TEAVE AVALDAMATA OTSUSTE KOHTA

Euroopa Kohtu (viies koda) 15. juuni 2006. aasta otsus —
komisjon vs. Austria

(kohtuasi C-262/05)

Liikmesriigi kohustuse rikkumine — Direktiiv 2001/19/EÜ — Diplomite, tunnistuste
ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikune tunnustamine —
Üldõed, hambaarstid, veterinaarid, ämmaemandad, arhitektid, farmatseudid
ja arstid — Ettenähtud tähtajaks ülevõtmata jätmine

Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi — Põhjendatuse kontrollimine Euroopa Kohtu
poolt — Arvesse võetav olukord — Olukord põhjendatud arvamuses määratud
tähtaja lõpul (EÜ artikkel 226) (vt punkt 8)

Ese

Liikmesriigi kohustuse rikkumine — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. mai
2001. aasta direktiivi 2001/19/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 89/48/
EMÜ ja 92/51/EMÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise üldsüsteemi kohta ja
nõukogu direktiive 77/452/EMÜ, 77/453/EMÜ, 78/686/EMÜ, 78/687/EMÜ,
78/1026/EMÜ, 78/1027/EMÜ, 80/154/EMÜ, 80/155/EMÜ, 85/384/EMÜ, 85/432/
EMÜ, 85/433/EMÜ ja 93/16/EMÜ, mis käsitlevad üldõdede, hambaarstide,
veterinaaride, ämmaemandate, arhitektide, farmatseutide ja arstide kutsealasid
(EÜT L 206, lk 1; ELT eriväljaanne 05/04, lk 138), ettenähtud tähtajaks ülevõtmata
jätmine.

Resolutiivosa

1.
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Kuna Austria Vabariik ei ole ettenähtud tähtajaks vastu võtnud kõiki
vajalikke õigus- ja haldusnorme, et täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu
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14. mai 2001. aasta direktiivi 2001/19/EÜ, millega muudetakse nõukogu
direktiive 89/48/EMÜ ja 92/51/EMÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise
üldsüsteemi kohta ja nõukogu direktiive 77/452/EMÜ, 77/453/EMÜ,
78/686/EMÜ, 78/687/EMÜ, 78/1026/EMÜ, 78/1027/EMÜ, 80/154/EMÜ,
80/155/EMÜ, 85/384/EMÜ, 85/432/EMÜ, 85/433/EMÜ ja 93/16/EMÜ, mis
käsitlevad üldõdede, hambaarstide, veterinaaride, ämmaemandate, arhitek
tide, farmatseutide ja arstide kutsealasid, siis on Austria Vabariik rikkunud
sellest direktiivist tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Austria Vabariigilt.

Euroopa Kohtu (viies koda) 15. juuni 2006. aasta otsus —
komisjon vs. Saksamaa

(kohtuasi C-264/05)

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2001/19/EÜ — Diplomite, tunnis
tuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikune tunnusta
mine — Üldõed, hambaarstid, veterinaarid, ämmaemandad, arhitektid, farmatseudid
ja arstid — Ettenähtud tähtajaks üle võtmata jätmine

1.

Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi — Põhjendatuse kontrollimine
Euroopa Kohtu poolt — Arvesse võetav olukord — Olukord põhjendatud
arvamuses määratud tähtaja lõpul (EÜ artikkel 226) (vt punkt 8)
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