
Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w terminie przepisów niezbędnych w celu zastoso
wania się do decyzji Komisji C(2006) 2082 wersja ostateczna 
z dnia 7 czerwca 2006 r., w której stwierdzono niezgodność ze 
wspólnym rynkiem pomocy Słowacji na rzecz Frucona Košice, 
udzielonej w postaci umorzenia zobowiązania podatkowego 
przez urząd skarbowy w ramach postępowania układowego z 
wierzycielami, oraz nakazano jej odzyskanie (pomoc państwa nr 
C 25/2005, ex NN 21/2005) (Dz.U. L 112, s. 14) 

Sentencja 

1) Nie podejmując w wyznaczonym terminie wszelkich środków 
koniecznych do odzyskania od beneficjenta bezprawnie przyznanej 
pomocy, o której mowa w decyzji Komisji 2007/254/WE z dnia 
7 czerwca 2006 r. w sprawie pomocy państwa C-25/05 
(ex NN 21/05) udzielonej przez Republikę Słowacką na rzecz 
Frucona Košice a.s., Republika Słowacka uchybiła zobowiązaniom, 
które na niej ciążyły na mocy art. 249 akapit czwarty WE oraz 
art. 2 tej decyzji. 

2) Republika Słowacka zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 102 z 1.5.2009. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio — Włochy) — Gowan Comércio Internacional e 

Serviços Lda przeciwko Ministero della Salute 

(Sprawa C-77/09) ( 1 ) 

(Środki ochrony roślin — Dyrektywa 2006/134/WE — 
Ważność — Ograniczenia w stosowaniu fenarimolu jako 

substancji czynnej) 

(2011/C 63/04) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Gowan Comércio Internacional e Serviços L da 

Strona pozwana: Ministero della Salute 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Ważność 
załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 
1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin (Dz.U. L 230, s. 1) zmienionej dyrektywą Komisji 

2006/134/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniającą dyrek
tywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia fenarimolu jako 
substancji czynnej (Dz.U. L 349, s. 32) w odniesieniu do ogra
niczeń dotyczących włączenia fenarimolu jako substancji 
czynnej. 

Sentencja 

Analiza pytania prejudycjalnego nie wykazała niczego, co mogłoby 
naruszać ważność dyrektywy Komisji 2006/134/WE z dnia 11 
grudnia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu 
włączenia fenarimolu jako substancji czynnej. 

( 1 ) Dz.U. C 102 z 1.5.2009. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Oberste Berufungs- und 
Disziplinarkommission — Austria) — Postępowanie 

przeciwko Robertowi Kollerowi 

(Sprawa C-118/09) ( 1 ) 

(Pojęcie sądu krajowego w rozumieniu art. 234 WE — Uzna
wanie dyplomów — Dyrektywa 89/48/EWG — Adwokat — 
Wpis na listę izby zawodowej państwa członkowskiego innego 

niż to, w którym uznany został dyplom) 

(2011/C 63/05) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission 

Strona w postępowaniu przed sądem krajowym 

Robert Koller 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Wykładnia 
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. 1989, L 19, s. 16) — Zastosowanie dyrektywy w przy
padku obywatela austriackiego, wpisanego na listę adwokatów 
w Hiszpanii wskutek uznania austriackiego dyplomu i odbycia 
na uniwersytecie hiszpańskim studiów uzupełniających trwają
cych krócej niż 3 lata, który po wykonywaniu w Hiszpanii 
zawodu przez okres trzech tygodni żąda dopuszczenia do 
testu umiejętności celem wpisu na listę adwokatów w Austrii 
na podstawie uprawnienia do wykonywania zawodu 
uzyskanego w Hiszpanii
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Sentencja 

1) Celem uzyskania dostępu do regulowanego zawodu adwokata w 
przyjmującym państwie członkowskim, z zastrzeżeniem pomyślnego 
złożenia testu umiejętności, osoba, która uzyskała w tym państwie 
członkowskim dokument potwierdzający ukończenie nauki w szkol
nictwie pomaturalnym trwającej ponad trzy lata oraz równoważny 
dokument w innym państwie członkowskim, po odbyciu dodatko
wego kształcenia trwającego mniej niż trzy lata, uprawniający ją 
do dostępu, w tym drugim państwie członkowskim, do regulowa
nego zawodu adwokata, który osoba ta rzeczywiście wykonywała w 
tymże państwie w chwili, w której złożyła wniosek o dopuszczenie 
do testu umiejętności, może powołać się na przepisy dyrektywy 
Rady 89/48/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogól
nego systemu uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, 
przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego 
trwających co najmniej trzy lata, zmienionej dyrektywą 
2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
maja 2001 r. 

2) Dyrektywę 89/48, zmienioną dyrektywą 2001/19, należy inter
pretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie temu, by 
właściwe władze przyjmującego państwa członkowskiego odmówiły 
osobie znajdującej się w sytuacji takiej jak skarżący w postępo
waniu przed sądem krajowym dopuszczenia do testu umiejętności 
wykonywania zawodu adwokata w braku dowodu odbycia praktyki 
wymaganej na mocy przepisów tego państwa członkowskiego. 

( 1 ) Dz.U. C 141 z 20.6.2009. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Verwaltungsgerichtshof — Austria) — 
Ilonka Sayn-Wittgenstein przeciwko Landeshauptmann 

von Wien 

(Sprawa C-208/09) ( 1 ) 

(Obywatelstwo europejskie — Swoboda przemieszczania się i 
pobytu w państwach członkowskich — Mająca rangę konsty
tucyjną ustawa państwa członkowskiego znosząca w tym 
państwie szlachectwo — Nazwisko rodowe osoby dorosłej, 
będącej obywatelką wspomnianego państwa, uzyskane w 
wyniku przysposobienia w innym państwie członkowskim, w 
którym osoba ta zamieszkuje — Tytuł szlachecki i przedimek 
wskazujący na pochodzenie szlacheckie stanowiące część 
nazwiska rodowego — Dokonanie wpisu do akt stanu cywil
nego przez organy pierwszego państwa członkowskiego — 
Sprostowanie wpisu z urzędu — Wycofanie tytułu szlachec
kiego i przedimka wskazującego na pochodzenie szlacheckie) 

(2011/C 63/06) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Verwaltungsgerichtshof 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Ilonka Sayn-Wittgenstein 

Strona pozwana: Landeshauptmann von Wien 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Verwaltungsgerichtshof — Wykładnia art. 18 WE — Mająca 
rangę konstytucyjną ustawa jednego z państw członkowskich 
znosząca w tym państwie szlachectwo i zakazująca obywatelom 
tego państwa używania zagranicznych tytułów szlacheckich — 
Odmowa zarejestrowania w księdze urodzeń przez organy tego 
państwa tytułu szlacheckiego i wskazującego na pochodzenie 
szlacheckie przedimka stanowiących część nazwiska uzyskanego 
przez dorosłego obywatela tego państwa w innym państwie 
członkowskim, w którym zamieszkuje, w następstwie 
przysposobienia przez obywatela tego drugiego państwa 

Sentencja 

Artykuł 21 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na 
przeszkodzie temu, aby władze państwa członkowskiego w okoliczno 
ściach takich jak rozpatrywane w postępowaniu przed sądem odsyła
jącym mogły odmówić uznania w całości nazwiska obywatela tego 
państwa, które zostało określone w drugim państwie członkowskim, 
w którym wspomniany obywatel zamieszkuje, przy jego przysposobieniu 
w wieku dorosłym przez obywatela tego drugiego państwa członkow
skiego, w sytuacji gdy wspomniane nazwisko obejmuje tytuł szlachecki, 
którego używanie zostało zakazane w prawie konstytucyjnym pierw
szego państwa członkowskiego, pod warunkiem że środki podjęte przez 
wspomniane władze w tym względzie są uzasadnione względami 
porządku publicznego, co oznacza, że są niezbędne dla ochrony inte
resów, które mają gwarantować i proporcjonalne do realizowanego 
zgodnie z prawem celu. 

( 1 ) Dz.U. C 193 z 15.8.2009. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Markkinaoikeus — Finlandia) — Mehiläinen 
Oy, Terveystalo Healthcare Oy, dawniej Suomen 

Terveystalo Oyj przeciwko Oulun kaupunki 

(Sprawa C-215/09) ( 1 ) 

(Zamówienia publiczne na usługi — Dyrektywa 2004/18/WE 
— Umowa mieszana — Umowa zawarta między instytucją 
zamawiającą a niezależną od niej spółką prywatną — Utwo
rzenie, przy wniesieniu równych udziałów, wspólnego przed
siębiorstwa świadczącego usługi zdrowotne — Zobowiązanie 
się partnerów do powierzenia wspólnemu przedsiębiorstwu, w 
trakcie czteroletniego okresu przejściowego, świadczenia usług 
zdrowotnych, które mają oni obowiązek zapewnić swoim 

pracownikom) 

(2011/C 63/07) 

Język postępowania: fiński 

Sąd krajowy 

Markkinaoikeus 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, 
dawniej Suomen Terveystalo Oyj 

Strona pozwana: Oulun kaupunki
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