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Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
F. Simonetti i X. Lewis, pełnomocnicy, adwokat F. Louis i C.
O'Daly, solicitor)

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciele: D. O'Hagan, J.
Connolly i G. Simons pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rzeczpospolita Polska
(przedstawiciel: E. Ośniecka-Tamecka, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 2 ust.1, art. 4, ust. 2–4 dyrektywy 85/337/EWG z
dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środo-
wisko naturalne (Dz.U. L 175, s. 40), w brzmieniu zmienionym
dyrektywą 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. (Dz.U. L 73, s. 5)
— Zezwolenie udzielone bez dokonania oceny

Sentencja

1) Nie ustanawiając zgodnie z art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 2–4 dyrek-
tywy 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i
prywatne na środowisko naturalne, w brzmieniu zmienionym dyrek-
tywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r., wszelkich prze-

pisów koniecznych w celu zapewnienia by przed wydaniem zezwo-
lenia, przedsięwzięcia, które mogą wywierać istotne skutki dla
środowiska naturalnego i należące do kategorii przedsięwzięć ujętych
w załączniku II pkt 1 lit. a)–c) i f) tej dyrektywy, były poddane
procedurze oceny ich oddziaływania w tym względzie, zgodnie z art.
5–art. 10 tej dyrektywy, Irlandia uchybiła zobowiązaniom, które
na niej ciążą na mocy tej dyrektyw.

2) Irlandia pokrywa koszty poniesione przez Komisję Wspólnot Euro-
pejskich.

3) Rzeczpospolita Polska ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 108 z 6.5.2006.
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