
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 września
2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Cour d'appel de Paris — Francja)
— Harold Price przeciwko Conseil des ventes volontaires

de meubles aux enchères publiques

(Sprawa C-149/05) (1)

(Dyrektywy 89/48/EWG i 92/51/EWG — Pracownicy —
Uznawanie kształcenia i szkolenia zawodowego — Wymóg
poddania się testowi umiejętności bez możliwości wyboru
stażu adaptacyjnego — Działalność polegająca na dobro-

wolnej sprzedaży ruchomości w drodze publicznej licytacji)

(2006/C 261/09)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour d'appel de Paris

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Harold Price

Strona pozwana: Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Cour
d'appel de Paris — Wykładnia art. 4 dyrektywy Rady
92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego
ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodo-
wego, uzupełniającej dyrektywę 89/48/EWG (Dz.U. L 209,
str. 25) - Działalność polegająca na kierowaniu dobrowolną
sprzedażą ruchomości w drodze publicznej licytacji - Wymóg
poddania się testowi umiejętności bez możliwości wyboru
stażu adaptacyjnego

Sentencja

1) Dyrektywa Rady 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r.
w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia
i szkolenia zawodowego, uzupełniająca dyrektywę 89/48/EWG,
w brzmieniu zmienionym dyrektywą 2001/19/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 14 maja 2001 r. nie stosuje się
wobec wnioskodawcy posiadającego takie kwalifikacje jak te, na
które powołuje się skarżący w postępowaniu przed sądem
krajowym, który ubiega się o wykonywanie zawodu kierującego
dobrowolną sprzedażą ruchomości w drodze publicznej licytacji we
Francji.

Natomiast dyrektywa Rady 89/48/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania
dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukoń-
czeniu kształcenia i szkolenia zawodowego, trwających co najmniej
trzy lata, w brzmieniu zmienionym dyrektywą 2001/19,
a w szczególności jej art. 3 akapit pierwszy lit. b) może mieć
zastosowanie do takiego wnioskodawcy, jeśli zawód kierującego
dobrowolną sprzedażą ruchomości w drodze publicznej licytacji
w państwie członkowskim, w którym tenże wnioskodawca nabył
kwalifikacje, na które się powołuje, nie jest zawodem regulowanym

w rozumieniu art. 1 lit. c) tej dyrektywy. W odpowiednim przy-
padku do sądu krajowego należy sprawdzenie tej kwestii.

2) Zawód, którego podjęcie jest uzależnione od posiadania dyplomu
prawa potwierdzającego ukończenie studiów trwających co
najmniej dwa lata, stanowi zawód, co do którego można przy-
puszczać, że jego wykonywanie wymaga dokładnej znajomości
prawa krajowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 akapit trzeci dyrek-
tywy 89/48, w brzmieniu zmienionym dyrektywą 2001/19.

Nie jest konieczne dla celów stosowania tego przepisu, by sporna
działalność oznaczała udzielanie porad lub pomocy dotyczących
całego prawa krajowego; wystarczy, jeśli dotyczy szczególnej dzie-
dziny i stanowi zasadniczą i trwałą cechę tej działalności. W tym
kontekście konieczne jest odniesienie się w szczególności do zwykłej
praktyki spornego zawodu.

(1) Dz.U. C 132 z 28.05.2005 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 września 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Verwaltungsgerichtshof —Austria) — Rudi

Heger GmbH przeciwko Finanzamt Graz-Stadt

(Sprawa C-166/05) (1)

(Szósta dyrektywa VAT — Miejsce opodatkowania —
Artykuł 9 — Świadczenie usług związanych z nieruchomoś-
ciami — Przeniesienie prawa do połowu ryb na określonej

części rzeki)

(2006/C 261/10)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Verwaltungsgerichtshof

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Rudi Heger GmbH

Strona pozwana: Finanzamt Graz-Stadt

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Verwaltungsgerichtshof — Wykładnia art. 9 ust. 2 lit. a) szóstej
dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru
podatku — Ustalenie miejsca opodatkowania — Pojęcie świad-
czenia usług związanych z nieruchomościami — Odpłatne
przeniesienie prawa do połowu ryb na określonej części rzeki
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Sentencja

Przeniesienie praw do dokonywania połowów w formie odpłatnej cesji
zezwoleń na dokonywanie połowów stanowi świadczenie usług związa-
nych z nieruchomościami w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. a) szóstej
dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do
podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości
dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku.

(1) Dz.U. C 143 Z 11.06.2005.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Verwaltungsgericht Köln (Niemcy) w dniu
3 lipca 2006 r. — Deutsche Post AG przeciwko Republice
Federalnej Niemiec; przypozwana: Marketing Service

Magdeburg GmbH

(Sprawa C-287/06)

(2006/C 261/11)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Verwaltungsgericht Köln (Niemcy).

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Deutsche Post AG.

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec.

Przypozwana: Marketing Service Magdeburg GmbH

Pytania prejudycjalne

Czy art. 47 ust. 2 w zw. z art. 95 TWE w zw. z art. 12 tiret
piąte w zw. z art. 7 ust. 1 dyrektywy 97/67/WE w brzmieniu
nadanym przez dyrektywę 2002/39/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. (1) należy interpre-
tować w ten sposób, że w przypadku gdy operator świadczący
usługi powszechne stosuje taryfy specjalne dla podmiotów
gospodarczych, które dostarczają wstępnie posortowane prze-
syłki do sieci pocztowej za pośrednictwem centrum obsługi
listów (Briefzentrum), operator ten jest zobowiązany do stoso-
wania tych samych taryf także względem przedsiębiorstw, które
odbierają przesyłki pocztowe u nadawcy i dostarczają je
wstępnie posortowane do sieci pocztowej w tym samym
punkcie dostępu i na tych samych warunkach co podmioty
gospodarcze, bez możliwości udzielenia przez operatora
świadczącego usługi powszechne odmowy ze względu na to, iż
jest on zobowiązany do świadczenia usług powszechnych?

(1) Dz.U. L 176, str. 21

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Verwaltungsgericht Köln (Niemcy) w dniu
3 lipca 2006 r. — Deutsche Post AG przeciwko Republice
Federalnej Niemiec; przypozwana: Citipost Gesellschaft

für Kurier- und Postdienstleistungen mbH Hannover

(Sprawa C-288/06)

(2006/C 261/12)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Verwaltungsgericht Köln (Niemcy).

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Deutsche Post AG.

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec.

Przypozwana: Citipost Gesellschaft für Kurier- und Postdienstleis-
tungen mbH Hannover

Pytania prejudycjalne

Czy art. 47 ust. 2 w zw. z art. 95 TWE w zw. z art. 12 tiret
piąte w zw. z art. 7 ust. 1 dyrektywy 97/67/WE w brzmieniu
nadanym przez dyrektywę 2002/39/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. (1) należy interpre-
tować w ten sposób, że w przypadku gdy operator świadczący
usługi powszechne stosuje taryfy specjalne dla podmiotów
gospodarczych, które dostarczają wstępnie posortowane prze-
syłki do sieci pocztowej za pośrednictwem centrum obsługi
listów (Briefzentrum), operator ten jest zobowiązany do stoso-
wania tych samych taryf także względem przedsiębiorstw, które
odbierają przesyłki pocztowe u nadawcy i dostarczają je
wstępnie posortowane do sieci pocztowej w tym samym
punkcie dostępu i na tych samych warunkach co podmioty
gospodarcze, bez możliwości udzielenia przez operatora
świadczącego usługi powszechne odmowy ze względu na to, iż
jest on zobowiązany do świadczenia usług powszechnych?

(1) Dz.U. L 176, str. 21

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Verwaltungsgericht Köln (Niemcy) w dniu
3 lipca 2006 r. — Magdeburger Dienstleistungs- und
Verwaltungs GmbH (MDG) przeciwko Republice Fede-
ralnej Niemiec; przypozwana: Deutsche Post AG, repre-

zentowana przez zarząd

(Sprawa C-289/06)

(2006/C 261/13)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Verwaltungsgericht Köln (Niemcy).
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