
Jogalapok és fontosabb érvek

A 2006/86/EK irányelv átültetési határideje – 10. cikkének kivé-
telével – 2007. szeptember 1-jén lejárt. Márpedig a jelen kereset
benyújtásakor az alperes még nem fogadta el az irányelv átülte-
téséhez szükséges rendelkezéseket, vagy legalábbis azokról nem
tájékoztatta a Bizottságot.

(1) HL L 294., 32. o.
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Belga Királyság – mivel nem
fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel-
kezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a
2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az
emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgá-
latára vonatkozó egyes technikai követelmények vonatkozá-
sában történő végrehajtásáról szóló, 2006. február 8-i
2006/17/EK bizottsági irányelvnek (1), vagy legalábbis azokról
nem tájékoztatta a Bizottságot – nem teljesítette az ezen
irányelvből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Belga Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2006/17/EK irányelv átültetési határideje 2006.
november 1-jén lejárt. Márpedig a jelen kereset benyújtásakor az
alperes még nem fogadta el az irányelv átültetéséhez szükséges
rendelkezéseket, vagy legalábbis azokról nem tájékoztatta a
Bizottságot.

(1) HL L 38., 40. o.

2009. január 9-én benyújtott kereset – Az Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Belga Királyság

(C-9/09. sz. ügy)

(2009/C 69/46)
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Alperes: Belga Királyság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Belga Királyság – mivel nem
fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel-
kezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az
emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgá-
latára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására
vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról
szóló, 2004. március 31-i 2004/23/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis azokról nem tájékoz-
tatta a Bizottságot – nem teljesítette az ezen irányelvből eredő
kötelezettségeit;

– kötelezze a Belga Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2004/23/EK irányelv átültetési határideje 2006. április 7-én
lejárt. Márpedig a jelen kereset benyújtásakor az alperes még
nem fogadta el az irányelv átültetéséhez szükséges rendelkezé-
seket, vagy legalábbis azokról nem tájékoztatta a Bizottságot.

(1) HL L 102., 48. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 8. kötet,
291. o.
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