
SKŁAD TRYBUNAŁU EFTA 

(2011/C 176/07) 

Po nominacji przez rząd Norwegii oraz za zgodą trzech umawiających się stron Porozumienia pomiędzy 
państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (porozumienia 
o nadzorze i Trybunale), pan Per Christiansen został powołany na sędziego Trybunału EFTA na okres od 
dnia 17 stycznia 2011 r. do dnia 16 stycznia 2017 r., jako następca pana Henrika Bulla. Na otwartym 
posiedzeniu Trybunału EFTA mającym miejsce w dniu 13 stycznia 2011 r. pan Per Christiansen złożył 
przysięgę, o której mowa w art. 2 Protokołu 5 Porozumienia o nadzorze i Trybunale. 

Wniosek do Trybunału EFTA o wydanie opinii doradczej, złożony przez sąd administracyjny 
Księstwa Liechtensteinu (Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein) z dnia 14 lutego 

2011 r. w sprawie Arnulf Clauder 

(Sprawa E-4/11) 

(2011/C 176/08) 

W dniu 16 lutego 2011 r. do kancelarii Trybunału wpłynął wniosek z dnia 14 lutego 2011 r., złożony do 
Trybunału EFTA przez sąd administracyjny Księstwa Liechtensteinu (Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums 
Liechtenstein) o wydanie, w związku ze sprawą Arnulf Clauder, opinii doradczej w sprawie następujących 
kwestii: 

1. Czy dyrektywę 2004/38/WE, w szczególności jej art. 16 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1, należy 
interpretować w taki sposób, iż obywatel Unii mający prawo stałego pobytu, będący emerytem 
i pobierający świadczenia socjalne w przyjmującym państwie członkowskim, może skorzystać z prawa 
do łączenia rodzin, nawet jeżeli członek rodziny będzie również występował o świadczenia socjalne? 

2. Czy jest istotne w kontekście udzielenia odpowiedzi na pytanie 1, czy obywatel Unii z prawem stałego 
pobytu był pracownikiem najemnym lub osobą pracującą na własny rachunek w przyjmującym państwie 
członkowskim przed osiągnięciem wieku emerytalnego? 

3. Czy jest istotne w kontekście udzielenia odpowiedzi na pytanie 1, czy członek rodziny będzie pracow
nikiem najemnym lub osobą pracującą na własny rachunek w przyjmującym państwie członkowskim, ale 
i tak będzie występował o świadczenia socjalne?
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