
A Bíróság (nagytanács) 2010. március 9-i ítélete (a 
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia 
(Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — 
Raffinerie Mediterranee SpA (ERG) (C-379/08), 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, ENI SpA 
(C-380/08) kontra Ministero Ambiente e Tutela del 
Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo 
economico, Ministero della Salute, Regione siciliana, 
Istituto superiore di Sanità, Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente e per i Servizi tecnici, Commissario 

delegato per l’Emergenza rifiuti e la Tutela delle Acque 

(C-379/08. és C-380/08. sz. egyesített ügyek) ( 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 — Felszámolási 
intézkedések — Az érintett vállalkozásokkal folytatott konzul

táció kötelezettsége — II. melléklet) 

(2010/C 113/13) 

Az eljárás nyelve: olasz 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Tribunale amministrativo regionale della Sicilia 

Az alapeljárás felei 

Felperesek: Raffinerie Mediterranee SpA (ERG), Polimeri Europa 
SpA, Syndial SpA (C-379/08), ENI SpA (C-380/08) 

Alperesek: 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 sici
liana, Assessorato regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), 
Assessorato regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, 
Istituto superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emer
genza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Dele
gato 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’attra
zione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) SpA, korábban 
Sviluppo Italia SpA 

A következők részvételével: ENI Divisione Exploration and Produc
tion SpA, ENI SpA, Edison SPA (C-379/08), Invitalia (Agenzia 
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa) SpA, korábban Sviluppo Italia SpA 
(C-380/08) 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek — Tribunale amminist
rativo regionale della Sicilia — A környezeti károk megelőzése 
és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 
2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 143., 56. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. 
fejezet, 8. kötet, 357. o.) 7. cikkének, valamint II. mellékletének 
értelmezése — Felszámolási intézkedések — Környezeti 
elemekbe történő beavatkozás — Olyan szabályozás, amely a 
közigazgatási szervre ruházza azt a hatáskört, hogy a terület- 
specifikus feltételek vizsgálata nélkül a korábban kontradiktórius 
vizsgálat keretében kiválasztott, majd jóváhagyott és kivitelezett 
vagy a kivitelezés szakaszában levő műveleteken túl további 
műveleteket írjon elő — A priolói nemzeti jelentőségű terület 

Rendelkező rész 

1. A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a 
környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a II. mellékletével össze
függésben értelmezett 7. cikkét és 11. cikkének (4) bekezdését úgy 
kell értelmezni, hogy az lehetővé teszi az illetékes hatóság számára, 
hogy hivatalból elrendelje a környezeti károk felszámolására 
irányuló olyan intézkedések lényeges módosítását, amelyekről az 
érintett gazdasági szereplők együttműködésével lefolytatott kontra
diktórius eljárás keretében döntöttek, illetve amelyeket már kivite
leztek, vagy amelyek a kivitelezés szakaszában vannak. Azonban 
az ilyen határozat elfogadása céljából:
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— e hatóság köteles meghallgatni azon gazdasági szereplőket, 
akiknek ilyen intézkedéseket írtak elő, hacsak a helyzet sürgős
sége nem kívánja meg azt, hogy az illetékes hatóság azonnal 
intézkedjen; 

— az említett hatóság köteles továbbá felhívni többek között 
azokat a személyeket, akiknek a területén ezen intézkedéseket 
végre kell hajtani, hogy nyújtsák be észrevételeiket, amelyeket 
figyelembe vesz, és 

— e hatóságnak figyelembe kell vennie a 2004/35 irányelv II. 
mellékletének 1.3.1. pontjában említett kritériumokat, továbbá 
ezen irányelv 11. cikke (4) bekezdésének megfelelően az általa 
e tekintetben elfogadott határozatban fel kell tüntetnie a 
választásának pontos indokait, valamint adott esetben azon 
indokokat, amelyek igazolhatják, hogy az említett kritériu
mokra tekintettel például a környezet helyzetének sürgőssége 
miatt nem volt szükséges vagy nem történhetett részletes vizs
gálat. 

2. Az alapügyekéhez hasonló körülmények között a 2004/35 irány
elvvel nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé 
teszi az illetékes hatóság számára, hogy a környezeti felszámolási 
intézkedésekkel érintett gazdasági szereplőknek a területeik haszná
latához való jogát attól a feltételtől tegye függővé, hogy az ezen 
intézkedésekkel megkövetelt munkálatokat elvégzik még akkor is, 
ha az említett területeket ezen intézkedések nem érintik azon oknál 
fogva, hogy azok már korábbi „tisztítási” intézkedések tárgyát 
képezték vagy sosem voltak szennyezettek. Azonban az ilyen intéz
kedést igazolni kell a környezeti helyzet súlyosbodása ott történő 
megakadályozásának célkitűzésével, ahol a környezeti felszámolási 
intézkedéseket alkalmazzák, vagy az elővigyázatosság elve alapján 
azzal a célkitűzéssel, amely más környezeti károknak a gazdasági 
szereplők ezen felszámolási intézkedések tárgyát képező egész 
tengerparttal határos említett területein történő megjelenése vagy 
felbukkanása megelőzésére irányul. 

( 1 ) HL C 301., 2008.11.22. 

A Bíróság (harmadik tanács) 2010. március 11-i ítélete (a 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 
(Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 

Attanasio Group Srl kontra Comune di Carbognano 

(C-384/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(EK 43. cikk és EK 48. cikk — Közúti üzemanyagtöltő állo
mások közötti kötelező minimális távolságot előíró regionális 
szabályozás — A Bíróság hatásköre és az előzetes döntésho
zatal iránti kérelem elfogadhatósága — Letelepedés szabad

sága — Korlátozás) 

(2010/C 113/14) 

Az eljárás nyelve: olasz 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Attanasio Group Srl 

Alperes: Comune di Carbognano 

A Felgas Petroli Srl részvételével 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunale Amministra
tivo Regionale del Lazio — A közúti üzemanyagtöltő állomások 
közötti kötelező minimális távolságot előíró nemzeti szabályo
zásnak az EK 43., EK 48., EK 49. és EK 56. cikkel, valamint a 
gazdasági verseny és a hátrányos megkülönböztetés tilalma 
közösségi elvével való összeegyeztethetősége. 

Rendelkező rész 

Az EK 43. cikket az EK 48. cikkel összefüggésben úgy kell értelmezni, 
hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló, olyan belső jogi szabályozás, 
amely a közúti üzemanyagtöltő állomások között kötelező minimális 
távolságot ír elő, a letelepedés EK-Szerződésben biztosított szabadsága 
korlátozásának minősül. Az alapjogvitához hasonló körülmények 
között ez a korlátozás nem tűnik igazolhatónak a közúti közlekedés 
biztonságához, az egészség és a környezet védeleméhez, valamint 
fogyasztók számára nyújtott szolgáltatás ésszerűsítéséhez fűződő 
célokkal, amit az előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia. 

( 1 ) HL C 301., 2008.11.22. 

A Bíróság (második tanács) 2010. március 4-i ítélete — 
Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo 
Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau, Francisco Javier 
Solana Ramos kontra Európai Parlament, az Európai Unió 

Tanácsa 

(C-496/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Tisztviselők — A besorolásiosztály-váltási 
belső versenyvizsgák régi személyzeti szabályzat hatálya alatti 
sikeres teljesítése — Az új személyzeti szabályzat hatályba
lépése — A besorolásra vonatkozó átmeneti rendelkezések — 
Jogellenességi kifogás — Szerzett jogok — Jogos bizalom — 
Egyenlő bánásmód — A gondos ügyintézés elve és a gondos

kodási kötelezettség) 

(2010/C 113/15) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Fellebbezők: Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo 
Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau, Francisco Javier 
Solana Ramos (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

HU 2010.5.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 113/11


