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V
(Objave)

SODNI POSTOPKI

SODIŠČE
Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 16. junija 2011 (predlog
za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank ’s-Gravenhage –
Nizozemska) – Fatma Pehlivan proti Staatssecretaris van
Justitie
(Zadeva C-484/07) (1)
(„Pridružitveni sporazum EGS-Turčija — Združitev družine
— Člen 7, prvi odstavek, prva alinea, Sklepa Pridružitvenega
sveta št. 1/80 — Otrok turškega delavca, ki je pri tem
prebival več kot tri leta, vendar se je pred iztekom roka treh
let, določenega v navedeni določbi, poročil — Nacionalno
pravo, po katerem je iz tega razloga mogoče razveljaviti
dovoljenje za prebivanje zadevne osebe“)
(2011/C 232/05)

— ta določba nasprotuje ureditvi države članice, v skladu s katero
družinski član, ki mu je bilo pravilno dovoljeno, da se pridruži
turškemu delavcu migrantu, ki je že vključen na zakoniti trg dela
te države, pravice iz naslova združitve družine na podlagi te
določbe izgubi zgolj zato, ker po tem, ko postane polnoleten,
sklene zakonsko zvezo, pa čeprav v prvih treh letih svojega
prebivanja v državi članici gostiteljici še naprej prebiva pri tem
delavcu;
— turški državljan – kot je tožeča stranka v postopku v glavni stvari
– na katerega se ta določba nanaša, lahko na podlagi nje ne glede
na to, da je pred iztekom obdobja treh let, določenega v tej
določbi, sklenil zakonsko zvezo, veljavno uveljavlja pravico do
prebivanja v državi članici gostiteljici, če je v vsem tem obdobju
dejansko živel pod isto streho kot turški delavec migrant, zaradi
katerega mu je bil iz naslova združitve družine dovoljen vstop na
ozemlje te države članice.

Jezik postopka: nizozemščina
(1) UL C 8, 12.1.2008.

Predložitveno sodišče
Rechtbank’s-Gravenhage, zittinghoudende te Roermond
Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Fatma Pehlivan
Tožena stranka: Staatssecretaris van Justitie
Predmet
Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Rechtsbank te'sGravenhage, zittinghoudende te Roermond (Nizozemska) –
Razlaga člena 7, prvi odstavek, prva alinea, Sklepa št. 1/80 z
dne 19. septembra 1980 o razvoju pridružitve, ki ga je sprejel
Pridružitveni svet, ki je bil ustanovljen s Sporazumom o pridru
žitvi med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo – Otrok
turškega delavca, ki je prebival pri njem najmanj tri leta, vendar
se je v tem obdobju poročil v Turčiji s turškim državljanom, ne
da bi o tem obvestil pristojne organe.

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 14. junija 2011 (predlog
za sprejetje predhodne odločbe Chambre de Recours des
Écoles européennes) – Paul Miles in drugi proti Evropskim
šolam
(Zadeva C-196/09) (1)
(Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Pojem „sodišče
države članice“ v smislu člena 267 PDEU — Odbor za
pritožbe Evropskih šol — Sistem osebnih prejemkov
profesorjev, ki so napoteni v Evropske šole — Neprilagoditev
osebnih prejemkov po zmanjšanju vrednosti britanskega funta
— Združljivost s členoma 18 PDEU in 45 PDEU)
(2011/C 232/06)
Jezik postopka: francoščina
Predložitveno sodišče

Izrek

Odbor za pritožbe Evropskih šol

Člen 7, prvi odstavek, prva alinea, Sklepa Pridružitvenega sveta,
ustanovljenega s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko gospodarsko
skupnostjo in Turčijo, št. 1/80 z dne 19. septembra 1980 o razvoju
pridružitve je treba razlagati tako:

Stranke v postopku v glavni stvari
Tožeči stranki: Paul Miles, Robert Watson Mac Donald
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Tožena stranka: Evropske šole
Predmet
Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Odbor za pritožbe
Evropskih šol – Razlaga členov 12 ES, 39 ES in 234 ES –
Pojem nacionalnega sodišča v smislu člena 234 ES – Sistem
osebnih prejemkov profesorjev, ki so napoteni na Evropske
šole – Neprilagoditev osebnih prejemov po zmanjšanju
vrednosti britanskega funta – Kršitev načel enakega
obravnavanja in prostega gibanja delavcev
Izrek
Sodišče Evropske unije ni pristojno za odločanje o predlogu za sprejetje
predhodne odločbe, ki ga je vložil odbor za pritožbe Evropskih šol.

(1) UL C 193, 15.8.2009.

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 22. junija 2011
(predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof te
’s-Gravenhage – Nizozemska) – Staat der Nederlanden
proti Denkavit Nederland BV in drugi
(Zadeva C-346/09) (1)
(Kmetijstvo — Zdravstveno varstvo živali — Direktiva
90/425/EGS — Začasna nacionalna uredba za boj proti
širjenju goveje spongiformne encefalopatije, ki prepoveduje
proizvodnjo in trženje predelanih živalskih beljakovin v krmi
za rejne živali — Uporaba te uredbe pred začetkom veljavnosti
Odločbe 2000/766/ES, ki določa takšno prepoved — Uporaba
te uredbe za dva proizvoda, ki sta lahko izvzeta iz prepovedi,
določene s to odločbo — Skladnost z Direktivo 90/425/EGS in
odločbama 94/381/ES in 2000/766/ES)

C 232/5

vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skup
nosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (UL L 224, str.
29), Odločbe Komisije 94/381/ES z dne 27. junija 1994 o
nekaterih ukrepih zaščite glede goveje spongiformne encefalo
patije in krmljenja s krmili, pridobljenimi iz sesalcev (UL L 172,
str. 23), Odločba Sveta 2000/766/ES z dne 4. decembra 2000 o
določenih varstvenih ukrepih glede transmisivnih spongiformnih
encefalopatij in uporabe živalskih beljakovin v prehrani živali
(UL L 306, str. 32) in Odločbe Komisije 2001/9/ES z dne 29.
decembra 2000 o ukrepih za nadzor, ki so potrebni za izvajanje
Odločbe Sveta 2000/766/ES o določenih varstvenih ukrepih
glede transmisivnih spongiformnih encefalopatij in uporabe
živalskih beljakovin v prehrani živali (UL 2001, L 2, str. 32)
– Nacionalna ureditev, s katero je prepovedana proizvodnja in
trgovina s predelanimi živalskimi beljakovinami za krmljenje
rejnih živali – Datum začetka veljavnosti in prehodno obdobje

Izrek
Pravo Unije, zlasti Direktiva Sveta z dne 26. junija 1990 o veterinar
skih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega
trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi
in proizvodi (90/425/EGS) ter odločbi Komisije z dne 27. junija
1994 o nekaterih ukrepih zaščite glede goveje spongiformne encefalo
patije in krmljenja z beljakovinami, pridobljenimi iz sesalcev
(94/381/ES) in Sveta z dne 4. decembra 2000 o nekaterih varstvenih
ukrepih glede transmisivnih spongiformnih encefalopatijah in uporabi
živalskih beljakovin v krmi (2000/766/ES) ne nasprotujejo nacionalni
uredbi, ki zaradi varstva pred govejo spongiformno encefalopatijo
določa začasno prepoved proizvodnje in trženja predelanih živalskih
beljakovin v krmi za rejne živali, če so bile razmere v zadevni državi
članici izredne in so upravičevale takojšnje sprejetje takšnih ukrepov
zaradi tehtnih razlogov varovanja javnega zdravja in zdravja živali.
Predložitveno sodišče mora preveriti, ali je ta zadnji pogoj izpolnjen in
ali je bilo spoštovano načelo sorazmernosti.

(1) UL C 282, 21.11.2009.

(2011/C 232/07)
Jezik postopka: nizozemščina
Predložitveno sodišče

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 14. junija 2011 (predlog
za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Bonn –
Nemčija) – Pfleiderer AG proti Bundeskartellamt

Gerechtshof te ’s-Gravenhage Nizozemska
(Zadeva C-360/09) (1)
Stranke v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Staat der Nederlanden
Tožene stranke: Denkavit Nederland BV, Cehave Landbouwbelang
Voeders BV, Arie Blok BV, Internationale Handelsmaatschappij
„Demeter“ BV

(Konkurenca — Upravni postopek — Dokumenti in infor
macije, predložene v okviru nacionalne ureditve o ugodni
obravnavi — Možni škodljivi učinki dostopa tretjih do
dokumentov za učinkovitost in dobro sodelovanje med organi
evropske mreže na področju konkurence)
(2011/C 232/08)
Jezik postopka: nemščina

Predmet
Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Gerechtshof 's Graven
hage – Razlaga Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija
1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi

Predložitveno sodišče
Amtsgericht Bonn

