
2. Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postę-
powania.

(1) Dz.U. C 168 z 26.6.2004.

WYROK TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 14 lipca 2005 r.

w sprawie C-141/04 (wniosek Symvoulio tis Epikrateias o
wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Michail

Peros przeciwko Techniko Epimelitirio Ellados (1)

(Dyrektywa 89/48/EWG — Pracownicy — Uznawanie
dyplomów — Inżynier mechanik)

(2005/C 217/34)

(język postępowania: grecki)

W sprawie C-141/04 mającej za przedmiot wniosek o wydanie,
na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym,
złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) postanowie-
niem z dnia 30 grudnia 2003 r., które wpłynęło do Trybunału
w dniu 17 marca 2004 r., w postępowaniu Michail Peros
przeciwko Techniko Epimelitirio Ellados, Trybunał (czwarta
izba), w składzie: K. Lenaerts, prezes izby, N. Colneric i K.
Schiemann (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: L. A.
Geelhoed, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 14 lipca 2005 r.
wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

Wobec braku przyjęcia przepisów transponujących w terminie wyzna-
czonym w art. 12 dyrektywy Rady 89/48/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów ukoń-
czenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i
szkolenia zawodowego, trwających co najmniej trzy lata, w brzmieniu,
które obowiązywało do dnia 31 lipca 2001 r., obywatel Państwa
Członkowskiego ma prawo powołać się na art. 3 akapit pierwszy lit.
a) tej dyrektywy w celu uzyskania w przyjmującym Państwie Człon-
kowskim zezwolenia na wykonywanie zawodu regulowanego, takiego
jak zawód inżyniera mechanika.

Możliwości tej nie można uzależnić od zatwierdzenia przez właściwe
władze krajowe dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji
przez zainteresowanego.

(1) Dz.U. C 106 z 30.04.2004.

WYROK TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 14 lipca 2005 r.

w sprawie C-142/04 (wniosek Symvoulio tis Epikrateias o
wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) Maria Asla-

nidou przeciwko Ypourgos Ygeias & Pronoias (1)

(Dyrektywa 92/51/EWG — Pracownicy — Uznawanie
dyplomów — Terapeuta zajęciowy)

(2005/C 217/35)

(Język postępowania: grecki)

W sprawie C-142/04 mającej za przedmiot wniosek o wydanie,
na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym,
złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) postanowie-
niem z dnia 30 grudnia 2003 r., które wpłynęło do Trybunału
w dniu 17 marca 2004 r., w postępowaniu: Maria Aslanidou
przeciwko Ypourgos Ygeias & Pronoias, Trybunał (czwarta
izba), w składzie: K. Lenaerts, prezes izby, N. Colneric i
K. Schiemann (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny:
L. A. Geelhoed, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 14 lipca
2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

W przypadku braku transpozycji w terminie przewidzianym w art. 17
dyrektywy Rady 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie
drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodo-
wego, uzupełniającej dyrektywę 89/48/EWG, obywatel Państwa
Członkowskiego może powoływać się na art. 3 akapit pierwszy lit. a)
tej dyrektywy w celu uzyskania w przyjmującym Państwie Członkow-
skim zezwolenia na wykonywanie zawodu regulowanego, jakim jest
zawód terapeuty zajęciowego.

Możliwość ta nie może być uzależniona od oficjalnego uznania
dyplomów zainteresowanego przez właściwe władze krajowe.
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