
— Vicenza (Wenecja Euganejska), 

— Misterbianco + inne, Scordia — Militello Val di 
Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali- 
Riposto + inne, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, 
Acireale + inne, Belpasso, Gravina di Catania, 
Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchi
tella, Niscemi, Riesi, Agrigento i peryferie, Favara, 
Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, 
Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini + ASI 
Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini 
Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, 
Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campo
bello di Mazara, Castevetrano 1, Triscina Marinella, 
Trapani-Erice (Casa santa), Favignana, Marsala, 
Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcel
lona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giar
dini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, 
Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, 
Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, 
Messina 6, Milazzo, Patti i Rometta (Sycylia), 

Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom nałożonym 
na nią w art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1 i 3 w związku z 
załącznikiem 1 część B oraz w art. 10 dyrektywy Rady 
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczysz
czania ścieków komunalnych; 

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

W swojej skardze Komisja krytykuje to, że Włochy nie wyko
nały prawidłowo na niektórych obszarach swego terytorium 
krajowego dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 
1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 

Komisja stwierdza najpierw różne naruszenia art. 3 ust. 1 tiret 
pierwsze i ust. 2 dyrektywy, zgodnie z którym państwa człon
kowskie były zobowiązane do zapewnienia, aby najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2000 r. wszystkie aglomeracje o liczbie miesz
kańców ponad 15 000 były wyposażone w systemy zbierania 
ścieków komunalnych zgodne z wymogami ustalonymi w 
załączniku I [część] A. W różnych aglomeracjach położonych 
w regionach: Abruzja, Kalabria, Kampania, Friuli-Wenecja 
Julijska, Lacjum, Liguria, Molise, Apulia, Toskania i Sycylia obję
tych zakresem stosowania przepisu, o którym mowa, zobowią
zanie to nie zostało spełnione w prawidłowy sposób. 

Artykuł 4 ust. 1 i 3 wspomnianej dyrektywy przewiduje 
ponadto, że najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r. państwa 
członkowskie powinny były zapewnić, aby w przypadku 
wszystkich zrzutów ścieków pochodzących z aglomeracji liczą
cych ponad 15 000 mieszkańców ścieki komunalne, które są 
wprowadzane do systemów zbierania, były podane przed ich 
odprowadzeniem wtórnemu oczyszczaniu lub innemu równie 
skutecznemu oczyszczaniu zgodnie z wymogami przewidzia
nymi w załączniku I [część] B do tejże dyrektywy. Komisja 
stwierdziła brak poszanowania omawianego przepisu w szeregu 
aglomeracji położonych w regionach: Abruzja, Kalabria, 
Kampania, Friuli-Wenecja Julijska, Lacjum, Liguria, Molise, 
Apulia, Wenecja Euganejska i Sycylia. Brak poszanowania art. 
4 dyrektywy pociąga za sobą w większości przypadków także 

naruszenie art. 10 wspomnianej powyżej dyrektywy, zgodnie z 
którym oczyszczalnie ścieków komunalnych powinny być 
projektowane, budowane, eksploatowane i utrzymywane w 
sposób zapewniający wystarczającą wydajność w normalnych 
lokalnych warunkach klimatycznych. 

( 1 ) Dz.U. L 135, s. 40. 

Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2010 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Austrii 

(Sprawa C-582/10) 

(2011/C 30/47) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: N. Yerell i 
B. Schöfer, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Austrii 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie przyjmując w pełnym zakresie prze
pisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 
2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów 
niebezpiecznych ( 1 ), a w każdym razie nie powiadamiając o 
nich Komisji w pełnym zakresie, Republika Austrii uchybiła 
zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy; 

— obciążenie Republiki Austrii kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy 2008/68/WE upłynął w dniu 30 
czerwca 2009 r. 

( 1 ) Dz.U. L 260, s. 13. 

Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 16 
listopada 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko 

Republice Włoskiej 

(Sprawa C-383/08) ( 1 ) 

(2011/C 30/48) 

Język postępowania: włoski 

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 22.11.2008.
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