
spełnienia wymogu, aby ten rolnik „nie miał w chwili złożenia 
wniosku o wypłatę premii wymagalnych długów wobec 
budżetu państwa lub budżetu lokalnego”? 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 
r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośred
niego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone 
systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia 
(EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, 
(WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) 
nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 
2529/2001 (Dz.U. L 270, s. 1). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale di Verona (Włochy) w dniu 30 
sierpnia 2013 r. — Shamim Tahir przeciwko Ministero 

dell’Interno i Questura di Verona 

(Sprawa C-469/13) 

(2014/C 52/44) 

Język postępowania: włoski 
Sąd odsyłający 

Tribunale di Verona 

Strony w postepowaniu głównym 

Strona skarżąca: Shamim Tahir 

Strona pozwana: Ministero dell’Interno, Questura di Verona 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/109 ( 1 ) należy interpre
tować w ten sposób, że warunek legalnego, nieprzerwanego 
i trwającego pięć lat pobytu w państwie członkowskim, 
ustanowiony w art. 4 ust. 1 dyrektywy, którego spełnienie 
musi być wykazane przy składaniu wniosku o zezwolenie 
na pobyt rezydenta długoterminowego, może znajdować 
zastosowanie także do osoby innej niż składająca wniosek, 
i która jest z nią związana stosunkiem rodzinnym, w myśl 
art. 2 lit. e) dyrektywy; 

2) Czy art. 13 zdanie pierwsze dyrektywy 2003/109, należy 
interpretować w ten sposób, że warunek pozwalający na 
rozszerzenie przesłanki obejmującej legalny, nieprzerwany 
i trwający pięć lat pobyt w danym państwie osoby, która 
nabyła już status rezydenta długoterminowego, ustano
wionej w art. 4 ust. 1 tej samej dyrektywy na — określo
nych w art. 2 lit. e) dyrektywy — członków rodziny tej 
osoby niezależnie od czasu trwania pobytu tychże członków 
rodziny na terytorium państwa członkowskiego, w którym 
składany jest wniosek stanowi korzystniejszy warunek, 

zgodnie z którym państwa członkowskie mogą wydawać 
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE ze 
stałym lub nieograniczonym okresem ważności. 

( 1 ) Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. doty
cząca statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami 
długoterminowymi (Dz.U. L 16, s. 44). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 6 
listopada 2013 r. — Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Careggi-Firenze przeciwko Data Medical Service srl 

(Sprawa C-568/13) 

(2014/C 52/45) 

Język postępowania: włoski 
Sąd odsyłający 

Consiglio di Stato 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi- 
Firenze 

Strona pozwana: Data Medical Service srl 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 1 dyrektywy 50/1992 ( 1 ), analizowany również w 
świetle późniejszego art. 1 ust. 8 dyrektywy 18/2004 ( 2 ), 
stoi na przeszkodzie przepisom krajowym, które były inter
pretowane w ten sposób, że wykluczają uczestnictwo w 
przetargach strony wnoszącej odwołanie w niniejszym 
postępowaniu, jako placówki szpitalnej o charakterze 
publicznego podmiotu gospodarczego? 

2) Czy prawo Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicz
nych — w szczególności ogólne zasady wolnej konkurencji, 
niedyskryminacji, proporcjonalności — stoi na przeszkodzie 
przepisom krajowym zezwalającym na to, by podmiot taki 
jak wnosząca odwołanie placówka szpitalna, która korzysta 
regularnie z zasobów publicznych i której bezpośrednio 
udzielono zamówienia na świadczenie publicznej usługi 
zdrowotnej, czerpała korzyść z tej sytuacji przewagi nad 
konkurencją, mającej decydujące znaczenie przy porów
naniu konkurencyjności z innymi podmiotami gospodar
czymi — o czym świadczy wysokość zaoferowanej obniżki 
— bez jednoczesnego wprowadzenia środków korygują
cych, mających na celu uniknięcie podobnego efektu zakłó
cającego konkurencję? 

( 1 ) Dyrektywa Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnosząca 
się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na 
usługi (Dz.U. L 209, s. 1). 

( 2 ) Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134, 
s. 114).
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