
A Bíróság (hetedik tanács) 2007. március 29-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

(C-388/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2003/96/EK irányelv – Az
energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási
keretének átszervezése – Az előírt határidőn belüli átültetés

elmaradása)

(2007/C 96/32)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: W. Mölls
meghatalmazott)

Alperes: a Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és
J.Ch. Gracia meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az energiatermékek és a
villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről
szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvnek (HL
L 283., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet,
405. o.) való megfeleléshez szükséges valamennyi rendelkezés
előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1) A Francia Köztársaság – mivel az előírt határidőn belül nem
fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezé-
seket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az energiater-
mékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszerve-
zéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvnek
– nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 261., 2006.10.28.

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2007. április 17-i végzése (a
High Court of Justice [Chancery Division] – Egyesült
Királyság előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Yissum
Research and Development Company of the Hebrew
University of Jerusalem kontra Comptroller-General of

Patents

(C-202/05. sz. ügy) (1)

(Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése –

Szabadalmi jog – Gyógyszerek – 1768/92/EGK rendelet –

Gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa – A „termék”
fogalma – A „hatóanyagok kombinációja” fogalma)

(2007/C 96/33)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Yissum Research and Development Company of the
Hebrew University of Jerusalem

Alperes: Comptroller-General of Patents

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – High Court of Justice
(Chancery Division) – A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványának bevezetéséről szóló, 1992. június 18-i 1768/92/EGK
tanácsi rendelet 1. cikke b) pontjának értelmezése (HL L 182.,
1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 11. kötet, 200. o.)
– A „termék” fogalma – A „gyógyszer hatóanyagainak kombiná-
ciója” fogalma – Kétkomponensű anyagkombináció, amelynek
egyik összetevője gyógyászati hatóanyag meghatározott indiká-
cióra, a másik összetevője pedig a gyógyszer hatásosságát
előidéző módosulat

Rendelkező rész

Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csat-
lakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szer-
ződések kiigazításáról szóló okmánnyal módosított, a gyógyszerek kiegé-
szítő oltalmi tanúsítványának bevezetéséről szóló, 1992. június 18-i
1768/92/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének b) pontját úgy kell értel-
mezni, hogy ha egy alapszabadalom egy gyógyászati hatóanyag
második egészségügyi alkalmazását oltalmazza, ez az alkalmazás nem
képezi a termék fogalmának szerves részét.

(1) HL C 193., 2005.8.6.
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