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DA

Den Europæiske Unions Tidende

4) I benægtende fald spørges, om direktivets artikel 6 som
senere ændret skal forstås således, at der skabes et solidarisk
ansvar mellem kosmetikproducenten og den, der blot er
forhandler, og som ikke har indflydelse på produktion,
emballering og mærkning af kosmetikken?

C 63/31

har efterkommet sine forpligtelser i henhold til artikel 45
TEUF og forordning nr. 1612/68.

(1) Rådets forordning nr. 1612/68/EØF af 15.10.1968 om arbejdskraf
tens frie bevægelighed inden for Fællesskabet (EFT 1968 II, s. 467).
(2) Wet Studiefinanciering [studiefinansieringsloven] 2000.
(1) EUT L 165, s. 1.
(2) EFT L 109, s. 29.
(3) EFT L 262, s. 169.
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Processprog: nederlandsk
Parter
Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved G. Rozet og M. van Beek,
som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Nederlandene

Sagsøgerens påstande
— Det fastslås, at Kongeriget Nederlandene har tilsidesat sine
forpligtelser i henhold til artikel 45 TEUF og artikel 7, stk. 2,
i forordning nr. 1612/68/EØF (1), idet vandrende arbejds
tagere og deres familiemedlemmer, som stadig er afhængige
af dem, skal opfylde et bopælskrav, den såkaldte »tre-ud-afseks-års-regel«, for inden for rammerne af WSF (2) at kunne
komme i betragtning til studiefinansiering af et studium i
udlandet.

— Kongeriget Nederlandene tilpligtes at betale sagens omkost
ninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Eftersom Nederlandene i dag endnu ikke har truffet alle foran
staltninger for at bringe anvendelsen af bopælskravet, den
såkaldte »tre-ud-af-seks-års-regel«, som vandrende arbejdstagere
og deres familiemedlemmer, som stadig er afhængige af dem,
skal opfylde for inden for rammerne af WSF at kunne komme i
betragtning til studiefinansiering af et studium i udlandet, til
ophør, har Kommissionen konkluderet, at Nederlandene ikke

Parter
Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og B. Eggers,
som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Sagsøgerens påstande
— Det fastslås, at artikel 12, stk. 4, litra a), i aftale om
vedtægten for Europaskolerne (1) skal fortolkes og anvendes
således, at det sikres, at lærere, der er udstationeret af en
medlemsstat, under deres udstationering har adgang til den
samme stigning i rang og løn, som de lærere, der er ansat i
denne medlemsstat, og at udelukkelsen af visse lærere udsta
tioneret af Det Forenede Kongerige, under deres udstatione
ring, fra adgang til forbedrede lønskalaer (kendt under
forskellige betegnelser såsom »threshold pay [tærskel-løn]«,
»excellent teacher system [system for fremragende lærere]«,
»advanced skills teachers [lærere med videregående kvalifika
tioner]«) og fra adgang til andre løntillæg (såsom »teaching
and learning responsibility payments [vederlag for ansvar
lighed i undervisning og læring]«), såvel som fra stigning
efter de eksisterende lønskalaer for lærere, der er ansat ved
offentligt støttede skoler i England og Wales, er uforenelig
med aftalens artikel 12, stk. 4, litra a), og artikel 25, stk. 1.

— Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Dette er en anmodning i henhold til artikel 26 i aftale om
vedtægten for Europaskolerne (herefter »aftalen«) om en afgø
relse vedrørende fortolkningen og anvendelsen af artikel 12, stk.
4, litra a), og artikel 25, stk. 1, i aftalen.

