C 84/20

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

vertaavat näistä todistuksista ilmenevää kelpoisuutta ja tätä kokemusta kansallisessa lainsäädännössä edellytettyihin tietoihin ja pätevyyteen, silloinkin kun kyseessä olevan ammatin tutkintotodistusten
vastavuoroisesta tunnustamisesta on säädetty direktiivillä, mutta
tämän direktiivin soveltaminen ei johda hakijan muodollista kelpoisuutta osoittavan asiakirjan tai asiakirjojen automaattiseen tunnustamiseen.

1)

Yhdistynyt kuningaskunta ei ole noudattanut jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin
75/442/ETY 7 artiklan mukaisia velvoitteitaan, sellaisena
kuin tämä direktiivi on muutettuna 18.3.1991 annetulla
neuvoston direktiivillä 91/156/ETY, vaarallisista jätteistä
12 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin
91/689/ETY 6 artiklan mukaisia velvoitteitaan ja pakkauksista ja pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 1994 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY
14 artiklan mukaisia velvoitteitaan, kun ei oteta kantaa
Gibraltarin asemaan, koska se ei ole laatinut koko alueensa
kattavia ja kaikkia muutetun direktiivin 75/442/ETY ja
direktiivien 91/689/ETY ja 94/62/EY säännösten mukaisia
jätehuoltosuunnitelmia ja/tai ilmoittanut niistä komissiolle.

2)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta
velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

(1) EYVL C 102, 8.4.2000.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

6.4.2002

(toinen jaosto)
(1) EYVL C 102, 8.4.2000.

24 päivänä tammikuuta 2002
asiassa C-35/00, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (1)
(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Ympäristö – Jätteet – Direktiivit 75/442/ETY, 91/689/ETY ja
94/62/EY – Jätehuoltosuunnitelmat)

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

(2002/C 84/31)
15 päivänä tammikuuta 2002
(Oikeudenkäyntikieli: englanti)
(Väliaikainen käännös: lopullinen käännös julkaistaan Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimen oikeustapauskokoelmassa)

Asiassa C-35/00, Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehinään R. B. Wainwright ja L. Ström) vastaan Ison-Britannian
ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamiehenään
R. Magrill, avustajanaan D. Wyatt, QC), jossa kantaja vaatii
yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Ison-Britannian ja
Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ei ole noudattanut
jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston
direktiivin 75/442/ETY (EYVL L 194, s. 39) 7 artiklan mukaisia
velvoitteitaan, sellaisena kuin tämä direktiivi on muutettuna
18.3.1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/156/ETY
(EYVL L 78, s. 32), vaarallisista jätteistä 12 päivänä joulukuuta
1991 annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY (EYVL L 377,
s. 20) 6 artiklan mukaisia velvoitteitaan ja pakkauksista
ja pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 1994 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY
(EYVL L 365, s. 10) 14 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska
se ei ole laatinut jätehuoltosuunnitelmia kaikkien näiden
direktiivien jätteitä koskevien säännösten mukaisesti ja/tai
koska se ei ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle,
yhteisöjen tuomioistuin (toinen jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja N. Colneric sekä tuomarit
R. Schintgen ja V. Skouris (esittelevä tuomari), julkisasiamies:
A. Tizzano, kirjaaja: R. Grass, on antanut 24.1.2002 tuomion,
jonka tuomiolauselma on seuraava:

asiassa C-43/00 (Vestre Landsretin esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Andersen og Jensen ApS vastaan Skatteministeriet (1)
(Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Direktiivi
90/434/ETY – Sulautumisiin, diffuusioihin, varojen siirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä – Varojensiirron ja toimialan siirron käsitteet)
(2002/C 84/32)
(Oikeudenkäyntikieli: tanska)
(Väliaikainen käännös; lopullinen käännös julkaistaan yhteisöjen
tuomioistuimen oikeustapauskokoelmassa)

Asiassa C-43/00, jonka Vestre Landsret (Tanska) on saattanut
EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä
olevassa asiassa Andersen og Jensen ApS vastaan Skatteministeriet ennakkoratkaisun eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, diffuusioihin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä
23 päivänä heinäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin
90/434/ETY (EYVL L 225, s. 1) 2 artiklan c ja i alakohdan

