
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Rechtbank te 's-Gravenhage, zittinghou-
dende te Roermond (Niderlandy) w dniu 31 października
2007 r. — Fatma Pehlivan przeciwko Staatssecretaris van

Justitie

(Sprawa C-484/07)

(2008/C 8/14)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Rechtbank te 's-Gravenhage, zittinghoudende te Roermond
(Niderlandy)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Fatma Pehlivan

Strona pozwana: Staatssecretaris van Justitie

Pytania prejudycjalne

1a. Czy wykładni art. 7 ust. 1 tiret pierwsze decyzji [Rady
Stowarzyszenia nr 1/80 z dnia 19 września 1980 r.
w sprawie rozwoju stowarzyszenia pomiędzy Europejską
Wspólnotą Gospodarczą a Turcją] należy dokonywać w ten
sposób, że przepis ten znajduje zastosowanie wówczas, gdy
członek rodziny pracownika tureckiego zamieszkiwał
faktycznie przez trzy lata w gospodarstwie domowym tego
pracownika, a właściwe władze krajowe nie kwestionowały
tego prawa pobytu w trakcie tego trzyletniego okresu?

1b. Czy art. 7 ust. 1 tiret pierwsze decyzji stowarzyszeniowej
nr 1/80 sprzeciwia się temu, by państwo członkowskie
mogło postanowić w trakcie tych trzech lat, że jeśli członek
rodziny, któremu zezwolono na wjazd na terytorium
zawiera związek małżeński, to traci uprawnienia przyznane
na mocy tego przepisu, nawet jeśli w dalszym ciągu
zamieszkuje z pracownikiem tureckim?

2. Czy art. 7 ust. 1 tiret pierwsze lub jakikolwiek inny przepis
lub zasada prawa wspólnotowego sprzeciwia się temu by,
po upływie trzyletniego okresu właściwe władze krajowe
kwestionowały ze skutkiem retroaktywnym prawo pobytu
cudzoziemca, który powołuje się na swój przymiot członka
rodziny lub zgodność jego pobytu z prawem podczas tych
trzech lat?

3a. Czy okoliczność, że cudzoziemiec, umyślnie lub nie, nie
podał informacji, które według prawa krajowego są uznane
za ważne dla celów prawa pobytu ma znaczenie dla udzie-
lenia odpowiedzi na powyższe pytania, a jeśli tak to jakie?

3b. Czy okoliczność, że te informacje zostały ujawnione
podczas trzyletniego okresu lub tuż po nim również ma
znaczenie, biorąc pod uwagę to, że po zapoznaniu się z
tymi informacjami właściwe władze krajowe prawdopo-

dobnie muszą podjąć (dalsze) dochodzenie zanim wydadzą
decyzję, a jeśli tak to jakie?

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Court of Appeal (Civil Division)
(Zjednoczone Królestwo) w dniu 5 listopada 2007 r. —
L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,
Laboratoire Garnier & Cie przeciwko Bellure NV, Malaika
Investments Ltd (występująca pod nazwą „Honey pot
cosmetic & Perfumery Sales”), Starion International Ltd

(Sprawa C-487/07)

(2008/C 8/15)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

Court of Appeal (Civil Division).

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie
SNC, Laboratoire Garnier & Cie.

Strona pozwana: Bellure NV, Malaika Investments Ltd (wystę-
pująca pod nazwą „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”),
Starion International Ltd.

Pytania prejudycjalne

1) Czy jeśli przedsiębiorca posługuje się w reklamie jego włas-
nych towarów lub usług zarejestrowanym znakiem towa-
rowym konkurenta w celu porównania cech (a w szczegól-
ności zapachu) towarów przezeń sprzedawanych z cechami
(a w szczególności zapachem) towarów sprzedawanych przez
tego konkurenta pod wskazanym wyżej znakiem towa-
rowym w taki sposób, że nie dochodzi do wprowadzenia w
błąd, ani też innego osłabienia podstawowej funkcji znaku
towarowego, jaką jest wskazywanie na pochodzenie, takie
posłużenie się znakiem towarowym objęte jest zakresem
normowania art. 5 ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy nr 89/104?

2) Czy w sytuacji gdy przedsiębiorca posługuje się w toku swej
działalności handlowej (a w szczególności w zestawieniu
porównawczym) dobrze znanym zarejestrowanym znakiem
towarowym w celu oznaczenia cech własnego produktu (a
szczególnie jego zapachu) w taki sposób, że:

(a) nie powoduje to jakiegokolwiek prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd; oraz
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