
Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 października
2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Republice Czeskiej

(Sprawa C-114/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Wspólnotowy kodeks dotyczący produktów leczniczych stoso-
wanych u ludzi — Dyrektywa 2004/24/WE — Tradycyjne
ziołowe produkty lecznicze — Brak dokonania transpozycji

w przewidzianym terminie)

(2007/C 315/39)

Język postępowania: czeski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
B. Stromsky i M. Šimerdová, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Czeska (Przedstawiciel: T. Boček,
pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
ustanowienia w przewidzianym terminie wszelkich przepisów
niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 2004/24/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. zmie-
niającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego
kodeksu dotyczącego produktów leczniczych stosowanych u
ludzi, w odniesieniu do tradycyjnych ziołowych produktów lecz-
niczych (Dz.U. L 136, str. 85)

Sentencja

1) Nie przyjmując w przewidzianym terminie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się
do dyrektywy 2004/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 31 marca 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w
sprawie wspólnotowego kodeksu dotyczącego produktów leczniczych
stosowanych u ludzi, w odniesieniu do tradycyjnych ziołowych
produktów leczniczych, Republika Czeska uchybiła zobowiązaniom,
które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Republika Czeska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 95 z 28.4.2007.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 listopada 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu

Księstwu Luksemburga

(Sprawa C-224/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2004/49/WE — Bezpieczeństwo kolei wspólnoto-
wych — Niepełna transpozycja)

(2007/C 315/40)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
N. Yerrell i P. Dejmek, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga (Przedstawiciel:
C. Schiltz, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
ustanowienia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych
w celu zastosowania się do dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrek-
tywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsię-
biorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie
alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobie-
rania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfi-
kacji w zakresie bezpieczeństwa (Dyrektywa w sprawie bezpie-
czeństwa kolei) (Dz.U. L 164, str. 44)

Sentencja

1) Nie wprowadzając w życie wszelkich przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się
do dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólno-
towych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie
przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę
2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infras-
truktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury
kolejowej oraz certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa (Dyrektywa w
sprawie bezpieczeństwa kolei) Wielkie Księstwo Luksemburga uchy-
biło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Wielkie Księstwo Luksemburga zostaje obciążone kosztami postępo-
wania.

(1) Dz.U. C 155 z 7.7.2007.
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