
Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztár-
saság ellen 2004. november 25-én benyújtott kereset

(C-486/04. sz. ügy)

(2005/C 31/18)

(Az eljárás nyelve: olasz)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: M. Van Beek, F.
Louis és A. Capobianco, meghatalmazotti minőségben 2004.
november 25-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Bíróságához az Olasz Köztársaság ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a
Bíróság:

– állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság

1) mivel nem vetette a módosított 85/337/EGK irányelv
5-10. cikke szerinti környezeti hatásvizsgálat alá a hulla-
dékból származó tüzelőanyag és biomassza égetésére
szolgáló massafrai hulladékártalmatlanító létesítmény
terveit, amely a 97/11/EK irányelv által módosított
85/337/EGK irányelv I. mellékletében felsorolt létesítmé-
nyek közé tartozik;

2) mivel elfogadott el egy jogszabályt (az 1996. 04. 12-i
DPR A mellékletét módosító 1999. szeptember 3-i DPCM
3. cikke 1. bekezdésének i) és l) pontjai), amely egyes, a
módosított 85/337/EGK irányelv I. mellékletének hatálya
alá tartozó projekteket kizárna a környezeti hatásvizsgá-
lati eljárásból (napi 100 tonna kapacitást meghaladó
veszélyes és nem veszélyes hulladékokat ártalmatlanító
létesítmények, amennyiben a 75/442/EGK (1) irányelv 11.
cikke szerinti egyszerűsített engedélyezési eljárás hatálya
alá tartoznak), és

3) elfogadott egy jogszabályt (az 1996. 04. 12-i DPR A
mellékletét módosító 1999. szeptember 3-i DPCM 3.
cikke 1. bekezdésének i) és l) pontjai), amely annak
megállapítása érdekében, hogy egy, a módosított
85/337/EGK irányelv II. mellékletének hatálya alá tartozó
projektet környezeti hatásvizsgálat alá kell-e vetni vagy
sem, nem megfelelő feltételt ír elő, amennyiben az
kizárhat olyan projekteket a környezeti hatásvizsgálatból,
amelyeknek jelentős környezeti hatásai lehetnek nem
teljesítette a 97/11/EK (2) irányelv által módosított
85/337/EGK (3) irányelv 2. cikkének (1) bekezdése, vala-
mint 4. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése alapján fennálló
kötelezettségeit.

– kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére

Jogalapok és fontosabb érvek:

A Bizottság úgy érvel, hogy a keresetében előadott indokok
alapján az Olasz Köztársaság nem teljesítette a 97/11/EK
irányelv által módosított 85/337/EGK irányelv alapján fennálló
kötelezettségeit.

(1) HL L 194., 39. o.
(2) HL L 73.., 5. o.
(3) HL L 175., 40. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztár-
saság ellen 2004. november 25-én benyújtott kereset

(C-487/04. sz. ügy)

(2005/C 31/19)

(Az eljárás nyelve: olasz)

Az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: C. Cattabriga és
A. Bordes, meghatalmazotti minőségben, 2004. november
25-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához
az Olasz Köztársaság ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a
Bíróság:

– állapítsa meg, hogy mivel a bizonyos célokra szánt tejpor
nyomon követésére szolgáló – az ágazatra alkalmazott,
teljesen összehangolt közösségi jogban nem ismert – rend-
szert vezetett be egyoldalúan, az Olasz Köztársaság nem
teljesítette a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló,
1999. május 17-i 1255/1999/EK (1) tanácsi rendelet és a
takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra, vala-
mint az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támoga-
tásra vonatkozóan az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkal-
mazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról
szóló, 1999. december 17-i 2799/1999/EK (2) bizottsági ren-
delet alapján fennálló kötelezettségeit;

– kötelezze az Olasz Köztársaságot az eljárás költségeinek vise-
lésére.
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