
Do sądu krajowego należy zbadanie, czy treść dokumentu wszczy-
nającego postępowanie jest wystarczająca, aby umożliwić pozwa-
nemu wykonywanie jego praw, czy też nadawca powinien usunąć
uchybienie w postaci braku tłumaczenia niezbędnego załącznika.

2) Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 1348/2000 należy
interpretować w ten sposób, że fakt, iż adresat doręczonego doku-
mentu określił w umowie zawartej z powodem w ramach wykony-
wanej działalności zawodowej, że językiem do prowadzenia kores-
pondencji jest język państwa członkowskiego, z którego pochodzi
dokument, nie stanowi domniemania znajomości języka, lecz jest
wskazówką, którą sąd może wziąć pod uwagę badając, czy adresat
rozumie język państwa członkowskiego, z którego pochodzi doku-
ment.

3) Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia nr 1348/2000 należy interpre-
tować w ten sposób, że adresat doręczonego dokumentu wszczynają-
cego postępowanie nie może w każdym razie powoływać się na ten
przepis w celu odmowy odbioru załączników do dokumentu, które
nie zostały sporządzone w języku państwa członkowskiego, do
którego przekazywany jest dokument lub w zrozumiałym dla adre-
sata języku państwa członkowskiego, z którego pochodzi dokument,
gdy w ramach wykonywanej działalności zawodowej zawarł on
umowę, w której uzgodniono, że językiem do prowadzenia kores-
pondencji jest język państwa członkowskiego, z którego pochodzi
dokument, i gdy załączniki, po pierwsze, dotyczą rzeczonej kores-
pondencji, a po drugie, zostały sporządzone w uzgodnionym języku.

(1) Dz.U. C 56 z 10.3.2007.
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Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
transpozycji dyrektywy Rady 89/48/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów
ukończenia studiów wyższych przyznawanych po ukończeniu
kształcenia i szkolenia zawodowego trwających co najmniej trzy
lata (Dz.U. L 19, str. 16) w zakresie zawodu farmaceuty klinicz-
nego

Sentencja

1) Poprzez brak przyjęcia, w zakresie zawodu farmaceuty klinicznego,
wszelkich przepisów koniecznych do wykonania dyrektywy Rady
89/48/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego
systemu uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, przy-
znawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego,
trwających co najmniej trzy lata, Królestwo Hiszpanii uchybiło
zobowiązaniom, jakie na nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 82 z 14.4.2007.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 8 maja 2008 r.
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(Szósta dyrektywa VAT — Odwrotne obciążenie — Prawo do
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