
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

Wetteraukreis

(C-453/07. sz. ügy) (1)

(Az EGK-Törökország társulási megállapodás – A Társulási
Tanács 1/80 határozata – A 7. cikk első bekezdésének
második francia bekezdése – Török munkavállaló nagykorú
gyermekének tartózkodáshoz való joga – Munkaviszony

hiánya – Szerzett jogok elvesztésének feltételei)

(2008/C 301/22)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Gießen

Az alapeljárás felei

Felperes: Hakan Er

Alperes: Wetteraukreis

Tárgy

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

(C-36/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 93/16/EGK irányelv – Álta-
lános orvosi tevékenység gyakorlásának feltételeként előírt

különleges képzés – Hibás átültetés)

(2008/C 301/23)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
G. Zavvos és H. Støvlbæk meghatalmazottak)

Alperes: Görög Köztársaság (képviselő: E. Skandalou meghatal-
mazott)
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Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az orvosok szabad mozgásának
elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és
képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös
elismeréséről szóló, 1993. április 5-i 93/16/EGK tanácsi irányelv
(HL L 165., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 2. kötet,
86. o.) 30., 31. és 36. cikkének megsértése – Általános orvosi
tevékenység gyakorlásának feltételeként előírt különleges képzés

Rendelkező rész

1) A Görög Köztársaság – mivel elfogadta és hatályban tartotta az
olyan szabályokat, mint a 3209/03. sz. törvény 29. §-ának (d.1)
és (d.2) bekezdését, amelyek nem felelnek meg a 2001. május 14-i
2001/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított,
az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi okle-
velek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanú-
sítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1993. április 5-i
93/16/EGK tanácsi irányelv 30., 31. és 36. cikkének – nem telje-
sítette az említett irányelv 30., 31. és 36. cikkéből eredő kötelezett-
ségeit.

2) A Bíróság a keresetet ezt meghaladóan elutasítja.

3) A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 92., 2008.4.12.

A Bíróság (hatodik tanács) 2008. október 9-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi

Nagyhercegség

(C-70/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2003/72/EK irányelv – Az
európai szövetkezet statútuma – Munkavállalói részvétel a
társaság döntéshozatali eljárásában – Az előírt határidőn

belüli átültetés elmaradása)

(2008/C 301/24)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Rozet
és J. Enegren meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: C. Schiltz megha-
talmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az európai szövetkezet statútu-
mának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészíté-
séről szóló, 2003. július 22-i 2003/72/EK tanácsi irányelvnek
(HL L 207., 25. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet,
4. kötet, 338. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések
előírt határidőn belüli elfogadásának vagy az arról való tájékoz-
tatás elmaradása

Rendelkező rész

1) A Luxemburgi Nagyhercegség – mivel nem fogadta el azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy megfeleljen az európai szövetkezet statútumának
a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről szóló,
2003. július 22-i 2003/72/EK tanácsi irányelvnek, illetve nem
bizonyosodott meg arról, hogy a szociális partnerek megállapodás
útján bevezetik-e a szükséges rendelkezéseket – nem teljesítette az
ezen irányelv 16. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi a költségek vise-
lésére.

(1) HL C 116., 2008.5.9.

A Bíróság (hetedik tanács) 2008. szeptember 25-i ítélete –

Európai Közösségek Bizottsága kontra Cseh Köztársaság

(C-87/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – A 2006/73/EK irányelv – A
2004/39/EK irányelv végrehajtási intézkedései – A befektetési
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei –

Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

(2008/C 301/25)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: P. Dejmek
meghatalmazott)

Alperes: Cseh Köztársaság (képviselő: M. Smolek meghatalma-
zott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A 2004/39/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szerve-
zeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv
alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő
végrehajtásáról szóló, 2006. augusztus 10-i 2006/73/EK bizott-
sági irányelv (HL L 241., 26. o.) átültetésének elmulasztása

Rendelkező rész

1) A Cseh Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy megfeleljen a 2004/39/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelmé-
nyei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról szóló,
2006. augusztus 10-i 2006/73/EK bizottsági irányelvnek – nem
teljesítette az említett irányelv 53. cikke (1) bekezdéséből eredő
kötelezettségeit.
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