
A High Court of Justice (England and Wales), Queens
Bench Division (Administrative Court), Divisional Court
2005. május 20-i végzésével a The Queen (a Thames Water
Utilities Ltd. kérelmére) kontra a South East London Divi-
sion, Bromley Magistrates' Court (az Environment Agency
részvételével) ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal

iránti kérelem

(C-252/05. sz. ügy)

(2005/C 205/20)

(Az eljárás nyelve: angol)

A High Court of Justice (England and Wales), Queens Bench
Division (Administrative Court), Divisional Court 2005. május
20-i végzésével, amely 2005. június 15-én érkezett a Bíróság
Hivatalához, a The Queen (a Thames Water Utilities Ltd. kérel-
mére) kontra a South East London Division, Bromley Magist-
rates' Court, (az Environment Agency részvételével) ügyben
előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai
Közösségek Bíróságához.

A High Court of Justice a következő kérdésekről kéri a Bíróság
döntését:

1. Egy szennyvízkezelő közvállalkozás által a települési
szennyvíz kezelésről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK
tanácsi irányelv (1) és/vagy az Water Industry Act 1991
(1991. évi vízipari törvény) (a továbbiakban: WIA 1991)
szerint üzemeltetett szennyvízhálózatból kifolyó szennyvíz a
91/156/EGK (2) irányelvvel módosított, a hulladékokról
szóló 75/442/EGK irányelv (3) értelmében „hulladéknak”
minősül-e?

2. Ha az első kérdésre adott válasz igenlő, akkor a fenti
szennyvíz:

a) Nem tartozik-e a 75/442/EGK irányelv szerinti „hulladék”
fogalom hatálya alá a 75/442/EGK irányelv 2. cikke (1)
bekezdésének b) pontjának iv) pontja értelmében,
különös tekintettel a 91/271/EGK irányelv és/vagy a
WIA 1991 rendelkezéseire; vagy

b) a 75/442/EGK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének hatálya
alá esik-e és nem tartozik-e a 75/442/EGK irányelv
szerinti „hulladék” fogalom hatálya alá, különös tekin-
tettel a 91/271/EGK irányelv rendelkezéseire?

(1) A települési szennyvíz kezelésről szóló, 1991. május 21-i
91/271/EGK tanácsi irányelv, HL L 135., 1991.5.30., 40. o.; magyar
nyelvű különkiadás, 15. fejezet, 2. kötet, 26. o.

(2) A hulladékokról szóló 75/442/EGK irányelv módosításáról szóló,
1991. március 18-i 91/156/EGK tanácsi irányelv, HL L 78., 32. o.,
19913.26.; magyar nyelvű különkiadás, 15. fejezet, 2. kötet 3. o.

(3) A hulladékokról szóló 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi
irányelv, HL L 194., 1975.7.25., 39. o.; magyar nyelvű különkiadás,
15. fejezet, 2. kötet 23. o.

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Belga Királyság
ellen 2005. június 16-án benyújtott kereset

(C-254/05. sz. ügy)

(2005/C 205/21)

(Az eljárás nyelve: francia)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: Bruno Stromsky,
meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg)
2005. június 16-án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Bíróságához a Belga Királyság ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a
Bíróság:

1. állapítsa meg, hogy mivel a más tagállamban jogszerűen
előállított és forgalomba hozott, CE-jelöléssel nem
rendelkező pontszerű érzékelőkkel ellátott automata
tűzérzékelő rendszerek esetében:

– megkövetelte, hogy megfeleljenek a NBN S21-100 belga
szabványnak;

– típusengedélyt követelt meg, a jelen esetben a BOSEC
részéről, amely korlátozást az ezen engedéllyel járó arány-
talan költségek tovább növelik;

– megkövetelte, hogy e típusengedélyezés keretében azokat
teszteknek és ellenőrzéseknek vessék alá, amelyek lénye-
gében a más tagállamban más eljárások keretében már
elvégzett ellenőrzések megismétlésének tekinthetőek;

a Belga Királyság nem teljesítette az EK-Szerződés 28.
cikkéből eredő kötelezettségeit.

2. kötelezze a Belga Királyságot a költségek viselésére.
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