
Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hoge Raad der Neder-
landen den Haag – A vám- és a statisztikai nómenklatúráról,
valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi ren-
delet I. mellékletének módosításáról szóló, 2002. augusztus 1-jei
1832/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 290., 1. o.) értelmezése
– Műanyagburkolatba foglalt, egy fénykibocsátó dióda (light
emitting diode vagy LED), egy műanyag fólia és egy fotodetektor
mellett egy erősítő áramkört is tartalmazó, és többek között
kommunikációs és számítógépes hardverekbe, szórakoztató
elektronikai készülékekbe és ipari gépekbe szerelhető optikai-
elektromos áramkör – A KN 8541, 8542 és 8543 vámtarifa-
száma

Rendelkező rész

A 2002. augusztus 1-jei 1832/2002/EK bizottsági rendelettel módo-
sított, a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös
Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet
I. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni,
hogy az optocsatoló – függetlenül attól, hogy erősítő áramkört
tartalmaz-e – a 8541 vámtarifaszám alá tartozik.

(1) HL C 283., 2007.11.24.

A Bíróság (harmadik tanács) 2008. szeptember 25-i ítélete
(a Verwaltungsgericht Gießen [Németország] előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) – Hakan Er kontra
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második francia bekezdése – Török munkavállaló nagykorú
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Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verwaltungsgericht
Gießen – A társulás fejlesztéséről szóló, 1980. szeptember 19-i
1/80 EGK-Törökország társulási tanácsi határozat (1/80 határo-
zat) 7. cikke első mondata második franciabekezdésének és az
1970. november 23-án aláírt, az Európai Gazdasági Közösség és
Törökország közötti társulást létrehozó megállapodásban előírt
átmeneti időszakra vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyv (amelyet a
Közösség nevében az 1972. december 19-i 2760/72/EGK
tanácsi rendelet [HL L 293., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás
11. fejezet, 11. kötet, 41. o.] kötött meg, hagyott jóvá és erősí-
tett meg) 59. cikkének értelmezése – Valamely tagállam terüle-
tére családegyesítés keretében, kiskorúként belépett török állam-
polgár tartózkodási joga – Tartózkodási jog elvesztése – Rend-
szeres kereső tevékenység hiánya az érintett nagykorúvá válását
követően

Rendelkező rész

Valamely török állampolgár, aki gyermekként engedélyt kapott arra,
hogy családegyesítés keretében valamely tagállam területére költözzön,
és az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulás létre-
hozásáról szóló megállapodással létrehozott társulási tanács által elfo-
gadott, a társulás fejlesztéséről szóló, 1980. szeptember 19-i 1/80 ha-
tározat 7. cikke első bekezdésének második francia bekezdése értel-
mében jogosult a választása szerinti bármely munkaviszonyban történő
szabad munkavállalásra, akkor sem veszíti el az e jogából levezetett, az
ebben az államban való tartózkodási jogát, ha a 23 éves kort elérve,
az iskola 16 éves korban való befejezését követően egyszer sem folyta-
tott keresőtevékenységet, és bár részt vett a keresőtevékenység megkezdé-
sének elősegítését célzó állami programokon, azokat sosem fejezte be.

(1) HL C 297., 2007.12.8.

A Bíróság (hatodik tanács) 2008. október 2-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság
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(Tagállami kötelezettségszegés – 93/16/EGK irányelv – Álta-
lános orvosi tevékenység gyakorlásának feltételeként előírt

különleges képzés – Hibás átültetés)

(2008/C 301/23)
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