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A kérdést előterjesztő bíróság

Centrale Raad van Beroep (Hollandia)

Az alapeljárás felei

Felperes: Jacqueline Förster

Alperes: IB-Groep

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1. Arra a diákra is vonatkozik-e az 1251/70/EGK rendelet (1)
7. cikke, aki főként felsőfokú tanulmányok folytatása céljából
jött Hollandiába, és kezdetben tanulmányai mellett korláto-
zott mértékű keresőtevékenységet folytatott, amelyet azonban
időközben abbahagyott?

2. A 93/96 irányelv (2) meggátolja-e az első kérdésben megjelölt
diákot abban, hogy az EK 12. cikkre hivatkozva tanulmányai
teljes körű finanszírozását igényelje?

3. a) A megélhetési költségek fedezésére szolgáló tanulmányi
segélyre is vonatkozik-e az a rendelkezés, amely szerint a
gazdaságilag inaktív uniós polgárok csak akkor hivatkoz-
hatnak az EK 12. cikkre, miután a fogadó tagállamban
bizonyos ideig jogszerűen tartózkodtak, vagy tartózkodási
engedéllyel rendelkeznek?

b) Ha igen, megengedett-e ezen időszakban egy bizonyos
tartózkodási idő feltételként való olyan előírása, amely
kizárólag a nem a fogadó tagállam állampolgárságával
rendelkező személyekre vonatkozik?

c) Ha igen, az ötéves tartózkodást előíró feltétel alkalmazása
összhangban áll-e az EK 12. cikkel?

d) Ha nem, milyen tartamú tartózkodási időre vonatkozó
feltétel megengedett?

4. Az egyes konkrét esetekben elegendő-e a rövidebb tartamú
jogszerű tartózkodás akkor, ha a tartózkodási időn kívüli
egyéb tényezők a fogadó tagállam társadalmába való jelentős
fokú beilleszkedésre utalnak?

5. Ha az érintettek számára a Bíróság valamely visszaható
hatályú ítélete alapján az EK 12. cikkből további – addig nem
feltételezett – jogosultságok vezethetők le, követelhető-e az
ezekkel kapcsolatos indokolt, múltbeli időszakokra vonat-
kozó feltételek teljesítése, ha e feltételeket röviddel az ítélet
megjelenését követően tették közzé?

(1) A foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó
tagállam területén maradásának jogáról szóló, 1970. június 29-i
1251/70/EGK bizottsági rendelet (HL L 142., 24. o.; magyar nyelvű
különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 32. o.).

(2) A diákok tartózkodási jogáról szóló, 1993. október 29-i 93/96/EGK
tanácsi irányelv (HL L 31., 59. o.; magyar nyelvű különkiadás
6. fejezet, 2. kötet, 250. o.).

2007. március 22-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

(C-159/07. sz. ügy)

(2007/C 117/30)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K.
Simonsson és P. Andrade meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló
2001/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosítá-
sáról szóló, 2005. március 8-i 2005/23/EK bizottsági irány-
elvnek (1), vagy legalábbis nem értesítette az említett rendelke-
zésekről a Bizottságot – nem teljesítette az ezen irányelvből
eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Portugál Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelvnek a belső jogba való átültetésére rendelkezésre álló
határidő 2005. szeptember 29-én lejárt.

(1) HL L 62., 14. o.
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