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Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 15.6.2006 –
komissio vastaan Itävalta
(asia C-262/05)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivi 2001/19/EY –
Tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien
asiakirjojen vastavuoroinen tunnustaminen – Sairaanhoitajat, hammaslääkärit,
eläinlääkärit, kätilöt, arkkitehdit, farmasian alan työntekijät ja lääkärit – Direktiivin
määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Yhteisöjen
tuomioistuimen arviointi siitä, onko kanne perusteltu – Huomioon otettava tilanne
– Tilanne perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättyessä (EY 226 artikla)
(ks. 8 kohta)

Aihe

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Ammatillisen koulutuksen
tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä annettujen neuvoston direktiivien
89/48/ETY ja 92/51/ETY sekä yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien,
hammaslääkäreiden, eläinlääkäreiden, kätilöiden, arkkitehtien, farmasian alan ja
lääkäreiden toimintaa koskevien direktiivien 77/452/ETY, 77/453/ETY, 78/686/ETY,
78/687/ETY, 78/1026/ETY, 78/1027/ETY, 80/154/ETY, 80/155/ETY, 85/384/ETY,
85/432/ETY, 85/433/ETY ja 93/16/ETY muuttamisesta 14 päivänä toukokuuta 2001
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/19/EY (EYVL L 206,
s. 1) säädetyssä määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti

Ratkaisu

1)
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Itävallan tasavalta ei ole noudattanut ammatillisen koulutuksen tunnusta
mista koskevasta yleisestä järjestelmästä annettujen neuvoston direktiivien
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89/48/ETY ja 92/51/ETY sekä yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoita
jien, hammaslääkäreiden, eläinlääkäreiden, kätilöiden, arkkitehtien, farma
sian alan ja lääkäreiden toimintaa koskevien direktiivien 77/452/ETY,
77/453/ETY, 78/686/ETY, 78/687/ETY, 78/1026/ETY, 78/1027/ETY,
80/154/ETY, 80/155/ETY, 85/384/ETY, 85/432/ETY, 85/433/ETY ja 93/16/
ETY muuttamisesta 14 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/19/EY mukaisia velvoitteitaan,
koska se ei ole säädetyssä määräajassa antanut kyseisen direktiivin
täysimääräisen noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia
määräyksiä.

2)

Itävallan tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 15.6.2006 –
komissio vastaan Saksa

(asia C-264/05)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivi 2001/19/EY –
Tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien
asiakirjojen vastavuoroinen tunnustaminen – Sairaanhoitajat, hammaslääkärit,
eläinlääkärit, kätilöt, arkkitehdit, farmasian alan työntekijät ja lääkärit – Direktiivin
määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Yhteisöjen
tuomioistuimen arviointi siitä, onko kanne perusteltu – Huomioon otettava tilanne
– Tilanne perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättyessä (EY 226 artikla)
(ks. 8 kohta)
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