
Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 26 listopada 
2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

Republice Włoskiej 

(Sprawa C-13/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2006/86/WE — Wymagania dotyczące możliwości 
śledzenia — Powiadamianie o poważnych i niepożądanych 
reakcjach i zdarzeniach — Wymagania techniczne dotyczące 
kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i 
dystrybucji tkanek i komórek ludzkich — Brak transpozycji w 

wyznaczonym terminie) 

(2010/C 24/24) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
C. Cattabriga i S. Mortoni, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Calmieri, 
pełnomocnik, oraz F. Arena, avvocato dello Stato) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia, w przewidzianym terminie, przepisów niezbęd
nych do zastosowania się do dyrektywy Komisji 2006/86/WE 
z dnia 24 października 2006 r. wykonującej dyrektywę 
2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie 
wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o 
poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz 
niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, 
przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji 
tkanek i komórek ludzkich (Dz. U L 294, s. 32) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając, w przewidzianym terminie, przepisów ustawo
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso
wania się do dyrektywy Komisji 2006/86/WE z dnia 
24 października 2006 r. wykonującej dyrektywę 2004/23/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących 
możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożąda
nych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicz
nych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, prze
chowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich, Republika 
Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy 
tej dyrektywy. 

2) Republika Włoska pokrywa koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 55 z 7.3.2009. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 10 grudnia 2009 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

(Sprawa C-187/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2006/40/WE — Klimatyzacja w pojazdach silni

kowych — Niepełna transpozycja) 

(2010/C 24/25) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: O. Beynet i 
S. Walker, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej (przedstawiciel: S. Ossowski, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — nieu
stanowienie w przewidzianym terminie przepisów niezbędnych 
w celu zastosowania się do dyrektywy Komisji 2006/40/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. doty
czącej emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych 
oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz.U. L 161, 
s. 12) 

Sentencja 

1) nie ustanawiając wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrek
tywy Komisji 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 17 maja 2006 r. dotyczącej emisji z systemów klimatyzacji 
w pojazdach silnikowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 
70/156/EWG Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy tej 
dyrektywy. 

2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 167 z 18.07.2009
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