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Informacje
*) W dniach 1, 22 oraz 24 lipca 2014 roku
Europejski Trybunał Praw Człowieka w
Strasburgu wydał cztery wyroki w sprawach
przeciwko Polsce (Ruszkowska przeciwko
Polsce, skarga nr 6717/0, Waldemar
Nowakowski przeciwko Polsce, skarga nr
55167/11, a także Husajn (Abu Zubaydah)
przeciwko Polsce, skarga nr 7511/13 oraz Al
Nashiri przeciwko Polsce, skarga nr
28761/11) zob. szersze omówienie wyroków
ETPC na stronach 18-20 niniejszego
Biuletynu.

Europejskich
Praw
Podstawowych.
Podręcznik został opracowany przez zespół
projektowy Center for Judicial Cooperation
European University Institute we Florencji
(wersja angielska) oraz przez Wydział Prawa
Europejskiego
Biura
Orzecznictwa
Naczelnego Sądu Administracyjnego (wersja
polska). Na stronie zamieszczono również
odnośnik do anglojęzycznej bazy wyroków
sądów krajowych Center for Judicial
Cooperation European University Institute we
Florencji.

*) Na stronie internetowej Naczelnego Sądu
Administracyjnego w zakładce „Prawo
europejskie
–
publikacje
i
linki”
zamieszczono Podręcznik – Metody interakcji
sądowych
w
sprawach
dotyczących

*) Od 1 lipca 2014 r. Włochy objęły
półroczne przewodnictwo w Radzie Unii
Europejskiej.
.

Nowe akty prawne UE






Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
660/2014 z dnia 15 maja 2014 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1013/2006 w sprawie przemieszczania
odpadów (Dz. Urz. UE L 189 z
27.6.2014, s.135). Rozporządzenie
weszło w życie 17 lipca 2014 r.
Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego
i Rady
(UE)
nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r.
ustanawiające
procedurę
europejskiego nakazu zabezpieczenia
na rachunku bankowym w celu
ułatwienia
transgranicznego
dochodzenia
wierzytelności
w sprawach cywilnych i handlowych
(Dz. Urz. UE L 189 z 27.6.2014, s.
59). Rozporządzenie weszło w życie
17 lipca 2014 r.
Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
662/2014 z dnia 15 maja 2014 r.



zmieniające rozporządzenie (UE) nr
525/2013
w
odniesieniu
do
technicznego wykonania Protokołu z
Kioto do Ramowej konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian
klimatu
(Tekst
mający
znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L
189
z
27.6.2014,
s.
155).
Rozporządzenie weszło w życie 17
lipca 2014 r.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/64/UE z dnia 15 maja
2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady
64/432/EWG w odniesieniu do
komputerowych
baz
danych
stanowiących część sieci nadzoru w
państwach członkowskich (Dz. Urz.
UE L 189 z 27.6.2014, s. 161).
Dyrektywa weszła w życie 17 lipca
2014 r. Termin implementacji dla
państw członkowskich mija 18
stycznia 2016 r.
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Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
658/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w
sprawie opłat wnoszonych na rzecz
Europejskiej Agencji Leków za
prowadzenie działań z zakresu
nadzoru
nad
bezpieczeństwem
farmakoterapii w odniesieniu do
produktów leczniczych stosowanych u
ludzi (Tekst mający znaczenie dla
EOG) (Dz. Urz. UE L 189 z
27.6.2014, s. 112). Rozporządzenie
weszło w życie 17 lipca 2014 r.
Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
653/2014 z dnia 15 maja 2014 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1760/2000
w
odniesieniu
do
elektronicznej identyfikacji bydła i
etykietowania mięsa wołowego (Dz.
Urz. UE L 189 z 27.6.2014, s. 33).
Rozporządzenie weszło w życie 17
lipca 2014 r.
Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
652/2014 z dnia 15 maja 2014 r.
ustanawiające przepisy w zakresie
zarządzania wydatkami odnoszącymi
się do łańcucha żywnościowego,
zdrowia zwierząt i dobrostanu
zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia
roślin i materiału przeznaczonego do
reprodukcji
roślin,
zmieniające
dyrektywy
Rady
98/56/WE,
2000/29/WE
i
2008/90/WE,
rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(WE)
nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i
(WE) nr 396/2005, dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/128/WE
i
rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1107/2009 oraz uchylające
decyzje
Rady
66/399/EWG,
76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz.
Urz. UE L 189 z 27.6.2014, s. 1).
Rozporządzenie weszło w życie 30
czerwca 2014 r.
Dyrektywa Rady 2014/86/UE z dnia 8
lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę
Rady
2011/96/UE
w
sprawie









wspólnego systemu opodatkowania
mającego zastosowanie w przypadku
spółek dominujących i spółek
zależnych
różnych
państw
członkowskich (Dz. Urz. UE L 219 z
25.7.2014, s. 40). Dyrektywa wchodzi
w życie 14 sierpnia 2014 r. Termin
implementacji
dla
państw
członkowskich mija 31 grudnia 2015
r.
Rozporządzenia wykonawcze Komisji
(UE): 764/2014 , nr 765/2014, nr
766/2014, nr 767/2014 z dnia 11 lipca
2014 r. dotyczące klasyfikacji
niektórych
towarów
według
Nomenklatury scalonej (Dz. Urz. UE
L 209 z 16.7.2014, s. 5-13).
Rozporządzenia weszły w życie 5
sierpnia 2014 r.
Rozporządzenia wykonawcze Komisji
(UE): nr 757/2014, nr 758/2014, nr
759/2014, nr 760/2014, nr 761/2014 z
dnia 10 lipca 2014 r. dotyczące
klasyfikacji
niektórych
towarów
według Nomenklatury scalonej (Dz.
Urz. UE L 207 z 15.7.2014, s. 1—14).
Rozporządzenia weszły w życie 4
sierpnia 2014 r.
Rozporządzenie wykonawcze Rady
(UE) nr 810/2014 z dnia 22 lipca 2014
r.
dotyczące
wykonania
rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w
sprawie środków ograniczających w
związku z działaniami podważającymi
integralność terytorialną, suwerenność
i niezależność Ukrainy lub im
zagrażającymi (Dz. Urz. UE L 221 z
25.7.2014, s. 1). Rozporządzenie
weszło w życie z dniem ogłoszenia.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji
(UE) nr 799/2014 z dnia 24 lipca 2014
r. ustanawiające wzory rocznych i
końcowych sprawozdań z wykonania
w związku z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 514/2014 ustanawiającym
przepisy ogólne dotyczące Funduszu
Azylu, Migracji i Integracji oraz
instrumentu na rzecz wsparcia
finansowego współpracy policyjnej,
zapobiegania
i
zwalczania
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przestępczości
oraz
zarządzania
kryzysowego (Dz. Urz. UE L 219 z
25.7.2014, s. 4). Rozporządzenie
weszło w życie 26 lipca 2014 r.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji
(UE) nr 800/2014 z dnia 24 lipca 2014
r.
ustanawiające
zasady
sprawozdawczości i inne kwestie
praktyczne dotyczące finansowania
wsparcia operacyjnego w ramach
programów krajowych oraz w ramach
specjalnego programu tranzytowego
zgodnie
z
rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 515/2014 ustanawiającym, w
ramach Funduszu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, instrument na rzecz
wsparcia finansowego w zakresie
granic zewnętrznych i wiz (Dz. Urz.
UE L 219 z 25.7.2014 r., s. 10).
Rozporządzenie weszło w życie 26
lipca 2014 r.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji
(UE) nr 803/2014 z dnia 24 lipca 2014
r.
zmieniające
rozporządzenie
wykonawcze Rady (UE) nr 412/2013
nakładające
ostateczne
cło
antydumpingowe i stanowiące o
ostatecznym pobraniu tymczasowego
cła
nałożonego
na
przywóz
ceramicznych zastaw stołowych i
naczyń kuchennych pochodzących z
Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.
Urz. UE L 219 z 25.7.2014 r., s. 33).
Rozporządzenie weszło w życie 26
lipca 2014 r.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji
(UE) nr 801/2014 z dnia 24 lipca 2014





r. określające harmonogram oraz inne
warunki realizacji
związane
z
mechanizmem przydziału zasobów na
unijny program przesiedleń w ramach
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
(Dz. Urz. UE L 219 z 25.7.2014, s.
19). Rozporządzenie weszło w życie
26 lipca 2014 r.
Rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca
2014 r. uzupełniające rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)
nr 1305/2013 w
sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) i wprowadzające przepisy
przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z
31.7.2014 r., s. 1). Rozporządzenie
weszło w życie z dniem publikacji i
jest stosowane od 1 stycznia 2014 r.
Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
910/2014 w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w
odniesieniu
do
transakcji
elektronicznych
na
rynku
wewnętrznym
oraz
uchylające
dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE
L 257 z 28.8.2014 r., s. 7).
Rozporządzenie wchodzi w życie 17
września 2014 r. i będzie stosowane z
pewnymi wyjątkami od 1 lipca 2016 r.
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Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE*
[*)W przypadku wyroków TSUE publikowane fragmenty stanowią wybrane cytaty lub tezy.]

Podatki
Wyrok Trybunału z 3 lipca 2014 r. w
sprawie C-524/13 Eycke Braun przeciwko
Land Baden-Württemberg.

nabył
je
w państwie
członkowskim
przeznaczenia – Nabycie po zakończeniu
czynności przywozu

Odesłanie prejudycjalne – Podatki –
Dyrektywa
69/335/EWG
–
Podatki
pośrednie od gromadzenia kapitału –
Artykuł 10 lit. c) – Przekształcenie spółki
kapitałowej w spółkę kapitałową innego
rodzaju nieprowadzące do podwyższenia
kapitału
–
Opłaty
wymagane
za
sporządzenie
aktu
notarialnego
stwierdzającego takie przekształcenie

*) Artykuł 9 ust. 1 dyrektywy Rady
92/12/EWG
z dnia
25 lutego
1992 r.
w sprawie ogólnych warunków dotyczących
wyrobów objętych podatkiem akcyzowym,
ich przechowywania, przepływu oraz
kontrolowania, zmienionej dyrektywą Rady
92/108/EWG z dnia 14 grudnia 1992 r.,
w związku z art. 7 tej dyrektywy należy
interpretować w ten sposób, że przepis ów
umożliwia państwu członkowskiemu uznanie
za dłużnika podatku akcyzowego osobę
przechowującą na obszarze podatkowym tego
państwa dla celów handlowych wyroby objęte
podatkiem akcyzowym, dopuszczone do
konsumpcji w innym państwie członkowskim,
w okolicznościach tego rodzaju, jakie miały
miejsce w postępowaniu głównym, chociaż
osoba ta nie była pierwszym posiadaczem
owych wyrobów w państwie członkowskim
przeznaczenia.

*) Artykuł 10 lit. c) dyrektywy Rady
69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r.
dotyczącej
podatków
pośrednich
od
gromadzenia kapitału należy interpretować w
ten sposób, że sprzeciwia się on przepisom
krajowym, takim jak te sporne w
postępowaniu głównym, które przewidują, że
skarb państwa otrzymuje udział w opłatach
pobieranych przez notariusza będącego
urzędnikiem w związku z poświadczeniem
czynności prawnej, której przedmiotem jest
przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę
kapitałową innego rodzaju, nieprowadzące do
podwyższenia kapitału spółki przejmującej
lub zmieniającej formę prawną.
Wyrok Trybunału z 3 lipca 2014 r. w
sprawie
C-165/13
Stanislav
Gross
przeciwko Hauptzollamt Braunschweig.
Podatki – Dyrektywa 92/12/EWG –
Artykuły 7–9 – Ogólne zasady dotyczące
wyrobów objętych podatkiem akcyzowym
– Wyroby dopuszczone do konsumpcji
w państwie
członkowskim
i przechowywane do celów handlowych
w innym
państwie
członkowskim
–
Wymagalność
podatku
akcyzowego
względem posiadacza tych wyrobów, który

Wyrok Trybunału z 17 lipca 2014 r. w
sprawie C-438/13 SC BCR Leasing IFN SA
przeciwko
Agenţia
Naţională
de
Administrare Fiscală – Direcţia generală de
administrare a marilor contribuabili,
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
– Direcţia generală de soluţionare a
contestaţiilor.
VAT – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuły
16 i 18 – Leasing finansowy – Towary
stanowiące przedmiot umowy leasingu –
Brak odzyskania tych towarów przez
spółkę leasingową po rozwiązaniu umowy –
Brakujące towary
*) Artykuły 16 i 18 dyrektywy Rady
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w
sprawie wspólnego systemu podatku od
5
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wartości dodanej należy interpretować w ten
sposób, że braku po stronie przedsiębiorstwa
leasingowego możliwości odzyskania od
leasingobiorcy
towarów
stanowiących
przedmiot umowy leasingu po rozwiązaniu tej
umowy z winy leasingobiorcy, pomimo
podjętych przez to przedsiębiorstwo działań
zmierzających do odzyskania tych towarów i
pomimo braku jakiegokolwiek świadczenia
wzajemnego po owym rozwiązaniu umowy,
nie można uznać za odpłatną dostawę
towarów
w
rozumieniu
wskazanych
artykułów.
Wyrok Trybunału z 17 lipca 2014 r. w
sprawie C-272/13 Equoland Soc. coop. arl
przeciwko Agenzia delle Dogane – Ufficio
delle Dogane di Livorno.
Odesłanie prejudycjalne – Podatek od
wartości dodanej – Szósta Dyrektywa
77/388/EWG – Dyrektywa 2006-112/WE –
Zwolnienie
przywozu
towarów
przeznaczonych do objęcia procedurą
składu innego niż skład celny ‒ Obowiązek
fizycznego wprowadzenia towarów do
składu ‒ Nieprzestrzeganie ‒ Obowiązek
zapłaty podatku VAT, pomimo że został on
już uiszczony w drodze odwrotnego
obciążenia
*) Artykuł 16 ust. 1 szóstej dyrektywy
77/388/EWG Rady z dnia 17 maja 1977 r. w
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich w odniesieniu do podatków
obrotowych — wspólny system podatku od
wartości dodanej: ujednolicona podstawa
wymiaru podatku zmienionej dyrektywą
2006/18/WE Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w
brzmieniu wynikającym z art. 28c szóstej
dyrektywy należy interpretować w ten
sposób, że przepis ten nie stoi na przeszkodzie
uregulowaniu krajowemu uzależniającemu
przyznanie
przewidzianego
przez
nie
zwolnienia z zapłaty podatku od wartości
dodanej w przywozie od fizycznego
wprowadzenia do składu podatkowego dla
celów tego podatku towarów, które są
przedmiotem przywozu i są przeznaczone do
tegoż składu.

*) Szóstą dyrektywę 77/388, zmienioną
dyrektywą 2006/18 należy interpretować w
ten sposób, że zgodnie z zasadą neutralności
podatku od wartości dodanej, rzeczona
dyrektywa stoi na przeszkodzie krajowemu
uregulowaniu, na którego podstawie państwo
członkowskie wymaga zapłaty podatku od
wartości dodanej w przywozie chociaż został
on już uregulowany w drodze odwrotnego
obciążenia poprzez wystawienie faktury
wewnętrznej i wpis w ewidencji zakupów i
sprzedaży podatnika.
Wyrok Trybunału z 10 lipca 2014 r. w
sprawie
C-183/13
Fazenda
Pública
przeciwko Banco Mais SA.
Podatki – VAT – Dyrektywa 77/388/EWGArtykuł 17 ust. 5 akapit trzeci lit. c) –
Artykuł 19 – Odliczenie podatku
naliczonego
–
Transakcje
leasingu
finansowego – Zasada ustalania kwoty
mającego zastosowanie odliczenia podatku
VAT – System wyjątków – Warunki
*) Artykuł 17 ust. 5 akapit trzeci lit. c) szóstej
dyrektywy VAT Rady 77/388/EWG z dnia 17
maja 1977 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich w
odniesieniu do podatków obrotowych —
wspólny system podatku od wartości dodanej:
powinien być interpretowany w ten sposób,
ujednolicona podstawa wymiaru podatku nie
sprzeciwia się on temu, aby państwo
członkowskie w okolicznościach takich jak w
postępowaniu głównym zobowiązało bank,
który prowadzi w szczególności działalność
leasingu finansowego, do wliczenia do
licznika i mianownika ułamka służącego
obliczeniu jednej i tej samej części
podlegającej odliczeniu dla wszystkich jego
towarów i usług o mieszanym przeznaczeniu,
jedynie tej części rat leasingowych, które
odpowiadają odsetkom, jeżeli wykorzystanie
tych towarów i usług jest spowodowane
przede wszystkim finansowaniem tych umów
i zarządzaniem nimi, co należy do oceny sądu
odsyłającego.
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Wyrok Trybunału z 17 lipca 2014 r. w
sprawie C-48/13 Nordea Bank Danmark
A/S przeciwko Skatteministeriet
Przepisy
podatkowe
–
Swoboda
przedsiębiorczości – Krajowy podatek
dochodowy – Opodatkowanie grup –
Opodatkowanie działalności zagranicznych
stałych
zakładów
spółek
będących
rezydentami – Unikanie podwójnego
opodatkowania poprzez zaliczenie podatku
(metoda zaliczenia) – Ponowne doliczenie
odliczonych uprzednio strat w przypadku
zbycia stałego zakładu na rzecz należącej
do tej samej grupy spółki, wobec której
dane państwo członkowskie nie wykonuje
kompetencji podatkowych

*) Artykuły 49 TFUE i 54 TFUE oraz art. 31 i
34 Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. stoją na
przeszkodzie
regulacji
państwa
członkowskiego, mocą której w przypadku
zbycia przez spółkę będącą rezydentem
stałego zakładu położonego w innym
państwie członkowskim lub w innym
państwie będącym stroną porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym na
rzecz niebędącej rezydentem spółki należącej
do tej samej grupy, straty uprzednio odliczone
z tytułu zbywanego zakładu zostają ponownie
doliczone do podlegającego opodatkowaniu
dochodu spółki zbywającej, o ile to pierwsze
państwo
członkowskie
opodatkowuje
zarówno dochody osiągnięte przez ten zakład
przed jego zbyciem, jak i dochody wynikające
z zysków kapitałowych zrealizowanych przy
tym zbyciu.

Cła
Wyrok Trybunału z 3 lipca 2014 r. w
sprawach połączonych C-129/13 i C-130/13
Kamino International Logistics BV
(C-129/13), Datema Hellmann Worldwide
Logistics BV (C-130/13), przeciwko
Staatssecretaris van Financiën.
Pokrycie długu celnego – Zasada
poszanowania prawa do obrony – Prawo
do bycia wysłuchanym – Adresat decyzji o
wezwaniu do zapłaty, który nie został
wysłuchany przez organy celne przed
wydaniem tej decyzji, lecz dopiero na
następującym później etapie postępowania
w przedmiocie zażalenia - Naruszenie
prawa do obrony – Ustalenie skutków
prawnych nieposzanowania prawa do
obrony
*)
Jednostki
mogą
powoływać
się
bezpośrednio przed sądami krajowymi na
zasadę poszanowania przez administrację
prawa do obrony i na wynikające z niej dla
każdej osoby prawo do bycia wysłuchanym
przed wydaniem jakiejkolwiek decyzji, która
mogłaby niekorzystnie wpłynąć na jej

interesy, w znaczeniu w jakim rzeczona
zasada i prawo są stosowane w ramach
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z
dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego
Wspólnotowy kodeks celny, w brzmieniu
zmienionym
rozporządzeniem
(WE)
Parlamentu Europejskiego i Rady nr
2700/2000 z dnia 16 listopada 2000 r.
*) Zasadę poszanowania prawa do obrony a
zwłaszcza prawo każdej osoby do bycia
wysłuchanym
przed
wydaniem
indywidualnego środka o niekorzystnych dla
niej skutkach, należy interpretować w ten
sposób, że prawo do obrony adresata
wezwania do zapłaty wydanego w ramach
procedury
retrospektywnego
pokrycia
należności celnych przywozowych zgodnie z
rozporządzeniem nr 2913/92, w brzmieniu
zmienionym rozporządzeniem nr 2700/2000,
zostaje naruszone w sytuacji gdy przed
wydaniem decyzji nie został on wysłuchany
chociażby mógł on skorzystać z takiej
możliwości
na
etapie
późniejszego
postępowania
administracyjnego
w
przedmiocie zażalenia, jeżeli krajowe
7
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przepisy nie pozwalają adresatom takich
wezwań, w razie braku wcześniejszego
wysłuchania, uzyskać wstrzymania ich
wykonania do czasu ich ewentualnej zmiany.
Ma to miejsce w każdym razie gdy krajowa
procedura administracyjna wdrażająca art.
244 akapit drugi kodeksu celnego ogranicza
przyznawanie takiego wstrzymania w
wypadku wystąpienia powodów, by sądzić, że
zaskarżona decyzja jest sprzeczna z
przepisami prawa celnego lub obawy
spowodowania nieodwracalnej szkody dla
osoby zainteresowanej.
*) Przesłanki zapewnienia poszanowania
prawa do obrony, oraz skutki naruszenia tego
prawa, określane są w prawie krajowym, o ile
uchwalone w tym celu przepisy są takie same
jak przepisy, z których korzystają jednostki w
porównywalnych sytuacjach w prawie
krajowym (zasada równoważności), a także
nie czynią one wykonywania praw
przyznanych przez porządek prawny Unii
praktycznie niemożliwym lub nadmiernie
utrudnionym (zasada skuteczności).
*) Sąd krajowy, będąc zobowiązany do
zagwarantowania
prawu
Unii
pełnej
skuteczności, może podczas dokonywania
oceny skutków naruszenia prawa do obrony, a
dokładniej prawa do bycia wysłuchanym,
uwzględnić okoliczność, że takie naruszenie
pociąga za sobą stwierdzenie nieważności
decyzji wydanej w danym postępowaniu
administracyjnym, tylko jeśli w braku tej
wady postępowanie to mogłoby doprowadzić
do odmiennego rezultatu.
Wyrok Trybunału z 17 lipca 2014 r. w
sprawie C-480/13 Sysmex Europe GmbH
przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Hafen.
Odesłanie prejudycjalne – Klasyfikacja
taryfowa – Wspólna taryfa celna –
Nomenklatura scalona – Pozycje 3204,
3212 i 3822 – Substancja wywołująca
poprzez reakcję chemiczną i naświetlanie
promieniem
lasera
działanie
fluorescencyjne, przeznaczona do badania
krwinek białych

*) Nomenklaturę scaloną zamieszczoną
w załączniku I do rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r.
w sprawie
nomenklatury
taryfowej
i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej
taryfy celnej, zmienionej rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 września
2004 r. należy interpretować w ten sposób, że
towar składający się z rozpuszczalników i
substancji polimetinowej, który, jakkolwiek
może mieć działanie barwiące - nieznaczne i
nietrwałe - w odniesieniu do materiałów
tekstylnych, w praktyce nie jest stosowany z
powodu swych własności barwiących i jest
przeznaczony do badania krwinek białych
krwi w drodze jonicznego przyłączenia do
określonych elementów owych krwinek, które
przy naświetleniu promieniami lasera stają się
przez określony czas fluorochromatyczne jest
objęty pozycją 3822 Nomenklatury scalonej
dotyczącą odczynników laboratoryjnych.
Wyrok Trybunału z 17 lipca 2014 r. w
sprawie C-472/12 Panasonic Italia SpA,
Panasonic Marketing Europe GmbH,
Scerni Logistics Srl przeciwko Agenzia
delle Dogane di Milano.
Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie
(EWG) nr 2658/87 – Wspólna taryfa celna
– Klasyfikacja taryfowa – Nomenklatura
scalona – Pozycje 8471 i 8528 – Ekrany
plazmowe – Funkcja ekranu komputera –
Potencjalna funkcja ekranu telewizora po
włożeniu karty wideo
*) Dla celów klasyfikacji taryfowej w ramach
Nomenklatury scalonej zawartej w załączniku
I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87
z dnia
23 lipca
1987 r.
w sprawie
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz
w sprawie
Wspólnej
taryfy
celnej,
zmienionego,
kolejno,
rozporządzeniem
Komisji
(WE)
nr 2388/2000
z dnia
13 października 2000 r., rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 2031/2001 z dnia 6 sierpnia
2001 r., rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 1832/2002 z dnia 1 sierpnia 2002 r. oraz
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1789/2003
z dnia
11 września
2003 r.
ekranów
8
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posiadających cechy obiektywne omawiane
w postępowaniu głównym, należy wziąć pod
uwagę właściwe im przeznaczenie polegające
na odtwarzaniu, po pierwsze, danych
pochodzących z maszyny do automatycznego
przetwarzania danych i, po drugie,
zespolonych sygnałów wideo. Tego rodzaju
ekrany powinny zostać sklasyfikowane
w ramach
podpozycji
8471
60
90
Nomenklatury scalonej, jeżeli są one
stosowane
wyłącznie
lub
zasadniczo
w systemie automatycznego przetwarzania
danych w rozumieniu uwagi 5 B lit. a) do
działu 84 Nomenklatury scalonej lub –
w przeciwnym razie – do podpozycji 8528 21
90 Nomenklatury scalonej, co podlega ocenie
sądu
odsyłającego
na
podstawie
obiektywnych cech ekranów rozpatrywanych
w postępowaniu
głównym
oraz
w szczególności
na
podstawie
cech

wskazanych w notach wyjaśniających do
pozycji 8471 Zharmonizowanego Systemu
ustanowionego na mocy Międzynarodowej
konwencji w sprawie zharmonizowanego
systemu oznaczania i kodowania towarów
zawartej w Brukseli w dniu 14 czerwca
1983 r., zatwierdzonej wraz z protokołem
zmian do tej konwencji z dnia 24 czerwca
1986 r., zwłaszcza w pkt 1–5 części działu I D
Zharmonizowanego Systemu poświęconej
monitorom maszyn do automatycznego
przetwarzania danych.

Cudzoziemcy

prejudycjalnym. Trybunał nie jest natomiast
co do zasady właściwy do dokonywania
w ramach postępowania prejudycjalnego
wykładni
umów
międzynarodowych
zawartych
pomiędzy
państwami
członkowskimi a państwami trzecimi (wyrok
TNT Express Nederland, EU:C:2010:243,
pkt 60, 61 i przytoczone tam orzecznictwo).

Wyrok Trybunału z 17 lipca 2014 r. w
sprawie C-481/13 Postępowanie karne
przeciwko Mohammad Ferooz Qurbani.
Odesłanie prejudycjalne – Konwencja
genewska z dnia 28 lipca 1951 r. dotycząca
statusu uchodźców – Artykuł 31 –
Obywatel państwa trzeciego, który wjechał
na terytorium państwa członkowskiego,
przejechawszy
przez
inne
państwo
członkowskie – Korzystanie z usług osób
dokonujących przerzutu przez granicę –
Nielegalny
wjazd
na
terytorium
i nielegalny pobyt – Przedstawienie
fałszywego paszportu – Sankcje karne –
Brak właściwości Trybunału
*)
W
odniesieniu
do
umów
międzynarodowych jest bezsporne, że umowy
zawarte przez Unię Europejską stanowią
integralną część porządku prawnego Unii,
a zatem mogą być przedmiotem wniosku
o wydanie
orzeczenia
w trybie

*) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 754/2004
z dnia
21 kwietnia
2004 r.
dotyczące
klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury scalonej nie może być
stosowane retroaktywnie.

*) Tylko jeżeli Unia przejęła kompetencje
wykonywane uprzednio przez państwa
członkowskie
w zakresie
zastosowania
konwencji międzynarodowej niezawartej
przez Unię i w konsekwencji postanowienia
tej konwencji mają wiążący skutek dla Unii,
oraz w zakresie, w jakim przejęła ona te
kompetencje, Trybunał jest właściwy do
dokonania wykładni takiej konwencji (wyrok
TNT Express Nederland, EU:C:2010:243,
pkt 62 i przytoczone tam orzecznictwo).
*) W rozpatrywanym przypadku w ramach
ustanawiania
wspólnego
europejskiego
systemu azylowego w zakresie zastosowania
konwencji genewskiej zostało wprawdzie
przyjętych kilka aktów prawnych, jest jednak
9
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oczywiste,
że
państwa
członkowskie
zachowały pewne kompetencje należące do
tego zakresu, zwłaszcza w obszarze objętym
art. 31 tej konwencji. Co za tym idzie,
Trybunał nie może być właściwy do
dokonywania wykładni bezpośrednio ani
art. 31 tej konwencji, ani żadnego innego jej
artykułu.
*) Fakt, że art. 78 TFUE stanowi, iż wspólna
polityka w dziedzinie azylu musi być zgodna
z konwencją genewską, a art. 18 Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej podkreśla,
że gwarantuje się prawo do azylu
z poszanowaniem zasad tej konwencji
i protokołu dotyczącego statusu uchodźców
z dnia 31 stycznia 1967 r., nie jest w stanie
podważyć wywiedzionego w poprzednim
punkcie stwierdzenia o braku właściwości
Trybunału.
*) Ponadto, jak orzeczono już w pkt 71
wyroku
BiD
(C-57/09
i C-101/09,
EU:C:2010:661), jakkolwiek w interesie Unii
leży, by dla uniknięcia rozbieżności
interpretacyjnych
mogących
powstać
w przyszłości postanowienia tej konwencji
międzynarodowej przejęte przez prawo
krajowe oraz przepisy prawa Unii były
interpretowane
w sposób
jednolity,
niezależnie od warunków, w jakich mają
zostać zastosowane, to jednak należy
stwierdzić, że art. 31 konwencji genewskiej
nie został przejęty przez treść prawa Unii,
a kilka przepisów tego prawa odnosi się do
tego artykułu.
*)
Trybunał
Sprawiedliwości
Unii
Europejskiej nie jest właściwy do udzielenia
odpowiedzi na pytania zadane w trybie
prejudycjalnym przez Oberlandesgericht
Bamberg (Niemcy) postanowieniem z dnia
29 sierpnia 2013 r. w sprawie C-481/13.
Wyrok Trybunału z 17 lipca 2014 r. w
sprawie C-474/13 Thi Ly Pham przeciwko
Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen
und Statistik.

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i
sprawiedliwości - Dyrektywa 2008/115/WE
- Wspólne normy i procedury stosowane
przez państwa członkowskie w odniesieniu
do powrotów nielegalnie przebywających
obywateli państw trzecich - Artykuł 16 ust.
1 - Środki detencyjne w celu wydalenia Zatrzymanie w zakładzie karnym Możliwość
umieszczenia
obywatela
państwa trzeciego, który udzielił zgody, w
więzieniu wspólnie ze zwykłymi więźniami.
*) Artykuł 16 ust. 1 zdanie drugie dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego
i Rady
2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie wspólnych norm i procedur
stosowanych przez państwa członkowskie
w odniesieniu do wydalenia nielegalnie
przebywających obywateli państw trzecich
należy interpretować w ten sposób, że nie
zezwala on państwu członkowskiemu na
umieszczenie obywatela państwa trzeciego
w celu wydalenia w zakładzie karnym
wspólnie
ze
zwykłymi
więźniami
w przypadku wyrażenia przez tego obywatela
zgody na to umieszczenie.
Wyrok Trybunału z 17 lipca 2014 r. w
sprawie C-469/13 Shamim Tahir przeciwko
Ministero dell’Interno.
Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
– Dyrektywa 2003/109/WE – Artykuł 2,
art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1 i art. 13 –
„Zezwolenie
na
pobyt
rezydenta
długoterminowego UE”
–
Warunki
przyznania – Legalne i nieprzerwane
zamieszkiwanie w przyjmującym państwie
członkowskim przez okres pięciu lat
poprzedzający
złożenie
wniosku
o zezwolenie
–
Osoba
związana
z rezydentem długoterminowym więzami
rodzinnymi – Korzystniejsze przepisy
krajowe – Skutki
*) Artykuł 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy
Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada
2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw
trzecich
będących
rezydentami
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długoterminowymi, zmienionej dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/51/UE
z dnia 11 maja 2011 r., należy interpretować
w ten sposób, że określony w art. 2 lit. e) tej
dyrektywy członek rodziny osoby, która
nabyła
już
status
rezydenta
długoterminowego,
nie
może
zostać
zwolniony z warunku przewidzianego w art. 4
ust. 1 tejże dyrektywy, zgodnie z którym
w celu uzyskania tego statusu obywatel
państwa trzeciego musi zamieszkiwać
legalnie i nieprzerwanie w danym państwie
członkowskim przez okres pięciu lat
bezpośrednio
poprzedzający
złożenie
właściwego wniosku.
*) Artykuł 13 dyrektywy 2003/19, zmienionej
dyrektywą 2011/51, należy interpretować
w ten sposób, że nie zezwala on państwu
członkowskiemu na przyznanie członkowi
rodziny w rozumieniu art. 2 lit. e) tej
dyrektywy zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego UE
na
warunkach
korzystniejszych niż warunki ustalone w tej
dyrektywie.
Wyrok Trybunału z 17 lipca 2014 r. w
sprawie
C-338/13
Marjan
Noorzia
przeciwko Bundesministerin für Interes.
Odesłanie prejudycjalne – Prawo do
łączenia rodzin – Dyrektywa 2003/86/WE –
Artykuł 4 ust. 5 – Przepis krajowy
ustanawiający wymóg, by członek rodziny
rozdzielonej i małżonek mieli w chwili
złożenia wniosku w sprawie łączenia rodzin
ukończony 21. rok życia – Wykładnia
zgodna
*) Wykładni art. 4 ust. 5 dyrektywy Rady
2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r.
w sprawie prawa do łączenia rodzin należy
dokonywać w ten sposób, że przepis ten nie
sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu,
które stanowi, że aby małżonkowie i
zarejestrowani partnerzy mogli być uznani za
członków rodziny uprawnionych do łączenia,
muszą w chwili złożenia wniosku mieć
ukończony 21. rok życia.

Wyrok Trybunału z 10 lipca 2014 r. w
sprawie C-244/13 Ewaen Fred Ogieriakhi
przeciwko Minister for Justice and
Equality, Irlandii, Attorney General, An
Post.
Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa
2004/38/WE – Artykuł 16 ust. 2 – Prawo
stałego pobytu członków rodziny obywatela
Unii będących obywatelami państw
trzecich – Ustanie wspólnego pożycia
małżonków
–
Natychmiastowe
zamieszkanie z innymi partnerami w
trakcie nieprzerwanego pięcioletniego
okresu pobytu – Rozporządzenie (EWG) nr
1612/68 – Artykuł 10 ust. 3 – Przesłanki –
Naruszenie prawa Unii przez jedno z
państw członkowskich – Badanie natury
rzeczonego naruszenia – Niezbędność
odesłania prejudycjalnego
*) Artykuł 16 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia
2004 r.
w sprawie
prawa
obywateli Unii i członków ich rodzin do
swobodnego przemieszczania się i pobytu na
terytorium
państw
członkowskich,
zmieniającej
rozporządzenie
(EWG)
nr 1612/68
i uchylającej
dyrektywy
64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG,
73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG,
90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG
powinien być interpretowany w ten sposób, że
obywatela
państwa
trzeciego,
który
nieprzerwanie przez okres 5 lat przed dniem
transpozycji tej dyrektywy przebywał w
jednym z państw członkowskich w
charakterze małżonka obywatela Unii
będącego pracownikiem w tym państwie
członkowskim, należy uważać za osobę, która
nabyła prawo stałego pobytu przewidzianego
w tym przepisie, nawet jeżeli w trakcie tego
okresu małżonkowie zdecydowali się rozstać i
zamieszkać z innymi partnerami, a lokal
zajmowany przez rzeczonego obywatela nie
był od tej pory zapewniony mu lub
udostępniony przez jego małżonka będącego
obywatelem Unii.
*) Okoliczność,
odszkodowawczej

że w ramach skargi
wniesionej w związku
11

Biuletyn Europejski nr 8 (9)/ 2014
z naruszeniem prawa Unii sąd krajowy uznał
za konieczne wystąpienie z pytaniem
prejudycjalnym dotyczącym prawa Unii
rozpatrywanego w sporze, nie może być
uważana za czynnik decydujący przy
ustalaniu, czy ma miejsce oczywiste
naruszenie tego prawa przez państwo
członkowskie.
Wyrok Trybunału z 10 lipca 2014 r. w
sprawie C-138/13 Naime Dogan przeciwko
Bundesrepublik Deutschland.
Odesłanie
prejudycjalne
–
Układ
stowarzyszeniowy EWG–Turcja – Protokół
dodatkowy – Artykuł 41 ust. 1 – Prawo
pobytu członków rodziny obywateli
tureckich – Przepisy krajowe wymagające
wykazania podstawowej znajomości języka
przez członka rodziny zamierzającego
wjechać na terytorium krajowe –
Dopuszczalność – Dyrektywa 2003/86/WE
– Łączenie rodzin – Artykuł 7 ust. 2 –
Zgodność
*) Artykuł 41 ust. 1 protokołu dodatkowego
podpisanego w dniu 23 listopada 1970 r.

w Brukseli oraz zawartego, zatwierdzonego
i ratyfikowanego w imieniu Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej rozporządzeniem
Rady (EWG) nr 2760/72 z dnia 19 grudnia
1972 r. dotyczącym zawarcia protokołu
dodatkowego oraz protokołu finansowego,
podpisanych dnia 23 listopada 1970 r.,
załączonych do Układu ustanawiającego
stowarzyszenie
między
Europejską
Wspólnotą
Gospodarczą
a Turcją
i odnoszącym się do środków, które należy
podjąć w celu ich wprowadzenia w życie,
należy interpretować w ten sposób, że
określona w tym przepisie klauzula standstill
stoi na przeszkodzie wprowadzonemu po
wejściu w życie wspomnianego protokołu
dodatkowego
w danym
państwie
członkowskim
uregulowaniu
prawa
krajowego nakładającemu na małżonków
obywateli tureckich zamieszkałych we
wspomnianym
państwie
członkowskim,
którzy to małżonkowie zamierzają wjechać na
terytorium tego państwa w celu łączenia
rodziny, warunek uprzedniego wykazania
nabycia podstawowej znajomości języka
urzędowego tego państwa członkowskiego.

Ochrona danych osobowych
Wyrok Trybunału z 17 lipca 2014 r. w
sprawach połączonych C-141/12 i C-372/12
YS (C-141/12) przeciwko Minister voor
Immigratie, Integratie en Asiel, oraz
Minister voor Immigratie, Integratie en
Asiel (C-372/12) przeciwko M, S.
Odesłanie prejudycjalne – Ochrona osób
fizycznych
w zakresie
przetwarzania
danych osobowych – Dyrektywa 95/46/WE
– Artykuły 2, 12 i 13 – Pojęcie danych
osobowych – Zakres prawa dostępu osoby,
której dane dotyczą – Dane odnoszące się
do osoby wnioskującej o dokument
pobytowy i analiza prawna zawarte
w dokumencie
administracyjnym
przygotowawczym do decyzji – Karta praw
podstawowych Unii
Europejskiej
–
Artykuły 8 i 41

*) Artykuł 2 lit. a) dyrektywy 95/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
24 października 1995 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w zakresie przetwarzania
danych osobowych i swobodnego przepływu
tych danych powinien być interpretowany
w ten sposób, że dane odnoszące się do osoby
wnioskującej
o dokument
pobytowy
figurujące w dokumencie administracyjnym
takim
jak
„memorandum”
będące
przedmiotem
sporu
w postępowaniu
głównym,
przedstawiającym
powody
przytoczone przez pracownika na poparcie
projektu
decyzji,
który
jest
on
odpowiedzialny
sporządzić
w ramach
postępowania
poprzedzającego
wydanie
decyzji w sprawie wniosku o wydanie
dokumentu pobytowego, oraz w stosownym
przypadku dane figurujące w analizie prawnej
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zawartej
w tym
dokumencie
administracyjnym, stanowią „dane osobowe”
w rozumieniu wspomnianego postanowienia,
przy czy owej analizy nie można jako takiej
zakwalifikować w ten sam sposób.
*) Artykuł 12 lit. a) dyrektywy 95/46 i art. 8
ust. 2 Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej powinny być interpretowane
w ten sposób, że osoba wnioskująca
o dokument pobytowy dysponuje prawem
dostępu do wszystkich danych osobowych jej
dotyczących,
które
są
przedmiotem
przetwarzania
przez
krajowe
władze
administracyjne w rozumieniu art. 2 lit. b) tej
dyrektywy. Aby uczynić zadość temu prawu,
wystarczy, że wspomniany wnioskodawca

znajdzie się w posiadaniu kompletnego
przeglądu tych danych w zrozumiałej formie,
czyli
w formie
umożliwiającej
temu
wnioskodawcy
zapoznanie
się
ze
wspomnianymi danymi i sprawdzenie, czy
dane te są prawidłowe i czy są przetwarzane
w sposób zgodny ze wspomnianą dyrektywą,
aby w razie potrzeby mógł on wykonać prawa
przyznane mu w tej dyrektywie.
*) Artykuł 41 ust. 2 lit. b) Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej powinien
być interpretowany w ten sposób, że osoba
wnioskująca o dokument pobytowy nie może
powołać się na to postanowienie wobec władz
krajowych.

Zabezpieczenie społeczne
Wyrok Trybunału z 10 lipca 2014 e. w
sprawie C-198/13 Víctor Manuel Julian
Hernández, Chems Eddine Adel, Jaime
Morales Ciudad, Bartolomé Madrid
Madrid, Martín Selles Orozco, Alberto
Martí Juan, Said Debbaj przeciwko Reino
de España (Subdelegación del Gobierno de
España en Alicante), Puntal Arquitectura
SL, Obras Alteamar SL, Altea Diseño y
Proyectos SL, Ángel Muñoz Sánchez,
Vicente Orozco Miro.
Ochrona pracowników na wypadek
niewypłacalności pracodawcy – Dyrektywa
2008/94/WE – Zakres stosowania – Prawo
do
uzyskania
przez
pracodawcę
odszkodowania od państwa członkowskiego
z tytułu
wynagrodzenia
wypłaconego
pracownikowi
za
czas
trwania
postępowania kwestionującego rozwiązanie
umowy o pracę należnego po upływie 60.
dnia roboczego od dnia wniesienia
powództwa
–
Brak
prawa
do
odszkodowania
w razie
nieważności
rozwiązania umowy o pracę – Wstąpienie
pracownika w uprawnienie pracodawcy do
dochodzenia odszkodowania w przypadku

jego tymczasowej niewypłacalności –
Dyskryminacja pracowników, których
umowy
o pracę
zostały
rozwiązane
nieważnie – Karta praw podstawowych
Unii Europejskiej – Zakres stosowania –
Artykuł 20
*) Uregulowanie krajowe, takie jak
rozpatrywane w postępowaniu głównym,
zgodnie
z którym
pracodawca
może
dochodzić od zainteresowanego państwa
członkowskiego wypłaty wynagrodzenia za
czas trwania postępowania kwestionującego
rozwiązanie umowy o pracę należnego za
okres rozpoczynający się po upływie 60. dnia
roboczego od dnia wniesienia powództwa,
oraz zgodnie z którym w sytuacji gdy ów
pracodawca nie wypłacił tego wynagrodzenia
i został postawiony w stan tymczasowej
niewypłacalności, zainteresowany pracownik
może, w drodze subrogacji ustawowej,
dochodzić zapłaty tego wynagrodzenia
bezpośrednio od państwa, nie jest objęte
zakresem stosowania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia
22 października 2008 r. w sprawie ochrony
pracowników na wypadek niewypłacalności
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pracodawcy, a tym samym nie podlega ocenie
w świetle
praw
podstawowych
gwarantowanych
w Karcie
praw
podstawowych
Unii
Europejskiej,
w szczególności w jej art. 20.

odpowiedni dla zapewnienia realizacji
przywołanego celu, a także niezbędny w tym
względzie, co oznacza, że musi on
prawdziwie odpowiadać trosce o osiągnięcie
tego celu i być z tego punktu widzenia
wdrażany w sposób spójny i systematyczny.

Wyrok Trybunału z 17 lipca 2014 r. w
sprawie C-173/13 Maurice Leone, Blandine
Leone przeciwko Garde des Sceaux,
ministre de la Justice, Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales.

*) Artykuł art. 141 WE należy interpretować
w ten sposób, że system przejścia na
wcześniejszą emeryturę z prawem do
natychmiastowej wypłaty świadczenia taki jak
ten rozpatrywany w postępowaniu głównym
skutkuje niezgodną z owym artykułem
dyskryminacją
pośrednią
w zakresie
wynagrodzenia pracowników płci męskiej
w porównaniu do pracowników płci żeńskiej,
z wyłączeniem przypadków, gdy może być on
uzasadniony
obiektywnymi
czynnikami
niezwiązanymi z jakąkolwiek dyskryminacją
ze względu na płeć, takimi jak zgodny
z prawem cel polityki społecznej, i jest
odpowiedni dla zapewnienia realizacji
przywołanego celu, a także niezbędny w tym
względzie, co oznacza, że musi on
prawdziwie odpowiadać trosce o osiągnięcie
tego celu i być z tego punktu widzenia
wdrażany w sposób spójny i systematyczny.

Polityka społeczna – Artykuł 141 WE –
Równość
wynagrodzeń
dla
kobiet
i mężczyzn – Przejście na wcześniejszą
emeryturę z prawem do natychmiastowej
wypłaty świadczenia – Doliczenie okresu
służby do celów obliczenia emerytury –
Uprawnienia
przysługujące zasadniczo
urzędnikom płci żeńskiej – Dyskryminacja
pośrednia
–
Obiektywne
względy
uzasadniające – Rzeczywista troska
o osiągnięcie zadeklarowanego celu –
Spójność
wdrożenia
– Artykuł 141
ust. 4 WE – Środki mające na celu
kompensowanie niekorzystnych sytuacji
w karierze zawodowej kobiet – Brak
możliwości zastosowania
*) Artykuł 141 WE należy interpretować
w ten sposób, że system doliczenia okresu
służby do celów obliczenia emerytury taki jak
ten rozpatrywany w postępowaniu głównym
skutkuje niezgodną z owym artykułem
dyskryminacją
pośrednią
w zakresie
wynagrodzenia pracowników płci męskiej
w porównaniu do pracowników płci żeńskiej,
z wyłączeniem przypadków, gdy może być on
uzasadniony
obiektywnymi
czynnikami
niezwiązanymi z jakąkolwiek dyskryminacją
ze względu na płeć, takimi jak zgodny
z prawem cel polityki społecznej, i jest

*)
Artykuł 141
ust. 4
WE
należy
interpretować w ten sposób, że do środków
wskazanych w owym postanowieniu nie
należą środki krajowe takie jak te
rozpatrywane w postępowaniu głównym,
które ograniczają się do zezwolenia danym
pracownikom na skorzystanie z wcześniejszej
emerytury z prawem do natychmiastowej
wypłaty świadczenia oraz do przyznania im
doliczenia okresu służby w chwili odejścia
przez nich na emeryturę, nie rozwiązując
problemów, które mogą oni napotkać
w trakcie ich kariery zawodowej.

Zamówienia publiczne
Wyrok Trybunału z 17 lipca 2014 r. w
sprawach połączonych C-58/13 i C-59/13

Angelo
Alberto
Torresi
(C-58/13),
Pierfrancesco Torresi (C-59/13) przeciwko
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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Macerata.
Odesłanie prejudycjalne – Swobodny
przepływ osób – Dostęp do zawodu
adwokata – Możliwość odmówienia wpisu
na listę adwokatów obywatelom państwa
członkowskiego, którzy uzyskali tytuł
zawodowy adwokata w innym państwie
członkowskim – Nadużycie prawa
*) Wykładni art. 3 dyrektywy 98/5/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
16 lutego 1998 r. mającej na celu ułatwienie
stałego wykonywania zawodu prawnika
w państwie członkowskim innym niż państwo
uzyskania kwalifikacji zawodowych należy
dokonywać w ten sposób, że nie może
stanowić nadużycia okoliczność, iż obywatel
państwa członkowskiego, który po uzyskaniu
dyplomu ukończenia studiów w tym państwie
udał się do innego państwa członkowskiego w
celu zdobycia tam kwalifikacji zawodowych
adwokata, a następnie powrócił do państwa
członkowskiego, którego jest obywatelem
celem wykonywania w nim zawodu
adwokata,
posługując
się
tytułem
zawodowym
uzyskanym
w
państwie
członkowskim, w którym zdobył kwalifikacje
zawodowe.

Wyrok Trybunału z 10 lipca 2014 r. w
sprawie C-358/12 Consorzio Stabile Libor
Lavori Pubblici przeciwko Comune di
Milano.

Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia
publiczne – Zamówienia poniżej progu
przewidzianego dyrektywą 2004/18/WE –
Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE – Zasada
proporcjonalności
–
Przesłanki
wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia – Kryteria kwalifikacji
podmiotowej
dotyczące
podmiotowej
sytuacji
oferentów
– Zobowiązania
dotyczące
opłacania
składek
na
ubezpieczenie
społeczne
–
Pojęcie
„poważne naruszenie” – Różnica między
należnymi kotami a kwotami zapłaconymi
przekraczająca 100 EUR i 5% należnych
kwot
*) Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE oraz zasadę
proporcjonalności należy interpretować w ten
sposób, że nie stoją na przeszkodzie
obowiązywaniu przepisów krajowych, które
w odniesieniu do zamówień publicznych na
roboty budowlane, których wartość jest niższa
niż próg zdefiniowany w art. 7 lit. c)
dyrektywy
2004/18/WE
Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamówień publicznych na roboty budowlane,
dostawy
i
usługi,
zmienionej
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1177/2009
z dnia 30 listopada 2009 r., zobowiązują
instytucje zamawiające do wykluczenia z
postępowania w sprawie udzielenia takiego
zamówienia oferenta, który dopuścił się
naruszenia w zakresie uiszczania składek na
ubezpieczenie społeczne, jeżeli różnica
między należnymi kwotami a kwotami
zapłaconymi przewyższa jednocześnie kwotę
100 EUR i 5% należnych kwot.

Własność przemysłowa
Wyrok Trybunału z 10 lipca 2014 r. w
sprawie C-421/13 Apple Inc. przeciwko
Deutsches Patent- und Markenamt.
Odesłanie prejudycjalne – Znaki towarowe
– Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuły 2 i 3 –
Oznaczenia, z których może składać się

znak towarowy – Charakter odróżniający –
Przedstawienie,
w formie
rysunku,
zagospodarowania sztandarowego sklepu
(„flagship store”) – Rejestracja w
charakterze znaku towarowego dla „usług”
związanych z towarami wystawionymi na
sprzedaż w takim sklepie
15
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*) Artykuły 2 i 3 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia
22 października 2008 r. mającej na celu
zbliżenie
ustawodawstw
państw
członkowskich odnoszących się do znaków
towarowych należy interpretować w ten
sposób, że przedstawienie w formie zwykłego
rysunku bez wskazania rozmiaru ani proporcji
zagospodarowania powierzchni sprzedażowej
towarów może być zarejestrowane jako znak
towarowy
w odniesieniu
do
usług
polegających na świadczeniach związanych
z owymi towarami, jednak niestanowiących
integralnej części ich wprowadzenia do
obrotu, pod warunkiem że umożliwia ono
odróżnienie usług zgłaszającego od usług
innych przedsiębiorstw i że żadna z podstaw
odmowy rejestracji wymienionych we
wspomnianej dyrektywie nie stoi temu na
przeszkodzie.
Wyrok Trybunału z 10 lipca 2014 r. w
sprawie C-420/13 Netto Marken-Discount
AG & Co. KG przeciwko Deutsches
Patent- und Markenamt.
Odesłanie prejudycjalne – Znaki towarowe
– Dyrektywa 2008/95/WE – Określenie

towarów lub usług, dla których wnosi się o
przyznanie
ochrony
wynikającej
z
rejestracji znaku towarowego – Wymogi
jasności i precyzji – Klasyfikacja nicejska –
Handel detaliczny – Dokonywanie selekcji
usług
*) Świadczenia podmiotu gospodarczego
polegające na dokonywaniu selekcji usług,
tak aby konsument mógł w wygodny dla
siebie sposób dokonać ich porównania
i zakupu, mogą być objęte pojęciem usług,
o których
mowa
w art. 2
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego
i Rady
2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r.
mającej na celu zbliżenie ustawodawstw
państw członkowskich odnoszących się do
znaków towarowych.
*) Dyrektywę 2008/95 należy interpretować
w ten sposób, że wymaga ona, by zgłoszenie
znaku towarowego do rejestracji dla usługi
polegającej na dokonywaniu selekcji usług
było sformułowane w sposób wystarczająco
jasny i precyzyjny, aby umożliwić właściwym
organom i innym uczestnikom obrotu
ustalenie, jakie usługi zgłaszający ma zamiar
poddać selekcji.

Produkty lecznicze
Produkty lecznicze stosowane u ludzi –
Dyrektywa
2001/83/WE
–
Zakres
stosowania – Wykładnia pojęcia „produktu
leczniczego” – Zakres kryterium opartego
na
zdolności
do
zmiany
funkcji
fizjologicznych – Produkty na bazie roślin
aromatycznych
i
kannabinoidów
–
Wyłączenie
*) Artykuł 1 pkt 2 lit. b) dyrektywy
2001/83/WE
Parlamentu
Europejskiego
i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do
produktów leczniczych stosowanych u ludzi,

zmienionej
dyrektywą
2004/27/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r., należy interpretować w ten
sposób, że wyłącza on substancje, takie jak
będące przedmiotem postępowań głównych,
które wywierają skutki ograniczające się do
zwykłej zmiany funkcji fizjologicznych, a nie
są w stanie spowodować korzystnych
skutków, bezpośrednich lub pośrednich, dla
zdrowia ludzkiego, są spożywane wyłącznie
w celu wywołania stanu odurzenia i w
konsekwencji są szkodliwe dla zdrowia
ludzkiego.

Transport morski
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Wyrok Trybunału z 8 lipca 2014 r. w
sprawie C-83/13 Fonnship A/S przeciwko
Svenska
Transportarbetareförbundet,
Facket för Service och Kommunikation
(SEKO),
oraz
Svenska
Transportarbetareförbundet
przeciwko
Fonnship A/S
Transport morski – Swoboda świadczenia
usług – Rozporządzenie (EWG) nr 4055/86
– Możliwość zastosowania do transportu
z państw lub do państw będących stronami
Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (EOG), wykonywanego za
pośrednictwem statków pływających pod
banderą kraju trzeciego – Działania
związków
zawodowych
prowadzone
w portach takiego państwa na rzecz
zatrudnionych na tych statkach obywateli
państw trzecich – Brak znaczenia
obywatelstwa tych pracowników i miejsca
rejestracji
statków
dla
możliwości
stosowania prawa Unii

*) Wykładni art. 1 rozporządzenia Rady
(EWG) nr 4055/86 z dnia 22 grudnia 1986 r.
stosującego zasadę swobody świadczenia
usług do transportu morskiego między
państwami
członkowskimi
i między
państwami
członkowskimi
a państwami
trzecimi należy dokonywać w ten sposób, że
spółka z siedzibą w państwie będącym stroną
Porozumienia
o Europejskim
Obszarze
Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., która
jest właścicielem pływającego pod banderą
państwa trzeciego statku, za którego
pośrednictwem
świadczone
są
usługi
transportu morskiego z państwa lub do
państwa będącego stroną tego porozumienia,
może powoływać się na swobodę świadczenia
usług, pod warunkiem że z uwagi na
użytkowanie tego statku spółkę tę można
uznać za podmiot świadczący wspomniane
usługi i że odbiorcy tych usług mają siedzibę
w państwach będących stronami tego
porozumienia innych niż państwo, w którym
siedzibę ma omawiana spółka.

Energia odnawialna
Wyrok Trybunału z 1 lipca 2014 r. w
sprawie C-573/12 Ålands Vindkraft AB
przeciwko Energimyndigheten
Odesłanie prejudycjalne – Krajowy system
wsparcia
przewidujący
wydawanie
zbywalnych zielonych certyfikatów na
rzecz zakładów wytwarzających energię
elektryczną ze źródeł odnawialnych –
Ciążący na dostawcach energii elektrycznej
i niektórych użytkownikach obowiązek
corocznego zwrotu na rzecz właściwych
władz
określonej
kwoty
zielonych
certyfikatów – Odmowa przyznania
zielonych certyfikatów na rzecz zakładów
produkcyjnych
położonych
poza
terytorium
danego
państwa
członkowskiego – Dyrektywa 2009/28/WE –
Artykuł 2 akapit drugi lit. k) i art. 3 ust. 3 –

Swobodny przepływ towarów – Artykuł 34
TFUE
*) Przepisy art. 2 akapit drugi lit. k) i art. 3
ust. 3 dyrektywy 2009/28 Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23
kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych
zmieniającej i w następstwie uchylającej
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE
należy interpretować w ten sposób, że
pozwalają one państwu członkowskiemu na
ustanowienie systemu wsparcia takiego jak
rozpatrywany w postępowaniu głównym,
który przewiduje przyznawanie producentom
zielonej energii zbywalnych certyfikatów
wyłącznie w zamian za zieloną energię
wyprodukowaną na terytorium tego państwa i
który nakłada na dostawców i niektórych
użytkowników
energii
elektrycznej
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obowiązek
corocznego
przekazywania
właściwym władzom określonej liczby
certyfikatów, odpowiadającej udziałowi w
całkowitej ilości energii dostarczonej lub
zużytej.
*) Artykuł 34 TFUE należy interpretować w
ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie
uregulowaniu krajowemu takiemu jak to
analizowane w postępowaniu głównym, które
przewiduje
przyznawanie
producentom
zielonej energii elektrycznej zbywalnych
certyfikatów wyłącznie w zamian za zieloną
energię wyprodukowaną na terytorium
danego państwa członkowskiego i które
nakłada
na
dostawców
i niektórych
użytkowników
energii
elektrycznej

obowiązek
corocznego
przekazywania
właściwym władzom określonej liczby takich
certyfikatów, odpowiadającej udziałowi w
całkowitej ilości energii dostarczonej lub
zużytej, pod rygorem uiszczenia opłaty
specjalnej.
*) Zadaniem sądu krajowego jest zbadanie, z
uwzględnieniem
wszystkich
istotnych
elementów, do których zaliczyć można w
szczególności kontekst normatywny prawa
Unii, w który wpisuje się uregulowanie
analizowane w postępowaniu głównym, czy
owo uregulowanie, rozpatrywane pod kątem
terytorialnego zakresu zastosowania, spełnia
wymogi wynikające z zasady pewności
prawa.

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Wyrok ETPC z 1 lipca 2014 r. Ruszkowska
przeciwko Polsce (skarga nr 6717/10)
Art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) –
Art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji
(ochrona własności) – Art. 8 konwencji
(ingerencja w prawo do poszanowania
życia prywatnego i rodzinnego) – renta po
zmarłym małżonku – opieka nad dziećmi
biologicznymi oraz dziećmi z rodziny
zastępczej
Rozpatrując skargę Trybunał badał, czy
sposób podziału renty po zmarłym małżonku
Skarżącej stawiający jej biologiczne dzieci w
sytuacji mniej korzystnej w stosunku do
dzieci, którymi opiekowała się w ramach
rodziny zastępczej, a które przebywały już w
innych rodzinach, nie narusza określonego w
przepisie art. 14 Konwencji zakazu
dyskryminacji.
Trybunał uznał, że wskazany sposób podziału
renty nie narusza prawa własności oraz
zakazu dyskryminacji. Uzasadniając swoje
rozstrzygnięcie wskazał, iż skarżąca wraz ze
swoim małżonkiem podjęli się sprawowania
opieki nad dziećmi w ramach rodziny
zastępczej dobrowolnie, będąc świadomymi
obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Decyzja ustawodawcy o przyznaniu prawa do
renty dzieciom wychowywanym w ramach
rodziny zastępczej podyktowana była
koniecznością zabezpieczenia ich praw także
na wypadek śmierci jednego z rodziców
zastępczych. Nie sposób zatem przyjąć, aby
takie rozstrzygnięcie ustawodawcy stanowiło
nadmierną ingerencję w prawo własności
skarżącej.
Wyrok ETPC z 22 lipca 2014 r. Waldemar
Nowakowski przeciwko Polsce (skarga nr
55167/11)
Art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji –
przepadek mienia – nielegalne posiadanie
broni
–
proporcjonalność
–
zadośćuczynienie – wykonanie wyroku
ETPC
Trybunał zajął się problemem naprawienia
szkody
materialnej
w
związku
z
wcześniejszym wyrokiem Trybunału w
sprawie skarżącego z dnia 24 lipca 2012 roku,
stwierdzającym naruszenie przepisu art. 1
Pierwszego
Protokołu
Dodatkowego.
Stwierdzone naruszenie dotyczyło ingerencji
władz
publicznych
w
związku
z
przeszukaniem mieszkania Skarżącego przez
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Policję i zatrzymania posiadanej przez niego
nielegalnie kolekcji zabytkowej broni.
Postanowieniem z dnia 18 listopada 2010
roku, z uwagi na znikomy stopień społecznej
szkodliwości czynu, umorzono postępowanie
karne, natomiast w odniesieniu do części
kolekcji, na podstawie przepisu art. 100
Kodeksu karnego, orzeczono przepadek.
Oceniając ingerencję władz publicznych w
przedmiotowej sprawie Trybunał zauważył,
że przewidziana w art. 100 Kodeksu karnego
możliwość orzeczenia przepadku mienia
tytułem środka karnego nie ma charakteru
obligatoryjnego, zatem dla oceny jej
zasadności koniecznym jest przeanalizowanie
przyczyn, dla których zdecydowano się z
niego skorzystać. W ocenie Trybunału przy
orzekaniu o przepadku mienia w niniejszej
sprawie organy państwowe zobowiązane były
uwzględnić
okoliczności
faktyczne
rozpatrywanej sprawy (podeszły wiek
skarżącego, fakt, iż był on weteranem
wojennym
i
uczestnikiem
Powstania
Warszawskiego, brak ryzyka niezgodnego z
prawem wykorzystania posiadanej broni) oraz
dodatkowo ocenić, czy w sprawie nie należało
zastosować mniej dotkliwych dla skarżącego
środków. Mając na uwadze powyższe
Trybunał stwierdził, iż w sprawie doszło do
naruszenia przepisu art. 1 Pierwszego
Protokołu Dodatkowego do Konwencji.
Tytułem
słusznego
zadośćuczynienia,
Trybunał przyznał skarżącemu kwotę 4.000
euro. Orzekając o naruszeniu Konwencji
Trybunał zastrzegł stanowisko w kwestii
rozstrzygnięcia w zakresie naprawienia
szkody materialnej wyznaczając stronom
termin trzech miesięcy na przedłożenie
pisemnych uwag, ewentualnie zawarcie
ugody.
W wykonaniu ww. wyroku ETPC w sprawie
wznowiono postępowanie karne, w toku
którego Rząd przedłożył na korzyść
skarżącego opinię amicus curiae. Sąd
rozpoznający
sprawę
uchylił
swój
wcześniejszy wyrok, w ramach którego
orzeczono przepadek kolekcji skarżącego,
natomiast skarżący dopełnił wszelkich
formalności w celu zarejestrowania broni.
Kolekcja została ostatecznie zwrócona
skarżącemu, który otrzymał jednocześnie

zgodę od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na otwarcie prywatnego
muzeum.
Mając na uwadze osiągnięte pomiędzy
stronami porozumienie, Trybunał skreślił
sprawę z listy skarg.
Wyroki ETPC z 24 lipca 2014 r.
Husajn(Abu Zubaydah) oraz Al Nashiri
przeciwko Polsce (skarga nr 7511/11 oraz
skarga nr 28761/11)
Prawo do życia (art. 2 EKPC) –
ekstradycja – kara śmierci – zakaz tortur
(art. 3 EKPC) – nieludzkie lub poniżające
traktowanie – efektywne śledztwo – prawo
do wolności i bezpieczeństwa osobistego
(art. 5 EKPC) – zgodne z prawem
zatrzymanie lub aresztowanie – prawo do
rzetelnego procesu sądowego (art. 6 EKPC)
– postępowanie karne – dostęp do sądu
(art. 6 ust. 1 EKPC) – prawo do
poszanowania
życia
prywatnego
i
rodzinnego (art. 8 EKPC) – ingerencja w
prawo do poszanowania życia prywatnego i
rodzinnego przewidziana przez prawo i
konieczna
w
społeczeństwie
demokratycznym (art. 8 ust. 2 EKPC) –
prawo
do
skutecznego
środka
odwoławczego (art. 13 EKPC)
Skarżący, będący obywatelami Autonomii
Palestyńskiej oraz Arabii Saudyjskiej
zarzucili
naruszenie
szeregu
praw
przyznanych na mocy Konwencji (m.in.
zakazu tortur, prawa do wolności i
bezpieczeństwa
osobistego,
rzetelnego
procesu, prawa do poszanowania życia
prywatnego i rodzinnego, a także prawa do
skutecznego środka odwoławczego) w
związku z domniemanym przetrzymywaniem
ich w więzieniach CIA na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
W
zakresie
podstawowego
zarzutu
podniesionego przez skarżących – tj.
naruszenia zakazu tortur – Trybunał wskazał,
że polskie władze nie przeprowadziły
skutecznego, efektywnego śledztwa w
sprawie domniemanego naruszenia zakazu
tortur bądź innego nieludzkiego lub
poniżającego
traktowania
zgodnie
z
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wymaganiami
Konwencji.
Trybunał
zauważył, iż postępowanie przygotowawcze
wszczęto dopiero po upływie 6 lat od
domniemanego torturowania skarżących a
ponadto, postępowanie wszczęte w 2008 roku
wciąż się toczy. W ocenie Trybunału należy
uznać to za naruszenie standardów rzetelności
i efektywności wymaganych w przypadku
podejrzenia naruszenia zakazu tortur.
W odniesieniu do aspektu materialnego
zakazu tortur, Trybunał podkreślił, że ze
zgromadzonego
materiału
dowodowego
wynika, iż metody postępowania ze
skarżącymi powodowały u nich uczucie
strachu, co w połączeniu z niepewnością o
przyszłość, a także obawą, iż brak współpracy
spowoduje dalsze represje, stanowiło
ekstremalnie ciężki reżim więzienny i
permanentne emocjonalne oraz fizyczne
cierpienie, co w ocenie Trybunału oznacza, że
byli oni poddawani torturom. W odniesieniu
do odpowiedzialności w tym zakresie
polskich
władz
krajowych
Trybunał
zauważył, iż były one świadome sposobu
postępowania CIA z osobami podejrzanymi o
terroryzm. Władze krajowe powinny mieć
zatem świadomość, iż osoby te będą narażone
na traktowanie sprzeczne z Konwencją.
Trybunał przyznał jednocześnie, iż za
traktowanie osadzonych w więzieniach CIA w
Polsce odpowiedzialna jest wyłącznie
Agencja, jakkolwiek władze polskie na
podstawie przepisu art. 1 Konwencji były
zobowiązane do podjęcia środków mających
na celu zapewnienie, iż osoby przebywające
w ramach ich jurysdykcji nie będą
torturowane
bądź
poddane
innemu
nieludzkiemu traktowaniu lub karaniu. W
konsekwencji, umożliwiając CIA transfer
skarżących do Polski, władze krajowe
naraziły ich na poważne ryzyko traktowania
oraz więzienia sprzecznego z art. 3
Konwencji.
W zakresie zarzutu naruszenia prawa do
rzetelnego procesu Trybunał podkreślił, że
skarżący zostali zatrzymani i osadzeni na
podstawie postępowania przed komisją
wojskową, powołaną wyłącznie w celu
orzekania w sprawach osób nie będących
obywatelami USA, podejrzanych o terroryzm.
Komisje takie nie spełniały gwarancji

bezstronności, a także niezależności od
władzy wykonawczej, nie miały umocowania
ani w prawie międzynarodowym, ani w
prawie amerykańskim, w rezultacie czego
tamtejszy Sąd Najwyższy uznał je za
niezdolne do orzekania. Ponadto, dowody
uzyskane
przeciwko
skarżącym
były
rezultatem stosowanych wobec nich tortur.
Analogicznie jak w odniesieniu do naruszenia
zakazu tortur, odpowiedzialność Polski
wynikała z przyzwolenia oraz współpracy z
władzami amerykańskimi w osadzeniu
skarżących na terytorium państwa polskiego,
pomimo dużego ryzyka, iż nie zostali oni
osądzeni w ramach rzetelnego procesu.
Trybunał stwierdził także naruszenie w
stosunku do skarżących prawa do wolności i
bezpieczeństwa osobistego, prawa do
poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
a
także
brak
skutecznego
środka
odwoławczego, w ramach którego mogliby
oni kwestionować stwierdzone naruszenia.
Tytułem
słusznego
zadośćuczynienia
Trybunał
przyznał
skarżącym
kwoty
130 000,00 euro – Husayn (Abu Zubaydah)
oraz 100 000,00 euro – Al Nashiri
Wyrok ETPC z 10 lipca 2014 r. w sprawie
Axel Springer AG p. Niemcom (nr 2)
(skarga nr 48311/10)
Wolność wyrażania opinii (art. 10 EKPC) –
granice
wolności
wyrażania
opinii
niezbędne
w
społeczeństwie
demokratycznym (art. 10 ust. 2 EKPC) –
ochrona dobrego imienia i praw innych
osób (art. 10 ust. 2 EKPC)
ETPC stwierdził naruszenie art. 10 EKPC,
gwarantującego swobodę wyrażania opinii, w
związku z uzyskaniem przez byłego
Kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera w
sądzie krajowym zakazu publikacji fragmentu
artykułu zawierającego komentarze na temat
ustanowienia go przewodniczącym rady
nadzorczej
niemiecko-rosyjskiego
konsorcjum gazowego.
Spór powstał po publikacji w dzienniku Bild
artykułu zatytułowanego „Co naprawdę
zyskał na projekcie gazociągu? Schröder musi
wyjawić
swoje
rosyjskie
zarobki”
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dotyczącego powołania Gerharda Schrödera
na stanowisko przewodniczącego rady
nadzorczej
niemiecko-rosyjskiego
konsorcjum
gazowego
Konsortium
Nordeuropäische Gaspipeline, wkrótce po
podpisaniu umowy o budowę gazociągu i
przegranej Schrödera we wcześniejszych
wyborach parlamentarnych. Artykuł zawierał
fragment
przedstawiający
podejrzenia
zastępcy przewodniczącego Liberalnej Partii
Demokratycznej
jakoby
Schröder
zrezygnował z funkcji politycznych, gdyż
zaoferowano mu dochodowe stanowisko w
konsorcjum oraz w tym właśnie celu zwołał
wcześniejsze wybory we własnym interesie.
Gerhard Schröder wystąpił do Sądu
Okręgowego w Hamburgu o wydanie zakazu
publikacji fragmentu artykułu. Sąd okręgowy
wydał zakaz publikacji, który został
podtrzymany w wyniku apelacji, natomiast
skarga konstytucyjna wniesiona przez Axel
sprawach dotyczących interesu publicznego.
Na arenie politycznej wolność wyrażania
opinii ma najwyższe znaczenie, a prasa pełni
istotną rolę strażnika. Ukaranie dziennikarza
za udział w rozpowszechnianiu wypowiedzi
innej osoby poważnie hamowałoby wkład
prasy w debatę nad sprawami dotyczącymi
interesu publicznego. Trybunał podniósł, że
nie można od czasopisma wymagać
systematycznej weryfikacji meritum każdej
wypowiedzi jednego polityka o drugim, gdy
taka wypowiedź miała miejsce w kontekście

Springer AG, wydawcę dziennika Bild,
została odrzucona.
Trybunał zwrócił uwagę, że artykuł w
czasopiśmie Bild nie przedstawiał szczegółów
życia prywatnego Gerharda Schrödera w celu
zaspokojenia ciekawości czytelników, a
jedynie jego działania podczas pełnienia
funkcji Kanclerza oraz jego kontrowersyjne
powołanie
do
niemiecko-rosyjskiego
konsorcjum. Ponadto Trybunał stwierdził, że
przytoczone w artykule komentarze były
bardziej zbliżone do wyrażenia opinii
wartościującej niż do zarzucania dających się
udowodnić faktów. Trybunał zwrócił ponadto
uwagę, że nie zarzucono byłemu kanclerzowi
popełnienia
przestępstwa, a podniesione
wątpliwości miały charakter polityczny i
dotyczyły interesu publicznego.
Trybunał powtórzył, że rolą prasy jest
przekazywanie, w sposób zgodny z jej
obowiązkami, informacji i idei we wszystkich
publicznej debaty politycznej. Trybunał
podkreślił
także
chwilowy
charakter
komentowanych wydarzeń
Zważywszy na to, że Bild nie przekroczył
granic wolności prasy publikując sporny
fragment, a sądy niemieckie nie udowodniły
istnienia ważkiej potrzeby społecznej
przedkładania reputacji byłego kanclerza nad
wolność skarżącego do wyrażania opinii i
interes ogólny w promowaniu tej wolności
w kwestiach dotyczących spraw publicznych,
Trybunał stwierdził naruszenie art. 10 EKPC.
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