
A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

– állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság nem teljesítette a
szakképesítések elismerésének általános rendszeréről szóló
89/48/EGK és 92/51/EGK tanácsi irányelv, valamint az álta-
lános ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a szülésznői, az
építészmérnöki, a gyógyszerészi és az orvosi hivatásról szóló
77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK, 78/687/EGK,
78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK, 80/155/EGK,
85/384/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK és 93/16/EGK
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2001. május 14-i
európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) maradéktalan átül-
tetésével kapcsolatos kötelezettségeit, mivel nem fogadta el
az irányelv átültetéséhez szükséges törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseket, illetve ezekről a rendelkezé-
sekről nem értesítette a Bizottságot;

– kötelezze az Osztrák Köztársaság a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv átültetésére megállapított határidő 2003. január 3-
án lejárt.

(1) HL L 206., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 6.
o.
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Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: Hans Støvlbæk
és Andreas Manville, a Jogi Szolgálat tagjai) 2005. június 22-én
keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a
Németországi Szövetségi Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

– állapítsa meg, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság
nem teljesítette a szakképesítések elismerésének általános
rendszeréről szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK tanácsi irányelv,
valamint az általános ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a
szülésznői, az építészmérnöki, a gyógyszerészi és az orvosi
hivatásról szóló 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK,
78/687/EGK, 78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK,
80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK és
93/16/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2001.
május 14-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) mara-
déktalan átültetésével kapcsolatos kötelezettségeit, mivel nem
fogadta el az irányelv átültetéséhez szükséges törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, illetve ezekről a
rendelkezésekről nem értesítette a Bizottságot;

– kötelezze a Németországi Szövetségi Köztársaságot a költ-
ségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv átültetésére megállapított határidő 2003. január 3-
án lejárt.

(1) HL L 206., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 6.
o.
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