
Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A szakmai képesítések elis
meréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 225., 22. o.) való 
megfeleléshez szükséges valamennyi intézkedés előírt határidőn 
belül történő elfogadásának, illetve közlésének elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. A Francia Köztársaság — mivel nem fogadta el mindazon 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szük
ségesek ahhoz, hogy megfeleljen a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az ezen irányelv 63. 
cikkéből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 6., 2009.1.10. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2009. szeptember 24-i ítélete — 
az Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák 

Köztársaság 

(C-477/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2005/36/EK irányelv — A 
szakmai képesítések elismerése — Az előírt határidőn belüli 

átültetés elmaradása) 

(2009/C 282/23) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: 
H. Støvlbæk és M. Adam meghatalmazottak) 

Alperes: Osztrák Köztársaság (képviselő: C. Pesendorfer megha
talmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A szakmai képesítések elis
meréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 225., 22. o.) való 
megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belül 
történő elfogadásának elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. Az Osztrák Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem 
fogadta el mindazon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke
zéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy átültesse a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 

2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet — nem 
teljesítette az ezen irányelv 63. cikkéből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság az Osztrák Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 69., 2009.3.21. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2009. október 1-jei ítélete — Az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság 

(C-502/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2005/60/EK irányelv — A 
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus 
finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzése — 
A teljes átültetés hiánya — Az átültető intézkedések közlé

sének hiánya) 

(2009/C 282/24) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: 
P. Dejmek és E. Adsera Ribera meghatalmazottak) 

Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: J. López-Medel Bascones 
meghatalmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A pénzügyi rendszereknek a 
pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 
2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 
309., 15. o.) való megfeleléshez szükséges intézkedések előírt 
határidőben történő meghozatalának elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. A Spanyol Királyság — mivel nem fogadta el mindazokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szük
ségesek ahhoz, hogy megfeleljen a pénzügyi rendszereknek a pénz
mosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhaszná
lásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és mivel nem közölte 
az Európai Közösségek Bizottságával az e megfelelés biztosítását 
szolgáló belső jogi rendelkezéseket — nem teljesítette a fenti 
irányelv 45. cikkéből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 6., 2009.1.10.
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