
A Bíróság (nyolcadik tanács) 2007. október 25-i ítélete –

Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Cseh
Köztársaság

(C-114/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – Az emberi felhasználásra
szánt gyógyszerek közösségi kódexe – 2004/24/EK irányelv –

Hagyományos növényi gyógyszerek – Az előírt határidőn
belüli átültetés elmaradása)

(2007/C 315/39)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: B.
Stromsky és M. Šimerdová, meghatalmazottak)

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

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az emberi felhasználásra szánt
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek
a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében történő
módosításáról szóló, 2004. március 31-i európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek (HL L 136., 85. o., magyar nyelvű különki-
adás 13. fejezet, 34. kötet, 313. o.) való megfeleléshez szükséges
rendelkezések előírt határidőben való 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 az emberi felhaszná-
lásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK
irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében
történő módosításáról szóló, 2004. március 31-i európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek – nem teljesítette az ezen irányelvből
eredő kötelezettségeit.

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

(1) HL C 95., 2007.4.28.

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

Nagyhercegség

(C-224/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2004/49/EK irányelv – A
közösségi vasutak biztonsága – Hiányos átültetés)

(2007/C 315/40)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: N. Yerrell
és P. Dejmek meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselők: C. Schiltz
meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A közösségi vasutak biztonsá-
gáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló
95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás
elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának
felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK
irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (vasútbiztonsági
irányelv) (HL L 164., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás
7. fejezet, 8. kötet, 227. o.) való megfeleléshez szükséges rendel-
kezéseknek az előírt határidőn belül történő elfogadásának
elmaradása

Rendelkező rész

1) A Luxemburgi Nagyhercegség – mivel nem léptette hatályba mind-
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a közösségi vasutak
biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló
95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás
elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának
felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK
irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (vasútbiztonsági irányelv)
(HL L 164., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet,
227. o.) – nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi a költségek vise-
lésére.

(1) HL C 155., 2007.7.7.
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