
2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania

(1) Dz.U. C 296 z 26.11.2005 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 24 maja 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-394/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2000/53/WE — Pojazdy wycofane z eksploatacji
— Artykuł 3 ust. 5, art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 3

i 4 — Nieprawidłowa transpozycja)

(2007/C 155/05)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
D. Recchia i M. Konstantinidis, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: I. M. Bragu-
glia i P. Gentili, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 2-8, 10 i 12 dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. L 269, str. 34)

Sentencja

1) Przyjmując decreto legislativo nr 209 z dnia 24 czerwca 2003 r.,
który transponuje przepisy dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie
pojazdów wycofanych z eksploatacji do prawa krajowego w sposób
niezgodny z tą dyrektywą, Republika Włoska uchybiła zobowiąza-
niom, które na niej ciążą na mocy art. 3 ust. 5, art. 5 ust. 1,
art. 7 ust. 2 lit. a) akapit drugi oraz art. 8 ust. 3 i 4 tej dyrek-
tywy.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 22 z 28.1.2006 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 24 maja 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Portugalskiej

(Sprawa C-43/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 85/384/EWG — Architekci — Wzajemne uzna-
wanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdza-
jących posiadanie kwalifikacji — Konieczność złożenia egza-

minu wstępnego do izby architektów)

(2007/C 155/06)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
H. Støvlbæk i P. Guerra e Andrade, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska (Przedstawiciel:
L. Fernandes, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 2 i 10 dyrektywy Rady 85/384/EWG z dnia
10 czerwca 1985 r. w sprawie wzajemnego uznawania
dyplomów, świadectw i innych dowodów posiadania kwalifikacji
w dziedzinie architektury, łącznie ze środkami ułatwiającymi
skuteczne korzystanie z prawa przedsiębiorczości i swobody
świadczenia usług (Dz.U. L 223, str. 15) — Wymóg złożenia
egzaminu wstępnego do izby architektów państwa przyjmują-
cego dla architektów z innych państw członkowskich niebędą-
cych członkami odpowiednich izb architektów

Sentencja

1) Wprowadzając wymóg złożenia przez osoby posiadające kwalifikacje
zawodowe w dziedzinie architektury nabyte w innym państwie
członkowskim egzaminu wstępnego do portugalskiej izby archi-
tektów, jeśli osoby te nie są członkami izby architektów innego
państwa członkowskiego, Republika Portugalska uchybiła zobowią-
zaniom, które na niej ciążą na mocy art. 2 i art. 10 dyrektywy
Rady 85/384/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie
wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów
posiadania kwalifikacji w dziedzinie architektury, łącznie ze środ-
kami ułatwiającymi skuteczne korzystanie z prawa przedsiębior-
czości i swobody świadczenia usług, zmienionej przez dyrektywę
2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 maja
2001 r.

2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 86 z 8.4.2006.
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