INFORMACE O NEZVEŘEJNĚNÝCH ROZHODNUTÍCH

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 15. června 2006,
Komise v. Rakouská republika

(Věc C-262/05)

„Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2001/19/ES — Vzájemné uznávání
diplomů, osvědčení a jiných dokladů — Zdravotní sestra, zubní lékař, veterinární
lékař, porodní asistentka, architekt, farmaceut a lékař — Neprovedení
ve stanovené lhůtě“

Žaloba pro nesplnění povinnosti — Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem — Stav,
k němuž se má přihlédnout — Stav po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném
stanovisku (Článek 226 ES) (viz bod 8)

Předmět

Nesplnění povinnosti státem — Neprovedení směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/
EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací
a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/
EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/
EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči
(ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního
lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře (Úř. věst. L 206, s. 1;
Zvl. vyd. 05/04, s. 138) ve stanovené lhůtě.

Výrok

1)

II - 82*

Rakouská republika tím, že ve stanovené lhůtě nepřijala všechny právní
a správní předpisy nezbytné pro zajištění úplného provedení směrnice
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Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou
se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro
uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS,
78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS,
80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS
o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele
odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře,
porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře, nesplnila povinnosti,
které pro ni vyplývají z této směrnice.

2)

Rakouské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 15. června 2006,
Komise v. Německo

(Věc C-264/05)

„Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2001/19/ES — Vzájemné uznávání
diplomů, osvědčení a jiných dokladů — Zdravotní sestra, zubní lékař, veterinární
lékař, porodní asistentka, architekt, farmaceut a lékař — Neprovedení
ve stanovené lhůtě“

Žaloba pro nesplnění povinnosti — Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem — Stav,
k němuž se má přihlédnout — Stav po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném
stanovisku (Článek 226 ES) (viz bod 8)
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