
Żądania strony skarżącej

Strona skarżąca wnosi o:

— stwierdzenie, że przyjmując i utrzymując w mocy § 1 ust. 2 zdanie pierwsze, § 2 ust. 1 zdanie dziewiąte, § 10 ust. 3 
zdanie czwarte, § 14 w związku z § 14a i § 14b, a także § 21 ust. 1 i § 21a Bundesgesetz über die Niederlassung und 
den Aufenthalt in Österreich, Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 41 ust. 1 
protokołu dodatkowego (1) i art. 13 decyzji nr 1/80;

— obciążenie Republiki Austrii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Niektóre przepisy Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich [ustawy federalnej o osiedlaniu się 
i pobycie w Austrii] są niezgodne z prawem Unii w zakresie, w jakim dotyczą one obywateli tureckich. W szczególności 
chodzi o:

— obowiązek wnioskodawcy do złożenia pierwszego wniosku o zezwolenie na wjazd na terytorium Austrii we właściwym 
miejscowo przedstawicielstwie za granicą oraz do odczekania decyzji za granicą;

— określenie na poziomie 21 lat wieku minimalnego dla złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w kontekście łączenia 
rodzin;

— dowód znajomości języka niemieckiego w momencie wystąpienia z pierwszym wnioskiem o przyznanie tytułu 
pobytowego oraz wprowadzenie tzw. „Integrationsvereinbarung [porozumienia w przedmiocie integracji”.

Argument podnoszony przez Republikę Austrii, w myśl którego Bundesministerium für Inneres [ministerstwo spraw 
wewnętrznych] wystosowało do organów nadzorujących osiedlanie się oraz pobyt w Austrii pismo nakazujące poddawanie 
wniosków obywateli tureckich zgodnej z prawem Unii indywidualnej ocenie, nie jest w stanie wyeliminować uchybienia 
zobowiązaniom wynikającym z art. 41 ust. 1 protokołu dodatkowego i art. 13 decyzji nr 1/80. 

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2760/72 z dnia 19 grudnia 1972 r. dotyczące zawarcia Protokołu dodatkowego oraz Protokołu 
finansowego, podpisanych dnia 23 listopada 1970 r. załączonych do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą a Turcją i odnoszącego się do środków, które należy podjąć w celu ich wprowadzenia w życie (Dz.U. L 293, 
s. 1).

Wniosek o upoważnienie do dokonania zajęcia złożony w dniu 12 stycznia 2015 r. – La Chaine 
hôtelière La Frontière, Shotef SPRL/Komisja Europejska.
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Żądania

— uznanie niniejszego wniosku za dopuszczalny i zasadny;

w konsekwencji:

— tytułem żądania głównego, upoważnienie skarżącej do utrzymania i kontynuowania zajęcia już dokonanego oraz do 
dokonania kolejnych zajęć na mieniu Unii Europejskiej/Komisji Europejskiej w postaci wszelkich kwot, środków 
pieniężnych, papierów wartościowych lub przedmiotów, które posiada lub będzie posiadać, jest lub będzie dłużna, 
a należnych na jakiejkolwiek podstawie i z jakiegokolwiek tytułu Demokratycznej Republice Konga;
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— tytułem żądania ewentualnego, upoważnienie skarżącej do utrzymania i kontynuowania zajęcia już dokonanego oraz 
do dokonania kolejnych zajęć na mieniu Unii Europejskiej/Komisji Europejskiej w postaci wszelkich kwot, środków 
pieniężnych, papierów wartościowych lub przedmiotów, które posiada lub będzie posiadać, jest lub będzie dłużna, 
należnych z tytułu umowy prawa prywatnego Demokratycznej Republice Konga;

w każdym przypadku:

— obciążenie Unii Europejskiej wszystkimi kosztami postępowania.
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