
Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv átültetésére rendelkezésre álló határidő 2003.
december 22-én lejárt.

(1) HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztár-
saság ellen 2005. február 18-án benyújtott kereset

(C-86/05. sz. ügy)

(2005/C 93/34)

(Az eljárás nyelve: olasz)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: B. Schima és D.
Recchia, meghatalmazotti minőségben, 2005. február 18-án
keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához az
Olasz Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

– állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy megfeleljen a 93/42/EK tanácsi irány-
elvben az állati eredetű szövetek felhasználásával gyártott
orvostechnikai eszközökre vonatkozóan előírt követelmé-
nyek tekintetében részletes előírások megállapításáról szóló,
2003. április 23-i 2003/32/EK bizottsági irányelvnek (1),
vagy legalábbis nem közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal,
az Olasz Köztársaság nem teljesítette az irányelv 8. cikkének
(1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

– kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv átültetésére rendelkezésre álló határidő 2004.
január 1-jén lejárt.

(1) HL L 105., 2003.4.26., 18. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztár-
saság ellen 2005. február 18-án benyújtott kereset

(C-87/05. sz. ügy)

(2005/C 93/35)

(Az eljárás nyelve: olasz)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: B. Schima és D.
Recchia, meghatalmazotti minőségben, 2005. február 18-án
keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához az
Olasz Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

– állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy megfeleljen az emlő-implantátumoknak
az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK (1) irányelv
keretében történő átsorolásáról szóló, 2003. február 3-i
2003/12/EK (2) bizottsági irányelvnek, vagy legalábbis nem
tájékoztatta e rendelkezésekről a Bizottságot, az Olasz
Köztársaság nem teljesítette az irányelvből eredő kötelezettsé-
geit.

– kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv átültetésére rendelkezésre álló határidő 2003.
augusztus 1-jén lejárt.

(1) HL L 169., 1993.7.12., 1. o.
(2) HL L 28., 2003.2.4., 43. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Finn Köztársaság
ellen 2005. február 18-án benyújtott kereset

(C-88/05. sz. ügy)

(2005/C 93/36)

(Az eljárás nyelve: finn)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: M. Huttunen és K.
Simonsson, kézbesítési cím: Luxembourg, 2005. február 18-án
keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Finn
Köztársaság ellen.
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