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Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: J.P. 
Keppenne i E. Manhaeve, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Francuska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że, nie zapewniając zbierania i oczyszczania 
ścieków komunalnych z ośmiu aglomeracji o równoważnej 
liczbie mieszkańców ponad 15 000, znajdujących się na 
obszarach zwanych zwykłymi, Republika Francuska uchybiła 
zobowiązaniom ciążącym na niej zgodnie z art. 3 i 4 dyrek
tywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych ( 1 ); 

— obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

W ramach swej skargi Komisja zarzuca Francji, że nie wykonała 
właściwie w ośmiu aglomeracjach dyrektywy Rady 
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 dyrektywy 
91/271/EWG aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców 
(RLM) ponad 15 000 powinny być wyposażone w system zbie
rania ścieków komunalnych oraz poddawać wtórnemu oczysz

czaniu lub innemu równie skutecznemu oczyszczaniu ścieki 
komunalne przed odprowadzeniem najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2000 r. 

W odniesieniu do obowiązków poddania oczyszczaniu ścieków 
komunalnych art. 4 ust. 1 dyrektywy nakazuje państwom 
członkowskim zapewnienie, aby ścieki komunalne przed odpro
wadzaniem poddane były wtórnemu procesowi oczyszczania 
lub innemu skutecznemu oczyszczaniu. 

Wreszcie procedura kontroli, o której mowa w części D załącz
nika I tej dyrektywy umożliwia weryfikację tego, czy zrzuty z 
oczyszczalni ścieków komunalnych są zgodne z wymogami 
ustanowionymi w dyrektywie w zakresie odprowadzania ście
ków. 

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

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 7 stycznia 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen — Niemcy) — M, N, O, p, Q 

przeciwko Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(Sprawa C-666/11) ( 1 ) 

(2013/C 79/19) 

Język postępowania: niemiecki 

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 73 z 10.3.2012.
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