
– az oklevél három évnél hosszabb posztgraduális képzést
tanúsít, tekintve, hogy ezen oklevél megszerzéséhez
rendelkezni kell gyógyszerész képesítést adó egyetemi
oklevéllel, el kell végezni teljes egészében a megfelelő
szakosodásra irányuló képzést, és le kell tenni egy vizsgát.

– az oklevél azt tanúsítja, hogy ennek birtokosa rendelkezik
az ahhoz szükséges képesítéssel, hogy Spanyolországban
kórházi gyógyszerész tevékenységet folytasson.

2. Hasonlóképpen, a „kórházi gyógyszerész” szakma Spanyol-
országban a 89/48/EGK irányelv szerinti „szabályozott
szakma.”

3. A gyógyszerészoklevelek, -bizonyítványok és a képesítés
megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elisme-
réséről és az egyes gyógyszerész-tevékenységekre vonatko-
zóan a letelepedés szabadságának tényleges gyakorlását
elősegítő intézkedésekről szóló, 1985. szeptember 16-i
85/433/EGK tanácsi irányelv (2) nem alkalmazható a kórházi
gyógyszerész szakmára.

4. Következésképpen, a Spanyol Királyság köteles volt a
89/48/EGK irányelvet átültetni a kórházi gyógyszerész
szakma vonatkozásában. Mivel 1991. január 4-ig a Spanyol
Királyság nem fogadta el az ehhez szükséges intézkedéseket,
nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

(1) HL L 19., 1989.1.24., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet,
1. kötet, 337. o.

(2) HL L 253., 37. o., magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 1. kötet
132. o.

2007. február 1-jén benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-40/07. sz. ügy)

(2007/C 82/34)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D.
Recchia, J.-B. Laignelot meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt

hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) – nem teljesítette
az ezen irányelv 13. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötele-
zettségeit;

– kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2001/42/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2004.
július 21-én lejárt

(1) HL. L 197., 30. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet,
157. o.

2007. február 2-án benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság
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Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K.
Simonsson, M. Konstantinidis és F. Hoffmeister)

Alperes: Görög Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság – mivel
2005. március 18-án „A hajóknak és a kikötőlétesítmé-
nyeknek a SOLAS-egyezmény XI-2 fejezete és az ISPS-kód
szerinti követelményeknek való megfelelősége ellenőrzésére”
vonatkozó javaslatot nyújtott be a Nemzetközi Tengerészeti
Szervezethez (IMO) – nem teljesítette az Európai Közösség
létrehozásáról szóló szerződés 10. és 71. cikkeiből, valamint
80. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

– kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság szerint az a tény, hogy a Görög Köztársaság a
Közösség felhatalmazása nélkül a hajók és kikötőlétesítmények
védelmének fokozásáról szóló 725/2004 (1) rendelet alkalmazási
körébe tartozó javaslatot nyújtott be a Nemzetközi Tengerészeti
Szervezethez, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 10. és
71. cikkeiből, valamint 80. cikkének (2) bekezdéséből eredő
kötelezettségei megsértésének minősül.
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