
Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Finanzgericht Baden-Württemberg — Wykładnia załącznika I 
do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomen
klatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej 
Taryfy Celnej (Dz.U. L 267, s. 1) — Pozycje 1517 (Margaryna; 
jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwie
rzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub 
olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub 
oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516) i 2106 (Przetwory 
spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone) — 
Punkt A ust. 5 lit. b) pierwszej sekcji pierwszej części załącznika 
I — Klasyfikacja taryfowa preparatu z oleju z ryb zawierającego 
dodatek witaminy E w kapsułkach składających się z żelatyny, 
glicerolu i wody — Pojęcie opakowania 

Sentencja 

Nomenklaturę scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenkla
tury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, 
zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2388/2000 z dnia 
13 października 2000 r. należy interpretować w ten sposób, że: 

— przetwory spożywcze podawane w formie kapsułek żelatynowych 
zawierających 600 mg koncentratu oleju z ryb tłoczonego na 
zimno oraz 22,8 mg koncentratu witaminy E w otoczce składa
jącej się z 212,8 mg żelatyny, 77,7 mg glicerolu i 159,6 mg 
wody oczyszczonej, mające funkcję suplementu żywnościowego; 

— przetwory spożywcze podawane w formie kapsułek żelatynowych 
zawierających 580 mg oleju z kiełków pszenicy w otoczce z 
250 mg granulatu skrobi, mające funkcję suplementu żywnościo
wego; 

— przetwory spożywcze podawane w formie kapsułek żelatynowych 
zawierających 500 mg tłoczonego na zimno oleju z czarnuszki 
siewnej, 38,7 mg oleju sojowego, 18,8 mg witaminy E, 16 mg 
masła skoncentrowanego, 10 mg lecytyny, 8,2 mg wosku, 8 mg 
pantotenianu wapnia, 0,2 mg kwasu foliowego i 0,11 mg biotyny 
w otoczce składającej się z 313,97 mg wywaru żelatynowego 
(47,3 % żelatyny, 17,2 % gliceryny, 35,5 % wody), 4,30 mg 
pasty z dwutlenku tytanu (50 %) i gliceryny (50 %), jak również 
1,73 mg pasty z żółcieni chinolinowej (25 %) i gliceryny (75 %), 
mające funkcję suplementu żywnościowego 

są objęte pozycją CN 2106. 

( 1 ) Dz.U. C 313 z 6.12.2008. 
Dz.U. C 327 z 20.12.2008. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 23 grudnia 2009 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Irlandii 

(Sprawa C-455/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywy 89/665/EWG oraz 92/13/EWG — Zamówienia 
publiczne na dostawy i roboty budowlane — Procedura odwo 
ławcza od decyzji o udzieleniu zamówienia — Minimalny 
odstęp czasu pomiędzy zawiadomieniem przegrywających 
oferentów o decyzji o udzieleniu zamówienia a podpisaniem 

umowy dotyczącej tego zamówienia) 

(2010/C 51/15) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Zavvos i 
M. Konstantinidis, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciel: D. O’Hagan, pełno
mocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 1 ust. 1 oraz art. 2 ust. 1 dyrektywy Rady 
89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w 
zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty 
budowlane (Dz.U. L 395, s. 33) — Naruszenie art. 1 ust. 1 oraz 
art. 2 ust. 1 dyrektywy Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 
1992 r. koordynującej przepisy ustawowe, wykonawcze i admi
nistracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnoto
wych w procedurach zamówień publicznych podmiotów dzia 
łających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu 
i telekomunikacji (Dz.U. L 76, s. 14) — Obowiązek stworzenia 
w prawie krajowym skutecznej i szybkiej procedury odwoław
czej umożliwiającej niezakwalifikowanemu oferentowi podwa 
żenie decyzji w przedmiocie udzielenia zamówienia — Termin 
na wniesienie środka ochrony prawnej. 

Sentencja 

1) Poprzez uchwalenie art. 49 Statutory Instrument No. 329 of 
2006 oraz art. 51 Statutory Instrument no. 50 of 2007 Irlandia 
ustanowiła zasady zawiadamiania oferentów o decyzjach instytucji 
i podmiotów zamawiających w taki sposób, że możliwa jest 
sytuacja, iż oferenci zostaną w wyczerpujący sposób poinformowani 
o przyczynach odrzucenia ich oferty już po upływie okresu zawie
szenia poprzedzającego zawarcie umowy, tym samym to państwo 
członkowskie uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy 
art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 
21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania 
procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicz
nych na dostawy i roboty budowlane w brzmieniu ustalonym przez 
dyrektywę Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. raz na 
mocy art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 dyrektywy Rady 92/13/EWG z 
dnia 25 lutego 1992 r. koordynującej przepisy ustawowe, wyko
nawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów
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wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów 
działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu 
i telekomunikacji. 

2) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 7.2.2009. 

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 17 grudnia 2009 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej 

Niemiec 

(Sprawa C-505/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2005/36/WE — Uznawanie kwalifikacji zawodo

wych — Brak transpozycji w przewidzianym terminie) 

(2010/C 51/16) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
H. Støvlbæk i M. Adam, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (Przedstawiciele: 
M. Lumma i N. Graf Vitzthum, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia w przewidzianym terminie przepisów prawnych 
niezbędnych dla zastosowania się do dyrektywy 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. L 255 
s. 22) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając w przewidzianym terminie przepisów ustawo
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych dla zastoso
wania się do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych i nie informując Komisji Europejskiej w tym wzglę
dzie, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom 
ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy. 

2) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 19 z 24.01.2009. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 17 grudnia 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio — Włochy) — Angelo Rubino przeciwko Ministero 

dell'Università e della Ricerca 

(Sprawa C-586/08) ( 1 ) 

(Dyrektywa 2005/36/WE — Uznawanie dyplomów — Pojęcie 
zawodu regulowanego — Wybór z góry określonej liczby osób 
na podstawie oceny porównawczej przyznający tytuł, którego 
ważność jest ograniczona w czasie — Krajowe uprawnienia 

naukowe — Profesor uniwersytecki) 

(2010/C 51/17) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Angelo Rubino 

Strona pozwana: Ministero dell'Università e della Ricerca 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Wykładnia 
art. 3 ust. 1 lit. c) WE i art. 47 ust. 1 WE oraz przepisów 
dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych — Uregulowanie krajowe niepozwalające na 
uznanie kwalifikacji zawodowych profesora uniwersyteckiego, 
uzyskanych w innym państwie członkowskim 

Sentencja 

Fakt, że dostęp do zawodu jest zarezerwowany dla kandydatów będą
cych laureatami procedury mającej na celu wybór wcześniej określonej 
liczby osób w oparciu o ocenę porównawczą tych kandydatów, nie zaś 
w drodze zastosowania bezwzględnych kryteriów i przyznającej tytuł, 
którego obowiązywanie jest ściśle ograniczone w czasie, nie skutkuje 
tym, że zawód ten będzie stanowił zawód regulowany w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych. 

Niemniej jednak art. 39 WE i 43 WE wymagają, żeby kwalifikacje 
nabyte w innych państwach członkowskich były w pełni uznawane i 
należycie uwzględniane w ramach takiej procedury. 

( 1 ) Dz.U. C 55 z 7.3.2009.
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