
Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Niewy
danie lub nieprzekazanie w wyznaczonym terminie wszystkich 
przepisów niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy 
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodo
wych (Dz.U. L 255, s. 22) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrek
tywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, 
Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na 
mocy art. 63 tej dyrektywy. 

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 6 z 10.1.2009. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 24 września 2009 
r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Austrii 

(Sprawa C-477/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2005/36/WE — Uznawanie kwalifikacji zawodo

wych — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie) 

(2009/C 282/23) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
H. Støvlbæk i M. Adam, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Austrii (Przedstawiciel: C. Pesen
dorfer, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych 
dla zastosowania się do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255, s. 22) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do 
zastosowania się do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 

kwalifikacji zawodowych, Republika Austrii uchybiła zobowiąza
niom, które na niej ciążą na mocy art. 63 tej dyrektywy. 

2) Republika Austrii zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 69 z 21.3.2009. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 1 października 
2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

Królestwu Hiszpanii 

(Sprawa C-502/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2005/60/WE — Przeciwdziałanie korzystaniu z 
systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finanso
wania terroryzmu — Brak pełnej transpozycji — Brak powia

domienia o środkach transpozycji) 

(2009/C 282/24) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
P. Dejmek i E. Adsera Ribera, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (Przedstawiciel: J. López- 
Medel Bascones, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych do 
zastosowania się do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu 
prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309, 
s. 15) 

Sentencja 

1) Nie przyjmując wszelkich przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 
2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z 
systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania 
terroryzmu oraz nie powiadamiając Komisji Wspólnot Europejskich 
o przepisach prawa wewnętrznego, które powinny przyczynić się do 
zapewnienia zgodności z tą dyrektywą, Królestwo Hiszpanii uchy
biło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 45 tej 
dyrektywy. 

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 6 z 10.1.2009
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