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Informacje
 Na przełomie stycznia i lutego 2018 r.

Ponadto,

na stronie internetowej Europejskiego

zakomunikował rządowi polskiemu 603

Trybunału Praw Człowieka udostępniono

sprawy. W 5 sprawach skargi uznał za

dane statystyczne z działalności w roku

dopuszczalne, 141 spraw skierował do

2017. Wynika z nich, że w ubiegłym roku

rozpoznania składowi jednoosobowemu,

ETPC wydał w sprawach przeciwko Polsce

natomiast 654 trzyosobowemu komitetowi

łącznie 20 wyroków, w tym w 14

bądź izbie. Powyższe dane świadczą

stwierdził przynajmniej jedno naruszenie

o utrzymującej się tendencji spadkowej

Konwencji o ochronie praw człowieka

liczby naruszeń Konwencji stwierdzonych

i podstawowych

w drodze wyroków.

wolności.

W

ramach

w

2017

r.

Trybunał

wymienionych orzeczeń Trybunał badał
zasadność skarg pod kątem zarzucanego

 6 lutego 2018 r. Parlament Europejski

naruszenia: zakazu tortur oraz innego

przegłosował

nieludzkiego i poniżającego traktowania

konsumenci nie będą blokowani, czy

(4 sprawy),

automatycznie

prawa

do

wolności

przepisy,

dzięki

którym

przekierowywani

na

i bezpieczeństwa osobistego (2 sprawy),

witryny zakupowe do swojego kraju. Tym

prawa do rzetelnego procesu (2 sprawy),

samym

prawa do poszanowania życia prywatnego

geoblokowaniem,

i

rodzinnego

wypowiedzi

(3
(3

skutecznego

sprawy),
sprawy),

środka

swobody
prawa

UE

kończy
czyli

z

tzw.

ograniczeniami

kupowania przez Internet ze sklepów

do

z innych krajów członkowskich. Nowe

odwoławczego

regulacje

(1 sprawa).

obligują

sprzedawców,

by

traktowali kupujących spoza ich kraju tak
samo jak nabywców krajowych.

Jednocześnie Trybunał wydał 517 decyzji
zatwierdzających ugody (346 spraw) bądź

 7 lutego 2018 r. Komisja Europejska

jednostronne

(171

notyfikowała polską ustawę o rynku mocy

spraw), w tym w 489 sprawach w związku

(uchwaloną i następnie podpisaną przez

z

sprawie

Prezydenta RP w grudniu 2017 r.). Rynek

Rutkowski i inni przeciwko Polsce (skargi

mocy ma nie tylko realizować podstawowy

nr 72287/10, 13927/11, 46187/11).

cel

deklaracje

wykonaniem

wyroku

Rządu

w

w

zakresie

zapewnienia

bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale

2
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także pozwolić na skuteczne zarządzanie

na

zmianą w polskiej energetyce w kierunku

warunkowa.

nowoczesnych

Polskę.

Decyzja

Komisji

jest

rozwiązań

technologicznych. Na mocy unijnych zasad

 22

pomocy państwa KE zatwierdziła również

Sprawiedliwości

mechanizmy zdolności wytwórczych w

w sprawie C-336/16, Komisja Europejska

Belgii, Francji, Niemczech, Grecji, we

przeciwko

Włoszech.

w którym stwierdził, że Polska uchybiła

lutego

2018
UE

r.

Trybunał

wydał

wyrok

Rzeczypospolitej

Polskiej,

zobowiązaniom ciążącym na tym państwie
 8 lutego 2018 r. Komisja Europejska

członkowskim na podstawie przepisów

zatwierdziła

dyrektywy 2008/50 dotyczących jakości

kolejny

polski

program

powietrza (zob. s. 5‒6).

wsparcia publicznego o wartości 5 mld
złotych, którego celem jest złagodzenie
społecznych i środowiskowych skutków

 28

zamykania nierentownych kopalń węgla do

Sprawiedliwości

2018 r., jako zgodny z przepisami UE

w zainicjowanej pytaniem prejudycjalnym

dotyczącymi pomocy państwa.

NSA

lutego

sprawie

2018
UE

r.

Trybunał

wydał

C-307/16,

wyrok

Stanisław

Pieńkowski przeciwko Dyrektorowi Izby
 12 lutego 2018 r. Komisja Europejska
przyjęła

wyjaśnienia

Ministerstwa

Środowiska

wstrzymania

wycinki

Skarbowej w Lublinie (zob. s. 11).

polskiego

w

dotyczące

 Według danych z lutego 2018 r.

Puszczy

(Quarterly Review on Employment and

Białowieskiej, stwierdzając, że Polska

Social

Developments

in

Europe)

podporządkowuje się obecnie nakazowi

zatrudnienie w UE osiągnęło najwyższy

Trybunału Sprawiedliwości. Na razie nie

poziom w historii ‒ ponad 236 mln miejsc

wystąpi zatem do Trybunału nałożenie kar

pracy.

Nowe akty prawne UE
[*)Podane informacje stanowią wybór nowych aktów prawnych UE we wskazanym miesiącu]

 Decyzja wykonawcza Komisji (UE)

jednolitych szczegółowych

2018/170 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie

dotyczących gromadzenia i analizy danych

3

specyfikacji
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oceny

 Decyzja Rady (WPZiB) 2018/225 zdnia

funkcjonowania sieci EURES (EURopean

15 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję

Employment Services – Europejskie Służby

(WPZiB) 2017/346 przedłużającą mandat

Zatrudnienia) (Tekst mający znaczenie dla

Specjalnego

EOG) (Dz.Urz. z 2018 r., L 31, s. 104).

Europejskiej ds. Praw Człowieka (Dz. Urz.

w

celu

monitorowania

i

Przedstawiciela

Unii

z 2018 r., L 43, s. 14).
 Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/174
z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie

 Decyzja

wykonania

rozporządzenia

nr

z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie

1177/2003

Parlamentu

Europejskiego

mianowania przewodniczącego Komitetu

i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w

Wojskowego Unii Europejskiej (Dz.Urz.

sprawie dochodów i warunków życia (EU-

z 2018 r., L 56, s. 33).

SILC)

w

odniesieniu

docelowych

(WE)

do

zmiennych

dotyczących

(WPZiB)

2018/297

wykazu
 Decyzja

wtórnych

międzypokoleniowego

dziedziczenia

Rady

niekorzystnych

Rady

(WPZiB)

2018/294

z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca

sytuacji

decyzję (WPZiB) 2015/259 w sprawie

gospodarstw

wsparcia działań Organizacji ds. Zakazu

domowych i zmian dochodów na rok 2019

Broni Chemicznej (OPCW) w ramach

(Tekst

wprowadzania

składu

życiowych,

mający

znaczenie

dla

EOG)

(Dz.Urz. z 2018 r., L 32, s. 35).

w

życie

strategii

rozprzestrzenianiu

przeciwko

UE
broni

masowego rażenia (Dz.Urz. z 2018 r.,
 Zalecenie
z dnia

2

Komisji
lutego

elementów,

(UE)

2018

które

2018/177

r.

dotyczące

należy

zawrzeć

L 55, s. 58).

 Decyzja

Rady

(WPZiB)

2018/298

w uzgodnieniach technicznych, prawnych

z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie

i finansowych

państwami

wspierania przez Unię działań Komisji

stosowania

Przygotowawczej Organizacji do spraw

mechanizmu solidarności na podstawie

Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób

art. 13

Parlamentu

Jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938

jej zdolności w zakresie monitorowania

dotyczącego

i kontroli oraz w ramach realizacji strategii

członkowskimi

między
do

celów

rozporządzenia

środków

zapewniających

bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego

UE

przeciw

(Dz.Urz. z 2018 r., L 32, s. 52).

masowego rażenia (Dz.Urz. z 2018 r.,
L 56, s. 34).
4

rozprzestrzenianiu

broni
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 Decyzja

Rady

2018/299

z

dnia

wspierających

realizację

strategii

26 lutego 2018 r. w sprawie propagowania

przeciw

europejskiej sieci niezależnych ośrodków

masowego rażenia (Dz. Urz. z 2018 r., L nr

analitycznych

zajmujących

56, s. 46).

nieproliferacją

i

się

rozprzestrzenianiu

UE
broni

rozbrojeniem,

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej*
[*)W przypadku wyroków TSUE publikowane fragmenty stanowią wybrane cytaty lub tezy]

Ochrona środowiska
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

*) Rzeczpospolita Polska:

22 lutego 2018 r. w sprawie C-336/16,

– przekraczając od 2007 r. do 2015 r.

Komisja

włącznie dobowe wartości dopuszczalne

Europejska

przeciwko

dla stężenia pyłu PM10 w 35 strefach oceny

Rzeczypospolitej Polskiej

i zarządzania jakością powietrza oraz
Uchybienie

zobowiązaniom

członkowskiego
2008/50/WE

–

–
Jakość

państwa

roczne wartości dopuszczalne dla stężenia

Dyrektywa

pyłu PM10 w 9 strefach oceny i zarządzania

otaczającego

jakością powietrza;

powietrza – Artykuł 13 ust. 1 – Artykuł

– nie podejmując odpowiednich działań

22 ust. 3 – Załącznik XI – Stężenie pyłu

w programach

PM10

zmierzających do zapewnienia, aby okres

w

otaczającym powietrzu

–

ochrony

powietrza

Przekroczenie wartości dopuszczalnych

występowania

w określonych strefach i aglomeracjach

dopuszczalnych dla stężenia pyłu PM10

– Artykuł 23 ust. 1 – Plany dotyczące

w powietrzu był możliwie jak najkrótszy;

jakości powietrza – Okres przekroczenia

–

„jak najkrótszy” – Brak właściwych

dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10

działań w programach ochrony jakości

w powietrzu

otaczającego powietrza – Nieprawidłowa

tolerancji w okresie od 1 stycznia 2010 r.

transpozycja

do 10 czerwca 2011 r. w strefach miasto

przekroczeń

przekraczając

Radom,

dobowe

zwiększone

wartości

o

margines

pruszkowsko-żyrardowskiej

i kędzierzyńsko-kozielskiej,

5

wartości

a

także

Biuletyn Europejski nr 2 (49)/2018
w okresie od 1 stycznia do 10 czerwca

uchybiła zobowiązaniom ciążącym na tym

2011 r. w strefie ostrowsko-kępińskiej,

państwie członkowskim odpowiednio na

oraz

podstawie art. 13 ust. 1 dyrektywy 2008/50

– nie dokonując prawidłowej transpozycji

w związku z załącznikiem XI do niej,

art. 23 ust. 1 akapit drugi dyrektywy

art. 23 ust. 1 akapit drugi tej dyrektywy,

Parlamentu

a także art. 22 ust. 3 wskazanej dyrektywy

Europejskiego

i

Rady

2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r.

w związku z załącznikiem XI do niej.

w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy,
Trybunału

Wyrok

(izba)

z

dnia

dyrektywą

zmienionej

2009/29/WE

22 lutego 2018 r. w sprawie C-572/16,

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

INEOS

23 kwietnia 2009 r., i decyzji Komisji

Köln

GmbH

przeciwko

Bundesrepublik Deutschlan

2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie

Odesłanie prejudycjalne – Środowisko

zasad

naturalne

przydziału

–

uprawnieniami

System
do

handlu

emisji

ustanowienia

dotyczących

przejściowych

zharmonizowanego

bezpłatnych

uprawnień

do

gazów

emisji w całej Unii na mocy art. 10a

cieplarnianych w Unii Europejskiej –

dyrektywy 2003/87 należy dokonywać

Dyrektywa 2003/87/WE – Artykuł 10a –

w ten sposób, że nie stoją one na

Decyzja

przeszkodzie

2011/278/UE

Przejściowe

uregulowaniu

krajowemu

zharmonizowanego

takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu

przydziału bezpłatnych uprawnień do

głównym, które dla złożenia wniosku

emisji – Okres 2013–2020 – Wniosek

o przydział bezpłatnych uprawnień do

o przydział – Błędne dane – Korekta –

emisji

Termin zawity

rozliczeniowego 2013–2020 przewiduje

zasady

dotyczące

–

w

odniesieniu

do

okresu

termin prekluzyjny, po upływie którego
*)

Wykładni

art.

10a

dyrektywy

wnioskodawca

zostaje

2003/87/WE Parlamentu Europejskiego

pozbawiony

i Rady z dnia 13 października 2003 r.

korekty lub uzupełnienia swego wniosku,

ustanawiającej system handlu przydziałami

ponieważ termin ten nie czyni złożenia

[uprawnieniami

takiego wniosku praktycznie niemożliwym

cieplarnianych

do]
we

emisji
Wspólnocie

gazów

możliwości

całkowicie

lub nadmiernie utrudnionym.

oraz

zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE,
6

dokonania
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Wyrok

Trybunału

28 lutego

(izba)

2018

r.

dnia

*) Artykuł 2 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE

sprawie

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

Deutschland

13 października 2003 r. ustanawiającej

przeciwko

system handlu przydziałami emisji gazów

w

C-577/16, Trinseo
Anlagengesellschaft

z

mbH

Bundesrepublik Deutschland

cieplarnianych

we

Wspólnocie

oraz

zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE,
Odesłanie prejudycjalne – Środowisko
–

Parlamentu

handlu

Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia

gazów

23 kwietnia 2009 r., należy interpretować

cieplarnianych w Unii Europejskiej –

w ten sposób, że instalacja służąca do

Dyrektywa

wytwarzania polimerów, a w szczególności

naturalne

System

dyrektywą

zmienionej

uprawnieniami

do

emisji

2003/87/WE

–

Zakres

stosowania – Artykuł 2 ust. 1 –

poliwęglanów,

Załącznik I – Działalność objęta tym

przedmiotem

systemem

Produkcja

głównym, która pobiera energię cieplną

polimerów – Wykorzystanie energii

niezbędną w celu tej produkcji z instalacji

cieplnej dostarczanej przez instalację

nieobjętej systemem unijnym, nie wchodzi

nieobjętą systemem unijnym – Wniosek

w zakres ustanowionego w tej dyrektywie

o przydział bezpłatnych uprawnień do

systemu handlu uprawnieniami do emisji

emisji – Okres 2013–2020

gazów

handlu

–

taka
sporu

jak
w

postępowaniu

cieplarnianych,

przyczynia

się

ona

będąca

ponieważ
do

nie

powstawania

bezpośrednich emisji CO2.

Wyrok

Trybunału

dnia

Odesłanie prejudycjalne – Środowisko

28 lutego 2018 r. w sprawie C-117/17,

naturalne – Dyrektywa 2011/92/UE –

Comune

Artykuł 4 ust. 2 i 3 oraz załączniki I–III

di

(izba)

Castelbellino

z

przeciwko

Regione Marche, Ministero per i beni

–

e le

Zezwolenie na przeprowadzenie prac

attività

dell’Ambiente

culturali,
e

della

Ministero
Tutela

del

Oddziaływania

w instalacji

do

na

środowisko

produkcji

–

energii

Territorio e del Mare, Regione Marche

elektrycznej z biogazu bez wstępnego

Servizio

Trasporti

badania w przedmiocie konieczności

Energia – P.F. Rete Elettrica Regionale,

przeprowadzenia oceny oddziaływania

Provincia di Ancona

na środowisko naturalne – Uchylenie –

Infrastrutture

7
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Konwalidacja a posteriori zezwolenia na

bezprawne skutki tego naruszenia, oraz nie

podstawie nowych przepisów prawa

sprzeciwia się temu, aby te instalacje

krajowego

zostały

bez

wstępnego

w przedmiocie

badania

poddane,

po

zrealizowaniu

konieczności

przedsięwzięcia, nowej procedurze oceny

przeprowadzenia oceny oddziaływania

przez właściwe organy w celu sprawdzenia

na środowisko naturalne

zgodności z wymogami tej dyrektywy i –
ewentualnie – przeprowadzeniu oceny

*)

W

wypadku

gdy

przedsięwzięcie

oddziaływania

na

środowisko,

zwiększenia mocy instalacji do produkcji

warunkiem

energii elektrycznej, takie jak to będące

umożliwiające tę legalizację nie stwarzają

przedmiotem postępowania głównego, nie

zainteresowanym okazji do obejścia norm
prawa Unii lub uchylenia się od ich

oceny

stosowania. Należy również dodać, że

oddziaływania na środowisko na podstawie

skutki na środowisko naturalne, jakie

przepisów

wystąpiły

konieczności

wstępnemu

krajowe

badaniu

zostało

poddane

że

normy

pod

przeprowadzenia

krajowych,

które

zostały

po

zrealizowaniu

następnie uznane za niezgodne w tym

przedsięwzięcia, podlegają uwzględnieniu.

zakresie

Te organy krajowe mogą stwierdzić, na

z

dyrektywą

Parlamentu

Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia

podstawie

13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny

obowiązujących w momencie, w którym

skutków

niektóre

muszą wydać orzeczenie, że taka ocena

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na

oddziaływania na środowisko nie jest

środowisko, prawo Unii wymaga, żeby

konieczna w zakresie, w jakim owe

państwa

wywieranych

przez

członkowskie

wyeliminowały

przepisów

krajowych

przepisy są zgodne z tą dyrektywą.

Podatki
Wyrok

Trybunału

(izba)

dnia

Odesłanie prejudycjalne – Podatki –

21 lutego 2018 r. w sprawie C-628/16,

Podatek od wartości dodanej (VAT) –

Kreuzmayr

Następujące po sobie dostawy dotyczące

GmbH

z

przeciwko

Finanzamt Lin

tych samych towarów – Miejsce drugiej
dostawy – Powiadomienie pierwszego
dostawcy – Numer identyfikacyjny VAT

8
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– Prawo do odliczenia – Uzasadnione

*)

oczekiwania podatnika co do istnienia

w łańcuchu dwóch następujących po sobie

przesłanek prawa do odliczenia

dostaw skutkujących jednym transportem

W

sytuacji

gdy

druga

dostawa

wewnątrzwspólnotowym stanowi dostawę
*)

W

okolicznościach

takich

jak

wewnątrzwspólnotową,

zasadę ochrony

w postępowaniu głównym art. 32 akapit

uzasadnionych

pierwszy dyrektywy Rady 2006/112/WE

interpretować w ten sposób, że nabywca

z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie

końcowy, który błędnie powołał się na

wspólnego systemu podatku od wartości

prawo do odliczenia naliczonego podatku

interpretować

od wartości dodanej, nie może odliczyć

sposób, że ma on zastosowanie do

tytułem naliczonego podatku od wartości

drugiej z

dodanej podatku od wartości dodanej

dwóch

sobie dostaw

w

należy

ten

dodanej

należy

oczekiwań

następujących

tego

samego

po

zapłaconego

towaru

na

skutkujących tylko jednym transportem

przekazanych

wewnątrzwspólnotowym.

pośredniczący,

podstawie
przez

faktur
podmiot

który

błędnie

zakwalifikował swoją dostawę.

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

i wynagrodzenia

dnia

za

nie

w

umowie

22 lutego 2018 r. w sprawie C-182/17,

zawartej między tą spółką i wspomnianą

Nagyszénás

gminą

Településszolgáltatási

Nonprofit Kft. przeciwko Nemzeti Adóés Vámhivatal Fellebviteli Igazgatósága

*) Artykuł 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r.

Odesłanie prejudycjalne – Podatek od

w sprawie wspólnego systemu podatku od

wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa

wartości dodanej należy interpretować

2006/112/WE – Artykuł 2 ust. 1 lit. c),

w ten

art. 9 i art. 13 ust. 1 – Nieopodatkowanie

sprawdzenia

–

istotnych

Pojęcie

publicznego”

„podmiotu

przez

z

zastrzeżeniem

sąd

okoliczności

odsyłający
faktycznych,

działalność taka jak będąca przedmiotem

gminy,

postępowania głównego, polegająca na

odpowiedzialna za określone zadania

wykonywaniu przez spółkę niektórych

publiczne
Określenie

w

Spółka

że,

handlowa

należąca

–

prawa

sposób,

100%

należące

do
do

owych

gminy

–

zadań

zadań

z umową
9

publicznych
zawartą

gminy
między

zgodnie
tą

spółką
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a gminą stanowi odpłatne świadczenie

działalność,

usług,

opodatkowaniu

w postępowaniu głównym, polegająca na

podatkiem od wartości dodanej na mocy

wykonywaniu przez spółkę określonych

tego przepisu.

publicznych zadań gminy na mocy umowy

podlegające

taka

jak

omawiana

zawartej między tą spółką a gminą, nie jest
*) Artykuł 13 ust. 1 dyrektywy 2006/112

objęta zasadą nieopodatkowania podatkiem

należy interpretować w ten sposób, że –

od wartości dodanej przewidzianą w tym

z zastrzeżeniem sprawdzenia przez sąd

przepisie wówczas, gdy działalność ta

odsyłający

stanowi

faktycznych

Wyrok

istotnych
i

okoliczności

prawa

Trybunału

krajowego

(izba)

z

–

działalność

gospodarczą

w rozumieniu art. 9 ust. 1 tej dyrektywy.

dnia

*) Artykuł 185 ust. 1 dyrektywy Rady

22 lutego 2018 r. w sprawie C-396/16,

2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r.

T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in

w sprawie wspólnego systemu podatku od

trženje elektronskih komunikacij in

wartości dodanej należy interpretować

opreme, d.o.o., w upadłości, przeciwko

w ten sposób, że zmniejszenie zobowiązań

Republika Slovenija

dłużnika

wynikające

z

prawomocnie

zatwierdzonego układu z wierzycielami
Odesłanie prejudycjalne – Wspólny

stanowi

system podatku od wartości dodanej

uwzględnianych przy określaniu kwoty

(VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE –

odliczenia w rozumieniu tego przepisu.

zmianę

czynników

Artykuły 184 i 185 – Korekta odliczenia
podatku
czynników
określaniu

naliczonego

–

uwzględnianych
odliczenia

–

Zmiana

*) Artykuł 185 ust. 2 akapit pierwszy

przy

dyrektywy 2006/112 należy interpretować

Pojęcie

w ten sposób, że zmniejszenie zobowiązań

„transakcji całkowicie lub częściowo

dłużnika

niezapłaconych”

Wpływ

zatwierdzonego układu z wierzycielami nie

postanowienia zatwierdzającego układ

stanowi przypadku transakcji całkowicie

z wierzycielami korzystającego z powagi

lub częściowo niezapłaconej, która nie

rzeczy osądzonej

uprawnia do korekty wstępnego odliczenia,

–

wynikające

z

prawomocnie

jeśli owo zmniejszenie jest ostateczne,
czego zbadanie należy jednak do sądu
odsyłającego.
10
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*) Artykuł 185 ust. 2 akapit drugi

zobowiązane

do

dyrektywy 2006/112 należy interpretować

uregulowania

obowiązku

korekty

w

odliczenia

przypadku

transakcji

ten

sposób,

że

aby

zastosować

uprawnienie przewidziane w tym przepisie,
państwo

członkowskie

Trybunału

Wyrok

(izba)

nie

jest

z

dnia

w

szczegółowego

całkowicie lub częściowo niezapłaconych.

*) Artykuł 131, art. 146 ust. 1 lit. b) oraz

28 lutego 2018 r. w sprawie C-307/16,

art.

Stanisław

przeciwko

2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r.

Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie

w sprawie wspólnego systemu podatku od

Pieńkowski

147

i

273

dyrektywy

Rady

wartości dodanej należy interpretować
Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa

w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie

2006/112/WE – Podatek od wartości

przepisom

dodanej (VAT) – Artykuł 131 – Artykuł

w ramach dostaw na eksport towarów

146 ust. 1 lit. b) – Artykuł 147 –

przewożonych

Zwolnienia w eksporcie – Artykuł 273 –

podróżnych,

Przepisy

podatnikiem powinien osiągnąć minimalny

państwa

członkowskiego

uzależniające możliwość korzystania ze

pułap

zwolnienia od osiągnięcia minimalnego

podatkowy

albo

od

w

wedle

których

bagażu

osobistym

sprzedawca

będący

obrotów

za

lub

poprzedni
zawrzeć

rok

umowę

zawarcia

z podmiotem uprawnionym do zwrotu

umowy z podmiotem uprawnionym do

podatku od wartości dodanej podróżnym,

zwrotu VAT podróżnym

jeżeli

pułapu

obrotów

krajowym,

sam

warunków

brak

poszanowania

skutkuje

tych

ostatecznym

pozbawieniem prawa do zwolnienia tej
dostawy z podatku.

Wyrok

Trybunału

dnia

Odesłanie prejudycjalne – Podatek od

28 lutego 2018 r. w sprawie C-672/16,

wartości dodanej – Dyrektywa VAT –

Imofloresmira

Investimentos

Zwolnienie

transakcji

Imobiliários SA przeciwko Autoridade

i wynajmu

nieruchomości

Tributária e Aduaneira

wyboru

–

(izba)

z

przyznane

Korzystanie
11

dzierżawy
–

Prawo

podatnikom

przez

–

państwa
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członkowskie

–

Odliczenie

naliczonego

–

Wykorzystanie

potrzeby

podatku

opodatkowanych

podatnika

–

Korekta

które

na

przewidują

korektę

wstępnego

odliczenia podatku od wartości dodanej na

transakcji

tej

wstępnego

w stosunku do której skorzystano z prawa

odliczenia – Niedopuszczalność

podstawie,

nieruchomość,

że

wyboru opodatkowania, jest uważana za
niewykorzystywaną już przez podatnika na

*) Artykuły 167, 168, 184, 185 i 187

potrzeby jego opodatkowanych transakcji,

dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28

jeżeli

listopada 2006 r. w sprawie wspólnego

niezajęta przez ponad dwa lata, nawet jeśli

systemu podatku od wartości dodanej

wykazano, że podatnik starał się ją

należy interpretować w ten sposób, że

wynająć w tym okresie.

ta

nieruchomość

pozostawała

sprzeciwiają się one przepisom krajowym,

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

*)

Artykuł

183

dyrektywy

Rady

28 lutego 2018 r. w sprawie C-387/16,

2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie

w sprawie wspólnego systemu podatku od

Lietuvos

wartości dodanej w związku z zasadą

Respublikos

finansų

ministerijos przeciwko Nidera BV

neutralności

podatkowej

należy

interpretować w ten sposób, że sprzeciwia
Odesłanie prejudycjalne – Podatki –

się on obniżeniu kwoty zwykle płatnych na

Podatek od wartości dodanej (VAT) –

podstawie prawa krajowego odsetek od

Dyrektywa 2006/112/WE – Odliczenie

nadpłaconego

podatku naliczonego – Artykuł 183 –

dodanej,

Zwrot nadpłaconego VAT – Zwrot po

w odpowiednim

czasie,

terminie – Kwota odsetek za zwłokę

związanych

z

należnych

prawa

niezależnymi od podatnika, takich jak

kwoty

wielkość kwoty tych odsetek w stosunku

krajowego

na
–

podstawie
Obniżenie

tej

z przyczyn niezależnych od podatnika –

do

Dopuszczalność

wartości

–

Neutralność

podatkowa – Pewność prawa

podatku

który

kwoty

nie

od

wartości

został

zwrócony

ze

okolicznościami

nadpłaconego

dodanej,

względów

okres,

podatku
w

od

którym

nadpłata nie została zwrócona, i powodów
leżących u podstaw braku zwrotu, jak
również strat faktycznie poniesionych
przez podatnika.
12
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Prawa podstawowe
Postanowienie Trybunału (izba) z dnia
7 lutego 2018 r. w sprawach połączonych

*) Wykładni art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy

C-142/17 i C-143/17, Manuela Maturi,

2006/54/WE Parlamentu Europejskiego

Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo,

i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie

Maria Badini, Loredana Barbanera

wprowadzenia w życie zasady równości

przeciwko

szans oraz równego traktowania kobiet

Fondazione

Teatro

dell’Opera di Roma oraz Fondazione

i mężczyzn

Teatro dell’Opera di Roma przeciwko

i pracy należy dokonywać w ten sposób, że

Manueli Maturi, Laurze Di Segni,

uregulowanie

Isabelli

Badini,

przewidziane w art. 3 ust. 7 dekretu z mocą

Loredanie Barbanerze, Luce Troianowi,

ustawy nr 64 z dnia 30 kwietnia 2010 r.,

Maurowi Murriemu (C-142/17), oraz

zastąpionego ustawą nr 100 z dnia

Catia Passeri przeciwko Fondazione

29 czerwca

Teatro dell’Opera di Roma (C-143/17)

obowiązującym

Lo

Balbo,

Marii

w

dziedzinie

krajowe

2010

r.,

w

zatrudnienia

takie

jak

w

brzmieniu

chwili

zaistnienia

okoliczności faktycznych rozpatrywanych
Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99

w postępowaniu głównym, na mocy

regulaminu

którego

postępowania

przed

pracownicy

zatrudnieni

Trybunałem – Polityka społeczna –

w charakterze tancerzy, którzy osiągnęli

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn

wiek emerytalny ustalony na mocy tego

w dziedzinie zatrudnienia i pracy –

uregulowania

Dyrektywa 2006/54/WE – Uregulowanie

i mężczyzn, mogą – w trakcie dwuletniego

krajowe

możliwość

okresu przejściowego – zdecydować się na

czasowego kontynuowania pracy przez

kontynuowanie kariery zawodowej aż do

pracowników

rozrywkowej,

osiągnięcia poprzednio obowiązującego

którzy osiągnęli wiek emerytalny, do

wieku emerytalnego, ustalonego na 47 lat

osiągnięcia

dla kobiet i 52 lata dla mężczyzn, stanowi

przewidujące

momentu

branży

obowiązującego

wieku

wcześniej

na

45

lat

dla

kobiet

emerytalnego,

przejaw

odmiennego

traktowania

ze

ustalonego na 47 lat dla kobiet i 52 lata

względu

na

rozumieniu

tej

dla mężczyzn

dyrektywy.

13
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Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia

*) Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE

27 lutego 2018 r. w sprawie C-64/16,

należy interpretować w ten sposób, że

Associação

Sindical

dos

zasada niezawisłości sędziowskiej nie stoi

Portugueses

przeciwko

Tribunal

Juízes
de

na

Contas

przeszkodzie

stosowaniu

wobec

członków Tribunal de Contas (trybunału
obrachunkowego,
przepisów

1 TUE – Środki odwoławcze – Skuteczna

takich jak przepisy, których dotyczy

sądowa

–

sprawa

Niezawisłość

w

obniżeniu

ogólnych

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 19 ust.

ochrona

o

Portugalia)

wynagrodzeń,

postępowaniu

głównym,

sędziowska – Karta praw podstawowych

związanych z wymogami zlikwidowania

Unii

–

nadmiernego deficytu budżetowego oraz

w

krajowej

z programem pomocy finansowej Unii

Środki

pakietu

Europejskiej

Obniżenie
służbie

–

Artykuł

wynagrodzeń

publicznej

–

47

Europejskiej.

oszczędnościowego

Swoboda przedsiębiorczości
wyłącznie

dostawcy

usług

Wyrok Trybunału (izba) z dnia 7 lutego

wchodzą

2018 r. w sprawie C-643/16, The Queen,

płatniczych

American Express Company przeciwko

Stosowanie rzeczonych wymogów do

The

trójstronnych

systemów

płatniczych,

które

Lords

Commissioners

of

Her

Majesty’s Treasury

należący

do

grupy

–

kart
zawarły

porozumienia w sprawie co-brandingu
Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa
(UE)

2015/2366

w ramach

rynku

–

Usługi

lub porozumienia agencyjne – Ważność

płatnicze

wewnętrznego

–

*) Artykuł 35 ust. 2 akapit pierwszy lit. b)

Artykuł 35 ust. 1 – Wymogi dotyczące

dyrektywy

dostępu posiadających zezwolenie lub

i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada

zarejestrowanych

usług

2015 r. w sprawie usług płatniczych w

płatniczych do systemów płatności –

ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej

Artykuł 35 ust. 2 akapit pierwszy lit. b)

dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE,

– Niestosowanie tych wymogów do

2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr

systemów płatności, w których skład

1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę

dostawców

14

Parlamentu

Europejskiego
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2007/64/WE, należy interpretować w ten

nie jest dostawcą usług płatniczych i nie

sposób,

świadczy

że

trójstronny

system

kart

usług

płatniczych

w

tym

płatniczych zawierający porozumienie w

systemie w stosunku do oferty produktów

sprawie co-brandingu z partnerem w

co-brandingu.

ramach co-brandingu nie jest pozbawiony

system kart płatniczych, który korzysta

możliwości skorzystania z wyłączenia

z pośrednictwa agenta przy świadczeniu

przewidzianego w tym przepisie, a w

usług płatniczych, nie może skorzystać

rezultacie nie jest objęty wymogami

z tego wyłączenia i w rezultacie podlega

ustanowionymi w art. 35 ust. 1 tej

wymogom ustanowionym w tymże art. 35

dyrektywy, w przypadku gdy partner ten

ust. 1.

Wyrok Trybunału (izba) z dnia 7 lutego

*) Artykuł 1 ust. 5 rozporządzenia

2018 r. w sprawie C-304/16, The Queen,

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

American Express Company przeciwko

2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

The

w sprawie opłat interchange w odniesieniu

Lords

Commissioners

of

Her

Majesty’s Treasury

Natomiast

trójstronny

do transakcji płatniczych realizowanych
w oparciu o kartę należy interpretować w

Odesłanie

prejudycjalne

–

ten sposób, że w kontekście porozumienia

Rozporządzenie (UE) 2015/751 – Opłaty

zawartego między partnerem w ramach

interchange w odniesieniu do transakcji

co-brandingu lub agentem a trójstronnym

płatniczych realizowanych w oparciu

systemem

o kartę – Artykuł 1 ust. 5 – Zrównanie

konieczne, aby ten partner lub agent

trójstronnego systemu kart płatniczych

działali jako wydawca w rozumieniu art. 2

z

kart

pkt 2 tego rozporządzenia, żeby wskazany

płatniczych – Przesłanki – Wydawanie

system został uznany za system wydający

przez

kart

instrumenty płatnicze oparte na karcie

płatniczych instrumentów płatniczych

wraz z partnerem w ramach co-brandingu

opartych na karcie „wraz z partnerem

lub za pośrednictwem agenta i w rezultacie

w ramach

za

został uznany za czterostronny system kart

pośrednictwem agenta” – Artykuł 2 pkt

płatniczych w rozumieniu pierwszego

18 – Pojęcie „trójstronnego systemu kart

z tych przepisów.

czterostronnym

systemem

trójstronny

system

co-brandingu

lub

płatniczych” – Ważność

15

kart

płatniczych

nie

jest
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Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

2010/13/UE

w

21 lutego 2018 r. w sprawie C-132/17,

niektórych

przepisów

Peugeot Deutschland GmbH przeciwko

wykonawczych

Deutsche Umwelthilfe eV

państw

i

usług

ustawowych,

administracyjnych
dotyczących

audiowizualnych

usług

medialnych (dyrektywy o audiowizualnych

Dyrektywa

usługach medialnych) należy interpretować

–

Pojęcie

w ten sposób, że definicja „audiowizualnej

„audiowizualnej usługi medialnej” –

usługi medialnej” nie obejmuje swoim

Zakres

zakresem ani kanału wideo, takiego jak ten

świadczenia
–

2010/13/UE

–

koordynacji

członkowskich

świadczenia
Odesłanie prejudycjalne – Swoboda

sprawie

Definicje

stosowania

–

Kanał

wyświetlający reklamy wideo modeli

będący

nowych

w postępowaniu

samochodów

w ramach

serwisu

osobowych
internetowego

przedmiotem
głównym,

użytkownicy Internetu

YouTube

sporu
z

którego

mogą pobierać

krótkie reklamy wideo modeli nowych
samochodów

osobowych,

*) Artykuł 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy

pojedynczego

Parlamentu

Rady

samodzielnie.

dnia

*) Artykuł 56 TFUE należy interpretować

Wyrok

Europejskiego

Trybunału

i

(izba)

z

wideo

ani

traktowanego

28 lutego 2018 r. w sprawie C-3/17,

w

Sporting Odds Ltd przeciwko Nemzeti

zasadniczo

Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

dualnemu systemowi organizacji rynku

ten

sposób,
nie

iż
stoi

postanowienie
na

to

przeszkodzie

gier losowych, w ramach którego niektóre
Odesłanie

prejudycjalne

Swoboda

rodzaje gier losowych należą do systemu

świadczenia usług – Artykuł 56 TFUE –

monopolu państwowego, a inne podlegają

Artykuł 4 ust. 3 TUE – Karta praw

systemowi

podstawowych

organizowanie gier losowych, o ile sąd

Unii

–

Europejskiej

–

koncesji

zezwoleń

na

Ograniczenia – Gry losowe – Przepisy

krajowy

krajowe –Wykorzystywanie pewnych form

ograniczające swobodę świadczenia usług

gier losowych przez państwo –Wyłączność

rzeczywiście realizuje w sposób spójny

– System koncesji dla innych rodzajów

i systematyczny cele przywołane przez

gier

państwo członkowskie.

–

Wymóg

zezwolenia

–

Kara

administracyjna
16

stwierdzi,

i

że

uregulowanie
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*) Artykuł 56 TFUE należy interpretować

*) Artykuł 56 TFUE i art. 4 ust. 3 TUE

w ten sposób, że postanowienie to stoi na

w związku z art. 47 i 48 Karty praw

przeszkodzie

krajowemu,

podstawowych Unii Europejskiej należy

takiemu jak będący przedmiotem sporu

interpretować w ten sposób, że nie

w postępowaniu

sprzeciwiają się one przepisom krajowym,

z którym

przepisowi

głównym,

udzielenie

zgodnie
na

takim jak rozpatrywane w postępowaniu

organizację gier losowych w Internecie jest

głównym, które nie przewidują badania

zastrzeżone wyłącznie dla operatorów gier

z urzędu

losowych prowadzących, na podstawie

ograniczających

kasyno

koncesji,

zezwolenia

znajdujące

się

na

usług

w

proporcjonalności
swobodę

rozumieniu

terytorium krajowym albowiem ów przepis

i nakładają

nie stanowi warunku niezbędnego dla

postępowania.

środków
świadczenia

art.

56

TFUE

ciężar dowodu na strony

realizacji zamierzonych celów i istnieją
mniej restrykcyjne środki pozwalające na

*) Artykuł 56 TFUE w związku z art. 47

ich osiągnięcie.

i 48 Karty praw podstawowych należy
interpretować w ten sposób, że państwo

*) Artykuł 56 TFUE należy interpretować

członkowskie, które wdrożyło przepisy

w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie

zawierające ograniczenia, ma obowiązek

ustawodawstwu krajowemu, takiemu jak

dostarczenia dowodów w celu wykazania

rozpatrywane w postępowaniu głównym,

istnienia

które

ograniczenie

ustanawia

i zezwoleń

na

system

koncesji

organizowanie

celów

mogących

uzasadniać

podstawowej

swobody

gier

gwarantowanej przez traktat FUE i jego

losowych w Internecie, jeżeli zawiera ono

proporcjonalność, a w razie braku ich

przepisy

dostarczenia sąd krajowy powinien móc

dyskryminujące

posiadających
państwach

siedziby

operatorów
w

członkowskich

przewiduje

innych
lub

ono

niedyskryminujące,

wyciągnąć

jeśli

wszelkie

konsekwencje

wynikające z takiego uchybienia.

przepisy

stosowane

jednak

*) Artykuł 56 TFUE należy interpretować

w sposób nieprzejrzysty lub wykonywane

w ten sposób, że nie można stwierdzić, że

w sposób, który uniemożliwia lub utrudnia

państwo członkowskie nie wywiązało się

kandydaturę

niektórych

z obowiązku

posiadających

siedziby

oferentów
w

innych

uzasadnienia

środka

ograniczającego z uwagi na fakt, że nie

państwach członkowskich.

przedstawiło oceny skutków tego środka w
chwili
17

jego

wprowadzenia

do
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ustawodawstwa krajowego lub w chwili

nakładanym

oceny takiego środka przez sąd krajowy.

przepisów

z

powodu

krajowych,

naruszenia

ustanawiających

system koncesji i zezwoleń na organizację
*) Artykuł 56 TFUE należy interpretować

gier losowych, w sytuacji gdy omawiane

w ten sposób, że postanowienie to stoi na

przepisy krajowe okazują się sprzeczne

przeszkodzie

z tym postanowieniem.

karom,

takim

jak

kara

rozpatrywana w postępowaniu głównym,

Zabezpieczenie społeczne
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia

rachunek i do członków ich rodzin

6 lutego 2018 r. w sprawie C-359/16,

przemieszczających się we Wspólnocie,

Ömer Altun i inni

w brzmieniu zmienionym i uaktualnionym
rozporządzeniem Rady (WE) nr 118/97

Odesłanie prejudycjalne – Pracownicy

z dnia 2 grudnia 1996 r., zmienionym

migrujący – Zabezpieczenie społeczne –

rozporządzeniem

–

Europejskiego i Rady (WE) nr 631/2004

Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 –

z dnia 31 marca 2004 r. oraz wykładni

Artykuł 14 pkt 1 lit. a) – Pracownicy

art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady

delegowani – Rozporządzenie (EWG) nr

(EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r.

574/72 – Artykuł 11 ust. 1 lit. a) –

w sprawie wykonywania rozporządzenia nr

Zaświadczenie E 101 – Moc dowodowa –

1408/71,

Uzyskanie zaświadczenia lub powołanie

i uaktualnionym

się na zaświadczenie w sposób noszący

118/97 należy dokonywać w ten sposób, że

znamiona oszustwa

gdy instytucja państwa członkowskiego, do

Właściwe

ustawodawstwo

Parlamentu

w

brzmieniu

zmienionym

rozporządzeniem

nr

którego pracownicy zostali delegowani,
*) Wykładni art. 14 pkt 1 lit. a)

wystąpiła

rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71

zaświadczenia

z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie

o ponowne rozpatrzenie i wycofanie tych

stosowania

zaświadczeń

systemów

zabezpieczenia

do

instytucji
E

w

101

z

świetle

wydającej
wnioskiem

dowodów

społecznego do pracowników najemnych,

uzyskanych w toku dochodzenia, które

osób prowadzących działalność na własny

pozwalają

18

stwierdzić,

że

wspomniane
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zaświadczenia

zostały

uzyskane

pracowników

lub

na

podstawie

takich

powołano się na nie w sposób noszący

zaświadczeń nie uwzględnić ich w oparciu

znamiona oszustwa, a instytucja wydająca

o wspomniane dowody, z poszanowaniem

nie uwzględniła tych dowodów przy

gwarancji prawa do rzetelnego procesu

ponownym

zasadności

sądowego, które muszą zostać przyznane

wydania omawianych zaświadczeń, sąd

takim osobom, oraz stwierdzić istnienie

krajowy może w postępowaniu przeciwko

takiego oszustwa.

osobom

rozpatrzeniu

podejrzanym

o

delegowanie

Zamówienia publiczne
Wyrok Trybunału (izba) z dnia 8 lutego

z art. 49 i 56 TFUE oraz przewidziane

2018 r. w sprawie C-144/17, Lloyd’s of

w art.

London przeciwko Agenzia Regionale

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

per la Protezione dell’Ambiente della

31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji

Calabria

procedur udzielania zamówień publicznych

2

dyrektywy

2004/18/WE

na roboty budowlane, dostawy i usługi
Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia

należy interpretować w ten sposób, że nie

publiczne – Artykuły 49 i 56 TFUE –

sprzeciwiają się one uregulowaniu państwa

Dyrektywa 2004/18/WE – Podstawy

członkowskiego,

takiemu

wykluczenia z udziału w postępowaniu

w postępowaniu

głównym,

przetargowym – Usługi ubezpieczeniowe

pozwala

–

„syndykatów”

Uczestnictwo

kilku

syndykatów

na

jak

sporne

które

wykluczenie
Lloyd’s

of

nie

dwóch
London

Lloyd’s of London w tym samym

z uczestnictwa w tym samym przetargu

postępowaniu

–

publicznym na usługi ubezpieczeniowe

Podpisanie ofert przez przedstawiciela

z tego tylko powodu, że każda z ich

ogólnego Lloyd’s of London na dany

odnośnych ofert została podpisana przez

kraj – Zasady przejrzystości, równego

ogólnego

traktowania

London na to państwo członkowskie, lecz

przetargowym

i

niedyskryminacji

–

Proporcjonalność

przedstawiciela

Lloyd’s

of

umożliwia z kolei ich wykluczenie, jeżeli
okaże się na podstawie jednoznacznych

*)

Zasady

przejrzystości,

dowodów, że ich oferty nie zostały

równego

traktowania i niedyskryminacji wynikające

sformułowane w sposób niezależny.
19
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Wyrok

Trybunału

28 lutego

2018

połączonych
MA.T.I.

(izba)
r.

Centostazioni
Duemme
Associazione

i

C-536/16,

2004

przeciwko

SpA

Cassa

Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 31 marca

(C-523/16)

SGR

2004/17/WE

dyrektywy

sprawach

SpA

SpA

dnia

w

C-523/16
SUD

z

r.

udzielania

koordynującej
zamówień

procedury

przez

podmioty

oraz

działające w sektorach gospodarki wodnej,

przeciwko

energetyki, transportu i usług pocztowych,

Nazionale

di

i w art. 2 dyrektywy 2004/18, a także

Previdenza e Assistenza in favore dei

zasadę

Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

interpretować w ten sposób, że co do

(C-536/16)

zasady nie sprzeciwiają się one przepisom

proporcjonalności

krajowym

ustanawiającym

należy

mechanizm

Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia

pomocy w sporządzeniu dokumentacji, na

publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE –

którego podstawie w ramach postępowania

Artykuł 51 – Uzupełnienie ofert –

w przedmiocie udzielenia zamówienia

Dyrektywa 2004/17/WE – Wyjaśnienie

publicznego instytucja zamawiająca może

ofert – Przepisy krajowe uzależniające

wezwać każdego oferenta, którego oferta

uzupełnienie

zawiera

przez

składanej

oferentów

pieniężnej
udzielania

–

dokumentacji

od

zapłaty

Zasady

zamówień

kary

w rozumieniu

dotyczące

publicznych

istotne
tych

uzupełnienia

–

nieprawidłowości
przepisów,

oferty,

z

do

zastrzeżeniem

zapłaty kary pieniężnej, o ile kwota tej

Zasada równego traktowania – Zasada

sankcji

proporcjonalności

proporcjonalności, czego ustalenie należy

pozostaje

zgodna

z

zasadą

do sądu odsyłającego.
*) Prawo Unii, a w szczególności art. 51
dyrektywy

2004/18/WE

Parlamentu

Natomiast te same przepisy i zasady należy

Europejskiego i Rady z dnia 31 marca

interpretować

2004 r. w sprawie koordynacji procedur

sprzeciwiają się one przepisom krajowym

udzielania

na

ustanawiającym

roboty budowlane, dostawy i usługi,

w sporządzeniu

zasady dotyczące udzielania zamówień

podstawie którego instytucja zamawiająca

publicznych, wśród których znajdują się

może

zasady

zamówień

równego

publicznych

traktowania

i

w

wymagać

ten

sposób,

mechanizm

pomocy

dokumentacji,

od

że

oferenta,

na

przy

jednoczesnej zapłacie przez niego kary

przejrzystości, o których mowa w art. 10

pieniężnej,

20

aby

uzupełnił

on

brak
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dokumentu,
przepisów
powinien

który

według

dokumentacji
prowadzić

oferenta,

lub

do

aby

wyraźnych

nieprawidłowości mające wpływ na jego

przetargowej

ofertę w ten sposób, że dokonane poprawki

wykluczenia

lub

usunął

on

zmiany

byłyby

zbliżone

do

przedstawienia nowej oferty.

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
[*) Podstawę opracowania not dotyczących orzeczeń ETPC stanowią noty informacyjne MSZ
oraz informacje zawarte w bazie HUDOC]
Wyrok (izba) z dnia 1 lutego 2018 r.

swojego prawnika i decyzji, by nie

w sprawie

wydalać go przed 25 lutego, odleciał do

M.A.

przeciwko

Francji

(skarga nr 9373/15)

Algierii, gdzie natychmiast go uwięziono.
Nadal przebywa w więzieniu.

Naruszenie art. 3 i art. 34 EKPC – zakaz
poniżającego i nieludzkiego traktowania

W skardze do ETPC skarżący powołał się

– prawo do skargi indywidualnej

na art. 3 i art. 34 EKPC w związku
z narażeniem go na poniżające i nieludzkie

Skarżący

jest

traktowanie

Algierczykiem

zaangażowanym w ruch islamistyczny.

wskutek

wydalenia

do

Algierii.

W związku ze skazaniem go w 2006 r.
przez

francuski

sąd

karny

za

Trybunał zauważył, że z jednej strony

zaangażowanie w działalność organizacji

państwa-sygnatariusze

terrorystycznej na 7 lat więzienia został

prawo do bardzo stanowczej polityki

wydalony z Francji. Na przełomie lat

wobec

2014/2015 bezskutecznie ubiegał się o azyl

terrorystyczne. Z drugiej podkreślił, że

we Francji. Wraz z powiadomieniem

wedle raportów Komitetu ONZ Przeciwko

o odmownej decyzji francuskiego Urzędu

Torturom

ds. Uchodźców i Bezpaństwowców (Office

pozarządowych

władze

français de protection des réfugiés et

przetrzymują

osoby

apatrides) w dniu 17 lutego 2015 r., został

o działalność terrorystyczną bez nadzoru

natychmiast

lotnisko

sądowego i możliwości komunikacji ze

interwencji

światem. W więzieniach dochodzi do złego

Roissy.

odstawiony

Pomimo

szybkiej

na

21

osób

oraz

Konwencji

popełniających

wielu

mają

akty

organizacji
w

Algierii
podejrzane
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traktowania i tortur. Trybunał uznał, że

deportacją naruszono także jego prawo do

wydalając skarżącego do Algierii, władze

skargi indywidualnej na mocy art. 34

francuskie naraziły go na traktowanie

EKPC,

niezgodne z art. 3 EKPC, tym samym

możliwości

powodując

tego prawa.

jego

naruszenie.

Szybką

gdyż

pozbawiono

skutecznego

skarżącego

wykonywania

Wyrok (izba) z dnia 8 lutego 2018 r.

Trybunał zauważył, że w przypadku

w sprawach

przeciwko

polityki fiskalnej państwa cieszą się dużym

Włochom (skarga nr 60633/16) oraz

„marginesem oceny”. Trybunał uznał, że

Guiso i Consiglio przeciwko Włochom

podatek nie naruszył równowagi, która

(skarga nr 50821/06)

musiała zostać utrzymana między prawami

Cacciato

Niedopuszczalność

skargi

–

art.

1

skarżących

a

interesem

publicznym

związanym

z

pobieraniem

podatków.

Protokołu nr 1 – ochrona własności –

Podatek,

opodatkowanie

i środkami

odszkodowania

za

wywłaszczenie nieruchomości

łącznie

z

jego

egzekucji,

wysokością

był

zgodny

z dyskrecjonalną oceną władz krajowych
i ustanowiony

we

włoskim

Concetta Cacciato i Michele Cacciato,

ustawodawstwie. Poziom 20% nie był

Paolo Guiso i Alessandro Guiso to

również

obywatele Włoch będący właścicielami

podatek nie skutkował zniwelowaniem

nieruchomości wywłaszczonych na cele

wysokości odszkodowania ani nie był

budowlane przez władze miejskie. Od

niemożliwy do zapłaty z uwagi na trudną

uzyskanego

sytuacją skarżących.

z

tytułu

wywłaszczenia

nieprzystępny.

Dodatkowo,

odszkodowania musieli oni zapłacić 20%
podatku. W skargach do ETPC skarżący

Mając na uwadze taki stan rzeczy ETPC

zarzucili, że w ten sposób naruszone

uznał skargi za niedopuszczalne na gruncie

zostało ich prawo do ochrony własności

EKPC.

gwarantowane w art. 1 Protokołu nr 1 do
Konwencji.
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