
2. A 98/44 irányelv 9. cikke kimerítően harmonizálja az általa 
biztosított oltalmat, oly módon, hogy megtiltja, hogy valamely 
nemzeti jogszabály abszolút oltalomban részesítse magát a szaba
dalmaztatott terméket, függetlenül attól, hogy ellátja-e a funkcióját 
az anyagban, amely tartalmazza. 

3. A 98/44 irányelv 9. cikkével ellentétes az, hogy az ezen irányelv 
elfogadását megelőzően nyújtott szabadalom jogosultja a szabadal
maztatott termék tekintetében az abban az időszakban alkalma
zandó nemzeti jogszabályok alapján számára biztosított abszolút 
oltalomra hivatkozzon. 

4. A Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó, 1994. április 
15-én Marrakeshben megkötött — a többoldalú tárgyalások 
uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a 
Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő 
megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK tanácsi 
határozattal jóváhagyott — egyezmény 1. C) mellékletét képező, 
a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megál
lapodás 27. és 30. cikke nincs hatással a 98/44 irányelv 9. 
cikkének értelmezésére. 
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Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A Közösségek saját forrásainak 
rendszeréről szóló 88/376/EGK, Euratom határozat végrehajtá
sáról szóló, 1989. május 29-i 1552/89/EGK, Euratom tanácsi 
rendelet (HL L 155., 1. o.) és a Közösségek saját forrásainak 
rendszeréről szóló, 94/728/EK, Euratom határozat végrehajtá

sáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi 
rendelet (HL L 130., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 
3. kötet, 169. o.) 2., 6., 9., 10. és 11. cikkének megsértése — A 
behozatali vámok utólagos beszedése és a késedelmi kamatok 
kiegyenlítésének megtagadása esetén a Közösségek saját forrása
inak késedelmes befizetése — Az importáló tagállam azon köte
lezettsége, hogy késedelem nélkül utólagosan beszedje a beho
zatali vámokat azon áruk után, amelyeknek az eredetigazolását 
az exportáló állam hatóságai érvénytelennek nyilvánították — 
Az importáló tagállam azon kötelezettsége, hogy a vámtarto
zásból eredő saját források késedelmes könyvelésbe vétele esetén 
késedelmi kamatot fizessen, amely vámtartozások az importáló 
tagállam hatóságainak az exportáló államban az eredetigazolást 
érvénytelennek nyilvánító határozatok megsemmisítése iránt 
indított bírósági eljárás során tanúsított tétlensége miatt évültek 
el 

Rendelkező rész 

1. A Németországi Szövetségi Köztársaság — mivel a vámtartozá
sokat hagyta elévülni annak ellenére, hogy jogsegélyközleményt 
kapott, és az ezekből eredő saját forrásokat késedelmesen fizette 
be, valamint megtagadta az esedékes késedelmi kamatok megfize
tését — nem teljesítette a Közösségek saját forrásainak rendszeréről 
szóló 88/376/EGK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 
1989. május 29-i 1552/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet 2., 
6. és 9–11. cikkéből, valamint a Közösségek saját forrásainak 
rendszeréről szóló 94/728/EK, Euratom határozat végrehajtásáról 
szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi 
rendelet ugyanezen cikkeiből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság a Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezi a 
költségek viselésére. 
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