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Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K.
Walkerová és H. Støvlbæk, meghatalmazotti minőségben)

Alperes: Cseh Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Cseh Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve
az orvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzé-
séről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről
szóló, 1993. április 5-i 93/16/EGK tanácsi irányelvnek (1),
vagy legalábbis nem közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal
– nem teljesítette az irányelv 44. cikkéből eredő kötelezettsé-
geit;

– kötelezze a Cseh Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv nemzeti jogba való átültetésének határideje 2004.
április 30-án lejárt.

(1) Az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi okle-
velek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanú-
sítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1993. április 5-i
93/16/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 165., 1 o.; magyar nyelvű
különkiadás 6. fejezet, 2. kötet, 86. o.)

2006. május 4-én benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Cseh Köztársaság

(C-204/06. sz. ügy)

(2006/C 143/53)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K.
Walkerová és H. Støvlbæk, meghatalmazotti minőségben)

Alperes: Cseh Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Cseh Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés
megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elisme-
réséről, illetve a szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabad-
sága eredményes gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló,
1978. július 25-i 78/686/EGK tanácsi irányelvnek (1), vagy
legalábbis nem közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal –
nem teljesítette az irányelv 24. cikkéből eredő kötelezettsé-
geit;

– kötelezze a Cseh Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv nemzeti jogba való átültetésének határideje 2004.
április 30-án lejárt.

(1) HL 1978. L 233., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1.
kötet, 67. o.

A Bíróság elnökének 2005. december 1-jei végzése – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország

(C-294/03. sz. ügy) (1)

(2006/C 143/54)

Az eljárás nyelve: angol

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

(1) HL C 213., 2003.9.6.
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