
értelmezve magában foglalja-e a hivatkozott nyilvánosság 
azon lehetőségét is, hogy ideiglenes közigazgatási vagy bíró
sági intézkedés (például egy integrált határozat végrehajtását 
felfüggesztő végzés) elfogadását kérjék a nemzeti jognak 
megfelelően, amely ideiglenesen, tehát az érdemi határozat 
meghozataláig, lehetővé teszi a tervezett létesítmény megva
lósításának felfüggesztését? 

5. Lehetséges e, hogy az a bírósági határozat, amellyel a 
96/61/EK irányelvben, a 85/337/EGK irányelvben, illetve 
az aarhusi egyezmény 9. cikkének (2) és (4) bekezdésében 
rögzített feltétel kerül megvalósításra — tehát a nyilvános
ságnak a méltányos bírósági védelemhez való, e rendelkezé
sekben rögzített jogának alkalmazása az Európai Unió 
környezetvédelmi politikájáról szóló EUMSZ 191. cikk (1) 
és (2) bekezdésének értelmében — jogellenesen megsérti 
valamely létesítmény üzemeltetőjének a többek között az 
emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvének 1. cikke 
által biztosított tulajdonhoz való jogát, például azon tény 
okán, hogy a bírósági eljárás során megsemmisítik a kérel
mezőnek az új létesítményre vonatkozó végleges integrált 
engedélyét? 

( 1 ) HL L 257., 26. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 3. kötet 
80. o. 

( 2 ) HL L 175., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 1 kötet 
248. o. 

A Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Németország) által 
2010. augusztus 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem — Wolfgang Hofmann kontra Freistaat 

Bayern 

(C-419/10. sz. ügy) 

(2010/C 301/16) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Wolfgang Hofmann 

Alperes: Freistaat Bayern 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 

Úgy kell-e értelmezni a 2006/126/EK irányelv ( 1 ) 2. cikkének (1) 
bekezdését és 11. cikke (4) bekezdésének második mondatát, 
hogy a tagállamnak meg kell tagadnia egy másik tagállam 
által az új engedély kérelmezésére vonatkozó tilalmi időszakon 
kívül olyan személy részére kiállított vezetői engedély érvényes
ségének elismerését, akinek a vezetői engedélyét az előbbi állam 

területén visszavonták, és akinek szokásos tartózkodási helye a 
vezetői engedély kiállításakor a kiállító tagállam területén volt? 

( 1 ) A vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 403., 18. o.). 

A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült 
Királyság) által 2010. augusztus 27-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem — Georgetown University, 
University of Rochester, Loyola University of Chicago 
kontra Comptroller-General of Patents, Designs and Trade 

Marks 

(C-422/10. sz. ügy) 

(2010/C 301/17) 

Az eljárás nyelve: angol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

High Court of Justice (Chancery Division) 

Az alapeljárás felei 

Felperesek: Georgetown University, University of Rochester, 
Loyola University of Chicago 

Alperes: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade 
Marks. 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Az SPC-rendelet, és különösen a 3. cikk b) pontja lehetővé 
teszi-e kiegészítő oltalmi tanúsítvány megadását egy ható
anyag, illetve hatóanyagok kombinációja tekintetében, ha: 

a) valamely hatályos alapszabadalom az SPC-rendelet 3. 
cikke a) pontjának értelmében oltalmat biztosít a ható
anyag, illetve a hatóanyagok kombinációja tekintetében; 
és 

b) az egy hatóanyagot vagy hatóanyagok kombinációját 
egy vagy több eltérő hatóanyaggal együttesen tartalmazó 
gyógyszer forgalomba hozatalát a 2001/83/EK 
irányelv ( 1 ) vagy a 2001/82/EK irányelv ( 2 ) szerint érvé
nyesen engedélyezték, és ez az engedély a hatóanyag 
vagy a hatóanyagok kombinációja forgalomba hozata
lára vonatkozó első engedély? 

( 1 ) Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről 
szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (HL L 311., 67. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. 
fejezet, 27. kötet, 69. o.). 

( 2 ) Az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. 
november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 
L 311., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 
3. o.).
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