
Rendelkező rész

1) Az Olasz Köztársaság – mivel az előírt határidőn belül nem
fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezé-
seket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a bizonyos
tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról
szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek – nem teljesítette az ezen irányelvből eredő köte-
lezettségeit.

2) A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 82., 2007.4.14.

A Bíróság (hetedik tanács) 2007. november 8-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Cseh Köztársaság

(C-60/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2004/33/EK irányelv – Az
emberi vérre és vérkomponensekre vonatkozó technikai köve-
telmények – Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

(2007/C 315/37)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M. Šimer-
dová és L. Pignataro meghatalmazottak)

Alperes: Cseh Köztársaság (képviselő: T. Boček meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A 2002/98/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek az emberi vérre és vérkomponen-
sekre vonatkozó egyes technikai követelmények tekintetében
történő végrehajtásáról szóló, 2004. március 22-i 2004/33/EK
bizottsági irányelvnek (HL L 91., 25. o.; magyar nyelvű különki-
adás 15. fejezet, 8. kötet, 272. o.) való megfeleléshez szükséges
rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmaradása

Rendelkező rész

1) A Cseh Köztársaság – mivel az előírt határidőn belül nem fogadta
el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a 2002/98/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi vérre és
vérkomponensekre vonatkozó egyes technikai követelmények tekinte-
tében történő végrehajtásáról szóló, 2004. március 22-i
2004/33/EK bizottsági irányelvnek – nem teljesítette az ezen
irányelvből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Cseh Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 69., 2007.3.24.

A Bíróság (hatodik tanács) 2007. november 8-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

(C-75/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2004/28/EK irányelv – Állat-
gyógyászati készítmények – Az előírt határidőn belüli átültetés

elmaradása)

(2007/C 315/38)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő:
B. Stromsky meghatalmazott)

Alperes: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és
R. Loosli-Surrans meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az állatgyógyászati készítmé-
nyek közösségi kódexéről szóló 2001/82/EK irányelv módosítá-
sáról szóló, 2004. március 31-i 2004/28/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek (HL L 136., 58. o.; magyar nyelvű külön-
kiadás 13. fejezet, 34. kötet, 286. o.) való megfeleléshez szük-
séges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések előírt
határidőn belüli elfogadásának elmaradása.

Rendelkező rész

1) A Francia Köztársaság – mivel az előírt határidőn belül nem
fogadta el azokat a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelke-
zéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az állatgyó-
gyászati készítmények közösségi kódexéről szóló
2001/82/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. március 31-i
2004/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek – nem
teljesítette ezen irányelv 3. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 95., 2004.4.28.
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