
2) Czy art. 38 ust. 1 Układu europejskiego ustanawiającego 
stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 
Bułgarii, z drugiej strony stał na przeszkodzie stosowaniu 
§ 30 ust. 1 i 5 austriackiej Rechtsanwaltsordnung (ustawy o 
adwokaturze), zgodnie z którym jedną z przesłanek wpisu 
na listę jest posiadanie obywatelstwa austriackiego albo 
uważanego za równoważne, do złożonego w dniu 2 
stycznia 2004 r. przez obywatela Bułgarii zatrudnionego 
przez austriackiego adwokata wniosku o wpis na listę 
austriackich aplikantów adwokackich oraz o wydanie legity
macji zgodnie z § 15 ust. 3 austriackiej Rechtsanwaltsor
dnung, oraz do odmowy wpisu wyłącznie ze względu na 
obywatelstwo, pomimo spełnienia pozostałych przesłanek 
oraz posiadania pozwolenia na pobyt i pracę w Austrii? 

( 1 ) Dz.U. L 358 z 31.12.1994, s. 3. 
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Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 97/80/WE ( 1 ) uprawnia 
kandydata ubiegającego się o kształcenie zawodowe — 
który uważa, że jemu lub jej odmówiono dostępu do kształ
cenia zawodowego, ponieważ nie zastosowano w stosunku 
do niego lub do niej zasady równego traktowania — do 
uzyskania informacji o odpowiednich kwalifikacjach innych 
kandydatów na przedmiotowe studia, a w szczególności 
kandydatów, którym nie odmówiono dostępu do kształcenia 
zawodowego, tak aby kandydat ten mógł „przedstawić 
przed sądem lub innym właściwym organem stan faktyczny, 
z którego można domniemywać istnienie bezpośredniej lub 
pośredniej dyskryminacji”? 

2) Czy art. 4 dyrektywy Rady 76/207/EWG ( 2 ) uprawnia 
kandydata ubiegającego się o kształcenie zawodowe — 
który uważa, że jemu lub jej odmówiono dostępu do kształ
cenia zawodowego „na podstawie takich samych kryteriów” 
oraz że on lub ona stali się przedmiotem dyskryminacji „ze 
względu na płeć” w zakresie dostępu do kształcenia zawo
dowego — do informacji będących w posiadaniu organiza
tora studiów o odpowiednich kwalifikacjach innych kandy
datów na przedmiotowe studia, a w szczególności kandy
datów, którym nie odmówiono dostępu do kształcenia 
zawodowego? 

3) Czy art. 3 dyrektywy Rady 2002/73/WE ( 3 ), który zakazuje 
„bezpośredniej bądź pośredniej dyskryminacji ze względu na 
płeć” w zakresie „dostępu” do kształcenia zawodowego 
uprawnia kandydata ubiegającego się o kształcenie zawo
dowe — który twierdzi, że stał się przedmiotem dyskrymi
nacji „ze względu na płeć” w zakresie dostępu do kształcenia 
zawodowego — do informacji będących w posiadaniu orga
nizatora studiów o odpowiednich kwalifikacjach innych 
kandydatów na przedmiotowe studia, a w szczególności 
kandydatów, którym nie odmówiono dostępu do kształcenia 
zawodowego? 

4) Czy obowiązek wynikający z art. 267 ust. 3 TFUE ma 
odmienny charakter w państwie członkowskim, w którym 
istnieje kontradyktoryjny (w przeciwieństwie do inkwizycyj
nego) system prawa, a jeżeli tak to, to w jakim zakresie? 

5) Czy na jakiekolwiek uprawnienie do uzyskania informacji 
wynikające z wyżej wymienionych dyrektyw może mieć 
wpływ funkcjonowanie krajowych bądź europejskich reguł 
dotyczących poufności? 

( 1 ) Dyrektywa Rady 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca 
ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć 
Dz.U. 1998 L 14, s. 6 

( 2 ) Dyrektywa Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i 
mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu 
zawodowego oraz warunków pracy 
Dz.U. L 39, s. 40 

( 3 ) Dyrektywa 2002/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
września 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/207/EWG w 
sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia 
i awansu zawodowego oraz warunków pracy (Tekst mający 
znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 269, s. 15)
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