
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

„A 75/442/EGK közösségi irányelvnek (1) a 91/156/EGK
irányelv (2) 1. cikkével módosított 15. cikkével és az »a szeny-
nyező fizet« elvvel összeegyeztethető-e az 1993. évi 507.
törvényerejű rendelet 58. és azt követő cikkeiben, valamint
ennek hatályát az 1999. évi [158.] köztársasági elnöki rendelet
11. cikke és azt követő módosításai és a 2006. évi 296. törvény
1. cikke (184) bekezdésének értelmében meghosszabbító átme-
neti rendelkezésekben foglalt nemzeti szabályozás, amely
adójogi rendszer fennmaradásáról rendelkezik a hulladék-ártal-
matlanítási szolgáltatás költségeinek fedezése céljából, és elha-
lasztja egy olyan, díjalapú rendszer bevezetését, amelyben a szol-
gáltatás költségeit a hulladékot termelő és átadó személyek
viselik?”.

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

(2) HL L 78., 32. o.,magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet,
3. o.
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Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: N. Yerrell
és L. Prete meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabá-
lyokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi
rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a
88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2006. március 15-i 2006/22/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis nem közölte ezeket a
rendelkezéseket a Bizottsággal – nem teljesítette az ezen irány-
elvből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére megállapított határidő 2007. április 1-
jén lejárt.

(1) HL L 102., 35. o.
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Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M.
Patakia és D. Recchia)

Alperes: Görög Köztársaság

Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság – mivel
nem hozta meg mindazokat az intézkedéseket, amelyek szük-
ségesek a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április
2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv (1) 3. cikke (1) és (2) bekez-
désének, 4. cikke (1) bekezdésének, 5. cikkének, és 8. cikke
(1) bekezdésének rendelkezéseiből eredő kötelezettségek teljes
illetve szabályos átültetéséhez – nem teljesítette e rendelkezé-
sekből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1. A Bizottság megvizsgálta a Görög Köztársaság által a
79/409/EGK irányelv átültetése érdekében hozott intézkedé-
seket. E vizsgálat azt mutatta ki, hogy az irányelv egyes
rendelkezéseinek átültetése nem teljes körű, illetve nem
szabályos.

2. Konkrétan, a Bizottság álláspontja szerint a Görög Köztár-
saság nem ültette át a 79/409/EGK irányelv 3. cikkének (1)
bekezdését, mivel nem tette meg azokat az intézkedéseket,
amelyek az 1. cikkben felsorolt madárfajok élőhelyei megfe-
lelő sokféleségének és nagyságának megőrzéséhez, fenntartá-
sához vagy helyreállításához szükségesek.

3. A Bizottság továbbá megállapítja, hogy a 79/409/EGK
irányelv 3. cikke (2) bekezdésének átültetése hiányos és nem
szabályos, mivel az átültető aktus nem engedi meg valamely
terület védelmi területként való kijelölése jogszerűségének
vizsgálatát, nem rendelkezik a védelmi területeken kívül talál-
ható, de azokkal határos élőhelyek védelméről, valamint a
megrongált élőhelyek helyreállításának és új élőhelyek kiala-
kításának kérdéséről, annak ellenére, hogy ezek az irányelv
fontos célkitűzései.
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