
Az 1. kérdésre adott igenlő válasz esetén:

Figyelembe kell-e venni az ilyen – nemzeti jogszabályi előírásban
szereplő – kötelezettségnek a közösségi joggal való összeegyez-
tethetetlenségét a nemzeti bíróságnak a helyi hálózat üzemelte-
tőjének engedélyezésére vonatkozó eljárásban?

(1) HL L 192., 10. o.
(2) HL L 199., 32. o.

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2007. március
21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –

Salvatore Aiello és társai kontra Comune di Milano,
Sindaco di Milano, Comitato tecnico-scientifico per
l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di
Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'interno,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euromilano SpA,

Metropolitana milanese SpA

(C-156/07. sz. ügy)

(2007/C 140/15)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperesek: Salvatore Aiello és társai

Alperesek: Comune di Milano, Sindaco di Milano, Comitato
tecnico-scientifico per l'emergenza del traffico e della mobilità
nella città di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero
dell'interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euromilano
SpA, Metropolitana milanese SpA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) A 337/1985 irányelv (1) 2. cikkét, amely előírja, hogy a
környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek
esetében hatásvizsgálatot kell végezni, és hogy ezeket a
projekteket a 4. cikk határozza meg, úgy kell-e értelmezni,
hogy:

bármely, a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló
projektet környezeti hatásvizsgálat alá kell vetni, jóllehet nem
szerepel az irányelv I. vagy II. mellékletében, vagy éppen
ellenkezőleg, csak az irányelv I. és II. mellékletében szereplő
projekteket kell környezeti hatásvizsgálat alá vetni;

2) A 337/1985 irányelv 4. cikke, amelynek értelmében a tagál-
lamok határozzák meg, hogy a II. mellékletbe tartozó
projektek esetében esetenkénti vizsgálattal, illetve előre
megállapított küszöbértékek vagy szempontrendszer alapján,
a III. mellékletben szereplő szempontokat is figyelembe írják
elő a hatásvizsgálatot, pontos kötelezettségnek minősül-e,
vagy csak lehetőség-e a tagállamok számára, hogy figyelembe
vegyék a III. mellékletben szereplő valamennyi szempontot;

3) Az 1996. április 12-i d.P.R. 1. cikkével az olasz jogalkotó
pontosan ültette-e át a 337/1985 irányelv 4. cikkét és annak
III. mellékletét, ha az irányelv II. mellékletébe tartozó
projektek tekintetében a környezeti hatásvizsgálat kötelezett-
sége feltételeként nem írta elő a projekt más projektekkel
történő halmozódásának az irányelv III. mellékletében előírt
feltételét.

(1) HL L 175., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 1. kötet
248. o.

2007. március 23-án benyújtott kereset – Európai Közös-
ségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság

(C-161/07. sz. ügy)

(2007/C 140/16)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
E. Traversa és G. Braun, meghatalmazottak)

Alperes: Osztrák Köztársaság

A felperes kereseti kérelmei

A felperes kéri, hogy a Bíróság:

– állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság megsértette az
EK 43. cikket, amennyiben a társaságoknak az Európai Unió
új tagállamai – kivéve Máltát és Ciprust – állampolgárai
kérelme alapján a cégjegyzékbe történő bejegyzése esetén
előírja a munkaügyi hatóság által a tag függetlenségére vonat-
kozó igazolás vagy a mentességére vonatkozó igazolás
benyújtását úgy, hogy a személyegyesítő társaságok jellem-
zően munkaviszony keretében ellátott tevékenységet végző
tagjai, valamint a korlátolt felelősségű társaságok jellemzően
munkaviszony keretében ellátott tevékenységet végző, kisebb-
ségi részesedéssel rendelkező tagjai függetlenségének megálla-
pítása olyan eljárásban történik, amelynek időtartama három
hónap, és amely során a független tevékenység nem gyakorol-
ható;

– kötelezze az Osztrák Köztársaságot a költségek viselésére.
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