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

(1) HL C 296., 2005.11.26.

A Bíróság (ötödik tanács) 2007. május 24-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-394/05. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2000/53/EK irányelv –

Elhasználódott járművek – 3. cikk (5) bekezdése, 5. cikk (1)
bekezdése, 7. cikk (2) bekezdése, valamint 8. cikk (3) és (4)

bekezdése – Nem megfelelő átültetés)

(2007/C 155/05)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D.
Recchia és M. Konstantinidis, meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: I. M. Braguglia és P.
Gentili, meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az elhasználódott járművekről
szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 269., 34. o.; magyar nyelvű különkiadás 15.
fejezet, 5. kötet, 224. o.) 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10. és 12.
cikkének megsértése

Rendelkező rész

1) Az Olasz Köztársaság – mivel elfogadta a 2003. június 24-i
209. sz. törvényrendeletet, amely az elhasználódott járművekről
szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK parlamenti és tanácsi
irányelv rendelkezéseit nem az irányelvnek megfelelően ülteti át a
nemzeti jogba – nem teljesítette a fenti irányelv 3. cikkének (5)
bekezdése, 5. cikkének (1) bekezdése, 7. cikke (2) bekezdése a)
pontjának második francia bekezdése, valamint 8. cikkének (3) és
(4) bekezdése alapján fennálló kötelezettségeit.

2) A Bíróság kötelezi az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

(1) HL C 22., 2006.1.28.

A Bíróság (hatodik tanács) 2007. május 24-i ítélete –

Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál
Köztársaság

(C-43/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 85/384/EK irányelv – Okle-
velek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb
tanúsítványok kölcsönös elismerése – Az építészkamarába

történő felvételi vizsga szükségessége)

(2007/C 155/06)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: H. Støvlbæk
és P. Guerra e Andrade, meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság (képviselő: L. Fernandes, meghatal-
mazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az építészmérnöki oklevelek,
bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanú-
sítványok kölcsönös elismeréséről, valamint a letelepedés és a
szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő
intézkedésekről szóló, 1985. június 10-i 85/384/EGK tanácsi
irányelv (HL L 223., 15. o.; magyar nyelvű különkiadás 6.
fejezet, 1. kötet, 118. o.) 2. és 10. cikkének megsértése – Az
építészmérnöki szakma gyakorlására vonatkozó azon követel-
mény, amely szerint azoknak a más tagállambeli építészmérnö-
köknek, akik nem tagjai az adott nemzeti építészkamarának,
felvételi vizsgát kell tenniük a fogadó állam építészkamarájába

Rendelkező rész

1) A Portugál Köztársaság – mivel a más tagállamokban az építészet
területén elnyert építészmérnöki szakmai cím azon jogosultjaitól,
akik nem tagjai valamely más tagállam építészkamarájának, a
portugál építészkamarába történő felvételi vizsga letételét követeli
meg – nem teljesítette a 2001. május 14-i 2001/19/EK parla-
menti és tanácsi irányelvvel módosított, az építészmérnöki oklevelek,
bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvá-
nyok kölcsönös elismeréséről, valamint a letelepedés és a szolgálta-
tásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedé-
sekről szóló, 1985. június 10-i 85/384/EGK tanácsi irányelv 2.
és 10. cikke alapján fennálló kötelezettségeit.

2) A Bíróság kötelezi a Portugál Köztársaságot a költségek viselésére.

(1) HL C 86., 2006.4.8.
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