
az ezek végrehajtására az uniós jognak megfelelően hozott 
intézkedésekből, ezek között a Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény 71. cikkének a személyek 
határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének 
(Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 
2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (5) és (20) preambulumbekezdésével össze
függésben értelmezett (1), (2) és (5) bekezdéséből, hogy 
megengedhető az olyan nemzeti jogi szabályozás, amely 
úgy rendelkezik, hogy a tagállam állampolgárainak egyikével 
szemben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény elköve
tése miatt az „ország elhagyás[át]” korlátozó közigazgatási 
kényszerintézkedést rendel el, ha ezen állampolgárt valamely 
harmadik állam bírósága e cselekmény miatt elítélte? 

3. Az alapeljárás körülményei között úgy kell-e értelmezni az 
uniós polgárok szabad mozgáshoz való jogának gyakorlása 
vonatkozásában előírt korlátozásokat és feltételeket, vala
mint az ezek végrehajtására az uniós jognak megfelelően 
hozott intézkedéseket, ezek között a Schengeni Megálla
podás végrehajtásáról szóló egyezmény 71. cikkének a 
személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi 
kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozá
sáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parla
menti és tanácsi rendelet (5) és (20) preambulumbekezdé
sével összefüggésben értelmezett (1), (2) és (5) bekezdését, 
hogy valamely tagállam állampolgárának egy harmadik 
állam bírósága általi, e tagállam joga szerint kábítószerrel 
kapcsolatos súlyos szándékos bűncselekménynek minősülő 
cselekmény miatti elítélésével az általános és a különös 
megelőzés — ideértve mások egészségének fokozott 
védelmét — okán az elővigyázatosság elve alapján megálla
pítást nyert, hogy ezen állampolgár személyes magatartása 
egy jövőbeli, törvényben pontosan meghatározott, a kisza
bott büntetés letöltésének időtartamával összefüggésben 
nem álló, de a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli 
mentesüléshez szükséges időtartam keretein belüli időszak 
tekintetében valódi, közvetlen és kellően súlyos veszélyt 
jelent a társadalom valamely alapvető érdekére? 

2010. szeptember 1-jén benyújtott kereset — Európai 
Bizottság kontra Írország 

(C-431/10. sz. ügy) 

(2010/C 301/22) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Condou-Durande és 
A.-A. Gilly meghatalmazottak) 

Alperes: Írország 

Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy Írország — mivel nem foga
dott el minden olyan törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezést, amely szükséges ahhoz, hogy megfeleljen a 
menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó 
tagállami eljárások minimumszabályairól szóló, 2005. 
december 1-jei 2005/85/EK tanácsi irányelvnek ( 1 ), vagy 
legalábbis a Bizottsággal nem közölte az e rendelkezések 
nemzeti jogba való teljes átültetésére vonatkozó intézkedé
seket — nem teljesítette az irányelvből eredő kötelezett
ségeit; 

— a Bíróság Írországot kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2007. december 1-jén 
lejárt. Az irányelv 15. cikkének átültetésére előírt határidő 
2008. december 1-jén lejárt. 

( 1 ) HL L 326., 13. o. 

A Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgium) 
által 2010. augusztus 26-án benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem — Ministerie van Financiën 
és Openbaar Ministerie kontra Aboulkacem Chihabi és 

társai 

(C-432/10. sz. ügy) 

(2010/C 301/23) 

Az eljárás nyelve: holland 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen 

Az alapeljárás felei 

Felperesek: Ministerie van Financiën, Openbaar Ministerie 

Alperesek: Aboulkacem Chihabi és társai 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

a) A Közösségi Vámkódex 221. cikkéhez
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