
Jogalapok és fontosabb érvek:

Az Európai Bizottság azt állítja, hogy az Olasz Köztársaság,
abban a mértékben, amennyiben a szennyezett helyekről és a
meliorációs területekről származóak kivételével, a betemetés,
feltöltés, töltések és őrlemények készítése céljából tényleges
újrafelhasználásra szánt, földet és törmelékeket kizárta a hulla-
dékokról szóló nemzeti szabályozás hatálya alól, nem teljesí-
tette a 91/156/EK irányelvvel módosított, a hulladékokról szóló
75/442/EGK irányelv 1. cikkének (a) pontjából eredő kötelezett-
ségeit.

(1) HL L 78., 1991.3.26., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet,
2. kötet, 3. o.

(2) HL L 194., 1975.7.25., 39. o.; magyar nyelvű különkiadás 15.
fejezet, 1. kötet, 23. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztár-
saság ellen 2005. május 2-án benyújtott kereset

(C-195/05. sz. ügy)

(2005/C 182/46)

(Az eljárás nyelve: olasz)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: M. Konstantinidis,
a Bizottság Jogi Szolgálatának tagja és G. Bambara, a milánói
ügyvédi kamara tagja) 2005. május 2-án keresetet nyújtott be
az Európai Közösségek Bíróságához az Olasz Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy mivel egész területén érvényes operatív
iránymutatásokat fogadott el, különösen a Környezetvédelmi
Minisztérium 1998. június 28-i körlevele, és az Egészség-
ügyi Minisztérium 2002. július 22-i körlevele formájában,
amely intézkedések kizárják a hulladékokról szóló szabá-
lyozás hatályából a takarmány előállítására szánt élelmiszeri-
pari hulladékokat, és mivel a 2002. július 31-i 179. sz.
törvény 23. cikkével kizárta a hulladékokról szóló szabá-
lyozás hatályából a bármely szilárd, főtt vagy nyers étel
konyhákban történő elkészítéséből származó, a hobbiállatok
ápolási létesítményeinek szánt azon hulladékokat, amelyek

nem kerültek be az elosztó rendszerbe, az Olasz Köztársaság
nem teljesítette a 91/156/EGK irányelvvel (1) módosított, a
hulladékokról szóló 75/442/EGK irányelv 1. cikkének (a)
pontjából eredő kötelezettségeit.

2) kötelezze az Olasz Köztársaság a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az Európai Bizottság azt állítja, hogy az Olasz Köztársaság,
mivel egész területén érvényes olyan operatív iránymutatásokat
fogadott el, amelyek kizárják a hulladékokról szóló szabályozás
hatályából a takarmány előállítására szánt élelmiszeripari hulla-
dékokat; és mivel kizárta a hulladékokról szóló szabályozás
hatályából a bármely szilárd, főtt vagy nyers étel konyhákban
történő elkészítéséből származó, a hobbiállatok ápolási létesít-
ményeinek szánt azon hulladékokat, amelyek nem kerültek be
az elosztó rendszerbe, az Olasz Köztársaság nem teljesítette a
91/156/EK irányelvvel módosított, a hulladékokról szóló
75/442/EGK irányelv (2) 1. cikkének (a) pontjából eredő kötele-
zettségeit.

(1) HL L 78., 1991.3.26., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet,
2. kötet, 3. o.

(2) HL L 194., 1975.7.25., 39. o.; magyar nyelvű különkiadás 15.
fejezet, 1. kötet, 23. o.

A Finanzgericht München 2005. február 17-i végzésével a
Sachsenmilch AG kontra Oberfinanzdirektion Nürnberg

ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-196/05. sz. ügy)

(2005/C 182/47)

(Az eljárás nyelve: német)

A Finanzgericht München a Bíróság Hivatalához 2005. május
4-én érkezett, 2005. február 17-i határozatával az előtte a Sach-
senmilch AG és Oberfinanzdirektion Nürnberg között folya-
matban lévő eljárásban előzetes döntéshozatal iránti kérelmet
nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.
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