
Pytania prejudycjalne

1) Czy pojęcie „daty, w której wydane zostało zezwolenie na
obrót [produktem leczniczym], określone w art. 3 lit. b)”
zawarte w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1768/92 z dnia 18 czerwca 1992 r. dotyczącego stwo-
rzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów
leczniczych (1) należy określać na podstawie prawa wspólno-
towego czy też uregulowanie to stanowi odesłanie do
momentu, w którym zezwolenie to stało się skuteczne
zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego?

2) W przypadku gdyby odpowiedź Trybunału potwierdzała
określenie daty, o której mowa w pytaniu pierwszym, na
podstawie prawa wspólnotowego: jaki moment należy brać
pod uwagę w tym celu?

(1) Dz.U. L 182, str. 1.
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Pytanie prejudycjalne

Czy obywatel turecki, któremu jako członkowi rodziny pozwo-
lono na dołączenie do zamieszkującego w Niemczech i zatrud-
nionego w tym państwie legalnie jako pracownika tureckiego
ojca, i który po pięciu latach zgodnego z prawem zamieszki-
wania w gospodarstwie domowym ojca nabył prawo przysługu-
jące na podstawie art. 7 akapit pierwszy tiret drugie decyzji
nr 1/80 Rady Stowarzyszenia EWG-Turcja z dnia 19 września

1980 r. w sprawie rozwoju stowarzyszenia traci prawo powoły-
wania się na ten przepis z tego powodu, że nie wykonywał
żadnej działalności zawodowej przez ponad siedem lat od
zakończenia edukacji, za wyjątkiem rzekomo jednodniowego
zatrudnienia, a ponadto przerywał udział w państwowych
programach pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia i nie podej-
muje poważnych działań celem znalezienia pracy, natomiast
utrzymuje się zamiennie z publicznych świadczeń socjalnych,
pomocy swojej matki zamieszkującej w Niemczech oraz
dochodów nieznanego pochodzenia?

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego
w dniu 18 lipca 2007 r. w sprawie T-189/02 Ente per le
Ville vesuviane przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich,
wniesione w dniu 9 października 2007 r. przez Ente per le

Ville vesuviane
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Żądania wnoszącego odwołanie

— Uchylenie w części zaskarżonego wyroku z podanych
poniżej powodów i w konsekwencji stwierdzenie nieważ-
ności decyzji Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej
Komisji Europejskiej nr D (2002) 810111, prot. 102504, z
dnia 13 marca 2002 r., oraz — o ile będzie to konieczne i
uzasadnione — noty Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regio-
nalnej Komisji Europejskiej nr Gt/SF/MF D (01) 810542,
prot. 109720, z dnia 12 października 2001 r.;

— W drugiej kolejności uchylenie w części zaskarżonego
wyroku z podanych poniżej powodów i skierowanie sprawy
do ponownego rozpoznania przez Sąd Pierwszej Instancji z
uwzględnieniem wskazówek, których udzieli mu Trybunał;

— Obciążenie Komisji Europejskiej kosztami niniejszego postę-
powania i postępowania w pierwszej instancji w sprawie
T-189/02.
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