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Informacje
 12 września 2017 r. ETPC wydał

stanowi naruszenie art. 102 TFUE, który

decyzję

zakazuje nadużywania dominującej pozycji

w

sprawie

Zamoyski-Brisson

Marie

Izabella

przeciwko

Polsce

na

rynku.

Komisja

Europejska

(skarga nr 19875/13 i inne 3 skargi),

poinformowała, że litewskie koleje oprócz

w której uznał za niedopuszczalne cztery

kary będą musiały przedstawić Komisji

skargi

dotyczące

rozwiązanie problemu tak, żeby Orlen nie

zarzutu naruszenia art. 1 Protokołu nr 1

był zmuszony do korzystania z dużo

(ochrona

Konwencji

dłuższej drogi przewozu ładunków na

człowieka

Łotwę. Litewska spółka poinformowała, że

przeciwko

Polsce

własności)

do

o ochronie

praw

i podstawowych

wolności

w

zaskarży decyzję KE do TSUE.

związku

z nieuwzględnieniem przez sądy krajowe
powództw

odszkodowawczych

 5

za

października

2017

r.

Komisja

wywłaszczone lasy lub, alternatywnie,

Europejska wezwała dziewięć państw UE,

w związku

niezapewnieniem

w tym Polskę (a także Bułgarię, Danię,

regulacji prawnych, które umożliwiałyby

Estonię, Francję, Litwę, Maltę, Rumunię

skarżącym

i Szwecję)

do

przepisów

ws.

z

zrealizowanie

roszczeń

odszkodowawczych. (szerzej zob. s. 22).

pełnego

wdrożenia

infrastruktury

paliw

alternatywnych. Wskazane państwa mają
 2

Komisja

dwa miesiące na zgłoszenie transpozycji

Europejska, następstwie skargi polskiego

dyrektywy z 22 października 2014 r.

Orlenu,

nałożenie

w sprawie rozwoju infrastruktury paliw

grzywny w wysokości 28 mln euro na

alternatywnych, w przeciwnym razie KE

koleje litewskie za zakłócanie konkurencji

może skierować sprawę do TSUE.

na

października

podjęła

rynku

2017

decyzję

przewozów

r.

o

towarowych.

W październiku 2008 r. koleje litewskie

 5

zdemontowały 19-kilometrowy odcinek

Europejski wyraził zgodę na ustanowienie

torów łączący Litwę i Łotwę. W efekcie

Prokuratury Europejskiej, która powstanie

Orlen został zmuszony do korzystania z

w ramach tzw. pogłębionej współpracy.

dłuższej drogi, aby przewozić ładunki na

12 października 20 krajów członkowskich

Łotwę. Zdemontowanego odcinka torów

UE

kolejowych
Zdaniem

nadal
Komisji,

nie
takie

odbudowano.

października 2017 r. Parlament

na

forum

Rady

doszło

do

porozumienia w sprawie je utworzenia.

zachowanie

Prokuratura
2

ma

ścigać

nadużycia
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skargę

o

wznowienie

i przestępstwa, które narażają na straty

wnoszącej

budżet UE i ma prowadzić sprawy

postępowania” (I FPS 1/17).

dotyczące

przestępstw

przeciwko

interesom finansowym Unii i oszustw

 17 października 2017 r. odbyło się

w zakresie VAT. Polska zdecydowała, że

kolejne wysłuchanie stron, czyli Polski

nie dołącza do tej współpracy.

i Komisji

Europejskiej

w Puszczy

ws.

wycinki

Białowieskiej.

Sprawę

 16 października 2017 r. NSA w składzie

rozpatruje poszerzony 15-osobowy skład

7 sędziów podjął następującą uchwałę:

sędziowski, o co wnioskowała Polska.

wznowienia

„Podstawą

postępowania,

Komisja Europejska podtrzymała karę dla

o której mowa w art. 272 § 3 ustawy z dnia

Polski

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu

Białowieskiej oraz ponownie nakazała

przed

(Dz.

wstrzymanie

być

zaplanowano

sądami

U. z 2017

r.

orzeczenie

administracyjnymi
poz.

1369)

Trybunału

może

za

wycinkę

prac.

w

Na

Puszczy

12

kolejne

grudnia

posiedzenie,

dotyczące już istoty sporu co do tego,

Sprawiedliwości

czy zwiększona

wycinka

narusza

pytania prejudycjalnego, nawet jeżeli to

postanowienia

dyrektywy

ptasiej

orzeczenie nie zostało doręczone stronie

i dyrektywy siedliskowej.

Unii

Europejskiej,

wydane

w

trybie

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

 Powiadomienie Wspólnego Komitetu
Sektorowego przez Unię Europejską na

 Rozporządzenie

mocy

sektorowego

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1601

dotyczącego dobrej praktyki wytwarzania

z dnia 26 września 2017 r. w sprawie

(GMP) w farmacji Umowy o wzajemnym

ustanowienia Europejskiego Funduszu na

uznawaniu między Wspólnotą Europejską

rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR),

a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia

gwarancji

15 września 2017 r. (Dz. Urz. z 2017 r.,

gwarancyjnego EFZR (Dz. Urz. z 2017 r.,

L 237, s. 36).

L 249, s. 1).

art.

7

załącznika

3

EFZR

Parlamentu

i

funduszu
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wspólnego systemu podatku od wartości
 Dyrektywa

Rady

(UE)

dodanej (Dz. Urz. z 2017 r., L 265, s. 21).

2017/1852

z dnia 10 października 2017 r. w sprawie
sporów

 Decyzja Rady (UE) 2017/1967 z dnia

dotyczących podwójnego opodatkowania

23 października 2017 r. w sprawie

w Unii Europejskiej (Dz. Urz. z 2017 r.,

stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu

L 265, s. 1).

Unii Europejskiej w ramach Wspólnego

mechanizmów

rozstrzygania

Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany
 Decyzja

wykonawcza

Rady

(UE)

protokołu 31 do Porozumienia EOG

2017/1856 z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie

w sprawie upoważnienia Rzeczypospolitej

dziedzinach poza czterema swobodami

Polskiej do wprowadzenia szczególnego

(Działanie

środka stanowiącego odstępstwo od art.

w zakresie badań nad obronnością) (Dz.

193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie

Urz. z 2017 r., L 279, s. 50).

współpracy w konkretnych

przygotowawcze

Unii

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

Cła

Wyrok

Trybunału

indywidualnych

stawek

12 października 2017 r. w sprawie

antydumpingowego

przedstawieniem

C-156/16,

ważnej

Tigers

(izba)

GmbH

z

dnia

przeciwko

Hauptzollamt Landshut

faktury

przedstawienia
handlowej

Odesłanie

prejudycjalne

–

po

–

cła

Dopuszczalność

ważnej

faktury

dokonaniu

zgłoszenia

celnego – Odmowa zwrotu kosztów

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr
–

*) Artykuł 1 ust. 3 rozporządzenia

Wspólnotowy kodeks celny – Artykuł 78

wykonawczego Rady (UE) nr 412/2013

– Zasada uwarunkowania stosowania

z dnia 13 maja 2013 r. nakładającego

412/2013

–

Artykuł

1

ust.

3

4
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ostateczne

cło

ustalenia

antydumpingowe

ostatecznego
w

cła

i stanowiącego o ostatecznym pobraniu

antydumpingowego,

sytuacji

tymczasowego cła nałożonego na przywóz

spełnione są wszystkie inne wcześniejsze

ceramicznych zastaw stołowych i naczyń

przesłanki

kuchennych pochodzących z Chińskiej

szczególnej stawki cła antydumpingowego

Republiki Ludowej należy interpretować

dla przedsiębiorstwa i gdy zapewnione jest

w ten sposób, iż przepis ten zezwala na

przestrzeganie prawidłowego stosowania

przedstawienie ważnej faktury handlowej

ceł antydumpingowych, czego ustalenie

po dokonaniu zgłoszenia celnego w celach

należy do sądu odsyłającego.

konieczne

do

gdy

uzyskania

dnia

Komisji (WE) nr 444/2002 z dnia 11 marca

12 października 2017 r. w sprawie

2002 r. w związku z art. 29 ust. 1 i 3

C-661/15,

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92

Trybunału

Wyrok

X

(izba)

BV

z

przeciwko

z dnia

Staatssecretaris van Finaciën

12

października

ustanawiającego

1992

Wspólnotowy

r.

kodeks

Odesłanie prejudycjalne – Unia celna –

celny należy dokonywać w taki sposób, iż

Wspólnotowy kodeks celny – Artykuł 29

przepis ten dotyczy sytuacji takiej jak

–

w postępowaniu

Przywóz

pojazdów

–

Ustalanie

głównym,
w

w

chwili

której

przyjęcia

wartości celnej – Artykuł 78 – Kontrola

stwierdzono,

zgłoszenia – Artykuł 236 ust. 2 – Zwrot

zgłoszenia o dopuszczenie towarów do

należności celnych przywozowych –

swobodnego obrotu w odniesieniu do

Termin trzech lat – Rozporządzenie

określonego

(EWG) nr 2454/93 – Artykuł 145 ust. 2

związane z jego produkcją, polegające na

i 3 – Ryzyko wadliwości – Termin

tym, że podczas użytkowania może on stać

dwunastu miesięcy – Ważność

się

wadliwy

że

towaru

i

w

istnieje

związku

ryzyko

z

tym

sprzedawca,

wypełniając

*) Wykładni art. 145 ust. 2 rozporządzenia

gwarancyjne

przewidziane

Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca

sprzedaży zawartej z kupującym, udziela

1993 r. ustanawiającego przepisy w celu

kupującemu upustu w formie pokrycia

wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr

kosztów, które powstały dla niego na

2913/92 z dnia 12 października 1992 r.

skutek eliminującego powyższe ryzyko

ustanawiającego
celny,

Wspólnotowy

zmienionego

kodeks

dostosowania towaru.

rozporządzeniem
5

zobowiązanie
w

umowie
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*) Artykuł 145 ust. 3 rozporządzenia nr

o dopuszczenie towarów do swobodnego

2454/93, zmienionego rozporządzeniem nr

obrotu,

444/2002, przewidujący termin dwunastu

dostosowanie faktycznie zapłaconej bądź

miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia

należnej ceny, jest nieważny.

Wyrok

że dokumenty, których przedstawienie jest

Trybunału

(izba)

z

dnia

w

którym

musi

nastąpić

19 października 2017 r. w sprawie

wymagane

C-522/16, A przeciwko Staatssecretaris

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1484/95

van Financiën

z dnia 28 czerwca 1995 r. ustanawiającego

Odesłanie prejudycjalne – Unia celna i

szczegółowe

Wspólna taryfa celna – Rozporządzenie

systemu dodatkowych należności celnych

(EWG) nr 2913/92 – Artykuł 201 ust. 3

przywozowych

akapit pierwszy i art. 221 ust. 3 i 4 –

dodatkowe należności celne przywozowe

Rozporządzenie (EWG) nr 2777/75 –

w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz

Rozporządzenie (WE) nr 1484/95 –

w odniesieniu

Dodatkowe należności celne przywozowe

i uchylającego

–

163/67/EWG,

Sztuczna

konstrukcja

w

celu

na

mocy

art.

zasady

ust.

2

wprowadzania

oraz

do

3

ustalającego

albumin

jaj

rozporządzenie

nr

zmienionego

uniknięcia dodatkowych opłat celnych –

rozporządzeniem

Fałszywy charakter danych u podstaw

684/1999 z dnia 29 marca 1999 r. stanowią

zgłoszenia celnego – Osoby mogące być

dane

pociągnięte

zgłoszenia celnego w rozumieniu tego

do

odpowiedzialności

Komisji

wymagane

do

(WE)

nr

sporządzenia

przepisu.

z tytułu należności celnych – Termin
przedawnienia

*) Artykuł 201 ust. 3 akapit drugi
*) W okolicznościach tego rodzaju jak

rozporządzenia nr 2913/92, zmienionego

w postępowaniu głównym art. 201 ust. 3

rozporządzeniem nr 2700/2000, należy

akapit drugi rozporządzenia Rady (EWG)

interpretować w ten sposób, że pojęcie

nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r.

„dłużnika” długu celnego w rozumieniu

ustanawiającego

kodeks

tego przepisu obejmuje osobę fizyczną,

rozporządzeniem

która miała ścisły i świadomy udział

Wspólnotowy

celny,

zmienionego

(WE)

nr

2700/2000

Parlamentu

w koncepcji

i

sztucznym

Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada

struktury

2000 r. należy interpretować w ten sposób,

rodzaju jak w postępowaniu głównym,
6

transakcji

utworzeniu

handlowych,

tego
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skutkujących

zmniejszeniem

kwoty

prawnie wymaganych należności celnych

*) Artykuł 221 ust. 4 rozporządzenia nr

przywozowych,

nie

2913/92, zmienionego rozporządzeniem nr

danych

2700/2000, należy interpretować w ten

sporządzenia

sposób, że w okolicznościach tego rodzaju

zgłoszenia celnego, gdy z okoliczności

jak w postępowaniu głównym fakt, że dług

sprawy wynika, że osoba ta wiedziała lub,

celny w przywozie powstał zgodnie z art.

racjonalnie rzecz biorąc, powinna była

201 ust. 1 tego kodeksu w związku

wiedzieć, że transakcje objęte tę strukturą

z dopuszczeniem do swobodnego obrotu

nie były dokonywane w ramach zwykłych

towarów

transakcji handlowych, lecz wyłącznie

przywozowym nie może sam w sobie

w celu nadużycia korzyści przewidzianych

prowadzić do wykluczenia możliwości

w prawie Unii. Jest w tym względzie bez

powiadomienia

znaczenia okoliczność, że owa osoba

należności

wzięła udział w omawianym planowaniu

wymaganych w związku z tymi towarami

i sztucznym

struktury

po wygaśnięciu terminu określonego w

dopiero po uzyskaniu od rzeczoznawców

art. 221 ust. 3 owego rozporządzenia ze

z dziedziny prawa celnego zapewnienia

zmianami.

przedstawiła
służących

chociaż

sama

nieprawidłowych
za

podstawę

tworzeniu

owej

podlegających

należnościom

dłużnika
celnych

o

kwocie

przywozowych

o ich zgodności z prawem.

Trybunału

Wyrok

(izba)

z

dnia

–

Lutz

GmbH

wyjaśniające

do

Systemu

scaloną

zawartą

Zharmonizowanego

19 października 2017 r. w sprawie
C-556/16,

Noty

przeciwko
*)

Hauptzollamt Hannover

Nomenklaturę

w załączniku I do rozporządzenia Rady
Odesłanie

prejudycjalne

(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r.

–

Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 –

w

Unia celna – Wspólna taryfa celna –

i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej

Klasyfikacja taryfowa – Nomenklatura

taryfy celnej, zmienioną rozporządzeniem

scalona – Pozycje taryfowe – Podpozycja

wykonawczym Komisji (UE) nr 927/2012

6212

Noty

z dnia 9 października 2012 r., należy

wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

interpretować w ten sposób, że majtki

20

00

(paso-majtki)

–

sprawie

nomenklatury

charakteryzujące
7

się

taryfowej

ograniczoną

Biuletyn Europejski nr 10 (45)/2017
elastycznością poziomą, które jednak nie

wykaże,

zawierają

ograniczoną elastyczność poziomą, w celu

nieelastycznych

elementów

iż

posiadają

one

znacznie

wbudowanych w tym kierunku, mogą

podtrzymywania

zostać zaszeregowane do podpozycji 6212

stworzenia efektu wyszczuplenia sylwetki.

ciała

ludzkiego

dla

20 00 Nomenklatury scalonej, jeśli badanie

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

że

dnia

w

przypadku

retrospektywnego

należności

celnych

26 października 2017 r. w sprawie

pokrycia

C-407/16, „Aqua Pro” SIA przeciwko

należności stwierdzonych przez organy

Valsts ieņēmumu dienests

celne uznaje się za zaksięgowaną, gdy

Odesłanie prejudycjalne – Unia celna –

organy celne wpiszą tę kwotę do rejestru

Wspólnotowy kodeks celny – Artykuł

lub

220 ust. 1 i art. 220 ust. 2 lit. b) –

równoważny sposób, bez względu na to,

Retrospektywne

czy

pokrycie

należności

zewidencjonują

decyzja

ją

organów

kwotę

w

inny,

administracji

celnych przywozowych lub wywozowych

dotycząca zaksięgowania lub ustalenia

– Pojęcie „zaksięgowania należności

obowiązku

celnych

przywozowych”

–

zapłaty

przedmiotem

Decyzja

należności

odwołania

na

jest
drodze

administracyjnej lub sądowej.

właściwego organu celnego – Termin do
złożenia wniosku o zwrot lub umorzenie
–

Obowiązek

Komisji

przekazania

Europejskiej

–

sprawy

*) Artykuł 220 ust. 2 lit. b) oraz art. 236,

Materiał

239 i 243 rozporządzenia nr 2913/92,
rozporządzeniem

nr

dowodowy w przypadku skargi na

zmienionego

decyzję właściwego organu państwa

2700/2000, należy interpretować w ten

członkowskiego przywozu

sposób, że w ramach odwołania na drodze
administracyjnej

lub

sądowej,

*) Artykuł 217 ust. 1 i art. 220 ust. 1

w rozumieniu art. 243 tego rozporządzenia,

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92

zmienionego

z dnia

2700/2000, wniesionego na decyzję urzędu

12

października

ustanawiającego

1992

Wspólnotowy

celny,

zmienionego

(WE)

nr

r.

kodeks

skarbowego

rozporządzeniem

2700/2000

zaksięgowaniu

rozporządzeniem

o

nr

retrospektywnym
należności

celnych

Parlamentu

przywozowych i o nakazaniu importerowi

Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada

ich zapłaty ten ostatni może powołać się na

2000 r., należy interpretować w ten sposób,

uzasadnione oczekiwania na podstawie art.
8
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220 ust. 2 lit. b) tego rozporządzenia,

rozporządzeniem nr 2700/2000, albo jeżeli

zmienionego

okoliczności sprawy głównej są związane

rozporządzeniem

nr

2700/2000, w celu zakwestionowania tego

z wynikami

zaksięgowania, bez względu na to, czy

w rozumieniu art. 871 ust. 1 tiret drugie

wiadomo, czy importer złożył wniosek

rozporządzenia nr 2454/93, zmienionego

o umorzenie lub zwrot należności zgodnie

rozporządzeniem nr 1335/2003, lub gdy

z procedurą przewidzianą w art. 236 i 239

kwota danych należności celnych wynosi

tegoż

rozporządzenia,

zmienionego

dochodzenia

Unii

500 000 EUR lub więcej.

rozporządzeniem nr 2700/2000.
*) Artykuł 220 ust. 2 lit. b) rozporządzenia
*) Artykuł 869 lit. b) rozporządzenia

nr 2913/92, zmienionego rozporządzeniem

Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca

nr 2700/2000, należy interpretować w ten

1993 r. ustanawiającego przepisy w celu

sposób,

wykonania rozporządzenia nr 2913/92,

Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania

zmienionego

Nadużyć

rozporządzeniem

Komisji

że

zawarte

w

Finansowych

raporcie

(OLAF-u)

(WE) nr 1335/2003 z dnia 25 lipca 2003 r.,

informacje dotyczące zachowania organów

należy interpretować w ten sposób, że

celnych państwa wywozu i eksportera

w braku decyzji lub postępowania Komisji

zaliczają się do dowodów, które należy

2

brać pod uwagę w celu ustalenia, czy

zmienionego

spełnione są przesłanki do tego, by

rozporządzeniem nr 1335/2003, w sytuacji

importer mógł powołać się na uzasadnione

takiej jak ta rozpatrywana w postępowaniu

oczekiwania na podstawie tego przepisu.

głównym organy celne nie mogą same

Jeżeli jednak okaże się, że taki raport,

zdecydować,

zaksięgują

zważywszy na informacje, jakie zawiera,

retrospektywnie niepobranych należności,

jest niewystarczający dla wykazania lege

uznawszy, że spełnione zostały przesłanki

artis, czy przesłanki te są rzeczywiście pod

powołania się na uzasadnione oczekiwania

każdym względem spełnione, co powinien

na podstawie art. 220 ust. 2 lit. b)

ocenić sąd krajowy, organy celne mogą

rozporządzenia nr 2913/92, zmienionego

zostać

rozporządzeniem nr 2700/2000, oraz że

w tym celu

organy te są obowiązane skierować sprawę

w szczególności poprzez przeprowadzenie

do Komisji, jeżeli uznają, że Komisja

kontroli po zwolnieniu towarów.

w

rozumieniu

art.

871

tego rozporządzenia,

że

nie

ust.

popełniła błąd w rozumieniu tego przepisu
rozporządzenia nr 2913/92, zmienionego
9

zmuszone

do

dostarczenia

dodatkowych

dowodów,
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*) Artykuł 220 ust. 2 lit. b) rozporządzenia

ograny

nr 2913/92, zmienionego rozporządzeniem

z uwzględnieniem

nr 2700/2000, należy interpretować w ten

informacji

sposób, że to sąd odsyłający powinien

eksportera lub organów celnych państwa

ocenić, w świetle wszystkich konkretnych

wywozu, takich jak te wynikające z raportu

elementów

postępowaniu

Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania

głównym, a w szczególności dowodów

Nadużyć Finansowych (OLAF-u), który

dostarczonych w tym celu przez strony

stanowi podstawę tej decyzji.

sporu

w

administracji

i

w

sądy,

szczególności

dotyczących

zachowania

postępowania głównego, czy spełnione są
przesłanki do tego, by importer mógł

*) Artykuł 220 ust. 2 lit. b) rozporządzenia

powołać się na uzasadnione oczekiwania

nr 2913/92, zmienionego rozporządzeniem

na podstawie tego przepisu. Do celów tej

nr 2700/2000, oraz art. 875 rozporządzenia

oceny

nr 2454/93, zmienionego rozporządzeniem

informacje

kontroli

po

uzyskane

zwolnieniu

podczas

towarów

nie

nr 1335/2003, należy interpretować w ten

przeważają nad informacjami zawartymi

sposób, że organy celne mogą dokonywać

w raporcie

Europejskiego

ds.

wszelkich kontroli po zwolnieniu towarów,

Zwalczania

Nadużyć

Finansowych

jakie tylko uznają za niezbędne, i korzystać

Urzędu

(OLAF-u).

z uzyskanych w ich trakcie informacji
zarówno

to,

by

sprawdzić,

czy

spełnione są przesłanki do tego, by

*) Artykuł 875 rozporządzenia nr 2454/93,
rozporządzeniem

po

nr

importer mógł powołać się na uzasadnione

1335/2003, należy interpretować w ten

oczekiwania na podstawie art. 220 ust. 2

sposób, że państwo członkowskie jest

lit.

związane,

zmienionego

zmienionego

zgodnie

z

warunkami

b)

rozporządzenia

nr

2913/92,

rozporządzeniem

nr

określonymi przez Komisję zgodnie z tym

2700/2000, jak i po to, by określić, czy

artykułem,

zawartą

w rozpatrywanym przez nie przypadku

w decyzji wydanej na podstawie art. 873

występują kwestie „porównywalne” pod

tego

względem

oceną

Komisji

rozporządzenia,

rozporządzeniem
w odniesieniu
członkowskiego,
w których

zmienionego

nr
do

innego
w

występują

faktycznym

i

prawnym,

1335/2003,

w rozumieniu art. 875 rozporządzenia nr

państwa

2454/93, zmienionego rozporządzeniem nr

przypadkach,

1335/2003,

do

przypadku

będącego

kwestie

przedmiotem decyzji o niezaksięgowaniu

porównywalne pod względem faktycznym

należności, którą Komisja wydała na

i prawnym, co powinny sprawdzić jego

podstawie art. 873 rozporządzenia nr
10
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2454/93, zmienionego rozporządzeniem nr

ta

przestrzegała

wszystkich

1335/2003.

obowiązujących przepisów dotyczących jej
zgłoszenia celnego. W tym celu importer

*) Artykuł 220 ust. 2 lit. b) rozporządzenia

powinien

nr 2913/92, zmienionego rozporządzeniem

zagrożeniem

nr 2700/2000, należy interpretować w ten

retrospektywnego

sposób, że fakt, iż importer dokonał

celnych, w szczególności poprzez dążenie

przywozu towarów na podstawie umowy

do uzyskania od strony tej umowy

dystrybucji, nie ma wpływu na jego

dystrybucji, przy zawieraniu umowy lub

zdolność

później,

powołania

się

na

swoje

zabezpieczyć

się

przed

dochodzenia
pokrycia

należności

wszelkich

dowodów

uzasadnione oczekiwania, na tych samych

potwierdzających prawidłowość wydania

warunkach, co importer, który dokonał

świadectwa pochodzenia na „formularzu

przywozu

je

A” dla tych towarów. Takie uzasadnione

bezpośrednio od eksportera, czyli jeżeli

oczekiwania nie występują między innymi,

spełnione są łącznie trzy przesłanki. Przede

gdy importer, pomimo iż miał oczywiste

wszystkim konieczne jest, aby pobór ceł

powody,

nie

samych

świadectwa pochodzenia na „formularzu

właściwych organów, następnie, aby był to

A”, nie dowiedział się od kontrahenta

błąd, który nie mógł w racjonalny sposób

o okolicznościach

zostać wykryty przez działającą w dobrej

świadectwa

wierze osobę zobowiązaną do pokrycia

wątpliwości te są uzasadnione.

towarów,

nastąpił

wskutek

kupując

błędu

by

wątpić

w

w

prawdziwość

wydania
celu

tego

ustalenia,

czy

należności celnych, i wreszcie, aby osoba

Cudzoziemcy

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia

wniosku

o

udzielenie

ochrony

25 października 2017 r. w sprawie

międzynarodowej złożonego w jednym z

C-201/16, Majid Shiri

państw członkowskich przez obywatela
państwa trzeciego – Artykuł 27 – Środek

Odesłanie

–

zaskarżenia – Zakres kontroli sądowej –

Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 –

Artykuł 29 – Termin przeprowadzenia

Ustalanie

prejudycjalne

państwa

odpowiedzialnego

za

członkowskiego

przekazania

rozpatrywanie

–

Brak

dokonania

przekazania w wyznaczonym terminie –
11

Biuletyn Europejski nr 10 (45)/2017
Obowiązki odpowiedzialnego państwa

danej osoby przez odpowiedzialne państwo

członkowskiego

członkowskie nie jest konieczna.

–

Przeniesienie

odpowiedzialności – Wymóg decyzji
odpowiedzialnego

*) Artykuł 27 ust. 1 rozporządzenia nr

państwa

604/2013, rozpatrywany w świetle motywu

członkowskiego

19 tego rozporządzenia, jak również art. 47
*) Artykuł 29 ust. 1 i 2 rozporządzenia

karty należy interpretować w ten sposób,

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

że osobie ubiegającej się o ochronę

604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

międzynarodową powinien przysługiwać

w sprawie

kryteriów

skuteczny i szybki środek zaskarżenia

państwa

umożliwiający jej powołanie się na upływ

ustanowienia

i mechanizmów
członkowskiego

ustalania

odpowiedzialnego

za

sześciomiesięcznego terminu określonego

rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony

w

międzynarodowej złożonego w jednym

rozporządzenia, który nastąpił po wydaniu

z państw członkowskich przez obywatela

decyzji

państwa trzeciego lub bezpaństwowca

w uregulowaniu krajowym takim jak to

należy interpretować w ten sposób, że

rozpatrywane w sprawie w postępowaniu

jeżeli

głównym

przekazanie

nie

zostało

art.

29

o

ust.

1

i

2

rzeczonego

przekazaniu.

osobie

ubiegającej

się

przeprowadzone w sześciomiesięcznym

o udzielenie

terminie określonym w art. 29 ust. 1 i 2

prawo do powoływania się na okoliczności

tego

rozporządzenia,

odpowiedzialność

ochrony

Przyznane

międzynarodowej

zaistniałe po wydaniu względem niej

zostaje z mocy prawa przeniesiona na

decyzji

wnioskujące

odwołania od tej decyzji, spełnia ten

państwo

członkowskie

i odmowa przejęcia lub wtórnego przejęcia

wymóg

o

przekazaniu,

ustanowienia

w

ramach

skutecznego

i szybkiego środka zaskarżenia.

Podatki

Wyrok

Trybunału

4 października
C-273/16,

2017

Agenzia

(izba)
r.

w

delle

z

dnia

Odesłanie prejudycjalne – Podatek od

sprawie

wartości

Entrate

dyrektywa 77/388/EWG – Dyrektywa

przeciwko Federal Express Europe Inc.

dodanej

(VAT)

–

Szósta

2006/112/WE – Zwolnienie z VAT –
Artykuł 86 ust. 1 lit. b) i art. 144 –
12
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celnych

wspólnego systemu podatku od wartości

przywozowych towarów o niewielkiej

dodanej w związku z jej art. 86 ust. 1 lit. b)

wartości

charakterze

należy interpretować w ten sposób, że

niehandlowym – Zwolnienie świadczenia

przepis ten stoi na przeszkodzie dla

usług dotyczącego przywozu towarów –

przepisów

Krajowe

rozpatrywane w postępowaniu głównym,

Zwolnienie

z

należności

lub

o

przepisy

opodatkowujące

krajowych

takich

jak

transportu

które w celu stosowania zwolnienia z VAT

dokumentów i towarów o niewielkiej

do świadczeń dodatkowych, w tym usług

wartości

dodatkowego

transportowych, wymagają nie tylko żeby

niepodlegających

ich wartość była włączona do podstawy

podatkiem

VAT

koszty

pomimo

ich

towarów

względem

opodatkowania,

opodatkowaniu charakteru

lecz

również

aby

faktycznie zostały one opodatkowane VAT
*) Artykuł 144 dyrektywy 2006/112/WE

w urzędzie celnym w momencie przywozu.

Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie

Wyrok

Trybunału

4 października
C-164/16,

(izba)

2017

r.

w

Commissioners

dnia

w następstwie normalnych zdarzeń nie

sprawie

później niż z chwilą zapłaty ostatniej raty”,

z

for

Her

użyte w art. 14 ust. 2 lit. b) dyrektywy

Majesty’s

Revenue

&

Customs

Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada

przeciwko

Mercedes-Benz

Financial

2006 r. w sprawie wspólnego systemu
podatku od wartości dodanej, należy

Services UK Ltd

interpretować w ten sposób, że znajduje
Odesłanie prejudycjalne – Podatek od

ono zastosowanie do umowy wzorcowej

wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa

najmu z opcją wykupu, jeżeli z warunków

2006/112/WE – Artykuł 14 ust. 2 lit. b) –

finansowych

Dostawa

Pojazdy

wywnioskować, że skorzystanie z opcji

leasingu

jawi

towarów

samochodowe

–

–

Umowa

się

umowy

jako

jedyny

można

gospodarczo

racjonalny wybór, którego leasingobiorca

finansowego z opcją wykupu

może dokonać w odpowiednim czasie,
*) Wyrażenie „umow[a] najmu […], która

jeżeli umowa została do końca wykonana,

zawiera klauzulę o przeniesieniu własności

czego zbadanie należy do sądu krajowego.
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Wyrok

Trybunału

(izba)

z

z automatycznym

dnia

przeniesieniem

12 października 2017 r. w sprawie

własności jego przedmiotu po zakończeniu

C-404/16, Lombard Ingatlan Lizing Zrt.

okresu umowy leasingodawca nie może już

przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal

domagać się od leasingobiorcy uiszczenia

Fellebbviteli Igazgatóság

należności z tytułu leasingu ze względu na
wypowiedzenie przez leasingodawcę tej

Odesłanie

prejudycjalne

–

VAT

umowy z powodu niewywiązywania się

–

leasingobiorcę

Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 90

przez

ust. 1 – Bezpośredni skutek – Podstawa

umownych.

–

opodatkowania

z

obowiązków

Obniżenie

w przypadku

*)

anulowania,

W

przypadku

gdy

doszło

do

–

ostatecznego zakończenia umowy leasingu

Obniżenie w przypadku całkowitego lub

z uwagi na niezapłacenie należnych przez

częściowego

się

leasingobiorcę rat leasingu, leasingodawca

–

może powołać się na art. 90 ust. 1

wypowiedzenia

z płatności

lub

rozwiązania

niewywiązania
–

Odrębność

Wypowiedzenie umowy leasingu z uwagi

dyrektywy

na nieuiszczenie opłat

członkowskiego
obniżenia

2006/112
w

wobec
celu

podstawy

państwa
uzyskania

opodatkowania

„anulowania”,

podatkiem od wartości dodanej, mimo iż

„wypowiedzenia” i „rozwiązania” użyte

obowiązujące przepisy prawa krajowego,

w art.

po pierwsze, uznają taki przypadek za

*)

Pojęcia

90

ust.

1

dyrektywy

Rady

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

„niewywiązanie

w sprawie wspólnego systemu podatku od

w rozumieniu art. 90 ust. 2 tej dyrektywy,

wartości dodanej należy interpretować

a po drugie, nie zezwalają na obniżenie

w ten sposób, że obejmują one przypadek,

podstawy opodatkowania w przypadku

w którym w ramach umowy leasingu

niewywiązania się z płatności.

Wyrok

Odesłanie prejudycjalne – Podatki –

Trybunału

(izba)

z

dnia

płatności”

Podatek

C-262/16, Shields & Sons Partnership

Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 296

przeciwko

ust. 2 – Artykuł 299 – Wspólny system

for

Her

Majesty’s Revenue and Customs

wartości

z

12 października 2017 r. w sprawie

Commissioners

od

się

dodanej

–

ryczałtu dla rolników – Wyłączenie ze
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wspólnego

systemu

–

Przesłanki

*) Artykuł 296 ust. 2 dyrektywy 2006/112

–

należy interpretować w ten sposób, że

Pojęcie „kategorii rolników”

rolnicy, w przypadku których ustalono, że
*) Artykuł 296 ust. 2 dyrektywy Rady

uzyskują znacznie wyższą kwotę zwrotu

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

jako

w sprawie wspólnego systemu podatku od

ryczałtowego dla rolników, niż gdyby byli

wartości dodanej należy interpretować

podatnikami na zasadach ogólnych lub

w ten sposób, że określa on w sposób

zasadach uproszczonego systemu podatku

wyczerpujący

sytuacje,

od wartości dodanej, nie mogą stanowić

w których państwo członkowskie może

„kategorii rolników” w rozumieniu tego

wyłączyć rolnika ze wspólnego systemu

przepisu.

wszystkie

członkowie

wspólnego

systemu

ryczałtowego dla rolników.

dnia

niepopełnienie przestępstwa podatkowego

19 października 2017 r. w sprawie

lub na brak utraty wpływów podatkowych

C-101/16,

– Ograniczenie w czasie skutków wyroku

Wyrok

Trybunału

SC

(izba)

Paper

przeciwko

Direcția

a Finanțelor

Publice

z

Consult

SRL

mającego zapaść w sprawie – Brak

Regională
Cluj-Napoca,

*) Dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia

Administrația Județeană a Finanțelor

28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego

Publice Bistrița-Năsăud

systemu podatku od wartości dodanej
należy interpretować w ten sposób, że stoi

Odesłanie prejudycjalne – Podatki –

ona

Podatek od wartości dodanej (VAT) –

krajowemu, takiemu jak rozpatrywane

Dyrektywa 2006/112/WE – Prawo do

w sprawie w postępowaniu głównym, na

odliczenia – Warunki wykonania – Artykuł

mocy którego podatnikowi odmawia się

273 – Przepisy krajowe – Zwalczanie

prawa do odliczenia podatku od wartości

przestępstw

unikania

dodanej z tego względu, że podmiot, który

Faktura wystawiona

świadczył na jego rzecz usługę i wystawił

przez podatnika uznanego przez organ

z tego tytułu fakturę, na której wyraźnie

podatkowy za „nieaktywnego” – Ryzyko

zostały wskazane wydatki i podatek od

przestępstwa podatkowego – Odmowa

wartości dodanej, został uznany przez

prawa do odliczenia – Proporcjonalność –

organ podatkowy państwa członkowskiego

podatkowych

opodatkowania –

Odmowa

uwzględnienia

i

dowodów

na

na

przeszkodzie

uregulowaniu

za nieaktywny, przy czym to uznanie za
15
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nieaktywnego zostało opublikowane i jest

jest systematyczna i ostateczna oraz nie

dostępne na stronie internetowej

dla

pozwala na przedłożenie dowodów na

wszystkich podatników w tym państwie,

niepopełnienie przestępstwa podatkowego

jeżeli owa odmowa prawa do odliczenia

lub na brak utraty wpływów podatkowych.

Wyrok

dnia

*) Artykuł 5 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady

19 października 2017 r. w sprawie

2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r.

C-573/16, Air Berlin plc przeciwko

dotyczącej

Commissioners

gromadzenia kapitału należy interpretować

Trybunału

for

(izba)

Her

z

Majesty’s

podatków

pośrednich

od

w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie

Revenue and Customs

opodatkowaniu operacji przeniesienia akcji
Podatki

takiej jak rozpatrywana w postępowaniu

pośrednie – Gromadzenie kapitału –

głównym, w drodze której tytuł własności

Opodatkowanie w drodze opłaty według

do akcji nowo wyemitowanych przy

stawki

do

podwyższaniu kapitału został przeniesiony

transakcji

na system rozliczeniowy jedynie w celu

Odesłanie

prejudycjalne

1,5%

systemu

od

–

przeniesienia

rozliczeniowego

oferowania kupna tych nowych akcji.

(clearance service) nowo wyemitowanych
akcji lub akcji, które mają być notowane

*) Odpowiedź na pytania pierwsze i drugie

na giełdzie państwa członkowskiego

nie jest odmienna w okolicznościach,
*) Artykuły 10 i 11 dyrektywy Rady

w których prawo państwa członkowskiego

69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r.

takie jak rozpatrywane w postępowaniu

dotyczącej

głównym

podatków

pośrednich

od

umożliwia

podmiotowi

gromadzenia kapitału należy interpretować

prowadzącemu system rozliczeniowy, za

w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie

zgodą organu podatkowego, dokonanie

opodatkowaniu operacji przeniesienia akcji

wyboru, zgodnie z którym nie pobiera się

takiej jak rozpatrywana w postępowaniu

opłaty

głównym, w drodze której tytuł własności

przeniesienia

do wszystkich akcji danej spółki został

rozliczeniowego, a zamiast tego pobiera

przeniesiony na system rozliczeniowy

się opłatę dodatkową względem opłaty

jedynie w celu notowania tych akcji na

skarbowej od każdej kolejnej sprzedaży

giełdzie, bez dokonania zmian w zakresie

akcji.

własności rzeczywistej tych akcji.
16

skarbowej
akcji

od

pierwotnego
do

systemu
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Wyrok

Trybunału

(izba)

z

takiemu jak art. 198 pkt 10° kodeksu

dnia

26 października 2017 r. w sprawie

podatków

C-39/16,

skonsolidowanego dekretem królewskim

Argenta

Spaarbank

NV

z dnia

przeciwko Belgische Staat

dochodowych

10

z

kwietnia

1992

1992

r.,

r.

i zatwierdzonego ustawą z dnia 12 czerwca
Odesłanie

prejudycjalne

–

1992 r., na którego podstawie odsetki

Podatki
–

płacone przez spółkę dominującą z tytułu

Dyrektywa 90/435/EWG – Artykuł 1 ust.

pożyczki nie mogą zostać odliczone od

2 i art. 4 ust. 2 – Spółki dominujące

podlegającego opodatkowaniu zysku tej

i zależne różnych państw członkowskich

spółki dominującej do kwoty równej

–

–

kwocie dywidend, które już korzystają

podlegającego

z odliczenia od podatku, otrzymanych

dochodowe

od

Wspólny

Możliwość

osób

system

prawnych

podatkowy

odliczenia

spółki

z tytułu udziałów posiadanych przez tę

dominującej – Przepisy krajowe mające

spółkę dominującą w kapitale spółek

na

podwójnego

zależnych przez okres krótszy niż rok,

wypłaconych

mimo że odsetki te nie mają związku

opodatkowaniu

celu

zniesienie

opodatkowania
przez

zysku

spółki

uwzględnienia

zysków
zależne
istnienia

–

z finansowaniem tych udziałów.

Brak
związku

pożyczek

*) Artykuł 1 ust. 2 dyrektywy 90/435

a finansowaniem udziału prowadzącego

należy interpretować w ten sposób, że nie

do wypłaty dywidend

upoważnia on państw członkowskich do

pomiędzy

odsetkami

od

stosowania przepisu krajowego takiego jak
*) Artykuł 4 ust. 2 dyrektywy Rady

art.

90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r.

dochodowych z 1992 r., skonsolidowanego

w sprawie

systemu

dekretem królewskim z dnia 10 kwietnia

opodatkowania stosowanego w przypadku

1992 r. i zatwierdzonego ustawą z dnia

spółek dominujących i spółek zależnych

12 czerwca 1992 r., w zakresie, w jakim

różnych państw członkowskich należy

wykracza on poza to, co jest konieczne

interpretować w ten sposób, że sprzeciwia

w celu

się

i nadużyciom.

on

wspólnego

przepisowi

prawa

krajowego

17

198

pkt

10

kodeksu

zapobiegania

podatków

oszustwom
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Wyrok

Trybunału

(izba)

z

elementem fizycznym – Gra w brydża

dnia

porównawczego

26 października 2017 r. w sprawie
C-90/16, The English Bridge Union
Limited przeciwko Commissioners for

*) Artykuł 132 ust. 1 lit. m) dyrektywy

Her Majesty’s Revenue & Customs

Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada
2006 r. w sprawie wspólnego systemu

Odesłanie prejudycjalne – Podatki –

podatku

Podatek od towarów i usług (VAT) –

interpretować w ten sposób, że aktywność,

Dyrektywa 2006/112/WE – Zwolnienie

taka jak brydż porównawczy, cechująca się

świadczenia usług ściśle związanych

elementem fizycznym, który wydaje się

z uprawianiem

nieistotny, nie wchodzi w zakres pojęcia

sportu

–

Pojęcie

od

wartości

dodanej

należy

„sportu” – Aktywność cechująca się

„sportu” w rozumieniu tego przepisu.

Wyrok

*)

Trybunału

(izba)

z

dnia

Artykuł

273

dyrektywy

Rady

26 października 2017 r. w sprawie

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

C-534/16,

riaditeľstvo

w sprawie wspólnego systemu podatku od

Slovenskej republiky przeciwko BB

wartości dodanej i art. 16 Karty praw

construct s. r. o.

podstawowych Unii Europejskiej należy

Finančné

interpretować w ten sposób, że nie
Odesłanie prejudycjalne – Podatek od

sprzeciwiają się one temu, aby w trakcie

towarów i usług (VAT) – Dyrektywa

rejestracji dla celów podatku od wartości

2006/112/WE – Wpisanie do rejestru

dodanej podatnika, którego zarządzający

podatników

VAT

był

krajowe

nakładające

–

Uregulowanie

uprzednio

zarządzającym

lub

wspólnikiem innej osoby prawnej, która

wymóg

ustanowienia gwarancji – Zwalczanie

nie

oszustw podatkowych – Karta praw

w dziedzinie

podstawowych

–

podatkowy nakładał na tego podatnika

działalności

obowiązek ustanowienia gwarancji, której

gospodarczej – Zasada niedyskryminacji

kwota może osiągnąć 500 000 EUR, o ile

– Zasada ne bis in idem – Zasada

wymagana od tego podatnika gwarancja

niedziałania wstecz

nie wychodzi poza to, co jest konieczne dla

Wolność

Unii

Europejskiej

prowadzenia

wykonywała

osiągnięcia

18

swoich

obowiązków

podatkowej,

celów

organ

przewidzianych
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w owym art. 273, czego weryfikacja

podatkowy wymagał od nowego podatnika

należy do sądu odsyłającego.

w chwili jego rejestracji dla celów podatku
od wartości dodanej ustanowienia takiej

*) Zasadę równego traktowania należy

gwarancji z powodu jego powiązań z inną

interpretować w ten sposób, że nie

osobą

sprzeciwia się ona temu, aby organ

podatkowe.

prawną

mającą

zaległości

przyznania

refundacji

Rolnictwo

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dotyczących

dnia

19 października 2017 r. w sprawie

wywozowych związanych z dobrostanem

C-383/16, Vion Livestock BV przeciwko

żywego

Staatssecretaris van Economische Zaken

w związku z art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 2

Odesłanie prejudycjalne – Wspólna

ust. 2 rozporządzenia nr 817/2010, a także

organizacja rynków – Ochrona zwierząt

z pkt 3, 7 i 8 załącznika II do

podczas

Refundacje

rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005

wywozowe – Rozporządzenie (UE) nr

z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie

817/2010 – Rozporządzenie (WE) nr

ochrony

1/2005 – Obowiązek uaktualniania kopii

i związanych

z

zmieniającego

dyrektywy

transportu

–

dziennika

podróży

osiągnięcia

przez

pierwszego

rozładunku

do

momentu

bydła

w

zwierząt

czasie

podczas
tym

transportu

transportu

działań

oraz

64/432/EWG

miejsca

i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr

państwie

1255/97 należy dokonywać w taki sposób,

trzecim przeznaczenia – Odzyskanie

że można domagać się zwrotu refundacji

nadpłaconych kwot

wywozowych na podstawie rozporządzenia

zwierzęta
w

nr 817/2010, jeżeli przewoźnik bydła nie
*) Wykładni art. 7 rozporządzenia Komisji

uzupełniał wpisów do kopii dziennika

(UE) nr 817/2010 z dnia 16 września 2010

podróży przewidzianego w załączniku II

r. ustanawiającego szczegółowe zasady

do rozporządzenia nr 1/2005 aż do miejsca

stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr

pierwszego rozładunku w państwie trzecim

1234/2007 w odniesieniu do wymagań

przeznaczenia.

19
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Transport

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

19 października 2017 r. w sprawie

*) Artykuł 4 decyzji nr 1/95 Rady

C-65/16, Istanbul Lojistik Ltd przeciwko

Stowarzyszenia

Nemzeti

22 grudnia

Adó-

és

Vámhivatal

WE–Turcja
1995

r.

z

dnia

dotyczącej

wprowadzenia ostatniego etapu unii celnej

Fellebbviteli Igazgatóság

należy interpretować w ten sposób, że
Układ

podatek od pojazdów samochodowych,

ustanawiający stowarzyszenie między

taki jak rozpatrywany w postępowaniu

Odesłanie

prejudycjalne

Europejską

Wspólnotą

–

głównym, który podlega zapłacie przez

Gospodarczą

a Turcją – Artykuł 9 – Decyzja nr 1/95

posiadaczy

Rady Stowarzyszenia WE–Turcja –

zarejestrowanych

w

Turcji

Artykuły 4, 5 i 7 – Unia celna – Przewóz

przejeżdżających

tranzytem

przez

drogowy

pojazdów

terytorium Węgier, jest opłatą o skutku

samochodowych – Opłata od pojazdów

równoważnym z cłem w rozumieniu tego

ciężarowych zarejestrowanych w Turcji

przepisu.

–

Podatek

przejeżdżających

od

przez

pojazdów

ciężarowych

Węgry

tranzytem

Zamówienia publiczne

Wyrok

Trybunału

5 października

2017

(izba)
r.

w

z

należy

dnia

w

całości

do

instytucji

zamawiającej – Transakcje wewnętrzne

sprawie

C-567/15, „LitSpecMet” UAB przeciwko

w ramach grupy

„Vilniaus lokomotyvų remonto depas”
*) Artykuł 1 ust. 9 akapit drugi dyrektywy

UAB

2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia

i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie

publiczne na roboty budowlane, dostawy

koordynacji procedur udzielania zamówień

i usługi – Dyrektywa 2004/18/WE –

publicznych na roboty budowlane, dostawy

Artykuł 1 ust. 9 – Pojęcie „instytucji

i

zamawiającej” – Spółka, której kapitał

Komisji (UE) nr 1251/2011 z dnia
20

usługi,

zmienionej

rozporządzeniem
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30 listopada 2011 r., należy interpretować

niezbędna do tego, aby rzeczona instytucja

w ten sposób, że spółkę, która, po

zamawiająca

pierwsze, w całości należy do instytucji

działalność, oraz że wskazana spółka

zamawiającej

działalność

w celu zaspokajania potrzeb w interesie

interesie

ogólnym kieruje się względami innymi niż

ogólnym, i która, po drugie, realizuje

gospodarcze, czego zbadanie należy do

zarówno transakcje dla tej

instytucji

sądu odsyłającego. Nie ma przy tym

zamawiającej, jak i transakcje na rynku

znaczenia fakt, że wartość transakcji

zaspokajającą

prowadzącej
potrzeby

konkurencyjnym,

w

należy

uznać

prawa

„podmiot
w rozumieniu

wewnętrznych

za

publicznego”

tego

przepisu,

mogła

prowadzić

może

w

swoją

przyszłości

stanowić mniej niż 90% lub nieistotną

pod

część całkowitego obrotu spółki.

warunkiem że działalność tej spółki jest

Zatrudnienie

dnia

*) Przepisy dyrektywy Rady 76/207/EWG

18 października 2017 r. w sprawie

z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie

Wyrok

C-409/16,
Ypourgos

Trybunału

(izba)

Ypourgos
Ethnikis

z

wprowadzenia w życie zasady równego

Esoterikon,
paideias

traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie

kai

do

zatrudnienia,

kształcenia

Thriskevmaton przeciwko Marii-Eleni

dostępu

Kalliri

i awansu zawodowego oraz warunków
pracy, zmienionej dyrektywą 2002/73/WE
Polityka

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

społeczna – Dyrektywa 76/207/EWG –

23 września 2002 r., należy interpretować

Równość traktowania kobiet i mężczyzn w

w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie

Odesłanie

prejudycjalne

–

uregulowaniu państwa członkowskiego,

Dyskryminacja ze względu na płeć –

takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu

Konkurs wstępny do szkoły policyjnej

głównym, uzależniającemu dopuszczenie

państwa członkowskiego – Uregulowanie

kandydatów do konkursu wstępnego do

tego państwa członkowskiego nakładające

szkoły

na wszystkich kandydatów ubiegających

członkowskiego – bez względu na ich płeć

się o dopuszczenie do tego konkursu

– od wymogu minimalnego wzrostu 1,70

wymóg minimalnego wzrostu

m,

zakresie

zatrudnienia

–

i

pracy

21

gdy

policyjnej

takie

tego

państwa

uregulowanie

jest
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niekorzystne dla znacznie wyższej liczby

być właściwe i niezbędne dla osiągnięcia

osób

zamierzonego

płci

żeńskiej

z osobami

płci

w

porównaniu

męskiej

i

przez

nie

zgodnego

z prawem celu, co powinien ustalić sąd

gdy

odsyłający.

wspomniane uregulowanie nie wydaje się

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
[*) Podstawę opracowania not dotyczących orzeczeń ETPC stanowią noty informacyjne MSZ
oraz informacje zawarte w bazie HUDOC]

Decyzja (Izba) z dnia 12 października

strategicznych zasobów naturalnych kraju

2017 r. w sprawie Marie Izabella

skarżący wnieśli powództwa o wypłatę

Zamoyski-Brisson

odszkodowań,

przeciwko

Polsce

które

stanowiłyby

częściową rekompensatę za wywłaszczenie

(skarga nr 19875/13 i inne 3 skargi)

przeprowadzone w 1946 r. Rozpoznając
Art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji –

sprawę skarżących, sądy obu instancji

ochrona własności – odszkodowanie za

oraz Sąd

wywłaszczone lasy – niedopuszczalność

przepisy powyższej ustawy nie stanowią

skarg

podstawy

Najwyższy

dla

uznały,

zasądzenia

rzecz wnioskowanego
Skarżący

są

następcami

właściciela

majątku

a ponadto

prawnymi
ziemskiego

mają

blankietowy

i

na

ich

odszkodowania,

charakter
nie

że

wyłącznie

obligują

władz

w Kozłówce, w skład którego wchodził las

krajowych do przyjęcia przepisów, które

o

powierzchni

3 844,61

hektarów,

regulowałyby

1946

na

mocy

odszkodowań za wywłaszczenia dokonane

przepisów Dekretu Polskiego Komitetu

na mocy przepisów Dekretu Polskiego

Wyzwolenia

Komitetu

wywłaszczony w

r.

Narodowego

z

dnia

6

września 1944 r. o przeprowadzeniu

zasady

Wyzwolenia

przyznawania

Narodowego

o przeprowadzeniu reformy rolnej.

reformy rolnej. W 2010 r., w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.

Trybunał stwierdził, że są one niezgodne

o zachowaniu

przedmiotowo

narodowego

charakteru

22

(ratione

materiae)

z
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postanowieniami
konsekwencji

Konwencji,
czego

niedopuszczalne

i

uznał

odrzucił.

w
je

Trybunał

za

uznał,

w

dotyczące

zachowania

przedmiotowych

charakteru

strategicznych
kraju

narodowego
zasobów

nie

krajowe

przeprowadziły skrupulatne postępowanie

Trybunał

orzekł, że przepisy prawa krajowego

naturalnych

sądy

że

sprawie

będącej
skarg,

podstawą

a

w

swoich

rozstrzygnięciach w sposób konsekwentny

stanowiły

i

spójny

uzasadniały,
nie

że

roszczenia

miały

podstaw

wystarczającej podstawy dla uznania przez

skarżących

sądy krajowe, że roszczenia skarżących

w obowiązującym prawie. W związku

uprawnienia

stanowią

majątkowym

w

o

charakterze

rozumieniu

art.

z tym,

w

ocenie

Trybunału,

w okolicznościach przedmiotowej sprawy

1

Protokołu nr 1 do Konwencji.

nie można dojść do innych wniosków niż
te, które zostały przedstawione przez sądy

W

ocenie

Trybunału

sądy

krajowe

krajowe.

w sposób konsekwentny przyjmowały, że
art. 7 ustawy o zachowaniu narodowego

Z tych względów Trybunał stwierdził, że

charakteru

zasobów

skarżący nie wykazali, iż przysługiwały im

naturalnych kraju nie stanowi podstawy dla

możliwe do wyegzekwowania roszczenia,

wypłaty skarżącym odszkodowania za

które w konsekwencji mogłyby zostać

mienie odebrane w 1946 r., a co więcej –

uznane za mienie w rozumieniu art. 1

nie stanowi on takiej podstawie również

Protokołu nr 1 do Konwencji.

strategicznych

interpretowany w związku z przepisami
kodeksu cywilnego, a także, że brak jest

Podsumowując, Trybunał uznał skargi

podstaw, by uznać, że przedmiotowy

za niezgodne

przepis

do

postanowieniami Konwencji w rozumieniu

wydania przepisów regulujących kwestie

art. 35 ust. 3 lit. a Konwencji i zdecydował

odszkodowań za mienie wywłaszczone na

o ich odrzuceniu na mocy art. 35 ust. 4

mocy

Konwencji.

obliguje

przepisów

Komitetu

władze

krajowe

Dekretu

Wyzwolenia

Polskiego
Narodowego

o przeprowadzeniu reformy rolnej.
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Wyrok (Izba) z dnia 3 października

migranci

chcieli

uzyskać

2017 r. w sprawie N.D. i N. T. przeciwko

międzynarodową,

Hiszpanii (skargi nr 8675/15 i 8697/15)

skorzystania z pomocy prawnika, tłumacza

ani

ochronę

też

możliwości

czy pomocy medycznej. Zostali wydani
Naruszenie art. 4 Protokołu nr 4 do

policji marokańskiej i odtransportowani

Konwencji

300 km od Melilli wraz z grupą innych

–

zakaz

zbiorowego

wydalania cudzoziemców – naruszenie

migrantów

próbujących

art. 13 Konwencji w zw. z art. 4

sforsować ogrodzenie. Ich zatrzymanie

Protokołu nr 4 – prawo do skutecznego

było

środka odwoławczego)

i dziennikarzy, a organizacje pozarządowe

nagrywane

owej

przez

nocy

świadków

złożyły wniosek o wszczęcie dochodzenia
Skarżący N.D. i N.T. pochodzą z Afryki

w tej sprawie. Skarżącym udało się

subsaharyjskiej (z Mali i z Wybrzeża

w późniejszym terminie przedostać na

Kości Słoniowej). Odpowiednio w 2012

terytorium

i 2013 r. przybyli do Maroka i zatrzymali

Melilla, zostali jednak deportowani – N.D.

się na jakiś czas w obozie przejściowym

wrócił do Mali, a los N.T. jest nieznany.

Mount

Gurugu,

skąd

mieli

Hiszpanii

przez

enklawę

zamiar

przedostać się do Melilli – hiszpańskiej

W skardze do ETPC powołano się na

enklawy na wschodnim wybrzeżu Maroka.

zakaz

W dniu 13 sierpnia 2014 r. próbowali

cudzoziemców

przekroczyć

granice

Melilla,

indywidualnych okoliczności oraz bez

przedostając

się

przez

podstawy prawnej i możliwości uzyskania

zewnętrzne ogrodzenie o wysokości 6

porady prawnika. Powołując się na art. 13

metrów.

przez

EKPC w zw. z art. 4 Protokołu nr 4 do

gdy

Konwencji wskazano na brak możliwości

hiszpańską

w

Zostali
Policję

miasta
tym

celu

zatrzymani
nad

próbowali

sforsować

ogrodzenie

wewnętrzne

Hiszpańska

formacja

ranem,

ustalenia

3-metrowe
enklawy.

zbiorowego
–

bez

tożsamości

wydalania
uwzględniania

skarżących,

uwzględnienia ich sytuacji oraz brak

paramilitarna

możliwości

Guardia Civil dokonała ich odstawienia –

odwołania

od

decyzji

o zawróceniu na terytorium Maroka.

ze skutymi rękami – z powrotem do
Maroka. Nikt nie sprawdzał ich dowodów

Trybunał nie uznał argumentu rządu

tożsamości. Nie mieli też okazji do

hiszpańskiego co do tego, że skarżący de

swojej

indywidualnej

facto nie są pokrzywdzeni – nawet jeśli

sytuacji osobistej, z uwagi na którą

całe zajście zostało zarejestrowane – gdyż

przedstawienia
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pozostawali poza jurysdykcją państwa

zastosowany bez żadnej wcześniejszej

z tego

decyzji

powodu,

w Hiszpanii
hiszpańskiej

nie

że

a

znaleźli

jedynie

na

enklawy.

się

granicy

Dał

wiarę

administracyjnej

Skarżących

nie

procedurom.

Z

ani

sądowej.

poddano

żadnym

uwagi

na

charakter

skarżącym nie tylko z uwagi na nagrania,

wydalenia ETPC uznał je za zbiorowe.

ale także spójny opis ich indywidualnej

Skarżącym nie dano też żadnej faktycznej

sytuacji osobistej oraz trudności w ich

i prawnej możliwości odwołania się od

krajach pochodzenia, które zaprowadziły

czynności związanych z wydaleniem. W

ich do obozu przejściowego Mount Gurugu

istocie skutecznie nie dopuszczono ich do

i sprawiły, że chcieli (choć nie zdążyli)

żadnego środka prawnego spełniającego

wnioskować o ochronę międzynarodową.

wymogi związane z art. 13 EKPC.

Trybunał odrzucił także argument rządowy

W konkluzji wyroku Trybunał stwierdził

dotyczący niewyczerpania drogi krajowej.

też, że znalezienie się jednostki na granicy
i pod kontrolą służb państwa rozstrzyga

Trybunał

zauważył,

skarżący,

o jurysdykcji państwa. Tym samym doszło

pozostający pod stałą kontrolą Policji,

więc ‒ zdaniem ETPC – do naruszenia art.

zostali odeskortowani do Maroka wbrew

4 Protokołu nr 4 oraz art. 13 Konwencji

swej

w zw. z art. 4 Protokołu nr 4.

woli,

„wydalenia”.

co

że

wypełniło

kryteria

ten

został

Środek

Nowe pytania prejudycjalne sądów administracyjnych
Postanowienie WSA w Kielcach z dnia

dotyczących

usług

społeczeństwa

12 października 2017 r., I SA/Wr 123/17

informacyjnego (ujednolicenie) ‒ Dz. U.
UE L. 2015.241.1, należy interpretować

„Czy przepis art. 1 ust. 1 lit. f) Dyrektywy

w ten

(UE)

Parlamentu

technicznych«, których projekt powinien

Europejskiego i Rady z dnia 9 września

zostać przekazany Komisji zgodnie z art. 5

2015

procedurę

ust. 1 wymienionej dyrektywy, należy

dziedzinie

przepis

nr

r.

2015/1535

ustanawiającej

udzielania

informacji

przepisów

technicznych

w

oraz

zasad

sposób,

ustawowy,

ograniczenie
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który

wprowadza

lokalizowania

elektrowni
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wiatrowych poprzez takie ustanowienie

mieszkalnego albo budynku o funkcji

minimalnej odległości ich usytuowania od

mieszanej, w skład której wchodzi funkcja

budynku

mieszkalnego

mieszkaniowa, że ma być ona równa lub

o funkcji

mieszanej,

albo

w

budynku

skład

większa od dziesięciokrotności wysokości

której

wchodzi funkcja mieszkaniowa, że ma być

elektrowni

ona

od

poziomu gruntu do najwyższego punktu

dziesięciokrotności wysokości elektrowni

budowli, wliczając elementy techniczne,

wiatrowych mierzonej od poziomu gruntu

w szczególności wirnik wraz z łopatami;

równa

lub

większa

wiatrowych

mierzonej

od

do najwyższego punktu budowli, wliczając
elementy techniczne, w szczególności

3. czy przepisy art. 3 ust. 1 akapit 1 i art.

wirnik wraz z łopatami;

13 ust. 1 akapit 1 Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia

2. czy przepis art. 15 ust. 2 lit. a)

23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania

Dyrektywy nr 2006/123/WE Parlamentu

stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia

zmieniającej i w następstwie uchylającej

2006

rynku

dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE

wewnętrznym (Dz.U.UE.L. 2006.376.36)

(Dz.U.UE.L 2009.140.1 ze zmianami),

powinien

ten

należy interpretować w ten sposób, że

sposób, że do przepisów, które uzależniają

sprzeciwiają się one uregulowaniu prawa

podejmowanie

krajowego, które wprowadza ograniczenie

r.

dotyczącej

być

usług

na

interpretowany

lub

w

prowadzenie

działalności usługowej od terytorialnego

lokalizowania

ograniczenia zwłaszcza w postaci limitów

poprzez takie ustanowienie minimalnej

ustalonych

minimalną

odległości ich usytuowania od budynku

pomiędzy

mieszkalnego albo budynku o funkcji

państwo

mieszanej, w skład której wchodzi funkcja

Komisję

mieszkaniowa, że ma być ona równa lub

zgodnie z art. 15 ust. 7 wymienionej

większa od dziesięciokrotności wysokości

dyrektywy,

elektrowni

w

odległością

związku
geograficzną

usługodawcami,
członkowskie

który

z

o

których

powiadamia

należy

przepis

wprowadza

lokalizowania

elektrowni

ustawowy,

elektrowni

wiatrowej

wiatrowych

mierzonej

od

ograniczenie

poziomu gruntu do najwyższego punktu

wiatrowych

budowli, wliczając elementy techniczne,

poprzez takie ustanowienie minimalnej

w szczególności wirnik wraz z łopatami”.

odległości ich usytuowania od budynku
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Postanowienie

NSA

z

podatku należnego nie stosuje się do

dnia

23 października 2017 r., I FSK 2084/15

nabywanych

przez

noclegowych

i

podatnika

usług

gastronomicznych,

„Czy art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE

z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków

Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie

przeznaczonych

wspólnego systemu podatku od wartości

podatników świadczących usługi przewozu

dodanej (Dz.U. UE seria L z 2006 r. Nr

osób,

347/1

unormowania te zostały wprowadzone do

z

neutralności

późn.
i

zm.)

oraz

zasady

proporcjonalności

również

dla

pasażerów

w

sytuacji,

przez

gdy

nie

ustawy na podstawie art. 17(6) Szóstej

sprzeciwiają się regulacji takiej jak zawarta

Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r.

w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia

w sprawie

11 marca 2004 r. o podatku od towarów

Państw Członkowskich w odniesieniu do

i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054

podatków obrotowych - wspólny system

z późn. zm.; obecnie Dz.U. z 2017 r., poz.

podatku od wartości dodanej: ujednolicona

1221 z późn. zm.), zgodnie z którą

podstawa wymiaru podatku (Dz.U. UE

obniżenia kwoty lub

seria L z 1977 r. Nr 145/1 z późn. zm.)?”

zwrotu różnicy
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