτροπή, παρέβη τις υποχρεώσεις
που υπέχει από την οδηγία αυτή·

Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 30ής Νοεμβρίου
2010 [αίτηση του Juzgado de lo Mercantil no 1 de Santa
Cruz de Tenerife (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής
αποφάσεως] — Entidad de Gestión de Derechos de los
Productores Audiovisuales (EGEDA) κατά Magnatrading SL
(Υπόθεση C-387/09) (1)
(2011/C 63/46)
Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική
Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφάσισε τη διαγραφή της
υποθέσεως.
(1) ΕΕ C 312 της 19.12.2009.

