
A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE

(ötödik tanács)

2005. január 21.

a C-75/04. sz. (a Hof van Beroep te Antwerpen előzetes
döntéshozatal iránti kérelme): Ministerie van Financiën

kontra Hendrik Hanssens és társai (1)

(Előzetes döntéshozatalra utalás – Meg nem engedhetőség)

(2005/C 106/22)

(Az eljárás nyelve: holland)

A C-75/04. sz. ügyben a Bírósághoz a Hof van Beroep te
Antwerpen (Belgium) által a 2004. február 11-i határozatával,
amely a Bírósághoz 2004. február 17-én érkezett, az EK 234.
cikke alapján előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem
tárgyában, a Ministerie van Financiën és Hendrik Hanssens,
Rudi Verhoeven, World Wide Shipping and Forwarding
NV (WWSF) között folyamatban levő eljárásban, a Bíróság
(ötödik tanács) tagjai: R. Silva de Lapuerta, a tanács elnöke, R.
Schintgen (előadó), J. Makarczyk, bírák, főtanácsnok: P. Léger,
hivatalvezető: R. Grass, 2005. január 21-én meghozta végzését,
amelynek rendelkező része következő:

A Hof van Beroep te Antwerpen 2004. február 11-i határozatával
előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelme nem megengedhető.

(1) HL C 94., 2004.4.17.

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE

(ötödik tanács)

2005. január 26.

a C-153/04 P. sz. az Euroagri Srl kontra az Európai Közös-
ségek Bizottsága ügyben (1)

(Fellebbezés – EMOGA – Pénzügyi támogatás – Kísérleti és
demonstrációs projekt az „Endovena” elnevezésű új techno-

lógia gyümölcsfákra történő alkalmazására)

(2005/C 106/23)

(Az eljárás nyelve: olasz)

A C-238/03 P. sz. ügyben az Euroagri Srl, székhely: Monte
Vidon Combatte (Olaszország) (ügyvéd: W. Massucci) által a
Bíróság alapokmányának 56. cikke alapján 2004. március 23-
án benyújtott fellebbezés tárgyában, az eljárásban ellenérdekű
félként az Európai Közösségek Bizottsága (meghatalma-
zottak: C. Cattabriga és L. Visaggio), a Bíróság (ötödik tanács),

tagjai: R. Silva de Lapuerta elnök, J. Makarczyk és P. Kūris
(előadó) bírák, főtanácsnok: M. Poiares Maduro, hivatalvezető:
R. Grass, 2005. január 26-án meghozta végzését, amelynek
rendelkező része a következő:

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság kötelezi az Euroagri Srl-t a költségek viselésére.

(1) HL C 106, 2004.4.30.

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE

(ötödik tanács)

2005. január 28.

a C-208/04. sz. (a Conseil d'État előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) Inter-Environnement Wallonie ASBL

kontra Région Wallone ügyben (1)

(Eljárási szabályzat 104. cikkének 3. §-a – 75/442/EGK és
91/156/EGK irányelv – „Hulladék” fogalma – Termékekkel

egyenértékű anyagok listája)

(2005/C 106/24)

(Az eljárás nyelve: francia)

A C-208/04. sz. ügyben a Bírósághoz az EK 234. cikke alapján
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában,
amelyet a Conseil d'État (Belgium) a Bírósághoz 2004. május
11-én érkezett 2004. április 29-i határozatával az előtte az
Inter-Environnement Wallonie ASBL és a Région Wallone
között folyamatban levő eljárásban terjesztett elő, a Bíróság
(ötödik tanács) tagjai: R. Silva de Lapuerta, a tanács elnöke, P.
Kūris (előadó) és J. Klučka bírák, főtanácsnok: C. Stix-Hackl,
hivatalvezető: R. Grass, 2005. január 28-án meghozta végzését,
amelynek rendelkező része következő:

Az 1991. március 18-i 91/156/EGK tanácsi rendelettel módosított,
a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi rende-
let 1. cikkének a) pontjával ellentétes a sem a hulladékok, sem a
termékek kategóriájába nem tartozó új anyagkategória tagállam általi
bevezetése, ha ezen anyagkategóriába a fenti rendelkezés értelmében a
„hulladék” fogalmának meghatározása alá tartozó anyagok vagy
tárgyak sorolhatók.

(1) HL C 179., 2004.7.10.
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