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Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A Közösség nevében az 1963. 
december 23-i 64/732/EGK tanácsi határozattal (HL 1964. 
217., 3685. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 11. 
kötet, 10. o.) megkötött, Ankarában, 1963. szeptember 12-én 
aláírt, az Európai Gazdasági Közösség és a Török Köztársaság 
közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás 9. cikkének, a 
Közösség nevében az 1972. december 19-i 2760/72/EGK 
tanácsi rendelettel (HL L 293., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 
11. fejezet, 11. kötet, 41. o.) jóváhagyott és megerősített kiegé
szítő jegyzőkönyv 41. cikkének, valamint a társulás fejleszté
séről szóló, 1980. szeptember 19-i 1/80 határozat 10. cikke 
(1) és (13) bekezdésének megsértése — Hátrányosan megkülön
böztető díjak alkalmazása a tartózkodási engedélyek tekinte
tében 

Rendelkező rész 

1. A Holland Királyság, mivel a tartózkodási engedélyek kiállításáért 
olyan díjakat előíró szabályozást vezetett be és tartott fenn, 
amelyek aránytalanok a hasonló okmányok kiállításáért a tagál
lamok állampolgárai esetében felszámított díjakhoz képest, és mivel 
ezt a szabályozást alkalmazza azokra a török állampolgárokra, 
akik Hollandiában tartózkodási joggal rendelkeznek az alábbiak 
alapján: 

— az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti 
társulás létrehozásáról szóló, egyrészről a Török Köztársaság, 
másrészről az EGK tagállamai és a Közösség által 1963. 
szeptember 12-én Ankarában aláírt, a Közösség nevében az 
1963. december 23-i 64/732/EGK tanácsi határozattal 
megkötött, jóváhagyott és megerősített megállapodás, 

— a Brüsszelben 1970. november 23-án aláírt — a Közösség 
nevében az 1972. december 19-i 2760/72/EGK tanácsi 
rendelettel megkötött, jóváhagyott és megerősített — kiegészítő 
jegyzőkönyv és 

— a társulási megállapodás által létrehozott és egyrészt a tagál
lamok kormányainak tagjaiból, az Európai Unió Tanácsának 
és az Európai Közösségek Bizottságának a tagjaiból, másrészt 
a török kormány tagjaiból álló Társulási Tanács által 1980. 
szeptember 19-én elfogadott 1/80 határozat, 

nem teljesítette a társulási megállapodás 9. cikkéből, a kiegészítő 
jegyzőkönyv 41. cikkéből, valamint az 1/80 határozat 10. 
cikkének (1) bekezdéséből és 13. cikkéből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság a Holland Királyságot kötelezi a költségek viselésére. A 
Németországi Szövetségi Köztársaság maga viseli saját költségeit. 

( 1 ) HL C 95., 2007.4.28.
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