
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Consiglio di Stato w dniu 17 lipca 2006 r.
— Consiglio Nazionale degli Ingegneri przeciwko Minis-

tero della Giustizia, Marco Cavallera

(Sprawa C-311/06)

(2006/C 249/06)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Consiglio di Stato.

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Strona pozwana: Ministero della Giustizia, Marco Cavallera.

Pytania prejudycjalne

1) Czy dyrektywę 89/48/EWG (1) stosuje się do obywatela
włoskiego, który a) ukończył trzyletnie studia inżynierskie
we Włoszech; b) uzyskał uznanie dyplomu włoskiego za
równoważny stosownemu dyplomowi hiszpańskiemu; c)
uzyskał wpis na hiszpańską listę inżynierów, lecz nigdy nie
wykonywał tego zawodu w Hiszpanii; d) na podstawie hisz-
pańskiego dokumentu o uznaniu wystąpił o wpis na listę
inżynierów we Włoszech?

2) W razie udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi
twierdzącej, czy zgodna z dyrektywą 89/48/EWG jest
norma wewnętrzna (art. 1 Decreto Legislativo nr 115 z
1992 r.), która nie zezwala na uznanie we Włoszech wyda-
nego przez państwo członkowskie dokumentu stwierdzają-
cego kwalifikacje, który jest owocem wyłącznie uznania
wcześniejszego dyplomu włoskiego?

(1) Dz. U. L 19, str. 16.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Verwaltungsgericht Sigmaringen (Niemcy)
w dniu 28 lipca 2006 r. — Artur Wiedemann przeciwko

Land Baden-Württenberg

(Sprawa C-329/06)

(2006/C 249/07)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Verwaltungsgericht Sigmaringen (Niemcy)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Arthur Wiedemann.

Strona pozwana: Land Baden-Württenberg

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 1 ust. 2 i 8 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/439/EWG (1)
należy interpretować w ten sposób, że cofnięcie prawa jazdy
przez organ administracyjny w państwie miejsca zamiesz-
kania z powodu braku zdolności do kierowania pojazdu nie
stoi na przeszkodzie wydaniu prawa jazdy przez inne
państwo członkowskie i czy państwo miejsca zamieszkania
musi co do zasady uznać takie prawo jazdy?

2) Czy art. 1 ust. 2, 7 ust. 1a w związku z załącznikiem III,
art. 8 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/429/EWG należy interpre-
tować w ten sposób, że państwo miejsca zamieszkania nie
ma obowiązku uznania prawa jazdy, którego posiadacz po
cofnięciu mu prawa jazdy w państwie miejsca zamieszkania,
celowo wprowadzając w błąd organ wydający prawo jazdy
państwa wydającego prawo jazdy i nie przedstawiając
dowodu odzyskania zdolności do kierowania pojazdem,
wyłudził prawo jazdy lub uzyskał je działając w porozu-
mieniu z pracownikami organu państwa wydającego?

3) Czy art. 1 ust. 2, 8 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/439/EWG
należy interpretować w ten sposób, że po tym jak organ
administracyjny państwa miejsca zamieszkania cofnął prawo
jazdy, państwo to może tymczasowo odroczyć uznanie lub
zakazać korzystania z prawa jazdy wydanego przez inne
państwo członkowskie, na czas trwania postępowania
kontrolnego prowadzonego przez państwo wydające w
przedmiocie ewentualnego cofnięcia prawa jazdy uzyska-
nego z naruszeniem prawa?

(1) Dz.U. L 237, str. 1

Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

(Sprawa C-340/06)

(2006/C 249/08)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
U. Wölker, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Austrii
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