
Rendelkező rész

1) Az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának a T-182/06. sz.,
Holland Királyság kontra Bizottság ügyben 2007. június 27-én
hozott ítéletét hatályon kívül helyezi.

2) A Holland Királyság által az EK-Szerződés 95. cikkének
(5) bekezdése alapján bejelentett, dízelüzemű gépjárművek
részecske-kibocsátásának határértékeit meghatározó nemzeti rendel-
kezések tervezetéről szóló, 2006. május 3-i 2006/372/EK bizott-
sági határozatot megsemmisíti.

3) Az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 269., 2007.11.10.

A Bíróság (hetedik tanács) 2008. november 4-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi

Nagyhercegség

(C-95/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2004/9/EK irányelv – Azon
szervek kijelölésének elmaradása, amelyek rendelkeznek a
helyes laboratóriumi gyakorlatnak való megfelelés értékelése
érdekében a laboratóriumok ellenőrzéséhez, és az utóbbiak
által végzett vizsgálatok felülvizsgálatához szükséges

hatáskörrel)

(2008/C 327/09)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Rozet
és P. Oliver meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: C. Schiltz megha-
talmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A helyes laboratóriumi gyakorlat
(GLP) ellenőrzéséről és felülvizsgálatáról szóló, 2004.
február 11-i 2004/9/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv
(HL L 50., 28. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet,
8. kötet, 65. o.) – Azon szervek kijelölésének elmaradása,
amelyek rendelkeznek a helyes laboratóriumi gyakorlatnak való
megfelelés értékelése érdekében a laboratóriumok ellenőrzésé-
hez, és az utóbbiak által végzett vizsgálatok felülvizsgálatához
szükséges hatáskörrel

Rendelkező rész

1) A Luxemburgi Nagyhercegség – mivel nem hozta létre a helyes
laboratóriumi gyakorlat elveinek megvalósítására vonatkozó ellenőr-
zés elvégzésére hatáskörrel rendelkező szerveket – nem teljesítette a
helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) ellenőrzéséről és felülvizsgála-
táról szóló, 2004. február 11-i 2004/9/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 3. cikkéből eredő kötelezettségeit.

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

(1) HL C 116., 2008.5.9.

A Bíróság (hatodik tanács) 2008. október 6-i végzése (a
Tribunal de Grande Instance de Nanterre [Franciaország]
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Société Roquette
Frères kontra Direction générale des douanes et droits indi-
rects, Recette principale de Gennevilliers de la direction

générale des douanes et des droits indirects

(C-466/06. sz. ügy) (1)

(Az eljárási szabályzat 104. cikkének 3. §-a – A cukorágazat
piacának közös szervezése – Izoglükóz – A termelési kvóták
kiosztására szolgáló alapmennyiségek meghatározása – Köztes
termékként termelt izoglükóz – Az 1785/81/EGK rendelet
24. cikkének (2) bekezdése – A 2038/1999/EGK rendelet
27. cikkének (3) bekezdése – A 2073/2000/EK rendelet
1. cikke – Az 1260/2001/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdé-
se – Az 1745/2002/EK rendelet 1. cikke – Az 1739/2003/EK
rendelet 1. cikke – Termelési illeték – A kvótarendszer alkal-
mazásának módszerei – A feldolgozott termékekben levő
cukormennyiségek figyelembe vétele – Az exportálható többlet

meghatározása – Az átlagos veszteség meghatározása)

(2008/C 327/10)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de Grande Instance de Nanterre (Franciaország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Société Roquette Frères

Alperesek: Direction générale des douanes et droits indirects,
Recette principale de Gennevilliers de la direction générale des
douanes et des droits indirects
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