
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 az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerké-
szítmények, valamint az ilyen termékek gyártási vagy behoza-
tali engedélyezésének tekintetében a helyes klinikai gyakorlat
elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról szóló,
2005. április 8-i 2005/28/EK bizottsági irányelvnek (1) – nem
teljesítette az ezen irányelv 31. cikkének (1) bekezdéséből
eredő kötelezettségeit;

– a Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2005/28/EK irányelv átültetésének határideje 2006. január
29-én lejárt.

(1) HL L 91., 13. o.

2007. február 8-án benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság

(C-63/07. sz. ügy)

(2007/C 69/30)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Kreu-
schitz és I. Kaufmann-Bühler meghatalmazottak).

Alperes: Osztrák Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a munkavállalók fizikai tényezők (vibráció) hatásából
keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egész-
ségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (tizenha-
todik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke

(1) bekezdésének értelmében) szóló, 2002. június 25-i
2002/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1),
vagy legalábbis nem közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal
– nem teljesítette az irányelv 14. cikkének (1) bekezdéséből
eredő kötelezettségeit

– kötelezze az Osztrák Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésének határideje 2005. július 6-án lejárt.

(1) HL L 177., 13. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet,
235. o.

2007. február 8-án benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Írország

(C-64/07. sz. ügy)

(2007/C 69/31)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: A.
Alcover San Pedro és D. Lawunmi, meghatalmazottak)

Alperes: Írország

Kereseti kérelmek

Keresetében a felperes azt kéri, hogy a Bíróság

– állapítsa meg, hogy Írország – mivel nem fogadta el azokat a
törvényeket, rendeleteket vagy közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek az irányelv rendelkezéseinek átültetéséhez szüksé-
gesek, illetve a Bizottságot e rendelkezésekről nem értesítette –,
nem teljesítette a szerves oldószerek egyes festékekben,
lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben
történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyü-
letek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv
módosításáról szóló 2004. április 21-i 2004/42/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (1) 14. cikkéből eredő kötele-
zettségeit;

– kötelezze Írországot a költségek viselésére.
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Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2005. október 30-án
lejárt.

(1) HL L 143., 87. o.; magyar nyelvű különkiadás, 15. fejezet, 8. kötet,
376. o.

2007. február 8-án benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Írország

(C-65/07. sz. ügy)

(2007/C 69/32)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: B.
Stromsky és D. Lawunmi, meghatalmazottak)

Alperes: Írország

Kereseti kérelmek

Keresetében a felperes azt kéri, hogy a Bíróság

– állapítsa meg, hogy Írország – mivel nem fogadta el azokat a
törvényeket, rendeleteket vagy közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek az irányelv rendelkezéseinek átültetéséhez szüksé-
gesek, illetve a Bizottságot e rendelkezésekről nem értesítette
–, nem teljesítette az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek
közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyo-
mányos növényi gyógyszerek tekintetében történő módosítá-
sáról szóló, 2004. március 31-i 2004/24/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv (1) 2. cikkéből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze Írországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2005. október 30-án
lejárt.

(1) HL L 136., 85. o.; magyar nyelvű különkiadás, 13. fejezet, 34. kötet,
313. o.

2007. február 8-án benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Írország

(C-66/07. sz. ügy)

(2007/C 69/33)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: B.
Stromsky és D. Lawunmi, meghatalmazottak)

Alperes: Írország

Kereseti kérelmek

Keresetében a felperes azt kéri, hogy a Bíróság

– állapítsa meg, hogy Írország – mivel nem fogadta el azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek
az irányelv rendelkezéseinek átültetéséhez szükségesek, illetve
a Bizottságot e rendelkezésekről nem értesítette –, nem teljesí-
tette az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi
kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról szóló,
2004. március 31-i 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (1) 3. cikkéből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze Írországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2005. október 30-án
lejárt.

(1) HL L 136., 34. o.; magyar nyelvű különkiadás, 13. fejezet, 34. kötet,
262. o.

2007. február 9-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Németországi Szövetségi

Köztársaság

(C-70/07. sz. ügy)

(2007/C 69/34)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Kreu-
schitz és I. Kaufmann-Bühler, meghatalmazottak)

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság
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