
Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 września 2017 r. – Komisja Europejska/Republika Grecka

(Sprawa C-320/15) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 91/271/EWG — Oczyszczanie 
ścieków komunalnych — Artykuł 4 ust. 1 i 3 — Wtórne lub inne równie skuteczne oczyszczanie)

(2017/C 382/04)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Zavvos i E. Manhaeve, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciel: E. Skandalou, pełnomocnik)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: 
C. Brodie i J. Kraehling, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Republika Grecka, poprzez brak zapewnienia wtórnego oczyszczania lub innego równie skutecznego oczyszczania ścieków 
komunalnych pochodzących z aglomeracji Prosotsani, Doxato, Eleftheroupoli, Vagia i Galatista, których równoważna liczba 
mieszkańców wynosi 2 000–10 000, uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na podstawie art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 91/ 
271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, zmienionej rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje odrzucona.

3) Komisja Europejska i Republika Grecka pokrywają własne koszty.

(1) Dz.U. C 328 z 5.10.2015.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 13 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy – Polska) – ENEA S.A./Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki

(Sprawa C-329/15) (1)

(O desłanie prejudycjalne — Pomoc państwa — Pojęcie „pomocy przyznawanej przez państwa lub przy 
użyciu zasobów państwowych” — Obowiązek zakupu przez spółkę kapitałową z sektora energetycznego, 
stanowiącą w całości własność państwa, energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem 

ciepła)

(2017/C 382/05)

Język postępowania: polski

Sąd odsyłający

Sąd Najwyższy

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: ENEA S.A.

Strona pozwana: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
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Sentencja

Artykuł 107 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, że środek krajowy taki jak środek będący przedmiotem sporu 
w postępowaniu głównym, nakładający zarówno na prywatne, jak i na publiczne przedsiębiorstwa obowiązek zakupu energii 
wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, nie stanowi interwencji państwa lub przy użyciu zasobów państwowych. 

(1) Dz.U. C 320 z 28.9.2015.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 września 2017 r. – Komisja Europejska/Irlandia

(Sprawa C-552/15) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swobodne świadczenie usług — Pojazdy 
samochodowe — Najem lub leasing samochodu przez osobę zamieszkującą w jednym z państw 

członkowskich od dostawcy mającego siedzibę w innym państwie członkowskim — Opłata rejestracyjna — 
Uiszczenie całej opłaty w chwili rejestracji — Zasady zwrotu opłaty — Proporcjonalność)

(2017/C 382/06)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Wasmeier i J. Tomkin, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciele: E. Creedon, L. Williams i M. A. Joyce, pełnomocnicy wspierani przez M. Collinsa, 
SC, S. Kingston i C. Daly, BL)

Sentencja

1) Ustanawiając obowiązek uiszczenia z góry całej opłaty z tytułu rejestracji pojazdów mającej zastosowanie w wypadku definitywnej 
rejestracji, niezależnie od ograniczonego rzeczywistego czasu planowanego użytkowania w Irlandii pojazdu przywiezionego do tego 
państwa członkowskiego i chociaż tymczasowy charakter leasingu lub najmu jest dokładnie określony i wcześniej znany, Irlandia 
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 56 TFUE.

2) Nie przewidując wypłaty odsetek w wypadku zwrotu opłaty z tytułu rejestracji pojazdów i potrącając kwotę 500 EUR tytułem 
kosztów administracyjnych od kwoty opłaty rejestracyjnej podlegającej zwrotowi, Irlandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej 
na mocy art. 56 TFUE.

3) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 414 z 14.12.2015.
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