
Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Supreme Court — Wykładnia art. 22 pkt 2 rozporządzenia
Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie
jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykony-
wania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2001, L 12,
str. 1) — Organizacja zawodowa lekarzy, mająca formę spółki
utworzonej zgodnie z prawem jednego z państw członkowskich,
udzielająca wsparcia i przejmująca koszty członków praktykują-
cych w tym samym i w innym państwie członkowskim —

Udzielenie wsparcia/przejęcie kosztów uzależnione od decyzji
zarządu tej spółki, dysponującego całkowicie dyskrecjonalnymi
uprawnieniami — Zaskarżenie decyzji odmawiającej udzielenia
wsparcia lub przejęcia kosztów lekarzowi praktykującemu w
innym państwie członkowskim — Jurysdykcja wyłączna sądów
państwa, w którym spółka ta ma swoja siedzibę na podstawie
art. 22 pkt 22 rozporządzenia

Sentencja

Wykładni art. 22 pkt 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001
z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń
sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
należy dokonywać w ten sposób, że nie dotyczy ważności decyzji
organów spółki w rozumieniu tego przepisu powództwo, takie jak
w postępowaniu przed sądem krajowym, w ramach którego jedna ze
stron podnosi, że decyzja organu spółki narusza prawa, jakie strona ta
wywodzi ze statutu tej spółki

(1) Dz.U. C 283 z 24.11.2007.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 października
2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Fővárosi Bíróság — Republika
Węgierska) — Postępowanie karne przeciwko Győrgy Katz

przeciwko Istvánowi Rolandowi Sósowi

(Sprawa C-404/07) (1)

(Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych —

Decyzja ramowa 2001/220/WSiSW — Pozycja ofiar
w postępowaniu karnym — Oskarżyciel subsydiarny —

Zeznanie ofiary w charakterze świadka)

(2008/C 301/20)

Język postępowania: węgierski

Sąd krajowy

Fővárosi Bíróság

Strony w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

Győrgy Katz przeciwko Istvánowi Rolandowi Sósowi

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Fővárosi Bíróság — Wykładnia art. 2 i 3 decyzji ramowej Rady
2001/220/WSiW z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie pozycji
ofiar w postępowaniu karnym — Uregulowanie krajowe wyłą-
czające możliwość złożenia zeznań przez ofiarę w postępo-
waniu karnym wszczętym przez nią w charakterze oskarżyciela
subsydiarnego

Sentencja

Artykuły 2 i 3 decyzji ramowej Rady 2001/220/WSiSW z dnia
15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym
należy dokonywać w ten sposób, że nie nakładają one na sądy krajowe
obowiązku zezwolenia ofierze przestępstwa na bycie przesłuchaną
w charakterze świadka w ramach postępowania z oskarżenia subsydiar-
nego, takiego jak w sprawie przed sądem odsyłającym. Jednakże
w sytuacji, gdy taka możliwość nie istnieje, ofierze należy umożliwić
złożenie zeznania, które będzie brane pod uwagę jako dowód w sprawie

(1) Dz.U. C 283 z 24.11.2007.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 5 października 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden Den Haag —
Niderlandy) — X B.V. przeciwko Staatssecretaris van

Financiën

(Sprawa C-411/07) (1)

(Wspólna Taryfa Celna — Nomenklatura Scalona — Klasyfi-
kacja taryfowa — Pozycje 8541, 8542 et 8543 — Łączniki

optyczne)

(2008/C 301/21)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Hoge Raad der Nederlanden Den Haag

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: X B.V

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën
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Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Wykładni rozporzą-
dzenia 1832/2002 z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenkla-
tury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy
Celnej (Dz.U. L 290, s. 1) — Układ optyczno-elektryczny, stano-
wiący integralną część maszyny, umieszczony w obudowie z
tworzywa sztucznego i zawierający diodę świecącą (LED), folię z
tworzywa sztucznego, fotodetektor oraz układ wzmacniający,
który przeznaczony jest do montażu w urządzeniach komunika-
cyjnych i komputerowych, elektronice konsumenckiej i maszy-
nach przemysłowych — Pozycje 8541, 8542 i 8543 CN

Sentencja

Nomenklatura Scalona zawarta w załączniku I do rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomen-
klatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej,
zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1832/2002 z dnia
1 sierpnia 2002 r. należy interpretować w taki sposób, że łącznik
optyczny niezależnie od faktu, czy jego elementem jest układ wzmacnia-
jący, należy do pozycji 8541.

(1) Dz.U. C 283 z 24.11.2007.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 września 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Verwaltungsgericht Giessen — Niemcy) —

Hakan Er przeciwko Wetteraukreis

(Sprawa C-453/07) (1)

(Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Decyzja nr 1/80
Rady Stowarzyszenia — Artykuł 7 akapit pierwszy tiret
drugie — Prawo pobytu pełnoletniego dziecka pracownika
tureckiego — Niewykonywanie pracy najemnej — Przesłanki

utraty praw nabytych)

(2008/C 301/22)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Verwaltungsgericht Giessen

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Hakan Er

Strona pozwana: Wetteraukreis

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Verwaltungsgericht Gießen — Wykładnia art. 7 akapit pierwszy

tiret drugie decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia EWG-Turcja z
dnia 19 września 1980 r. w sprawie rozwoju stowarzyszenia,
jak również art. 59 protokołu dodatkowego dotyczącego
stadium przejściowego przewidzianego w Układzie ustanawia-
jącym stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospo-
darczą a Turcją podpisanym w dniu 23 listopada 1970 r. w
Brukseli oraz zawartym, zatwierdzonym i ratyfikowanym w
imieniu Wspólnoty rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2760/72
z dnia 19 grudnia 1972 r. (Dz.U. L 293, s. 1) — Prawo pobytu
obywatela tureckiego, który wjechał na terytorium państwa
członkowskiego jako małoletni w ramach łączenia rodzin —

Utrata prawa pobytu — Brak regularnej działalności zarobkowej
po osiągnięciu pełnoletności przez zainteresowanego

Sentencja

Obywatel turecki, któremu w okresie, kiedy był dzieckiem, pozwolono
na wjazd na terytorium państwa członkowskiego w ramach łączenia
rodzin i który nabył prawo do swobodnego dostępu do dowolnej pracy
najemnej na podstawie art. 7 akapit pierwszy tiret drugie decyzji
nr 1/80 z dnia 19 września 1980 r. w sprawie rozwoju stowarzy-
szenia przyjętej przez Radę Stowarzyszenia utworzoną na mocy Układu
ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospo-
darczą a Turcją, nie traci prawa pobytu w tym państwie, które wynika
z tego prawa dostępu do zatrudnienia, nawet jeśli mając 23 lata, nie
wykonywał pracy najemnej od zakończenia edukacji w wieku 16 lat
oraz uczestniczył w państwowych programach pomocy w poszukiwaniu
zatrudnienia, nie ukończywszy ich jednak.

(1) Dz.U. C 297 z 8.12.2007.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 2 października
2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Republice Greckiej

(Sprawa C-36/08) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 93/16/EWG — Specjalistyczne szkolenie wyma-
gane do wykonywania ogólnej praktyki medycznej — Niepra-

widłowa transpozycja)

(2008/C 301/23)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
G. Zavvos i H. Støvlbæk, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciel: E. Skandalou,
pełnomocnik)
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