
Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv belső jogrendbe való átültetésének határideje 2003.
december 27-én lejárt.

(1) HL L 168., 2002.6.27., 43. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Francia Köztár-
saság ellen 2005. április 8-án benyújtott kereset

(C-164/05. sz. ügy)

(2005/C 115/33)

(Az eljárás nyelve: francia)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: D. Maidani és H.
Støvlbæk, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím:
Luxembourg, 2005. április 8-án keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Bíróságához a Francia Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy megfeleljen a szakképesítések elismeré-
sének általános rendszeréről szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK
tanácsi irányelv, valamint az általános ápolói, a fogorvosi, az
állatorvosi, a szülésznői, az építészmérnöki, a gyógyszerészi
és az orvosi hivatásról szóló 77/452/EGK, 77/453/EGK,
78/686/EGK, 78/687/EGK, 78/1026/EGK, 78/1027/EGK,
80/154/EGK, 80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/EGK,
85/433/EGK és 93/16/EGK tanácsi irányelv módosításáról
szóló, 2001. május 14-i 2001/19/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis erről nem tájékoztatta
a Bizottságot, a Francia Köztársaság nem teljesítette az
irányelv alapján fennálló kötelezettségeit;

2) kötelezze a Francia Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv belső jogrendbe való átültetésének határideje 2003.
január 1-jén lejárt.

(1) HL L 206., 2001.7.31., 1. o.

A C-426/03, C-427/03, C-428/03 és C-429/03. sz. ügy
törlése (1)

(2005/C 115/34)

(Az eljárás nyelve: olasz)

2004. december 15-i végzésével az Európai Közösségek Bírósá-
gának elnöke elrendelte a C-426/03, C-427/03, C-428/03 és C-
429/03. sz. (a Commissione tributaria provinciale di Massa
Carrara előzetes döntéshozatal iránti kérelmei): GE.M.E.G. Srl
kontra Comune di Carrara CERIT SpA.(C-426/03), OMYA Spa
kontra Comune di Carrara (C-427/03), Roberto Lorenzoni
kontra Comune di Carrara Bipielle Riscossioni SpA (C-428/03)
és DUEGI TRASPORTI Srl kontra Comune di Carrara (C-429/
03) egyesített ügyek törlését.

(1) HL C 21., 2004.1.24.
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