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Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Mifsud-Bonnici i E. Manhaeve, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciele: J. Quaney, M. Browne i M.A. Joyce, pełnomocnicy, wspierani przez S. Kingston, BL, C. 
Toland, SC, i B. Murray, SC)

Sentencja

1) Irlandia uchybia zobowiązaniom spoczywającym na niej:

—  na mocy art. 3 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, zmienio-
nej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r., oraz sekcji A i 
przypisu dolnego 1 załącznika I do tej dyrektywy, ze zmianami, przez to, że nie zapewniła, by wody zbierane w połączonej 
komunalnej kanalizacji ściekowej i deszczowej były zatrzymywane i kierowane do oczyszczania zgodnie z wymogami tej 
dyrektywy, ze zmianami, w wypadku aglomeracji Athlone, Cork City, Enniscorthy oprócz townland Killagoley, Fermoy, 
Mallow, Midleton, Ringaskiddy i Roscommon Town;

—  na mocy art. 4 ust. 1 lub 3 dyrektywy 91/271, zmienionej rozporządzeniem nr 1137/2008, w związku z jej art. 10 i sekcją 
B załącznika I do niej, ze zmianami, przez to, że nie wprowadziła wtórnego lub równoważnego oczyszczania w wypadku 
aglomeracji Arklow, Athlone, Ballybofey/Stranorlar, Cobh, Cork City, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Killybegs, Mallow, 
Midleton, Passage/Monkstown, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Shannon Town, Tubbercurry i 
Youghal;

—  na mocy art. 5 ust. 2 i 3 dyrektywy 91/271, zmienionej rozporządzeniem nr 1137/2008, w związku z jej art. 10 i sekcją B 
załącznika I do niej, ze zmianami, przez to, że nie zapewniła, by ścieki komunalne wprowadzane do systemu zbierania 
aglomeracji Athlone, Cork City, Dundalk, Enniscorthy oprócz townland Killagoley, Fermoy, Killarney, Killybegs, Longford, 
Mallow, Midleton, Navan, Nenagh, Portarlington, Ringsend, Roscrea i Tralee przed zrzutem na obszary wrażliwe były pod-
dawane bardziej rygorystycznemu oczyszczaniu niż opisane w art. 4 tej dyrektywy, ze zmianami, zgodnie z wymaganiami 
sekcji B załącznika I do wspomnianej dyrektywy, ze zmianami, i

—  na mocy art. 12 dyrektywy 91/271, zmienionej rozporządzeniem nr 1137/2008, przez to, że nie zapewniła, by zrzuty 
ścieków z oczyszczalni ścieków komunalnych aglomeracji Arklow i Castlebridge podlegały ustanowionym wcześniej regu-
lacjom lub szczególnym zezwoleniom.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Irlandia zostaje obciążona kosztami.

(1) Dz.U. C 293 z 4.9.2017.
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