
Zarzuty i główne argumenty:

Komisja Europejska stwierdza, że w zakresie w jakim Republika
Włoska wyłączyła ziemię i skały kopalne przeznaczone do
ponownego wykorzystania poprzez ponowne zasypanie,
wypełnianie, nasypywanie i rozkruszanie z zakresu stosowania
krajowych przepisów o odpadach, Republika Włoska uchybiła
zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 1 lit. a) dyrek-
tywy 75/442/EWG w sprawie odpadów w brzmieniu zmie-
nionym dyrektywą 91/156/WE.

(1) Dz.U. L 194 z 25.07.1975, str. 39
(2) Dz.U. L 78 z 26.03.1991, str. 32

Skarga wniesiona w dniu 2 maja 2005 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-195/05)

(2005/C 182/46)

(Język postępowania: włoski)

W dniu 2 maja 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez M. Konstantinidisa,
członka Służby Prawnej Komisji i G. Barbarę, adwokata wpisa-
nego na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Mediolanie, prze-
ciwko Republice Włoskiej.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

1. stwierdzenie, że przyjmując obowiązujące na całym teryto-
rium krajowym wytyczne — wyrażone w szczególności w
okólniku Ministero dell'Ambiente z dnia 28 czerwca 1998
r. oraz okólniku Ministero della Salute z dnia 22 lipca 2002
r. — które wyłączają z zakresu stosowania przepisów o
odpadach substancje pochodzące z przemysłu rolno-spoży-
wczego przeznaczone do produkcji pasz oraz wyłączając na
mocy art. 23 ustawy nr 179 z dnia 31 lipca 2002 r. z
zakresu stosowania przepisów o odpadach pozostałości po
przygotowaniu w kuchniach wszelkich typów posiłków o
stałej konsystencji, gotowanych lub surowych, które nie
zostały jeszcze odprowadzone do sieci zaopatrzeniowych i

przeznaczone są dla schronisk dla zwierząt domowych,
Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej
ciążą na mocy art. 1 lit. a) dyrektywy 75/442/EWG (1) z
dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów w brzmieniu
zmienionym dyrektywą 91/156/WE (2),

2. obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Komisja Europejska stwierdza, że przyjmując obowiązujące na
całym terytorium krajowym wytyczne, które wyłączają z
zakresu stosowania przepisów o odpadach, substancje
pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego przeznaczone do
produkcji pasz oraz wyłączając z zakresu stosowania przepisów
o odpadach pozostałości po przygotowaniu w kuchniach
wszelkich typów posiłków o stałej konsystencji, gotowanych
lub surowych, które nie zostały odprowadzone do sieci zaopa-
trzeniowych i są przeznaczone dla schronisk dla zwierząt
domowych, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które
na niej ciążą na mocy art. 1 lit. a) dyrektywy 75/442/EWG w
sprawie odpadów w brzmieniu zmienionym dyrektywą
91/156/WE.

(1) Dz.U. L 194 z 25.07.1975, str. 39
(2) Dz.U. L 78 z 26.03.1991, str. 32

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony postanowieniem Finanzgericht München z dnia
17 lutego 2005 r. w sprawie Sachsenmilch AG przeciwko

Oberfinanzdirektion Nürnberg

(Sprawa C-196/05)

(2005/C 182/47)

(Język postępowania: niemiecki)

W dniu 4 maja 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Finanzge-
richt München z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie Sachsen-
milch AG przeciwko Oberfinanzdirektion Nürnberg.
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