
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések össze
hangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi 
irányelv 1. cikkének (1) bekezdéséből és 2. cikkének (1) bekezdé
séből, valamint a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési 
ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló 
közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. 
február 25-i 92/13/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekez
déséből és 2. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság Írországot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 32., 2009.2.7. 

A Bíróság (hatodik tanács) 2009. december 17-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi 

Köztársaság 

(C-505/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2005/36/EK irányelv — 
Szakmai képesítések elismerése — Az előírt határidőn belüli 

átültetés elmaradása) 

(2010/C 51/16) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: H. Støvlbæk és M. Adam 
meghatalmazottak) 

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: 
M. Lumma és N. Graf Vitzthum meghatalmazottak) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A szakmai képesítések elis
meréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 255., 22. o.) való 
megfeleléshez szükséges intézkedések az előírt határidőn belül 
történő meghozatalának elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. A Németországi Szövetségi Köztársaság — mivel az előírt határ
időn belül nem fogadta el a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv átültetéséhez szükséges törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket — nem teljesítette az ezen irány
elvből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság a Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezi a 
költségek viselésére 

( 1 ) HL C 19., 2009.1.24. 

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. december 17-i ítélete (a 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — 
Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 
Angelo Rubino kontra Ministero dell'Università e della 

Ricerca 

(C-586/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(2005/36/EK irányelv — Oklevelek elismerése — A „szabá
lyozott szakma” fogalma — Előre meghatározott számú 
személy kiválasztása korlátozott ideig érvényes cím odaítélését 
eredményező, összehasonlító vizsgálat alapján — Nemzeti 

tudományos alkalmasság — Egyetemi oktató) 

(2010/C 51/17) 

Az eljárás nyelve: olasz 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Angelo Rubino 

Alperes: Ministero dell'Università e della Ricerca 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunale Amministra
tivo Regionale del Lazio — Az EK 3. cikk (1) bekezdés c) 
pontjának, valamint a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 
2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv értelmezése — Az egyetemi oktatók más tagállamban 
megszerzett szakmai képesítésének elismerését kizáró nemzeti 
szabályozás 

Rendelkező rész 

Az a tény, hogy valamely foglalkozáshoz való hozzáférés azon jelöltek 
számára van fenntartva, akiket kiválasztottak egy olyan eljárás végén, 
amelynek célja előre meghatározott számú személynek a jelöltek össze
hasonlító vizsgálata, nem pedig általános szempontok alapján történő 
kiválasztása, és amelynek révén szigorúan korlátozott ideig érvényes 
címet ítélnek oda, nem jár azzal a következménnyel, hogy az említett 
foglalkozás a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szep
tember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti szabályozott szakmának 
minősül. 

Az EK 39. cikk és EK 43. cikk azonban megköveteli, hogy az ilyen 
eljárás keretében a más tagállamban megszerzett képesítéseket valódi 
értékük szerint elismerjék, és megfelelően figyelembe vegyék. 

( 1 ) HL C 55., 2009.3.7.
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