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Acțiune introdusă la 23 iulie 2018 – Comisia Europeană/Republica Italiană
(Cauza C-481/18)
(2018/C 328/38)
Limba de procedură: italiana
Părțile
Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Szmytkowska, C. Sjödin, agenți)
Pârâtă: Republica Italiană

Concluziile reclamantei
Reclamanta solicită Curţii:
— Constatarea faptului că, prin neadoptarea actelor cu putere de lege și a actelor legislative necesare pentru a se conforma
Directivei 2012/39/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/17/CE în ceea ce privește
anumite cerințe tehnice pentru testarea țesuturilor și a celulelor umane (1), sau în orice caz prin necomunicarea acestor
acte Comisiei, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 2 alineatul (1) din
Directiva 2012/39/UE;
— obligarea Republicii Italiene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente
În temeiul articolului 2 alineatul (1) din Directiva 2012/39/UE, statele membre trebuiau să adopte, până la 17 iunie 2014,
măsurile naţionale necesare pentru transpunerea în dreptul intern a obligaţiilor care decurg din această directivă. Întrucât
Republica Italiană nu a adoptat sau nu a comunicat Comisiei actele cu putere de lege și actele administrative necesare în
vederea transpunerii directivei menţionate, Comisia a decis să sesizeze Curtea.
(1)
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Acțiune introdusă la 25 iulie 2018 – Comisia Europeană/Republica Austria
(Cauza C-487/18)
(2018/C 328/39)
Limba de procedură: germana
Părțile
Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Noll-Ehlers, M. Patakia, agent)
Pârâtă: Republica Austria

Concluziile reclamantei
— să constate că Republica Austria, prin omisiunea de a notifica Comisiei programul său național de gestionare a
combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul dispozițiilor
coroborate ale articolului 15 alineatul (4) și ale articolului 13 alineatul (1) din Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului
din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a
combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive (1);
— obligarea Republicii Austria la plata cheltuielilor de judecată.

