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Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Konstantinidis, pełnomocnik i adwokat G. Bambara)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: I.M. Bragu-
glia, pełnomocnik i adwokat G. Fiengo)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Naru-
szenie art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca
1975 r. w sprawie odpadów (Dz.U. L 194, str. 39) w brzmieniu
zmienionym dyrektywą Rady 91/156/EWG z dnia 18 marca
1991 r. (Dz.U. L 78, str. 32) — Ustawa krajowa wyłączająca z
zakresu zastosowania dyrektywy, glebę i kamienie z urobku
przeznaczone do ponownego wykorzystania

Sentencja

1) Ponieważ art. 10 ustawy nr 93 stanowiącej przepisy w zakresie
środowiska z dnia 23 marca 2001 r. oraz art. 1 ust. 17 i 19
ustawy nr 443 określającej zadania rządu w zakresie infrastruktury
i zakładów produkcyjnych o strategicznym znaczeniu, jak również
inne działania w zakresie ponownego podjęcia działalności produk-
cyjnej, z dnia 21 grudnia 2001 r. wyłączają glebę i kamienie
z urobku przeznaczone do ponownego wykorzystania do ponownego
zasypywania, wypełniania, nasypywania i rozkruszania, z wyjątkiem
materiałów pochodzących z terenów zanieczyszczonych lub
obszarów po melioracji o poziomie zanieczyszczenia przekracza-
jącym limity określone w obowiązujących przepisach, z zakresu
stosowania przepisów krajowych w dziedzinie odpadów, Republika
Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy
dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie
odpadów, w brzmieniu zmienionym dyrektywą Rady 91/156/WE
z dnia 18 marca 1991 r.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 182 z 23.7.2005.
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Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Konstantinidis, pełnomocnik i adwokat G. Bambara)
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Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca
1975 r. w sprawie odpadów (Dz.U. L 194, str. 39) w brzmieniu
zmienionym dyrektywą Rady 91/156/EWG z dnia 18 marca
1991 r. (Dz.U. L 78, str. 32) — Ustawa krajowa wyłączająca
niektóre odpady z zakresu zastosowania dyrektywy

Sentencja

1) Republika Włoska,

— ustanawiając obowiązujące na terytorium całego kraju
wytyczne, ujęte w szczególności w okólniku ministra środowiska
w sprawie wyjaśnień interpretacyjnych dotyczących pojęcia
odpadów z dnia 28 czerwca 1999 r. oraz w komunikacie
ministra zdrowia formułującym wytyczne dotyczące wymogów
higieniczno-sanitarnych dotyczących wykorzystania w produkcji
pasz, materiałów i produktów ubocznych pochodzących
z produkcji lub handlu w przemyśle rolno-spożywczym z dnia
22 lipca 2002 r., które wyłączają z zakresu stosowania prze-
pisów o odpadach pozostałości żywności pochodzące z przemysłu
rolno-spożywczego przeznaczone do produkcji pasz oraz
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