
— szisztematikusan mentesítette ezen eljárás alól a bejelentéshez 
kötött építési munkák, munkálatok vagy rendezési munkák 
programjait és projektjeit, 

nem teljesítette a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő 
állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (2) bekezdéséből, 
illetve ezen irányelv 6. cikkének (3) bekezdéséből eredő köte
lezettségeit. 

2. A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. 

3. A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek kétharma
dának viselésére. Az Európai Bizottságot kötelezi a költségek 
egyharmadának viselésére. 

( 1 ) HL C 197., 2008.8.2. 

A Bíróság (negyedik tanács) 2010. március 4-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság 

(C-297/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — 2006/12/EK 
irányelv — 4. és 5. cikk — Hulladékgazdálkodás — Hulla
dékgazdálkodási terv — Integrált és megfelelő hulladékártal
matlanító hálózat — Az emberi egészség vagy a környezet 
veszélyeztetése — Vis maior — Közrendi problémák — Szer

vezett bűnözés) 

(2010/C 113/11) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Recchia, C. Zadra és 
J.-B. Laignelot, meghatalmazottak) 

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri meghatalma
zott és G. Aiello avvocato dello Stato) 

Az alperest támogató beavatkozó: Nagy-Britannia és Észak-Írország 
Egyesült Királysága (képviselők: S. Ossowski meghatalmazott és 
K. Bacon barrister) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A hulladékokról szóló, 2006. 
április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(HL L 114., 9. o.) 4. és 5. cikkének megsértése — Campania 
tartomány 

Rendelkező rész 

1. Az Olasz Köztársaság — mivel Campania tartomány vonatkozá
sában nem tett meg minden, annak biztosításához szükséges intéz
kedést, hogy a hulladék hasznosítása vagy ártalmatlanítása az 
emberi egészség és a környezet veszélyeztetése nélkül történjék, és 

különösen nem hozott létre integrált és megfelelő hulladékártal
matlanító hálózatot — nem teljesítette a hulladékokról szóló, 
2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 4. és 5. cikkéből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

3. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága maga viseli 
saját költségeit. 

( 1 ) HL C 223., 2008.8.30. 

A Bíróság (nagytanács) 2010. március 9-i ítélete (a 
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia 
(Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 
Raffinerie Mediterranee SpA (ERG), Polimeri Europa SpA, 
Syndial SpA kontra Ministero dello Sviluppo economico, 
Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del 
Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, 
Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Ministero dell’Interno, Regione siciliana, 
Assessorato regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), 
Assessorato regionale Industria (Sicilia), Prefettura di 
Siracusa, Istituto superiore di Sanità, Commissario 
Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), 
Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e 
Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e 
Servizi tecnici (APAT), Agenzia regionale Protezione 
Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto centrale Ricerca 
scientifica e tecnologica applicata al Mare, 
Subcommissario per la Bonifica dei Siti contaminati, 
Provincia regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia 
orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune di 
Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, 
Azienda Unità sanitaria locale N. 8, Sviluppo Italia Aree 
Produttive SpA, Invitalia (Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 

SpA), korábban Sviluppo Italia SpA 

(C-378/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(A szennyező fizet elve — 2004/35/EK irányelv — Környezeti 
felelősség — Az időbeli hatály alkalmazhatósága — Az emlí
tett irányelv átültetésére előírt időpontot megelőző és ezen 
időpontot követően folytatódó szennyezés — Az e szennye
zéshez kapcsolódó károk felszámolási költségeit több vállalko
zásra hárító nemzeti szabályozás — A vétkesség vagy gondat
lanság követelménye — Az okozati összefüggés követelménye 

— Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések) 

(2010/C 113/12) 

Az eljárás nyelve: olasz 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Tribunale amministrativo regionale della Sicilia

HU C 113/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.1.


