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Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
C. Cattabriga és S. Mortoni meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizs-
gálatára vonatkozó egyes technikai követelmények vonatkozá-
sában történő végrehajtásáról szóló, 2006. február 8-i
2006/17/EK bizottsági irányelvnek (1), vagy legalábbis e
rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte – nem teljesítette
ezen irányelv 7. cikke (1) bekezdésének első albekezdéséből
eredő kötelezettségeit.

– Kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2006/17 irányelv átültetésére előírt határidő 2006.
november 1-jén lejárt.

(1) HL L 38., 40. o.
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Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
C. Cattabriga és S. Mortoni meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
a nyomonkövethetőségi követelmények, a súlyos szövődmé-
nyek és káros események bejelentése, valamint az emberi
szövetek és sejtek kódolására, feldolgozására, konzerválására,
tárolására és elosztására vonatkozó egyes technikai követelmé-
nyek tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2006.
október 24-i 2006/86/EK bizottsági irányelvnek (1), vagy lega-
lábbis e rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte – nem
teljesítette ezen irányelv 11. cikke (1) bekezdésének első albe-
kezdéséből eredő kötelezettségeit.

– Kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2006/86 irányelv átültetésére előírt határidő 2007. szep-
tember 1-jén lejárt.

(1) HL L 294., 32. o.

A Bíróság elnökének 2008. december 4-i végzése – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi

Nagyhercegség

(C-240/08. sz. ügy) (1)

(2009/C 55/37)

Az eljárás nyelve: francia

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

(1) HL C 183., 2008.7.19.
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