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Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil
Division)
(Zjednoczone
Króletwo)
w
dniu
2 listopada 2010 r. — Yeda Research i Development
Company Ltd, Aventis Holdings Inc przeciwko
Comptroller-General of Patents

Język postępowania: niemiecki

(Sprawa C-518/10)

Strony

(2011/C 13/39)

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Braun i
E. Montaguti, pełnomocnicy)

Język postępowania: angielski
Sąd krajowy

Strona pozwana: Republika Austrii
Żądania strony skarżącej
— stwierdzenie, że utrzymując w mocy § 5 w związku z §
2 ust. 3 i 4 oraz § 6 ust. 2 lit. g) VGVG, Republika Austrii
naruszyła art. 49 i 63 TFUE;
— stwierdzenie, że utrzymując w mocy § 6 ust. 2 lit. d) w
związku z § 2 ust. 3 i 4 VGVG, Republika Austrii naruszyła
art. 49 i 63 TFUE
— obciążenie Republiki Austrii kosztami.
Zarzuty i główne argumenty
Komisja nie przeczy, że państwa członkowskie mogą ograniczyć
nabywanie gruntów ze względów interesu ogólnego. Przyto
czone w żądaniach przepisy Vorarlberger Grundverkehrsge
setzes (ustawy kraju związkowego Vorarlberg o obrocie grun
tami, zwanej dalej „VGVG”) stanowią jednak nieproporcjonalne
ograniczenie swobody przepływu kapitału oraz swobody
przedsiębiorczości.
W szczególności nieproporcjonalna jest tzw. Interessentenregel
(reguła zainteresowanego), zgodnie z którą VGVG przy naby
waniu gruntów rolnych przyznaje rolnikom pozycję uprzywile
jowaną wobec nierolników. Dalsze rolnicze użytkowanie
gruntów może być zagwarantowane przykładowo również
wtedy, gdy potencjalny nabywca będzie miał wolę długotermi
nowego przedłużenia dzierżawy gruntu dotychczasowemu
dzierżawcy.
Nie jest zrozumiałe również, dlaczego reguła zainteresowanego
ma zastosowanie również wtedy, gdy dotychczasowy właściciel
wnosi grunt jako aport do przedsiębiorstwa lub fundacji, choć
zapewnione jest dalsze użytkowanie rolnicze.
Zdaniem Komisji nieproporcjonalne jest również, że wspom
niana reguła zainteresowanego jest stosowana ponownie, jeżeli
do sprzedaży nie dojdzie z przyczyn, które nie leżą po stronie
sprzedawcy.
W końcu Komisja zarzuca, że VGVG nie przewiduje żadnego
uregulowania, które przy braku zainteresowania rolników
zagospodarowaniem gruntu rolnego pozwoli na jego sprzedaż
bez zobowiązania nabywcy do jego rolniczego użytkowania.
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Pytania prejudycjalne
Jeśli kryteria dla oceny, czy produkt jest „chroniony patentem
podstawowym pozostającym w mocy” w rozumieniu art. 3 lit.
a) rozporządzenia nr 469/2009 (1) obejmują, wyłącznie albo
między innymi, ocenę, czy dostarczenie produktu naruszyłoby
patent podstawowy, to czy dla dokonania stosownej analizy ma
znaczenie to, czy naruszenie nastąpiło bezpośrednio czy przez
pomocnictwo w świetle art. 26 porozumienia dotyczącego
patentu wspólnotowego, wdrożonego w Zjednoczonym Króle
stwie za pośrednictwem art. 60 ust. 2 Patents Act 1977 oraz w
świetle odpowiednich przepisów w prawie innych państw
członkowskich Wspólnoty?

(1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia
6 maja 2009 r. dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego
dla produktów leczniczych
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