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SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

kunskaper och kvalifikationer som krävs enligt den nationella
lagstiftningen, även när ett direktiv om ömsesidigt erkännande av
utbildningsbevis antagits för det berörda yrket men tillämpningen av
detta direktiv inte leder till ett automatiskt erkännande av sökandens
behörighetsbevis.

1)

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har
underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 7 i rådets
direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall, i dess
lydelse enligt rådets direktiv 91/156/EEG av den 18 mars
1991, och artikel 6 i rådets direktiv 91/689/EEG av den
12 december 1991 om farligt avfall liksom, med undantag för
Gibraltar, artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv
94/62 av den 20 december 1994 om förpackningar och
förpackningsavfall, genom att inte utarbeta planer för avfallshantering för alla delar av sitt territorium och i enlighet med
vad som föreskrivs i bestämmelserna i direktiv 75/442 i dess
lydelse enligt direktiv 91/156, i direktiv 91/689 och i direktiv
94/62, och/eller genom att inte underrätta kommissionen
härom.

2)

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland förpliktas att betala rättegångskostnaderna.

(1) EGT C 102, 8.4.2000.

DOMSTOLENS DOM
(andra avdelningen)
den 24 januari 2002

6.4.2002

(1) EGT C 102, 8.4.2000.

i mål C-35/00: Europeiska gemenskapernas kommission
mot Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (1)
(Fördragsbrott – Miljö – Avfall – Direktiv 75/442/EEG,
91/689/EEG och 94/62/EG – Planer för avfallshantering)
(2002/C 84/31)
(Rättegångsspråk: engelska)
(Preliminär översättning; den slutgiltiga översättningen kommer att
publiceras i ”Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas
domstol och förstainstansrätt”)

I mål C-35/00, Europeiska gemenskapernas kommission
(ombud: R.B. Wainwright och L. Ström) mot Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: R. Magrill, biträdd
av D. Wyatt, QC) angående en talan om att Förenade
konungariket Storbritannien och Nordirland har underlåtit att
uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 7 i rådets direktiv
75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (EGT L 194, s. 39;
svensk specialutgåva, område 15, volym 1, s. 238), i dess
lydelse enligt rådets direktiv 91/156/EEG av den 18 mars 1991
(EGT L 78, s. 32; svensk specialutgåva, område 15, volym 10,
s. 66), artikel 6 i rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall (EGT L 377, s. 20; svensk
specialutgåva, område 15, volym 10, s. 199) och artikel 14 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den
20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall
(EGT L 365, s. 10; svensk specialutgåva, område 15, volym 13,
s. 266), genom att inte utarbeta planer för hantering av avfall
enligt bestämmelserna om avfall i direktiv 75/442, i dess
lydelse enligt rådets direktiv 91/156, i direktiv 91/689, och i
direktiv 94/62, och/eller genom att inte underrätta kommissionen härom, har domstolen (andra avdelningen), sammansatt
av avdelningsordföranden N. Colneric samt domarna R. Schintgen och V. Skouris (referent), generaladvokat: A. Tizzano,
justitiesekreterare: R. Grass, den 24 januari 2002 avkunnat en
dom där domslutet har följande lydelse:

DOMSTOLENS DOM
(femte avdelningen)
den 15 januari 2002
i mål C-43/00 (begäran om förhandsavgörande från Vestre
Landsret): Andersen og Jensen ApS mot Skatteministeriet (1)
(Tillnärmning av lagstiftning – Direktiv 90/434/EEG –
Gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar –
Överföring av tillgångar eller överföring av verksamhetsgren
– Begrepp)
(2002/C 84/32)
(Rättegångsspråk: danska)
(Preliminär översättning; den slutgiltiga översättningen kommer att
publiceras i ”Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas
domstol och förstainstansrätt”)

I mål C-43/00, angående en begäran enligt artikel 234 EG,
från Vestre Landsret (Danmark), att domstolen skall meddela
ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen
anhängiga målet mellan Andersen og Jensen ApS och Skatteministeriet, angående tolkningen av artikel 2 c och 2 i i rådets
direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt
beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar
och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika

