
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezeté-
séről szóló, 1992. június 18-i 1768/92/EGK tanácsi rende-
let (1) 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, „a termék gyógy-
szerként történő – a 3. cikk b) pontjában említett – forga-
lomba hozatali engedélye kiadásának napj[a]” a közösségi jog
által meghatározott, vagy e szabályozás arra a napra utal,
amelyen az engedély az egyes tagállamok joga szerint
hatályba lép?

2) Az 1. kérdés szerinti nap közösségi jog általi meghatározott-
ságát illetően a Bíróság által adott igenlő válasz esetén: mely
napot kell e tekintetben alapul venni?

(1) HL L 182., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 13. fejezet, 11. kötet,
200. o.

A Verwaltungsgericht Gießen (Németország) által 2007.
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Alperes: Wetteraukreis

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az a török állampolgár, aki családtagként engedélyt kapott arra,
hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság rendes munkaerő-
piacához tartozó, Németországban élő apjához költözzön, és aki
a korábbi öt éves jogszerű együttélésre tekintettel a társulás
fejlesztéséről szóló, 1980. szeptember 19-i 1/80 EGK-Törökor-
szág társulási tanácsi határozat (1/80 határozat) 7. cikke első
mondatának második franciabekezdése szerinti jogállást szerzett,
elveszíti-e ezt a jogállást akkor, ha az iskola befejezését követően

egy állítólagos egynapos próbálkozást leszámítva több, mint hét
év alatt egyetlen egyszer sem folytatott keresőtevékenységet,
ezenfelül minden, a keresőtevékenység megkezdésének elősegí-
tését célzó állami támogató intézkedés igénybevételével felhagy,
és maga sem komolyan igyekszik keresőtevékenységbe kezdeni,
ehelyett felváltva szociális ellátásokból, Németországban élő
anyja támogatásából és ismeretlen eredetű anyagi forrásokból él?

Az Elsőfokú Bíróságnak (második tanács) a T-189/02. sz.,
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A Bíróság

– helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet, az alábbi
fellebbezési jogalapokban hivatkozott részében, és következés-
képpen állapítsa meg az Európai Bizottság Regionális Politikai
Főigazgatóságának a 2002. március 13-i D (2002) 810111,
prot. 102504 határozatának, és ez okból az Európai Bizottság
Regionális Politikai Főigazgatóságának a 2001. október 12-i
Gt/SF/MF D (01) 810542, prot 109720 feljegyzésének
semmisségét;

– másodlagosan, helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet,
az alábbi fellebbezési jogalapokban hivatkozott részében, és
utalja vissza az ügyet az Elsőfokú Bírósághoz, hogy ez
érdemben döntse el a jogvitát a Bíróság által adott iránymuta-
tások fényében;

– kötelezze az Európai Bizottságot mind a jelen eljárás, mind
pedig az T-189/02. sz. ügy elsőfokú eljárása költségeinek vise-
lésére.
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