C 55/20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

7.3.2009

Αιτήματα:

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

— να διαπιστώσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία μη θεσπίζοντας τις
απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις,
προς συμμόρφωση με την οδηγία 2005/68 (1) της
16ης Νοεμβρίου 2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις αντασφαλίσεις και την τροποποίηση
των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου, καθώς
και των οδηγιών 98/78/ΕΚ και 2002/83/ΕΚ, ή εν πάση περιπτώσει μη ανακοινώνοντας τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή,
παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας αυτής.

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στην εσωτερική έννομη
τάξη έληξε την 1η Σεπτεμβρίου 2007.

(1) ΕΕ L 294, σ. 32.

— να καταδικάσει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.
Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα
Η προθεσμία για την μεταφορά της οδηγίας 2005/68 ΕΚ της
16ης Νοεμβρίου 2005 στο εσωτερικό δίκαιο έληξε στις
10 Δεκεμβρίου 2007.

Προσφυγή της 9ης Ιανουαρίου 2009 — Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας
(Υπόθεση C-11/09)
(2009/C 55/34)

(1) ΕΕ L 323 της 9.12.2005, σ. 1.

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Διάδικοι
Προσφυγή της 9ης Ιανουαρίου 2009 — Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας
(Υπόθεση C-10/09)

Προσφεύγουσα: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: C. Cattabriga και M. Teles Romão)
Καθής: Πορτογαλική Δημοκρατία

(2009/C 55/33)
Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτήματα της προσφεύγουσας
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: C. Cattabriga και M. Teles Romão)
Καθής: Πορτογαλική Δημοκρατία
Αιτήματα της προσφεύγουσας
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:
— να αναγνωρίσει ότι η Πορτογαλική Δημοκρατία, παραλείποντας
να θεσπίσει τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθεί προς την οδηγία
2006/86/ΕΚ (1), της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2006,
για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις
ιχνηλασιμότητας, την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων, καθώς και ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για την κωδικοποίηση, την επεξεργασία, τη συντήρηση,
την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και
κυττάρων, και εν πάση περιπτώσει, παραλείποντας να τις ανακοινώσει στην Επιτροπή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από
την οδηγία αυτή,
— να καταδικάσει την Πορτογαλική Δημοκρατία στα δικαστικά
έξοδα.

— να αναγνωρίσει ότι η Πορτογαλική Δημοκρατία, παραλείποντας
να θεσπίσει εμπροθέσμως τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθεί προς την
οδηγία 2006/17/ΕΚ (1), της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου
2006, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/23/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για τη δωρεά, την προμήθεια και
τον έλεγχο ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, και, εν πάση περιπτώσει, παραλείποντας να ανακοινώσει τις διατάξεις αυτές στην
Επιτροπή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την εν λόγω
οδηγία,
— να καταδικάσει την Πορτογαλική Δημοκρατία στα δικαστικά
έξοδα.
Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα
Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στην εσωτερική έννομη
τάξη έληξε την 1η Νοεμβρίου 2006.

(1) ΕΕ L 38, σ. 40.

