
WYROK TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 20 stycznia 2005 r.

w sprawie C-101/04 Roger Noteboom przeciwko Rijks-
dienst voor Pensioenen (wniosek o wydanie orzeczenia w
trybie prejudycjalnym, złożony przez Arbeidsrechtbank

Gent) (1)

(Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących —
Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Świadczenia emery-
talne — Dodatek wakacyjny przyznany korzystającemu ze
świadczenia emerytalnego — Bezrobotny pracownik przygra-

niczny korzystający z systemu emerytalnego)

(2005/C 57/24)

(Język postępowania: niemiecki.)

W sprawie C-101/04 mającej za przedmiot wniosek wpisany
do rejestru dnia 26 lutego 2004 r. o wydanie, na podstawie art.
234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez
Arbeidsrechtbank Gent (Belgia) postanowieniem z dnia 14
stycznia 2002 r. w postępowaniu Roger Noteboom przeciwko
Rijksdienst voor Pensioenen, Trybunał (czwarta izba), w
składzie: N. Colneric (sprawozdawca), pełniąca obowiązki
prezesa czwartej izby, J. N. Cunha Rodrigues i E. Levits,
sędziowie; rzecznik generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz: R.
Grass, wydał w dniu 20 stycznia 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

1) Świadczenie tego rodzaju, jak dodatek wakacyjny, o którym mowa
w art. 22 dekretu królewskiego nr 50 z dnia 24 października
1967 r. w sprawie emerytur i rent rodzinnych dla pracowników
najemnych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 marca 1994
r. i w art. 56 dekretu królewskiego z dnia 21 grudnia 1967 r.
wprowadzającego powszechne uregulowania dotyczące systemu
emerytur i rent rodzinnych dla pracowników najemnych, w
brzmieniu nadanym dekretem królewskim z dnia 27 stycznia
1998 r. stanowi świadczenie emerytalne w rozumieniu art. 4 ust.
1 lit. c) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14
czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia
społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących
działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin
przemieszczających się we Wspólnocie, zmienionego i zaktualizo-
wanego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 118/97 z dnia 2
grudnia 1996 r., w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady
(EWG) nr 1606/98 z dnia 29 czerwca 1998 r.

2) Art. 45 ust. 6 rozporządzenia nr 1408/71 zmienionego i zaktua-
lizowanego rozporządzeniem nr 118/97 w brzmieniu nadanym
rozporządzeniem nr 1606/98 należy interpretować w ten sposób,
że właściwa instytucja Państwa Członkowskiego miejsca zamiesz-
kania, celem przyznania świadczenia takiego jak w sprawie
głównej, powinna uwzględnić okres całkowitego bezrobocia, w
czasie którego były pracownik najemny korzystał ze świadczeń na
podstawie art. 71 ust. 1 lit a) pkt ii) tego rozporządzenia, tak
jakby podlegał on podczas swojego ostatniego zatrudnienia usta-
wodawstwu stosowanemu przez tę instytucję.

(1) Dz.U. C 94 z 17.04.2004.

WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 20 stycznia 2005 r.

w sprawie C-198/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Francuskiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 89/48/EWG i 92/51/EWG — Uznawanie
dyplomów — Zawody regulowane — Przewodnik turys-

tyczny)

(2005/C 57/25)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-198/04, Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnicy: M. Patakia i H. Stovlbaek) przeciwko Republice Fran-
cuskiej, reprezentowanej przez G. de Berguesa, C. Isidoro i O.
Christmann,mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na
podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom Państwa
Członkowskiego, Trybunał (piąta izba) w składzie: R. Silva de
Lapuerta, prezes, J. Makarczyk i P. Kūris (sprawozdawca),
sędziowie; rzecznik generalny: D. Ruiz Jarabo Colomer, sekre-
tarz: R. Grass, wydał w dniu 20 stycznia 2005 wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

5.3.2005 C 57/13Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



1) Nie przyjmując wszelkich niezbędnych środków w celu zastoso-
wania się do dyrektywy Rady 89/48/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów ukoń-
czenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształ-
cenia i szkolenia zawodowego, trwających co najmniej trzy lata
oraz nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i admi-
nistracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy Rady
92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego
ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego,
uzupełniającej dyrektywę 89/48/EWG, w części dotyczącej zawodu
przewodnika turystycznego, Republika Francuska uchybiła zobo-
wiązaniom, jakie ciążą na niej na mocy wymienionych dyrektyw.

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 168 z 26.06.2004

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony postanowieniem Finanzgericht Düsseldorf z dnia
29 listopada 2004 r. w sprawie Proxxon GmbH przeciwko

Oberfinanzdirektion Köln

(Sprawa C-500/04)

(2005/C 57/26)

(Język postępowania: niemiecki)

W dniu 2 grudnia 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Finanzge-
richt Düsseldorf z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie Proxxon
GmbH przeciwko Oberfinanzdirektion Köln.

Finanzgericht Düsseldorf zwrócił się do Trybunału o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy oddzielnie przywożone końcówki do wkrętaków o
czworokątnej nasadzie, przeznaczone do śrub z rowkiem,
krzyżowych, TX (wpustowe Torx) i sześciokątnych, są klasy-
fikowane w ramach pozycji 8204?

2. Czy oddzielnie przywożone elementy systemu czworokąt-
nego opisanego w postanowieniu, które podczas ich
używania nie stykają się bezpośrednio z elementem
mocującym (nakrętką, śrubą), są klasyfikowane w ramach
pozycji 8304?

3. Czy oddzielnie przywożone klucze dynamometryczne o
czworokątnej nasadzie, takiego typu jak opisane w postano-
wieniu, są klasyfikowane w ramach pozycji 8204?

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony postanowieniem Verwaltungsgericht Schwerin z
dnia 9 stycznia 2004 r. w postępowaniu Agrarproduktion
Staebelow GmbH przeciwko Landrat des Landkreises Bad

Doberan

(Sprawa C-504/04)

(2005/C 57/27)

(Język postępowania: niemiecki)

W dniu 8 grudnia 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Verwaltungs-
gericht Schwerin (Niemcy) z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie
Agrarproduktion Staebelow GmbH przeciwko Landrat des
Landkreises Bad Doberan.

Verwaltungsgericht Schwerin zwrócił się do Trybunału o udzie-
lenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy art. 13 ust. 1 akapit pierwszy lit. c) w związku z pkt 2 lit.
a) załącznika VII w związku z pkt 1 lit. a) trzecie tiret
załącznika VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 999/2001 (1) z dnia 22 maja 2001 r. ustana-
wiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania
pewnych postaci zakaźnego gąbczastego zwyrodnienia mózgu,
w brzmieniu nadanym przez art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1326/2001 (2) oraz załącznik II do tego rozporządzenia, jest
nieważne jako naruszające zasadę proporcjonalności?

(1) Dz.U. z 2001 r. L 147, str. 1.
(2) Dz.U. z 2001 r. L 177, str. 60.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony postanowieniem rechtbank van eerste aanleg te
Gent, wydanym w dniu 1 grudnia 2004 r., w sprawie

Kerckhaert-Morres przeciwko państwu belgijskiemu

(Sprawa C-513/04)

(2005/C 57/28)

(Język postępowania: niderlandzki)

W dniu 1 grudnia 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem rechtbank
van eerste aanleg te Gent, wydanym w dniu 1 grudnia 2004 r.
w sprawie Kerckhaert-Morres przeciwko państwu belgijskiemu.
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