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2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1)

Dz.U. C 89 z 16.3.2015.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 10 marca 2016 r. – Komisja Europejska/Królestwo Hiszpanii
(Sprawa C-38/15) (1)
(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 91/271/EWG — Oczyszczanie
ścieków komunalnych — Systemy zbierania i oczyszczania — Odprowadzanie do obszarów wrażliwych —
Metoda monitorowania — Pobieranie próbek)
(2016/C 156/17)
Język postępowania: hiszpański
Strony
Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Sanfrutos Cano, E. Manhaeve i D. Loma-Osorio Lerena,
pełnomocnicy)
Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: A. Gavela Llopis, pełnomocnik)

Sentencja
1) Nie zapewniając odpowiedniego oczyszczania wszystkich ścieków komunalnych odprowadzanych do obszarów wrażliwych z niektórych
aglomeracji, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim z jednej strony na podstawie art. 4 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., jeżeli chodzi o aglomerację Pontevedra-Marín-PoioBueu, a z drugiej strony na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 wspomnianej dyrektywy, jeżeli chodzi o aglomeracje Berga, Figueres, El Terri
(Banyoles) i Pontevedra-Marín-Poio-Bueu.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Komisja Europejska i Królestwo Hiszpanii pokrywają własne koszty.

(1)

Dz.U. C 127 z 20.4.2015.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 marca 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny – Polska) – Minister Finansów/Aspiro
SA, dawniej BRE Ubezpieczenia sp. z o.o.
(Sprawa C-40/15) (1)
[Odesłanie prejudycjalne — Opodatkowanie — Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/
WE — Artykuł 135 ust. 1 lit. a) — Zwolnienie w sprawach dotyczących ubezpieczeń — Pojęcia transakcji
„ubezpieczeniowych” oraz „usług pokrewnych świadczonych przez brokerów ubezpieczeniowych i agentów
ubezpieczeniowych” — Usługi likwidacji szkód świadczone w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela]
(2016/C 156/18)
Język postępowania: polski
Sąd odsyłający
Naczelny Sąd Administracyjny

