
Skarga wniesiona w dniu 25 listopada 2004 r. przez
Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-486/04)

(2005/C 31/18)

(Język postępowania: włoski)

W dniu 25 listopada 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich reprezentowanej przez M. Van Beeka, F. Louisa i
A. Capobianco, występujących w charakterze pełnomocników,
przeciwko Republice Włoskiej.

Skarżąca wnosi do Trybunału o:

— Stwierdzenie, że Republika Włoska uchybiła zobowiąza-
niom, które na niej ciążą na mocy art. 2 ust. 1 i art. 4 ust.
1, 2 i 3 dyrektywy 85/337/EWG (1) w brzmieniu zmie-
nionym dyrektywą 97/11/EWG (2):

1) nie poddając przedsięwzięcia dotyczącego urządzenia do
spalania odpadów i biomasy w Massafrze, które figuruje
pośród urządzeń wymienionych w załączniku I do
dyrektywy 85/337/EWG w brzmieniu zmienionym
dyrektywą 97/11/EWG, procedurze oceny wpływu na
środowisko zgodnie z art. 5 do10 dyrektywy
85/337/EWG;

2) nie przyjmując przepisu [art. 3 ust. 1 lit i) i l) DPCM z
dnia 3 września 1999 r., zmieniający załącznik A do
DPR z dnia 12 kwietnia 1996 r.], który wyłącza spod
procedury oceny wpływu na środowisko pewne przed-
sięwzięcia wymienione w załączniku I do dyrektywy
85/337 w zmienionym brzmieniu. (przedsięwzięcia
dotyczące urządzeń do odzysku niebezpiecznych i
bezpiecznych odpadów o wydajności powyżej 100 ton
dziennie, poddanych uproszczonej procedurze zezwo-
lenia zgodnie z art. 11 dyrektywy 75/442/EWG (3)), oraz

3) przyjmując przepisu [art. 3 ust. 1 lit. i) i l) DPCM z dnia
3 września 1999 r. zmieniający załącznik A do DPR z
dnia 12 kwietnia 1996 r.], który w celu określenia, czy
przedsięwzięcie wymienione w załączniku II do dyrek-
tywy 85/337 w zmienionym brzmieniu powinno być
poddane ocenie wpływu na środowisko, czy nie, ustala
niewłaściwe kryterium, w zakresie, w jakim może to
doprowadzić do wyłączenia obowiązku oceny niektó-
rych przedsięwzięć o znacznym wpływie na środowisko;

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Komisja podnosi, że Republika Włoska uchybiła zobowiąza-
niom, które na niej ciążą na mocy dyrektywy 85/337/EWG w
brzmieniu zmienionym dyrektywą 97/11/EWG z powodów
wskazanych we wnioskach w skardze.

(1) Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40
(2) Dz.U. L 73 z 14.3.1997, str. 5.
(3) Dz.U. L 194, str. 39.

Skarga wniesiona w dniu 25 listopada 2004 r. przez
Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-487/04)

(2005/C 31/19)

(Język postępowania: włoski)

W dniu 25 listopada 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich reprezentowanej przez C. Cattabrigę i A. Bordes,
działających w charakterze pełnomocników, przeciwko Repu-
blice Włoskiej.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

— stwierdzenie, iż ustanawiając jednostronnie system śledzenia
mleka w proszku przeznaczonego do użytku określonego
rodzaju, który nie został przewidziany w całkowicie zhar-
monizowanym prawie wspólnotowym właściwym dla tego
sektora, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które
na niej ciążą na mocy rozporządzenia Rady (WE)
nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. (1) w sprawie
wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 2799/1999 z dnia 17
grudnia 1999 r. (2) ustanawiającego szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/99 w odniesieniu
do przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłusz-
czonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczo-
nych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w
proszku o takim przeznaczeniu;

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.
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