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DOMSTOLEN

DOMSTOLENS DOM

af 9. februar 1994

i sag C-154/93 , Abdullah Tawil-Albertini mod Ministre des
affaires sociales ( anmodning om præjudiciel afgørelse fra
Frankrigs Conseil d'État) (^
(»Etablering og udveksling af tjenesteydelser — tandlæger
— anerkendelse af kvalifikationsbeviser« )
( 94/C 90/01 )

en tandlægeuddannelse i en af Fællesskabets medlems
stater.

(!) EFT nr . C 142 af 20 . 5 . 1993 .
(2 ) EFT nr. L 233 af 24 . 8 . 1978 , s . 1 .

DOMSTOLENS DOM

af 23 . februar 1994

(Processprog: fransk)

(Foreløbig oversættelse. Den endelige oversættelse vil blive
offentliggjort i Samling af Afgørelser)
I sag C-154/93 , angående en anmodning, som Frankrigs
Conseil d'État i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har

indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende
sag Abdullah Tawil-Albertini mod Ministre des affaires
sociales at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolk
ningen af artikel 7 i Rådets direktiv 78/686/EØF af 25 . juli
1978 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifi
kater og andre kvalifikationsbeviser for tandlæger og om
foranstaltninger, der skal lette den faktiske udøvelse af
retten til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser (2 ),
har Domstolen, sammensat af præsidenten, O. Due, afde
lingsformændene M. Díez de Velasco og D. A. O. Edward
(refererende dommer ) samt dommerne C. N. Kakouris, R.
Joliet, F. A. Schockweiler og M. Zuleeg; generaladvokat: M.
Darmon; justitssekretær: ekspeditionssekretær H. A. Rühl,
den 9 . februar 1994 afsagt dom, hvis konklusion lyder
således :

Medlemsstaterne er ikke ifølge artikel 7 i Rådets direktiv
78/686/EØF af 25. juli 1978 om gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser
for tandlæger og om foranstaltninger, der skal lette den
faktiske udøvelse af retten til etablering og fri udveksling af
tjenesteydelser, forpligtet til at anerkende eksamensbeviser,
certifikater og andre kvalifikationsbeviser, der ikke vedrører

i sag C-4 19/92, Ingetraut Scholz mod Opera Universitaria
di Cagliari og Cinzia Porcedda ( anmodning om præjudiciel
afgørelse fra Tribunale amministrativo regionale per la
Sardegna (*)
(»Arbejdskraftens frie bevægelighed — udvælgelsesprøve
med henblik på ansættelse inden for det offentlige —
erhvervserfaring fra en anden medlemsstat«)
( 94/C 90/02 )

(Processprog: italiensk)
(Foreløbig oversættelse. Den endelige oversættelse vil blive
offentliggjort i Samling af Afgørelser)
I sag C-4 19/92, angående en anmodning, som Tribunale
amministrativo regionale per la Sardegna ( Italien) i medfør
af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for
i den for nævnte ret verserende sag Ingetraut Scholz mod
Opera Universitaria di Cagliari og Cinzia Porcedda at opnå
en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af EØFtraktatens artikel 7 og 48 samt artikel 1 og 3 i Rådets
forordning (EØF ) nr. 1612/68 af 15 . oktober 1968 om
arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesska

bet (2 ), har Domstolen, sammensat af præsidenten, O. Due,
afdelingsformændene G. F. Mancini, J. C. Moitinho de
Almeida og M. Díez de Velasco (refererende dommer) samt
dommerne C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, M. Zuleeg,
P. J. G. Kapteyn og J. L. Murray; generaladvokat: F. G.
Jacobs; justitssekretær: ekspeditionssekretær D. Louter
man-Hubeau, den 23 . februar 1994 afsagt dom, hvis
konklusion lyder således:

