INFORMĀCIJA PAR NEPUBLICĒTAJIEM NOLĒMUMIEM

Tiesas (piektā palāta) 2006. gada 15. jūnija spriedums — Komisija/Austrija

(lieta C-262/05)

Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2001/19/EK — Diplomu, sertifikātu un citu
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēja atzīšana — Medicīnas māsa,
zobārsts, veterinārārsts, vecmāte, arhitekts, farmaceits un ārsts — Netransponēšana
noteiktajā termiņā

Prasība sakarā ar valsts pienākumu neizpildi — Pamatotības pārbaude Tiesā —
Vērā ņemamais stāvoklis — Stāvoklis, beidzoties argumentētajā atzinumā noteikta
jam termiņam (EKL 226. pants) (sal. ar 8. punktu)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 14. maija
Direktīvas 2001/19/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 89/48/EEK un Padomes
Direktīvu 92/51/EEK par vispārēju sistēmu profesionālo kvalifikāciju atzīšanai, kā arī
Padomes Direktīvas 77/452/EEK, 77/453/EEK, 78/686/EEK, 78/687/EEK, 78/1026/
EEK, 78/1027/EEK, 80/154/EEK, 80/155/EEK, 85/384/EEK, 85/432/EEK, 85/433/
EEK un 93/16/EEK attiecībā uz vispārējās aprūpes māsu, zobārstu, veterinārārstu,
vecmāšu, arhitektu, farmaceitu un ārstu profesijām (OV L 206, 1. lpp.), netranspo
nēšana noteiktajā termiņā

Rezolutīvā daļa

1)

I - 82*

Nepieņemot noteiktajā termiņā normatīvus un administratīvus aktus, kas
vajadzīgi, lai pilnībā transponētu Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada
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14. maija Direktīvu 2001/19/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 89/48/
EEK un Padomes Direktīvu 92/51/EEK par vispārēju sistēmu profesionālo
kvalifikāciju atzīšanai, kā arī Padomes Direktīvas 77/452/EEK, 77/453/EEK,
78/686/EEK, 78/687/EEK, 78/1026/EEK, 78/1027/EEK, 80/154/EEK,
80/155/EEK, 85/384/EEK, 85/432/EEK, 85/433/EEK un 93/16/EEK attiecībā
uz vispārējās aprūpes māsu, zobārstu, veterinārārstu, vecmāšu, arhitektu,
farmaceitu un ārstu profesijām, Austrijas Republika nav izpildījusi pienāku
mus, ko tai uzliek šī direktīva.

2)

Austrijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Tiesas (piektā palāta) 2006. gada 15. jūnija spriedums — Komisija/Vācija

(lieta C-264/05)

Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2001/19/EK — Diplomu, sertifikātu un citu
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēja atzīšana — Medicīnas māsa,
zobārsts, veterinārārsts, vecmāte, arhitekts, farmaceits un ārsts — Netransponēšana
noteiktajā termiņā

1.

Prasība sakarā ar valsts pienākumu neizpildi — Pamatotības pārbaude
Tiesā — Vērā ņemamais stāvoklis — Stāvoklis, beidzoties argumentētajā
atzinumā noteiktajam termiņam (EKL 226. pants) (sal. ar 8. punktu)
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