
2008. március 13-án benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-113/08. sz. ügy)

(2008/C 116/29)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M. A.
Rabanal Suárez és P. Dejmek meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfele-
léséről szóló, 2006. június 14-i 2006/49/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek (1), és különösen ezen irányelv
17. cikkének, 22-25. cikkeinek, 30. cikkének, 33. cikkének,
35. cikkének, 40. cikkének, 41. cikkének 43. cikkének,
44. cikkének, 50. cikkének, I és II. mellékleteinek valamint
VII. mellékletének, vagy egyébként ezeket a rendelkezéseket
nem közölte a Bizottsággal – nem teljesítette ezen irányel-
vekből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2006/49/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2006.
december 31-án lejárt.

(1) HL L 177., 201. o.

2008. március 17-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-117/08. sz. ügy)

(2008/C 116/30)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M.
Kontou-Durande és L. Pignataro)

Alperes: Görög Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
a vérellátó intézmények minőségbiztosítási rendszerére vonat-
kozó közösségi szabványok és előírások tekintetében történő
végrehajtásáról szóló, 2005. szeptember 30-i 2005/62/EK
bizottsági irányelvnek (1), vagy legalábbis a szóban forgó
rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte – nem teljesítette
az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

– a Bíróság kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2005/62/EK irányelvnek a belső jogba való átültetésére előírt
határidő 2006. augusztus 31-én lejárt.

(1) HL L 256., 2005.10.1., 41. o.

2008. március 19-én benyújtott kereset – Az Európai
Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-121/08. sz. ügy)

(2008/C 116/31)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M.
Kontou-Durande és L. Pignataro)

Alperes: Görög Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
a nyomon követhetőségi követelmények, illetve a súlyos
szövődmények és súlyos káros események bejelentése tekinte-
tében történő végrehajtásáról szóló, 2005. szeptember 30-i
2005/61/EK bizottsági irányelvnek (1), vagy legalábbis a
szóban forgó rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte –

nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

– a Bíróság kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselé-
sére.
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