OPLYSNINGER OM DE IKKE OFFENTLIGGJORTE AFGØRELSER

Domstolens dom (Femte Afdeling) af 15. juni 2006 —
Kommissionen mod Østrig

(sag C-262/05)

»Traktatbrud — direktiv 2001/19/EF — gensidig anerkendelse af eksamensbeviser,
certifikater og andre kvalifikationsbeviser — sygeplejerske, tandlæge, dyrlæge,
jordemor, arkitekt, farmaceut og læge — manglende gennemførelse inden for den
fastsatte frist«

Traktatbrudssøgsmål — Domstolens prøvelse af søgsmålsgrundlaget — relevante
forhold — forholdene ved udløbet af den i den begrundede udtalelse fastsatte frist
(art. 226 EF) (jf. præmis 8)

Angående

Traktatbrudssøgsmål — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001 om ændring af
Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordning for
anerkendelse af erhvervsuddannelser og om ændring af Rådets direktiv 77/452/
EØF, 77/453/EØF, 78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/
EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF, 85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om
følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje,
tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter og læger (EFT L 206, s. 1).

Konklusion

1)
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Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Europa
Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001 om ændring af
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Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordning for
anerkendelse af erhvervsuddannelser og om ændring af Rådets direktiv
77/452/EØF, 77/453/EØF, 78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/
EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF, 85/432/EØF, 85/433/EØF og
93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for den almene
sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter,
farmaceuter og læger, idet den ikke inden for den fastsatte frist har vedtaget
de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for fuldt ud at
gennemføre direktivet.

2)

Republikken Østrig betaler sagens omkostninger.

Domstolens dom (Femte Afdeling) af 15. juni 2006 —
Kommissionen mod Tyskland

(sag C-264/05)

»Traktatbrud — direktiv 2001/19/EF — gensidig anerkendelse af eksamensbeviser,
certifikater og andre kvalifikationsbeviser — sygeplejerske, tandlæge, dyrlæge,
jordmoder, arkitekt, farmaceut og læge — manglende gennemførelse inden for den
fastsatte frist«

1.

Traktatbrudssøgsmål — Domstolens prøvelse af søgsmålsgrundlaget —
relevante forhold — forholdene ved udløbet af den i den begrundede
udtalelse fastsatte frist (art. 226 EF) (jf. præmis 8)
I - 83*

