
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2005. március 3-i végzé-
sével a Nádasdi Ákos kontra Vám- és Pénzügyőrség Észak-
Alföldi Regionális Parancsnoksága ügyben benyújtott

előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-290/05. sz. ügy)

(2005/C 296/19)

(Az eljárás nyelve: magyar)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2005. március 3-i végzésével,
amely 2005. július 19-én érkezett a Bíróság Hivatalához, a
Nádasdi Ákos kontra Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi
Regionális Parancsnoksága ügyben előzetes döntéshozatal iránti
kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság a következő kérdésekről kéri a
Bíróság döntését:

1) Megengedi-e [az] EK-Szerződés 90. cikk (1) bekezdése a
tagállamoknak a más tagállamból származó használt autók
tekintetében egy olyan adó fenntartását, amely teljesen
figyelmen kívül hagyja a gépkocsi értékét, és a fizetendő adó
összegét kizárólag a gépjármű műszaki tulajdonságai (motor
típusa, lökettérfogata), valamint környezetvédelmi osztályba
sorolása alapján határozza meg?

2) Amennyiben az első kérdésre adott válasz igenlő; össze-
egyeztethető-e az EK-Szerződés 90. cikk (1) bekezdésével a
regisztrációs adóról szóló, perben alkalmazandó 2003. évi
CX. tv. az importból származó használt autók tekintetében,
figyelemmel arra, hogy a regisztrációs adóról szóló törvény
hatályba lépését megelőzően Magyarországon korábban már
forgalomba helyezett gépjárművek után regisztrációs adót
fizetni nem kell?

A Raad van State 2005. július 13-i határozatával a Minister
voor Vreemdelingenzaken en Integratie kontra R.N.G.
Eind ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti

kérelem

(C-291/05. sz. ügy)

(2005/C 296/20)

(Az eljárás nyelve: holland)

A Raad van State (Hollandia) 2005. július 13-i határozatával,
amely 2005. július 20-án érkezett a Bíróság Hivatalához, a

Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (bevándorlási
és integrációs miniszter) kontra R.N.G. Eind ügyben előzetes
döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai Közös-
ségek Bíróságához.

A Raad van State a következő kérdésekről kéri a Bíróság
döntését:

1.a) Ha a fogadó tagállam valamely harmadik ország állampol-
gárát a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgá-
sáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK tanácsi ren-
delet (1) 10. cikke értelmében vett munkavállaló családtag-
jának tekinti, és az e tagállam által kiadott tartózkodási
engedély érvényessége még nem járt le, ez azzal jár-e,
hogy a munkavállaló állampolgársága szerinti tagállam
emiatt nem tagadhatja meg a harmadik ország állampolgá-
rától a munkavállaló visszatérése esetén a belépéshez és a
tartózkodáshoz való jogot?

1.b) Ha az előző kérdésre adott válasz nemleges, ez azt jelenti-
e, hogy a tagállam saját maga állapíthatja meg, hogy a
harmadik ország állampolgára beutazásakor megfelel-e a
belépéshez és tartózkodáshoz való jog nemzeti jog szerinti
feltételeinek, vagy e tagállamnak először meg kell ítélnie,
hogy a harmadik ország állampolgára a munkavállaló
családtagjaként a közösségi jogból származtathat-e még
jogokat?

2. Más lenne-e az 1. a) és 1. b) kérdésre adott válasz, ha a
harmadik ország állampolgára a fogadó tagállamban való
tartózkodását megelőzően nem rendelkezett tartózkodási
joggal a munkavállaló állampolgársága szerinti tagál-
lamban annak nemzeti joga alapján?

3.a) Ha a munkavállaló (hivatkozási személy) állampolgársága
szerinti tagállam a munkavállaló hazatérése esetén maga
ítélheti meg, hogy a közösségi jognak a tartózkodási enge-
dély családtag számára való megadásával kapcsolatos felté-
telei még fennállnak-e, a harmadik ország állampolgára,
aki a hivatkozási személy családtagja, amely utóbbi
munkakeresés céljából visszatér a fogadó tagállamból az
állampolgársága szerinti tagállamba, rendelkezik-e tartóz-
kodási joggal az utóbbi tagállamban, és ha igen, mennyi
ideig?

3.b) Fennáll-e ez a jog akkor is, ha a hivatkozási személy az
utóbbi tagállamban nem folytat valós és tényleges tevé-
kenységet, illetve nem, vagy már nem tekinthető munka-
keresőnek a tartózkodási jogról szóló, 1990. június 28-i
90/364/EGK tanácsi irányelv (2) értelmében, arra a körül-
ményre is tekintettel, hogy a hivatkozási személy holland
állampolgársága révén szociális segélyben részesül?
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