ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 15ης Ιουνίου 2006 —
Επιτροπή κατά Αυστρίας
(Υπόθεση C-262/05)

«Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 2001/19/ΕΚ — Αμοιβαία αναγνώριση των
διπλωμάτων, πιστοποιητικών και λοιπών τίτλων — Νοσηλευτής, οδοντίατρος,
κτηνίατρος, μαία, αρχιτέκτων, φαρμακοποιός και ιατρός — Παράλειψη μεταφοράς
στο εσωτερικό δίκαιο εντός της ταχθείσας προθεσμίας»

Προσφυγή λόγω παραβάσεως — Εξέταση του βασίμου από το Δικαστήριο —
Κατάσταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη — Κατάσταση κατά τη λήξη της

προθεσμίας που τάχθηκε με την αιτιολογημένη γνώμη (Άρθρο 226 ΕΚ) (βλ. σκέψη 8)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράλειψη μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο, εντός
της ταχθείσας προθεσμίας, της οδηγίας 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2001, που τροποποιεί τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ
και 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των
επαγγελματικών προσόντων καθώς και τις οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ,
78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ,
80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ και 93/16/ΕΟΚ του
Συμβουλίου που αφορούν το επάγγελμα του νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές

φροντίδες, του οδοντιάτρου, του κτηνιάτρου, της μαίας, του αρχιτέκτονα, του
φαρμακοποιού και του ιατρού (ΕΕ L 206, σ. 1)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει

1)

I - 82*

Η Δημοκρατία της Αυστρίας, μη θεσπίζοντας, εντός της ταχθείσας
προθεσμίας, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

διατάξεις προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη μεταφορά στο εσωτερικό
δίκαιο της οδηγίας 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2001, που τροποποιεί τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ
και 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα γενικό σύστημα
αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων καθώς και τις οδηγίες
77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ,
78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ,
85/433/ΕΟΚ και 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορούν το επάγγελμα
του νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, του οδοντιάτρου, του
κτηνιάτρου, της μαίας, του αρχιτέκτονα, του φαρμακοποιού και του ιατρού,
παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία αυτή.

2)

Καταδικάζει τη Δημοκρατία της Αυστρίας στα δικαστικά έξοδα.

Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 15ης Ιουνίου 2006 —
Επιτροπή κατά Γερμανίας

(Υπόθεση C-264/05)

«Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 2001/19/ΕΚ — Αμοιβαία αναγνώριση των
διπλωμάτων, πιστοποιητικών και λοιπών τίτλων — Νοσηλευτής, οδοντίατρος,
κτηνίατρος, μαία, αρχιτέκτονας, φαρμακοποιός και ιατρός — Παράλειψη
μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας»

Προσφυγή λόγω παραβάσεως — Εξέταση του βασίμου από το Δικαστήριο —
Κατάσταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη — Κατάσταση κατά την εκπνοή της

ταχθείσας με την αιτιολογημένη γνώμη προθεσμίας (Άρθρο 226 ΕΚ) (βλ. σκέψη 8)
I - 83*

