
Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság — 
mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigaz
gatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
megfeleljen a 2006/88/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének 
a pontyfélék tavaszi virémiája (SVC) tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2008. április 30-i 2008/53/EK bizott
sági irányelvvel ( 1 ) módosított, a tenyésztett víziállatokra és 
az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészség
ügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes 
betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 
szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irány
elvnek ( 2 ) — nem teljesítette az említett irányelvből eredő 
kötelezettségeit; 

— kötelezze az Osztrák Köztársaságot a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2008. május 1-jén lejárt. 

( 1 ) HL L 117., 27. o. 
( 2 ) HL L 328., 14. o. 
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Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy a Belga Királyság — mivel 
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe
leljen a 2006/88/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének a 
pontyfélék tavaszi virémiája (SVC) tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2008. április 30-i 2008/53/EK bizott
sági irányelvvel ( 1 ) módosított, a tenyésztett víziállatokra és 
az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészség
ügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes 
betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 

szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irány
elvnek ( 2 ), vagy legalábbis e rendelkezéseket a Bizottsággal 
nem közölte — nem teljesítette ezen irányelvből eredő köte
lezettségeit; 

— kötelezze a Belga Királyságot a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A 2006/88/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2008. május 
1-jén, a 2008/53/EK irányelv átültetésére előírt határidő pedig 
2008. augusztus 1-jén lejárt. A jelen kereset benyújtásakor 
azonban az alperes még nem hozta meg az irányelvek átülteté
séhez szükséges intézkedéseket, vagy legalábbis azokat nem 
közölte a Bizottsággal. 

( 1 ) HL L 117., 27. o. 
( 2 ) HL L 328., 14. o. 

A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) által 
2009. augusztus 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem — Secretary of State for the Home 

Department kontra Maria Dias 

(C-325/09. sz. ügy) 

(2009/C 256/26) 

Az eljárás nyelve: angol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 

Az alapeljárás felei 

Fellebbező fél: Secretary of State for the Home Department 

Ellenérdekű fél a fellebbezési eljárásban: Maria Dias 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Ha egy európai uniós polgár, aki olyan tagállamban tartóz
kodik, amelynek nem állampolgára, a 2004/38/EK 
irányelv ( 1 ) átültetése előtt rendelkezett a 68/360/EGK 
irányelv ( 2 ) 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően, érvé
nyesen kiállított tartózkodási engedéllyel, azonban az enge
dély érvényességi ideje alatt bizonyos időre önként munka
nélkülivé vált, továbbá nem önellátó és nem felel meg az 
ilyen engedély kibocsátására vonatkozóan előírt feltéte
leknek, ez a személy ebben az időszakban pusztán az enge
dély birtoklása miatt olyan személy maradt-e, aki »jogsze
rűen tartózkodik« a fogadó tagállamban, és ennek alapján 
később huzamos tartózkodási jogot szerezhet-e a 
2004/38/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése alapján?
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