
b) zakazem ograniczania swobody przedsiębiorczości obywateli
jednego państwa członkowskiego na terytorium innego
państwa członkowskiego (art. 43 akapit pierwszy WE),

c) wymogiem konieczności przewidzianym w art. 7 lit. e)
dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych
i swobodnego przepływu tych danych (1)?

(1) Dz.U. L 281, str. 31.
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Pytania prejudycjalne

Czy art. 39 WE i art. 56 WE należy interpretować w ten
sposób, że zgodnie z jednym z tych przepisów, bądź też obyd-
woma, niedopuszczalne jest, aby podatnik, który (per saldo)
uzyskuje „ujemne przychody” z tytułu zamieszkiwanego przez
niego mieszkania własnościowego położonego w państwie jego
zamieszkania, a „dodatnie przychody”, w szczególności z tytułu
wynagrodzenia za pracę, uzyskuje w całości w innym państwie
członkowskim niż państwo jego zamieszkania, był pozbawiony
przez to inne państwo członkowskie (państwo wykonywania
pracy) możliwości odliczenia tych „ujemnych przychodów” od
podlegającego opodatkowaniu dochodu z tytułu wynagrodzenia
za pracę, podczas gdy państwo, w którym jest zatrudniony,
przyznaje swoim rezydentom prawo do dokonania takiego odli-
czenia?

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
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Czy w przypadku, gdy ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie
usług, udzielanym w trybie przetargu, przewiduje jedynie
porządek ważności kryteriów udzielania zamówienia, bez usta-
lania współczynników znaczenia każdego z kryteriów, art. 36
dyrektywy 92/50/EWG (1) odnoszącej się do koordynacji
procedur udzielania zamówień publicznych na usługi zezwala
na to, aby współczynniki znaczenia kryteriów udzielania zamó-
wienia były ustalane w późniejszym terminie przez komisję
przetargową, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej, na jakich
warunkach.

(1) Dz.U. L 209 z 24.7.1992, str. 1-24.
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