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Vaatimukset
— on todettava, ettei Itävallan tasavalta ole noudattanut lisäpöytäkirjan (1) ja päätöksen N:o 1/80 13 artiklan mukaisia
velvoitteitaan, koska se on antanut ja pitänyt voimassa sijoittautumisesta Itävaltaan ja siellä oleskelusta annetun
liittovaltion lain (Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich) 1 §:n 2 momentin 1 kohdan, 2
§:n 1 momentin 9 kohdan, 10 §:n 3 momentin 4 kohdan, 14 §:n, luettuna yhdessä 14 a §:n ja 14 b §:n kanssa, ja 21 §:n
1 momentin ja 21 a §:n,
— Itävallan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Osa sijoittautumisesta Itävaltaan ja siellä oleskelusta annetun liittovaltion lain säännöksistä on yhteensopimattomia unionin
oikeuden kanssa siltä osin kuin ne koskevat Turkin kansalaisia. Kyseisiin säännöksiin sisältyy erityisesti
— hakijan velvollisuus tehdä alkuperäinen maahantulohakemus toimivaltaiselle edustustolle ulkomailla ja odottaa päätöstä
ulkomailla
— 21 vuoden alaikärajan vahvistaminen perheenyhdistämiseen perustuvan oleskeluoikeuden hakemiselle
— saksankielentaidon osoittaminen oleskelulupaa koskevan alkuperäisen hakemuksen jättämisen yhteydessä ja
”kotouttamissopimuksen” käyttöönotto.
Itävallan tasavallan vasta-argumentilla siitä, että se ohjeisti liittovaltion sisäministeriön kiertokirjeellä sijoittautumis- ja
oleskeluasioista vastaavia viranomaisia tutkimaan tapauskohtaisesti, ovatko Turkin kansalaisten hakemukset unionin
oikeuden mukaisia, ei voida korjata lisäpöytäkirjan 41 artiklan 1 kohdan ja päätöksen N:o 1/80 13 artiklan mukaisten
velvoitteiden noudattamatta jättämistä.
(1)

Euroopan talousyhteisön ja Turkin väliseen assosiointisopimukseen liitettyjen, 23 päivänä marraskuuta 1970 allekirjoitettujen lisä- ja
rahoituspöytäkirjojen tekemisestä sekä toimenpiteistä niiden voimaan saattamiseksi 19.12.1972 annettu asetus (ETY) N:o 2760/72
(EYVL L 293, s. 1).
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Vaatimukset
— hakemus on otettava tutkittavaksi ja se on hyväksyttävä
Näin ollen
— ensinnäkin hakijan on sallittava pitävän voimassa jo toteutetun vakuustakavarikon ja toteuttavan muita
vakuustakavarikkoja suhteessa Euroopan unioniin / Euroopan komissioon kaikkien sellaisten rahamäärien, varojen,
arvoesineiden tai esineiden osalta, joita tällä on hallussaan tai joita se saa haltuunsa, ja jotka mistä syystä tahansa tai
millä perusteella tahansa olisi siirrettävä Kongon demokraattiselle tasavallalle tai kuuluvat tälle
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— toiseksi hakijan on sallittava pitävän voimassa jo toteutetun vakuustakavarikon ja toteuttavan muita vakuustakavarikkoja suhteessa Euroopan unioniin / Euroopan komissioon kaikkien sellaisten rahamäärien, varojen, arvoesineiden tai
esineiden osalta, joita tällä on hallussaan tai joita se saa haltuunsa, ja jotka yksityisoikeudellisen sopimuksen nojalla olisi
siirrettävä Kongon demokraattiselle tasavallalle tai kuuluvat tälle
— Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

