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Αιτήματα
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο
— να διαπιστώσει ότι η Δημοκρατία της Αυστρίας παρέβη τις υποχρεώσεις της από το άρθρο 41, παράγραφος 1, του πρόσθετου
πρωτοκόλλου (1) και από το άρθρο 13 της αποφάσεως 1/80, στο μέτρο που έχει θεσπίσει και διατηρήσει σε ισχύ το άρθρο 1,
παράγραφος 2, σημείο 1, το άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 9, το άρθρο 10, παράγραφος 3, σημείο 4, το άρθρο 14 σε
συνδυασμό με τα άρθρα 14a και 14b, καθώς και τα άρθρα 21, παράγραφος 1, και § 21a του Bundesgesetz über die
Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich [ομοσπονδιακού νόμου για την εγκατάσταση και τη διαμονή στην Αυστρία]·
— να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Αυστρίας στα δικαστικά έξοδα.
Λόγοι και κύρια επιχειρήματα
Ορισμένες διατάξεις του Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich δεν συμβιβάζονται με το
δίκαιο της Ένωσης, στο μέτρο που αφορούν Τούρκους υπηκόους. Πρόκειται ειδικότερα για
— την υποχρέωση του αιτούντος να υποβάλει από το εξωτερικό τις αρχικές αιτήσεις εισόδου στην Αυστρία ενώπιον της κατά
τόπον αρμόδιας διπλωματικής αρχής και να παραμείνει στο εξωτερικό μέχρι την έκδοση της αποφάσεως·
— τον καθορισμό κατώτατου ηλικιακού ορίου 21 ετών για την υποβολή αιτήσεως χορηγήσεως άδειας διαμονής για οικογενειακή
επανένωση·
— την απόδειξη ότι ο αιτών έχει γνώσεις της γερμανικής γλώσσας κατά την υποβολή της αρχικής αιτήσεως για τη χορήγηση
άδειας διαμονής, καθώς και την καθιέρωση της «συμφωνίας εντάξεως».
Η προβαλλόμενη από τη Δημοκρατία της Αυστρίας αντίρρηση ότι, με εγκύκλιο του Bundesministerium für Inneres [Υπουργείου
Εσωτερικών] έδωσε εντολή στις Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörden [αρμόδιες για την εγκατάσταση και τη διαμονή των
αλλοδαπών αρχές] να εξετάζουν τις αιτήσεις των Τούρκων υπηκόων εξατομικευμένα και κατά τρόπο σύμφωνο προς το ευρωπαϊκό
δίκαιο δεν αίρει την παραβίαση των κατά το άρθρα 41, παράγραφος 1, του πρόσθετου πρωτοκόλλου και 13 της αποφάσεως 1/80
υποχρεώσεων.
(1)

Κανονισμός (ΕΟΚ) 2760/72 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1972, περί σύναψης πρόσθετου πρωτοκόλλου καθώς και
χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, που υπεγράφησαν την 23η Νοεμβρίου 1970 και έχουν επισυναφθεί στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Τουρκίας, και περί των μέτρων που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή (ΕΕ
ειδ. έκδ. 11/002, σ. 149).

Αίτηση για τη χορήγηση αδείας κατασχέσεως εις χείρας τρίτου υποβληθείσα στις 12 Ιανουαρίου 2015 —
La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Υπόθεση C-1/15 SA)
(2015/C 073/27)
Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική
Διάδικοι
Αιτούσα: La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL (εκπρόσωπος: J. Steyt, δικηγόρος)
Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αιτήματα
Η αιτούσα ζητεί από το Δικαστήριο:
— να κρίνει την παρούσα αίτηση παραδεκτή και βάσιμη·
κατά συνέπεια:
— κυρίως, να επιτρέψει στην αιτούσα να συνεχίσει την ήδη κινηθείσα διαδικασία κατασχέσεως εις χείρας τρίτου και να προβεί σε
άλλες κατασχέσεις εις χείρας τρίτου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί όλων των χρηματικών ποσών,
αξιών ή γενικώς αγαθών που κατέχει ή θα κατέχει στο μέλλον, οφείλει ή θα οφείλει στο μέλλον και που ανήκουν ή πρέπει να
περιέλθουν για οποιαδήποτε αιτία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό·
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— επικουρικώς, να επιτρέψει στην αιτούσα να συνεχίσει την ήδη κινηθείσα διαδικασία κατασχέσεως εις χείρας τρίτου και να προβεί
σε άλλες κατασχέσεις εις χείρας τρίτου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί όλων των χρηματικών ποσών,
αξιών ή γενικώς αγαθών που κατέχει ή θα κατέχει στο μέλλον, οφείλει ή θα οφείλει στο μέλλον και που ανήκουν ή πρέπει να
περιέλθουν δυνάμει συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό·
εν πάση περιπτώσει:
— να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

