
2. Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, 
másrészről a Bolgár Köztársaság közötti társulás létesítéséről 
szóló Európa-megállapodás 38. cikkének (1) bekezdésével 
ellentétes volt-e az osztrák Rechtsanwaltsordnung 30. §-a 
(1) és (5) bekezdésének — miszerint a bejegyzéshez többek 
között az osztrák vagy ezzel azonos elbírálás alá eső állam
polgárságot kell bizonyítani — egy osztrák ügyvédnél foglal
koztatott bolgár állampolgár 2004. január 2-án benyújtott 
bejegyzési kérelmére, az osztrák Rechtsanwaltsordnung 
15.§-ának (3) bekezdése szerinti igazolvány kiállítására, vala
mint a kérelemnek az egyéb feltételek fennállása és az 
osztrák letelepedési és munkavállalási engedéllyel való 
rendelkezés ellenére kizárólag az állampolgárságra alapított 
elutasítására történő alkalmazása? 

( 1 ) HL 1994.12.31. L 358., 3. o. 
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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Feljogosítja-e a 97/80/EK tanácsi irányelv ( 1 ) 4. cikkének (1) 
bekezdése a szakképzésre jelentkezőt — aki úgy ítéli meg, 
hogy az egyenlő bánásmód elvének vele szembeni alkalma
zásának elmulasztása miatt utasították el a szakképzésben 
való részvételét — arra, hogy információhoz jusson a 
szóban forgó kurzus többi jelentkezőjének — különösen a 
felvételt nyert jelentkezőknek — a képesítéséről, hogy így a 
jelentkező a „bíróság vagy más illetékes hatóság előtt olyan 

tényekre hivatkoz[hasson], amelyekből közvetlen vagy 
közvetett megkülönböztetésre lehet következtetni”? 

2. Feljogosítja-e a 76/207/EGK tanácsi irányelv ( 2 ) 4. cikke a 
szakképzésre jelentkezőt — aki úgy ítéli meg, hogy megta
gadták tőle a szakképzésben „azonos feltételekkel” történő 
részvételt, és „nemi megkülönböztetés” áldozatává vált a 
szakképzésben való részvétel szempontjából — arra, hogy 
a kurzus szervezőjének birtokában lévő információhoz 
jusson a szóban forgó kurzus többi jelentkezőjének — külö
nösen a felvételt nyert jelentkezőknek — a képesítéséről? 

3. Feljogosítja-e a „nemi alapon [történő] hátrányos megkülön
böztetés[t]” a szakképzéshez történő „hozzájutás” vonatko
zásában megtiltó 2002/73/EK tanácsi irányelv ( 3 ) 3. cikke a 
szakképzésre jelentkezőt — aki azt kifogásolja, hogy „nemi 
alapon” történő hátrányos megkülönböztetés érte a szakkép
zésben való részvétel szempontjából — arra, hogy a kurzus 
szervezőjének birtokában lévő információhoz jusson a 
szóban forgó kurzus többi jelentkezőjének — különösen a 
felvételt nyert jelentkezőknek — a képesítéséről? 

4. Különbözik-e az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdése 
szerinti kötelezettség jellege a felek általi peranyag-szolgál
tatás elvére épülő kontradiktórius igazságszolgáltatási rend
szerű tagállamban (a bírói kezdeményezésen alapuló igaz
ságszolgáltatási rendszerűvel összehasonlítva), és ha igen, 
mely tekintetben? 

5. A fent említett irányelvek által biztosított információkhoz 
való hozzáférés jogát csorbíthatja-e a bizalmas kezelésre 
vonatkozó nemzeti és európai jogszabályok alkalmazása? 

( 1 ) A nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés esetén a bizo
nyítási teherről szóló, 1997. december 15-i 97/80/EK tanácsi 
irányelv (HL L 14., 6. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. 
kötet, 264. o.) 

( 2 ) A férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavál
lalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén 
történő végrehajtásáról szóló, 1976. február 9-i 76/207/EGK tanácsi 
irányelv (HL L 39., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. 
kötet, 187. o.) 

( 3 ) A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, 
a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő 
végrehajtásáról szóló 76/207/EGK tanácsi irányelv módosításáról 
szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/73/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (HL L 269., 15. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. 
fejezet, 4. kötet, 255. o.)
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