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PROCEDIMENTOS JURISDICIONAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 16 de
Junho de 2011 (pedido de decisão prejudicial do Rechtbank
’s-Gravenhage — Países Baixos) — Fatma Pehlivan/
Staatssecretaris van Justitie
(Processo C-484/07) (1)
(«Acordo de Associação CEE-Turquia — Reagrupamento fa
miliar — Artigo 7.o, primeiro parágrafo, primeiro travessão,
da Decisão n.o 1/80 do Conselho de Associação — Filho de
um trabalhador turco que com ele coabitou durante mais de
três anos, mas que se casou antes de expirar o prazo de três
anos previsto naquela disposição — Direito nacional que, por
este motivo, põe em causa a autorização de residência do
interessado»)
(2011/C 232/05)

— esta disposição se opõe a uma regulamentação de um Estado-Membro nos termos da qual um membro da família, devidamente
autorizado a reunir-se a um trabalhador migrante turco que já
pertencia ao mercado regular de trabalho deste Estado, perde o
benefício dos direitos decorrentes do reagrupamento familiar por
força desta disposição pelo simples facto de esse membro da fa
mília, atingida a maioridade, contrair matrimónio, apesar de con
tinuar a viver com esse trabalhador durante os três primeiros anos
da sua residência no Estado-Membro de acolhimento;
— um nacional turco que, como a recorrente no processo principal,
está abrangido pela referida disposição, pode validamente reivindi
car um direito de residência no Estado-Membro de acolhimento
com fundamento nela, apesar de se ter casado antes de expirar o
período de três anos previsto no referido primeiro parágrafo, pri
meiro travessão, uma vez que, durante todo esse período, viveu
efectivamente sob o mesmo tecto que o trabalhador migrante turco
por intermédio do qual foi admitido no território deste Estado-Membro, ao abrigo do reagrupamento familiar.

Língua do processo: neerlandês
(1) JO C 8, de 12.1.2008.

Órgão jurisdicional de reenvio
Rechtbank ’s-Gravenhage

Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 14 de
Junho de 2011 (pedido de decisão prejudicial da Câmara de
Recurso das Escolas Europeias) — Paul Miles e o./Escolas
Europeias

Partes no processo principal
Recorrente: Fatma Pehlivan
Recorrido: Staatssecretaris van Justitie

(Processo C-196/09) (1)

Objecto
Pedido de decisão prejudicial — Rechtbank ’s-Gravenhage, Roer
mond — Interpretação do artigo 7.o, primeiro parágrafo, pri
meiro travessão, da Decisão n.o 1/80, de 19 de Setembro de
1980, relativa ao desenvolvimento da associação, adoptada pelo
Conselho de Associação instituído pelo Acordo de Associação
entre a Comunidade Económica Europeia e a Turquia — Filha
de um trabalhador turco que residiu com este durante pelo
menos três anos, mas entretanto casou na Turquia com um
nacional turco, sem ter informado disso as autoridades compe
tentes
Dispositivo
7.o,

(«Reenvio prejudicial — Conceito de “órgão jurisdicional de
um dos Estados-Membros” na acepção do artigo 267.o TFUE
— Instância de Recurso das Escolas Europeias — Sistema de
remuneração dos professores destacados nas Escolas Europeias
— Não adaptação das remunerações em consequência da de
preciação da libra esterlina — Compatibilidade com os artigos
18.o TFUE e 45.o TFUE»)
(2011/C 232/06)
Língua do processo: francês
Órgão jurisdicional de reenvio

n.o

primeiro parágrafo, primeiro travessão, da Decisão
O artigo
1/80, de 19 de Setembro de 1980, relativa ao desenvolvimento da
associação, adoptada pelo Conselho de Associação, instituído pela
Associação entre a Comunidade Económica Europeia e a Turquia,
deve ser interpretado no sentido de que:

Câmara de Recurso das Escolas Europeias
Partes no processo principal
Recorrentes: Paul Miles e o.

6.8.2011

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Recorrida: Escolas Europeias
Objecto
Pedido de decisão prejudicial — Instância de Recurso das Esco
las Europeias — Interpretação dos artigos 12.o, 39.o e 234.o do
Tratado CE — Conceito de órgão jurisdicional nacional na
acepção do artigo 234.o CE — Sistema de remuneração dos
professores destacados nas Escolas Europeias — Falta de adap
tação das remunerações na sequência da depreciação da libra
esterlina — Violação dos princípios da igualdade de tratamento
e da livre circulação dos trabalhadores
Dispositivo
O Tribunal de Justiça da União Europeia não tem competência para
responder a um pedido de decisão prejudicial que emana da Instância
de Recurso das Escolas Europeias.
(1) JO C 193, de 15.8.2009.

Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 22 de
Junho de 2011 (pedido de decisão prejudicial do
Gerechtshof te ’s-Gravenhage — Países Baixos) — Staat
der Nederlanden/Denkavit Nederland BV e o.
(Processo C-346/09) (1)
(«Agricultura — Polícia sanitária — Directiva 90/425/CEE
— Regulamentação nacional temporária de combate à propa
gação da encefalopatia espongiforme bovina, que proíbe a
produção e a comercialização de proteínas animais transfor
madas destinadas à alimentação de animais de criação —
Aplicação dessa legislação antes da entrada em vigor da De
cisão 2000/766/CE que prevê essa proibição — Aplicação
dessa regulamentação a dois produtos susceptíveis de estarem
isentos da proibição prevista nessa decisão — Compatibilidade
com a Directiva 90/425/CEE e as Decisões 94/381/CE e
2000/766/CE»)

C 232/5

da Comissão, de 27 de Junho de 1994, relativa a certas medidas
de protecção respeitantes à encefalopatia espongiforme bovina e
à alimentação à base de proteínas derivadas de mamíferos (JO
L 172, p. 23), da Decisão 2000/766/CE do Conselho, de 4 de
Dezembro de 2000, relativa a determinadas medidas de protec
ção relativas às encefalopatias espongiformes transmissíveis e à
utilização de proteínas animais na alimentação animal (JO
L 306, p. 32), e da Decisão 2001/9/CE da Comissão, de 29
de Dezembro de 2000, relativa a medidas de controlo exigidas
para a execução da Decisão 2000/766/CE do Conselho relativa
a determinadas medidas de protecção relativas às encefalopatias
espongiformes transmissíveis e à utilização de proteínas animais
na alimentação animal (JO L 2, p. 32) — Regulamentação
nacional que proíbe a produção e a comercialização de proteí
nas animais transformadas para a alimentação de animais de
criação — Data de entrada em vigor e período transitório
Dispositivo
O direito da União, em especial a Directiva 90/425/CEE do Conse
lho, de 26 de Junho de 1990, relativa aos controlos veterinários e
zootécnicos aplicáveis ao comércio intracomunitário de certos animais
vivos e produtos, na perspectiva da realização do mercado interno, bem
como a Decisão 94/381/CE da Comissão, de 27 de Junho de 1994,
relativa a certas medidas de protecção respeitantes à encefalopatia
espongiforme bovina e à alimentação à base de proteínas derivadas
de mamíferos, e a Decisão 2000/766/CE do Conselho, de 4 de
Dezembro de 2000, relativa a determinadas medidas de protecção
relativas às encefalopatias espongiformes transmissíveis e à utilização
de proteínas animais na alimentação animal, não se opõe a uma
regulamentação nacional que, como protecção contra a encefalopatia
espongiforme bovina, impunha uma proibição temporária de produção
e de comercialização de proteínas animais transformadas na alimen
tação de animais de criação, na medida em que a situação no Estado-Membro em causa apresentasse carácter de urgência que justificasse a
adopção imediata dessas medidas por razões graves de protecção da
saúde pública ou da saúde animal. Compete ao órgão jurisdicional de
reenvio verificar se esta última condição está preenchida e se o princípio
da proporcionalidade foi respeitado.
(1) JO C 282 de 21.11.2009.

(2011/C 232/07)
Língua do processo: neerlandês
Órgão jurisdicional de reenvio

Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 14 de
Junho de 2011 (pedido de decisão prejudicial do
Amtsgericht Bonn — Alemanha) — Pfleiderer AG/
Bundeskartellamt

Gerechtshof te ’s-Gravenhage
Partes no processo principal
Recorrente: Staat der Nederlanden
Recorridas: Denkavit Nederland BV, Cehave Landbouwbelang
Voeders BV, Arie Blok BV, Internationale Handelsmaatschappij
‘Demeter’ BV

(Processo C-360/09) (1)
(«Concorrência — Procedimento administrativo — Documen
tos e informações fornecidos no quadro de um programa na
cional de clemência — Eventuais efeitos prejudiciais do acesso
de terceiros a esses documentos na eficácia do funcionamento
da cooperação entre as autoridades que integram a rede
europeia da concorrência»)

Objecto
Pedido de decisão prejudicial — Gerechtshof ’s Gravenhage
(Países Baixos) — Interpretação da Directiva 90/425/CEE do
Conselho, de 26 de Junho de 1990, relativa aos controlos ve
terinários e zootécnicos aplicáveis ao comércio intracomunitário
de certos animais vivos e produtos, na perspectiva da realização
do mercado interno (JO L 224, p. 29), da Decisão 94/381/CE

(2011/C 232/08)
Língua do processo: alemão
Órgão jurisdicional de reenvio
Amtsgericht Bonn

