
Ellentétes az EK 39. cikkével az, ha valamely tagállam más tagállam
állampolgárságával rendelkező, első állást kereső olyan kérelmezőtől,
aki nem az előbbi tagállamban lakóhellyel rendelkező migráns
munkavállaló eltartott gyermeke, kizárólag azon okból tagadja meg
az áthidaló járadékot, hogy az érintett más tagállamban fejezte be a
középfokú tanulmányait.

(1) HL C 201., 2004.08.07.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(hatodik tanács)

2005. október 20.

a C-505/04. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2001/19/EK irányelv –
Oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló
egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerése – Általános ápoló,
fogorvos, állatorvos, szülésznő, építészmérnök, gyógyszerész
és orvos – Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása –

Gibraltár)

(2005/C 315/12)

(Az eljárás nyelve: angol)

A C-505/04. sz., az Európai Közösségek Bizottsága (megha-
talmazott: H. Støvlbæk) kontra Nagy-Britannia és Észak-
Írország Egyesült Királysága (meghatalmazott: S. Nwaokolo)
ügyben, az EK 226. cikk alapján kötelezettségszegés megállapí-
tása iránt 2004. december 8-án benyújtott kereset tárgyában, a
Bíróság (hatodik tanács) tagjai: J.-P. Puissochet, a hatodik tanács
elnökeként eljáró bíró, S. von Bahr és A. Borg Barthet (előadó)
bírák, főtanácsnok: A. Tizzano, hivatalvezető: R. Grass 2005.
október 20-án meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a
következő:

1) Mivel nem fogadta el Gibraltár esetében azokat a törvényi, rende-
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy megfeleljen a szakképesítések elismerésének általános rend-
szeréről szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK tanácsi irányelv, vala-
mint 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, Nagy-

Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága nem teljesítette az
ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát
kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 31., 2005.2.5.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(negyedik tanács)

2005. október 20.

a C-70/05. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra
Luxemburgi Nagyhercegség ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2000/78/EK irányelv – A
foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő
bánásmód – Az előírt határidőben történő átültetés elmulasz-

tása)

(2005/C 315/13)

(Az eljárás nyelve: francia)

A C-70/05. sz. Európai Közösségek Bizottsága (meghatal-
mazott: D. Martin) kontra Luxemburgi Nagyhercegség
(meghatalmazott: S. Schreiner) ügyben, az EK 226. cikk alapján
kötelezettségszegés megállapítása iránt 2005. február 14-én
benyújtott kereset tárgyában, a Bíróság (negyedik tanács), tagjai:
N. Colneric (előadó), a negyedik tanács elnökeként eljáró bíró,
K. Lenaerts és Juhász E. bírák, főtanácsnok: L.A. Geelhoed, hiva-
talvezető: R. Grass, 2005. október 20-án meghozta ítéletét,
amelynek rendelkező része a következő:

1) A Bíróság megállapítja, hogy mivel nem fogadta el azokat a
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a foglalkoztatás és a munka-
végzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi
irányelvnek, a Luxemburgi Nagyhercegség nem teljesítette az ezen
irányelv alapján fennálló kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi a költségek
viselésére.

(1) HL C 82., 2005.4.2.
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