
A Bíróság (hetedik tanács) 2007. szeptember 27-i ítélete –

Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország

(C-66/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2004/27/EK irányelv –

Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek – Az előírt határidőn
belüli átültetés elmaradása)

(2007/C 297/30)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

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

Alperes: Írország (képviselő: D. O'Hagan, meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – 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 irányelvnek (HL L 136., 34. o.; magyar
nyelvű különkiadás, 13. fejezet, 34. kötet, 262. o.) való megfele-
léshez szükséges intézkedések előírt határidőn belül történő
meghozatalának elmulasztása

Rendelkező rész

1) Írország – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közi-
gazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kóde-
xéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról szóló, 2004.
március 31-i 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek – nem teljesítette az említett irányelvből eredő kötelezettsé-
geit.

2) A Bíróság Írországot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 69., 2007.3.24.

A Bíróság 2007. július 5-i végzése – Yedaș Tarim ve
Otomotiv Sanayi ve Ticaret AȘ kontra az Európai Unió

Tanácsa, az Európai Közösségek Bizottsága

(C-255/06. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Nemzetközi megállapodások – Az EGK-Törökor-
szág megállapodás – Az Európai Unió és Törökország közötti

vámunió – Kompenzációs pénzügyi támogatások)

(2007/C 297/31)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Yedaș Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AȘ
(képviselő: R. Sinner ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa (képviselők:
M. Bishop és D. Canga Fano meghatalmazottak), az Európai
Közösségek Bizottsága (képviselők: X. Lewis és J. Hottiaux
meghatalmazottak)

Tárgy

Fellebbezés az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) T-367/03. sz.,
Yedaș Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AȘ kontra Tanács és
Bizottság ügyben 2006. március 30-án hozott ítélete ellen,
amelyben az Elsőfokú Bíróság elutasította mint megalapozatlant
az azon kár megtérítése iránti keresetet, amelyet a felperes állí-
tólag annak következtében szenvedett el, hogy az alperes intéz-
mények nem tartották be az Európai Unió és Törökország
közötti vámunióval kapcsolatos rendelkezésekben meghatáro-
zott kötelezettségeket, többek között a vámunió által a török
gazdaságra gyakorolt negatív hatásokat kompenzáló pénzügyi
támogatások nyújtására vonatkozó kötelezettséget.

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság a Yedaș Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AȘ-t köte-
lezi a költségek viselésére.

(1) HL C 212., 2006.9.2.

A Bíróság 2007. július 10-i végzése – AEPI Elliniki Etaireia
pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE kontra az

Európai Közösségek Bizottsága

(C-461/06. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Megsemmisítés iránti kereset – A kötelezettség-
szegés megállapítása iránti eljárás megindításának a Bizottság

általi megtagadása – Elfogadhatatlanság)

(2007/C 297/32)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis
Idioktisias AE (képviselő: T. Asprogerakas-Grivas ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: T. Christoforou és F. Castillo de la Torre meghatal-
mazottak)
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