
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Symvoulio tis Epikrateias — Grecja) — 
Christina Ioanni Toki przeciwko Ypourgos Ethnikis 

paideias kai Thriskevmaton 

(Sprawa C-424/09) ( 1 ) 

(Dyrektywa 89/48/EWG — Artykuł 3 akapit pierwszy lit. a) i 
b) — Uznawanie dyplomów ukończenia studiów wyższych — 
Inżynier środowiska — Działalność zawodowa zrównana z 
regulowaną działalnością zawodową — Stosowany mechanizm 

uznawania — Pojęcie doświadczenia zawodowego) 

(2011/C 152/09) 

Język postępowania: grecki 

Sąd krajowy 

Symvoulio tis Epikrateias. 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Christina Ioanni Toki 

Strona pozwana: Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Symvoulio tis Epikrateias — Wykładnia art. 4 ust. 1 lit. b) 
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, s. 16) — Wykładnia art. 1 ust. 3 dyrektywy 2001/19/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 maja 2001 r. zmie
niającej dyrektywy Rady 89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie 
ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz 
dyrektywy Rady 77/452/EWG/, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 
78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 
80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG i 
93/16/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza 
dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i 
lekarza (Dz.U. L 206, s. 1) — Podjęcie zawodu regulowanego 
lub jego wykonywanie na takich samych warunkach jak obywa
tele krajowi — Zawód inżyniera środowiska — Pojęcie 
„doświadczenia zawodowego” 

Sentencja 

1) Wykładni art. 3 akapit pierwszy lit. b) 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, zmienionej dyrektywą 
2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
maja 2001 r. należy dokonywać w ten sposób, że przewidziany 
w nim mechanizm uznawania znajduje zastosowanie w sytuacji, 
gdy w państwie członkowskim pochodzenia rozpatrywany zawód 
jest objęty zakresem art. 1 lit. d) akapit drugi tej samej dyrektywy, 
niezależnie od tego, czy zainteresowany jest pełnoprawnym człon
kiem danego stowarzyszenia bądź organizacji. 

2) Aby móc uwzględnić do celów art. 3 akapit pierwszy lit. b) dyrek
tywy 89/48, zmienionej dyrektywą 2001/19, doświadczenie 
zawodowe, jakim wnioskodawca uzasadnia wniosek o uzyskanie 
zezwolenia na wykonywanie zawodu regulowanego w przyj
mującym państwie członkowskim, powinno ono odpowiadać 
trzem następującym warunkom: 

— przywołane doświadczenie powinno polegać na wykonywaniu 
pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 
dwóch lat w ciągu ostatnich dziesięciu lat; 

— praca ta powinna polegać na stałym i systematycznym wyko
nywaniu zespołu czynności zawodowych charakteryzujących 
dany zawód w państwie członkowskim pochodzenia, przy 
czym nie jest konieczne, by ta praca obejmowała wszystkie 
te czynności, i 

— zawód, w postaci w jakiej zwykle jest wykonywany w państwie 
członkowskim pochodzenia, powinien być równoważny jeśli 
chodzi o zawierające się w nim czynności z zawodem, o 
którego wykonywanie wnioskodawca ubiega się w przyj
mującym państwie członkowskim. 

( 1 ) Dz.U. C 24 z 30.1.2010. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 24 marca 2011 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii 

(Sprawa C-435/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 85/337/EWG — Ocena skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środo
wisko naturalne — Kryteria selekcji — Ustalenie progów — 

Rozmiar przedsięwzięcia) 

(2011/C 152/10) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. van 
Beek, J.-B. Laignelot i C. ten Dam, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Belgii (przedstawiciel: T. Materne, 
pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Nieprawidłowa i niepełna transpozycja dyrektywy Rady 
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 
i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L 175, s. 40) zmie
nionej dyrektywą Rady 97/11/EWG z dnia 3 marca 1997 r. 
(Dz.U. L 73 s. 5) — Artykuł 4 ust. 2 i 3 w związku z załącz
nikami II i III (Wspólnota flamandzka), art. 4 ust. 1 w związku 
z załącznikiem I pkt 8 lit. a) i pkt 18 lit. a) i art. 7 ust. 1 lit. b) 
(Region Waloński) oraz art. 4 ust. 2 i 3 w związku z załączni
kami II i III (Region Stołeczny Brukseli) — Progi i kryteria
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Sentencja 

1) Ze względu na fakt, że nie przyjęto niezbędnych środków w celu 
prawidłowego i całkowitego wykonania: 

— w odniesieniu do uregulowań Regionu Flamandzkiego, art. 4 
ust. 2 i 3 dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 
1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
zmienionej dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w związku z załącz
nikami II i III do tej dyrektywy, 

— w odniesieniu do uregulowań Regionu Walońskiego, art. 4 
ust. 1 w związku z załącznikiem I pkt 8 lit. a) i pkt 18 
lit. a) dyrektywy 85/337 zmienionej dyrektywą 2003/35 i 
art. 7 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy, oraz, 

— w odniesieniu do uregulowań Regionu Stołecznego Brukseli, 
art. 4 ust. 2 i 3 w związku z załącznikami II i III dyrektywy 
85/337 zmienionej dyrektywą 2003/35 i załącznika III jako 
takiego, 

Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na 
mocy tej dyrektywy. 

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 24 z 30.1.2010. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 31 marca 2011 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Niedersächsisches Finanzgericht — Niemcy) 

— Ulrich Schröder przeciwko Finanzamt Hameln 

(Sprawa C-450/09) ( 1 ) 

(Swobodny przepływ kapitału — Podatki bezpośrednie — 
Opodatkowanie dochodów z tytułu najmu nieruchomości — 
Możliwość odliczenia renty wypłacanej jednemu z rodziców 
w ramach rozporządzenia na poczet przyszłego dziedziczenia 
— Warunek podlegania nieograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu w danym państwie członkowskim) 

(2011/C 152/11) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Niedersächsisches Finanzgericht 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Ulrich Schröder 

Strona pozwana: Finanzamt Hameln 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Niedersächsisches Finanzgericht — Wykładnia art. 12 WE i 
art. 56 WE — Opodatkowanie dochodów z tytułu najmu i 
dzierżawy nieruchomości — Uregulowanie państwa członkow

skiego uzależniające możliwość odliczenia renty wypłacanej 
dotychczasowemu właścicielowi tych nieruchomości w ramach 
rozporządzenia na poczet przyszłego dziedziczenia od warunku 
podlegania nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w 
tym państwie 

Sentencja 

Artykuł 63 TFUE powinien być interpretowany w ten sposób, iż 
sprzeciwia się on uregulowaniu państwa członkowskiego, które zezwa
lając podatnikowi będącemu rezydentem na odliczenie rent płaconych 
jednemu z rodziców, który przekazał mu nieruchomości położone na 
terytorium tego państwa, od dochodów z tytułu najmu przysporzonych 
przez te nieruchomości, nie przyznaje takiego odliczenia podatnikowi 
niebędącemu rezydentem, o ile zobowiązanie do płatności tych rent 
wynika z przekazania rzeczonych nieruchomości. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 13.2.2010. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 31 marca 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Varhoven administrativen sad — Bułgaria) 
— Aurubis Balgaria AD przeciwko Nachalnik na Mitnitsa 

Stolichna, dawniej Nachalnik na Mitnitsa Sofia 

(Sprawa C-546/09) ( 1 ) 

(Kodeks celny — Cła — Dług celny w przywozie — Odsetki 
za zwłokę — Okres pobierania odsetek za zwłokę — Odsetki 

wyrównawcze) 

(2011/C 152/12) 

Język postępowania: bułgarski 

Sąd krajowy 

Varhoven administrativen sad 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Aurubis Balgaria AD 

Strona pozwana: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, dawniej 
Nachalnik na Mitnitsa Sofia 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Varhoven Administrativen Sad — Wykładnia art. 214 ust. 3, 
art. 222 ust. 1 lit. a) i art. 232 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawia
jącego Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 302, s. 1) oraz 
rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 
1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporzą
dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (Dz.U. L 253, s. 1) — Pobranie 
przez krajowe organy celne odsetek za zwłokę od kwoty dodat
kowych należności celnych za okres, który następuje po począt
kowym zaksięgowaniu należności celnych — Pobranie odsetek 
wyrównawczych za okres pomiędzy zgłoszeniem celnym i
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