
POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 21 stycznia 2005 r.

w sprawie C-75/04 (wniosek Hof van Beroep te
Antwerpen o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym): Ministerie van Financiën przeciwko Hendrik

Hanssens i in. (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Niedopuszczalność)

(2005/C 106/22)

(Język postępowania: niderlandzki)

W sprawie C-75/04, mającej za przedmiot wniosek o wydanie,
na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym,
złożony przez Hof van Beroep te Antwerpen (Belgia) postano-
wieniem z dnia 11 lutego 2004 r., które wpłynęło do
Trybunału w dniu 17 lutego 2004 r. w postępowaniu: Minis-
terie van Financiën przeciwko Hendrik Hanssens, Rudi
Verhoeven, World Wide Shipping and Forwarding NV
(WWSF) Trybunał (piąta izba), w składzie: R. Silva de Lapuerta,
prezes izby, R. Schintgen (sprawozdawca), J. Makarczyk,
sędziowie, rzecznik generalny: P. Léger, sekretarz: R. Grass,
wydał w dniu 21 stycznia 2005 r. postanowienie, którego
sentencja brzmi następująco:

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez
Hof van Beroep te Antwerpen postanowieniem z dnia 11 lutego
2004 r., jest niedopuszczalny.

(1) Dz.U. C 94 z 17.4.2004.

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie C-153/04 P Euroagri Srl przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(Odwołanie — EFOGR — Pomoc finansowa — Projekt pilo-
tażowy i pokazowy dotyczący wykorzystania nowej techniki

zwane j „Endovena” do drzew owocowych)

(2005/C 106/23)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie C-153/04 P, mającej za przedmiot odwołanie w
trybie art. 56 Statutu Trybunału, wniesione w dniu 23 marca
2004 r. przez Euroagri Srl, z siedzibą w Monte Vidon
Combatte (Włochy), (adwokat: W. Massucci), w której drugą
stroną jest: Komisja Wspólnot Europejskich, (pełnomocnicy:

C. Cattabriga i L. Visaggio), Trybunał (piąta izba), w składzie: R.
Silva de Lapuerta, prezes izby, J. Makarczyk i P. Kūris (sprawo-
zdawca), sędziowie, rzecznik generalny: M. Poiares Maduro,
sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 26 stycznia 2005 r. postano-
wienie, którego sentencja brzmi następująco:

1. Odwołanie zostaje odrzucone.

2. Euroagri Srl zostaje obciążona kosztami.

(1) Dz.U C 106 z 30.04.2004.

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie C-208/04 Inter-Environnement Wallonie ASBL
przeciwko Région wallone (1) (wniosek Conseil d'État o

wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

(Artykuł 104 § 3 regulaminu — Dyrektywy 75/442/EWG i
91/156/EWG — Pojęcie „odpady” — Wykaz materiałów

porównywalnych z produktami)

(2005/C 106/24)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-208/04 mającej za przedmiot wniosek o wydanie,
na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym,
złożony przez Conseil d'État (Belgia) postanowieniem z dnia 29
kwietnia 2004 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 11 maja
2004 r., w postępowaniu Inter-Environnement Wallonie ASBL
przeciwko Région wallone, Trybunał (piąta izba) w składzie: R.
Silva de Lapuerta, prezes, P. Kūris (sprawozdawca) i J. Klučka,
sędziowie, rzecznik generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz: R.
Grass, wydał w dniu 28 stycznia 2005 r. postanowienie,
którego sentencja brzmi następująco:

Artykuł 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca
1975 r. w sprawie odpadów w brzmieniu zmienionym przez dyrek-
tywę Rady 91/156/EWG z dnia 18 marca 1991 r. sprzeciwia się
wprowadzeniu przez Państwa Członkowskie nowej kategorii mate-
riałów nie należących ani do grupy odpadów, ani do grupy
produktów, nawet gdy ta nowa kategoria materiałów może zawierać
substancje lub przedmioty, które odpowiadają definicji pojęcia
„odpady” w rozumieniu powołanego przepisu.

(1) Dz.U. C 179 z 10.7.2004.
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