
Sentencja 

1) Nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administ
racyjnych koniecznych dla dostosowania się do dyrektywy Komisji 
2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzającej w życie 
dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących 
dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich, Króle
stwo Belgii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy tej 
dyrektywy. 

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 69 z 21.3.2009. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 22 września 2009 
r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu 

Belgii 

(Sprawa C-9/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Zdrowie publiczne — Dyrektywa 2004/23/WE — Ustalenie 
norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testo
wania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i 
dystrybucji tkanek i komórek ludzkich — Brak transpozycji 

w przepisanym terminie) 

(2009/C 282/30) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
C. Cattabriga i J. Sénéchal, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Belgii (przedstawiciel: D. Haven, 
pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w przepisanym terminie przepisów koniecznych dla 
dostosowania się do dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia 
norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, 
przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji 
tkanek i komórek ludzkich (Dz.U. L 102, s. 48) 

Sentencja 

1) Nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administ
racyjnych koniecznych dla dostosowania się do dyrektywy 
2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego 
oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, 
przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich, Królestwo 

Belgii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy tej 
dyrektywy. 

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 69 z 21.3.2009. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 1 października 
2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

Republice Czeskiej 

(Sprawa C-100/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2007/14/WE — Szczegółowe zasady wdrożenia 
niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE — Brak trans

pozycji w wyznaczonym terminie) 

(2009/C 282/31) 

Język postępowania: czeski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
L. Jelínek i P. Dejmek, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Czeska (przedstawiciel: M. Smolek, 
pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w wyznaczonym terminie wszelkich przepisów 
niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy Komisji 
2007/14/WE z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiającej szczegó 
łowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 
2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących 
przejrzystości informacji o emitentach, których papiery warto 
ściowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym 
(Dz.U. L 69, s. 27) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania 
się do dyrektywy Komisji 2007/14/WE z dnia 8 marca 2007 
r. ustanawiającej szczegółowe zasady wdrożenia niektórych prze
pisów dyrektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji 
wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, 
których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku 
regulowanym, Republika Czeska uchybiła zobowiązaniom, które na 
niej ciążą na mocy art. 24 tej dyrektywy. 

2) Republika Czeska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 113 z 16.5.2009.
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