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Informacje
 1

stycznia

z zakończeniem
przejściowego,

2021

r.,

w

2020

w

związku

r.

Zjednoczone

terytorium

okresu

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego, co do których nie można

Królestwo

stwierdzić,

aby

zostały

bezprawnie

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej stało

wytworzone lub bezprawnie oznaczone?”

się tzw. państwem trzecim w stosunkach

(I CSK 67/19).

z Unią Europejską, którego nie obowiązują
swobody rynku wewnętrznego w postaci
swobodnego

przepływu

 6 stycznia 2021 r. Europejska Agencja

osób,

Leków (EMA) wydała pozytywną opinię

pracowników, towarów, przedsiębiorczości

ws. dopuszczenia do obrotu w Unii

i usług. Unia i Zjednoczone Królestwo

Europejskiej

w ostatniej chwili – 24 grudnia 2020 r. –

firmy

umów składających się na ich przyszłe

AstraZeneca.

jest Umowa o handlu i współpracy.

Praw

znaku

2004/48/WE

egzekwowania

w

praw

w

Człowieka

zakomunikował

bezskutecznie złożyć na polsko-ukraińskim
przejściu granicznym wnioski o udzielenie
im

wykładni przepisu krajowego, zgodnie
ochronny

zatwierdziła

przełomie 2016 i 2017 r. próbowali

własności

sposób, że sprzeciwia się on przyjęciu
środek

Szczepionki

uchodźców z Tadżykistanu, którzy na

sprawie

intelektualnej należy interpretować w ten

z którą

stycznia

polskiemu rządowi skargę dotyczącą grupy

towarowego. Brzmi ono: „Czy art. 10
dyrektywy

29

 11 stycznia 2021 r. Europejski Trybunał

przedstawił TSUE pytanie prejudycjalne w
unijnego

Pfizerze).

Komisja Europejska.

 4 stycznia 2021 r. Sąd Najwyższy
ochronę

(po

dopuszczono trzecią szczepionkę – firmy

relacje. Głównym elementem tego pakietu

o

przeciwko

COVID-19 firmy Moderna, jako drugiej

osiągnęły porozumienie w sprawie pakietu

sprawie

szczepionki

ochrony

międzynarodowej.

Straż

Graniczna nie przyjęła tych wniosków,

postaci

a sami cudzoziemcy zostali zawróceni na

zniszczenia towarów odnosi się wyłącznie

Ukrainę. Są to połączone skargi: Sherov

do towarów bezprawnie wytworzonych lub

i inni przeciwko Polsce (nr 54029/17) oraz

bezprawnie oznaczonych, a nie może być

skargi: Saygoziev przeciwko Polsce (nr

stosowany w odniesieniu do towarów

54117/17); Salimov przeciwko Polsce (nr

bezprawnie wprowadzonych do obrotu na
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54128/17) oraz Mazhitov przeciwko Polsce

z domniemanych sprawców i nakłonił go

(nr 54255/17).

do obciążających stwierdzenia).

 W połowie stycznia 2021 r. liczba

W kilkudziesięciu (ponad 70) miastach

zgonów z powodu COVID-19 na świecie

całej Rosji doszło – mimo mrozu – do

przekroczyła

mln.

Najwięcej

wielotysięcznych demonstracji przeciwko

śmiertelnych

stwierdzono

aresztowaniu opozycjonisty. Demonstracje

2

przypadków

w Stanach Zjednoczonych.

brutalnie tłumiono i aresztowano ponad
3000 osób.

21 stycznia potwierdzono, że brytyjska,
bardziej zaraźliwa mutacja wirusa dotarła

W związku z ustaleniem na szczycie Rady

do Polski.

UE wysoki przedstawiciel UE do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,

W styczniu 2021 r. państwa UE (jak

Josep Borrell, w pierwszym tygodniu

Francja) oraz EOG (jak Norwegia) zaczęły

lutego

znowu

z sytuacją wokół Nawalnego.

zamykać

granice

z

powodu

poleci

do

Rosji

w

związku

rozprzestrzeniania się „brytyjskiej” mutacji
koronawirusa COVID-19.

 21

stycznia

2021

r.

Parlament

nad

rezolucją

Europejski

zagłosował

 17 stycznia 2021 r. Aleksiej Nawalny

wzywającą

do

wrócił z Niemiec (gdzie był leczony po

gazociągu Nord Stream 2. Projekt został

próbie otrucia nowiczokiem) do Rosji,

przygotowany

gdzie został zatrzymany, a następnie

aresztowanie rosyjskiego opozycjonisty

aresztowany

Aleksieja Nawalnego.

na

30

dni.

Parlament

wstrzymania
w

budowy

odpowiedzi

na

Europejski jednogłośnie potępił działania
rosyjskich władz wobec opozycjonisty

Dwa dni wcześniej wykonanie decyzji

i wezwał

na

Federalnego Urzędu Żeglugi Morskiej

biorących

i Hydrografii (BSH) co do wznowienia

rosyjskich

do

nałożenia

funkcjonariuszy

sankcji

udział w jego aresztowaniu i wcześniejszej

prac

nad

budową

gazociągu

zostało

próbie otrucia (tożsamość wielu z nich

wstrzymane do czasu rozpatrzenia skarg

ustalił serwis dziennikarstwa śledczego

organizacji ekologicznych.

Bellingcat z pomocą samego Nawalnego,
udając wysokiego rangą funkcjonariusza

Pracę nad gazociągiem łączącym Rosję

służb

i Niemcy są ukończone w około 90 proc.

zadzwonił

do

jednego

Budowa gazociągu została tymczasowo
3
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wstrzymana po tym, gdy w 2019 r. USA

zmarłego w efekcie pobicia 11 listopada

nałożyły sankcje na firmy realizujące

2020 r. na placu przed swym domem.

projekt.

Budowie

Nord

Stream

2

sprzeciwia się również Polska i państwa

20 stycznia polskie Biuro Bezpieczeństwa

bałtyckie.

Narodowego

i

Rada

Bezpieczeństwa

Narodowego

i

 27 stycznia 2021 r. Komisja Europejska

zorganizowały

telekonferencję

poinformowała o przejściu do drugiego

i Ukraina

etapu procedury naruszeniowej przeciwko

i demokratycznej Białorusi”, a 22 stycznia

Polsce (3 grudnia ub.r. KE ogłosiła decyzję

polski

co do skierowania do Polski dodatkowego

partycypował w nieformalnym posiedzeniu

wezwania

Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat

do

usunięcia

uchybienia

w związku z dalszym funkcjonowaniem

Obrony

razem
resort

dla

spraw

Ukrainy
„Polska

bezpiecznej
zagranicznych

wolności mediów na Białorusi.

Izby Dyscyplinarnej). Polska ma miesiąc
 W

z unijnym prawem, w przeciwnym razie

Królestwo odczuwało wiele negatywnych

sprawa

skutków

może

trafić

do

Trybunału

styczniu

2021

Zjednoczone

na podjęcie niezbędnych działań zgodnych

r.
–

Brexitu

administracyjny

Sprawiedliwości UE.

jak

chaos

spowodowany

formalnościami

wwozowymi

i

 W styczniu 2021 r. nie ustały – mimo

wywozowymi;

wstrzymanie

przepływu

upływu czasu i przeciwności pogodowych

wielu

przerwanie

łancuchów

– masowe protesty społeczne w Białorusi.

niektórych dostaw spożywczych (braki

Trwają one 6 miesiąc z rzędu, od 9 sierpnia

zaopatrzenia w sklepach), itp.

usług;

2020 r., gdy ogłoszono, że po raz szósty
wybory prezydenckie wygrał Aleksandr

Polskie

Łukaszenka. Protestujący domagają się

poinformowało w dniu 21 stycznia, że

uczciwych wyborów, a poparcie udzielone

Krajowa

A. Łukaszence przez Kreml generuje

wydłuża do 29 stycznia roku specjalne

niechęć do Rosji przez, jak dotąd raczej

dyżury telefoniczne dla przedsiębiorców

prorosyjsko nastawione społeczeństwo.

zainteresowanych

Milicja

nie

upamiętnienia

dopuściła

do

Ramana

Bandarenki,

Ministerstwo
Informacja

Finansów

Skarbowa

tematyką

(KIS)

Brexitu.

W połowie stycznia 2021 r. liczba zgonów

akcji

z

powodu

Covid-19

na

świecie

przekroczyła w piątek 2 mln  wynika
z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa
4
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z Baltimore.

Najwięcej

śmiertelnych

stwierdzono

Zjednoczonych,

21

przypadków

potwierdzono,

w

zaraźliwa

Stanach

stycznia

2021

r.

że

mutacja

brytyjska,
wirusa

bardziej
COVID-19

dotarła do Polski.

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

i

Europejską
Energii

dotyczące
stosowania

współpracy
i

Atomowej,

a Zjednoczonym

z

Energii

Atomowej

o współpracy w zakresie bezpiecznego

Unią

i pokojowego

Wspólnotą

jednej

Królestwem

Wspólnotą

Umowy

między

Europejską

Brytanii i Irlandii Północnej a Europejską

wykorzystania

energii

jądrowej (Dz.Urz. z 1.1.2021 r., L 1, s. 1).

strony,
Wielkiej

Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej

 Zalecenie Rady nr 2021/89 z dnia 28

strony,

stycznia 2021 r. zmieniające zalecenie nr

oraz

Umowy

między

Unią

Europejską a Zjednoczonym Królestwem

2020/912

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

ograniczenia innych niż niezbędne podróży

w sprawie procedur bezpieczeństwa na

do UE oraz ewentualnego zniesienia

potrzeby wymiany i ochrony informacji

takiego ograniczenia (Dz.Urz. z 29.1.2021

niejawnych oraz Umowy między rządem

r., L 33, s. 13).

Zjednoczonego

Królestwa

Wielkiej

5

w

sprawie

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

Trybunału

(izba)

z

lub bezpaństwowców jako beneficjentów

dnia

13 stycznia 2021 r. w sprawie C-507/19,

ochrony

Bundesrepublik Deutschland przeciwko

statusu

XT

kwalifikujących się do otrzymania ochrony

Odesłanie prejudycjalne – Wspólna

uzupełniającej oraz zakresu udzielanej

polityka w dziedzinie azylu i ochrony

ochrony należy interpretować

uzupełniającej

sposób, że w celu ustalenia, czy ochrona

–

kwalifikowania
trzecich

Normy

dotyczące

obywateli

lub

lub

państw

bezpaństwowców

beneficjentów

międzynarodowej,
uchodźców

pomoc

jednolitego
lub

Agencji

osób

w

ten

Narodów

Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom

jako

Palestyńskim

ochrony

na

Bliskim

Wschodzie

Dyrektywa

(UNRWA) ustały, należy wziąć pod

2011/95/UE – Artykuł 12 – Wykluczenie

uwagę, w ramach indywidualnej oceny

z

wszystkich

międzynarodowej
możliwości

uchodźcy

–
uzyskania

–

pochodzenia

statusu

istotnych

okoliczności

Bezpaństwowiec

rozpatrywanej sytuacji, wszystkie sektory

palestyńskiego

strefy działania UNRWA, na których

zarejestrowany przez Agencję Narodów

terytoria

Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom

palestyńskiego po opuszczeniu przez niego

Palestyńskim na Bliskim Wschodzie

tej strefy ma konkretną możliwość wjazdu

(UNRWA) – Warunki korzystania ipso

i bezpiecznego tam przebywania.

facto

z

Zakończenie

dyrektywy
ochrony

2011/95
lub

bezpaństwowiec

pochodzenia

–
*) Artykuł 12 ust. 1 lit. a) człon drugi

pomocy

dyrektywy 2011/95 należy interpretować w

UNRWA

ten sposób, że nie można uznać, iż ochrona
*) Artykuł 12 ust. 1 lit. a) człon drugi

lub

dyrektywy

bezpaństwowiec

Parlamentu

Europejskiego

pomoc

UNRWA

ustała,

gdy

pochodzenia

i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia

palestyńskiego opuścił strefę działania

2011 r. w sprawie norm dotyczących

UNRWA, wyjeżdżając z sektora tej strefy,

kwalifikowania obywateli państw trzecich

w którym jego bezpieczeństwo osobiste

6

Biuletyn Europejski nr 1(84)/2021
było poważnie zagrożone i w którym

mógł racjonalnie oczekiwać na podstawie

agencja ta nie była w stanie zapewnić temu

konkretnych

bezpaństwowcowi ochrony lub pomocy, po

dysponował,

pierwsze, jeśli udał się on dobrowolnie do

pomocy UNRWA w sektorze, do którego

tego sektora z innego sektora wspomnianej

się

strefy, w którym jego bezpieczeństwo

w krótkim czasie do sektora, z którego

osobiste nie było poważnie zagrożone

przybył, czego sprawdzenie należy do sądu

i w którym mógł korzystać z ochrony lub

odsyłającego.

informacji,
uzyskania

udał,

lub

jakimi

ochrony

możliwości

lub

powrotu

pomocy tej agencji, a po drugie, jeśli nie

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

zostanie umieszczony w odpowiednim

14 stycznia 2021 r. w sprawie C-441/19,

ośrodku

TQ

następuje wydalenie – Rozróżnienie

przeciwko

Staatssecretaris

van

Justitie en Veiligheid

w

państwie,

do

którego

oparte wyłącznie na kryterium wieku
małoletniego

w

odniesieniu

do

Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń

przyznania prawa pobytu – Decyzja

wolności,

nakazująca powrót, po której wydaniu

bezpieczeństwa

i sprawiedliwości
2008/115/WE

–

–

Dyrektywa

Wspólne

nie

normy

przyjęto

środków

dotyczących

wydalenia

i procedury stosowane przez państwa
do

*) Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Parlamentu

powrotów nielegalnie przebywających

Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia

obywateli państw trzecich – Artykuł 5

16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych

lit. a), art. 6 ust. 1 i 4, art. 8 ust. 1 i art.

norm

10 – Decyzja nakazująca powrót wydana

państwa członkowskie w odniesieniu do

wobec małoletniego bez opieki – Dobro

powrotów

dziecka

na

obywateli państw trzecich w związku z art.

państwie

5 lit. a) tej dyrektywy i art. 24 ust. 2 Karty

członkowskim obowiązek upewnienia się

praw podstawowych Unii Europejskiej

przed wydaniem decyzji nakazującej

należy interpretować w ten sposób, że

powrót,

zostanie

przed wydaniem wobec małoletniego bez

przekazany członkowi swojej rodziny

opieki decyzji nakazującej powrót dane

lub wyznaczonemu opiekunowi albo

państwo

członkowskie

w

–

odniesieniu

Spoczywający

zainteresowanym

że

małoletni

7

i

procedur

stosowanych

nielegalnie

członkowskie

przez

przebywających

musi

dokonać
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ogólnej i pogłębionej oceny sytuacji tego

w państwie powrotu istnieją odpowiednie

małoletniego z należytym uwzględnieniem

warunki przyjęcia.

dobra dziecka. W tych ramach to państwo
członkowskie powinno upewnić się, że

*) Artykuł 8 ust. 1 dyrektywy 2008/115

w państwie powrotu są dostępne dla

należy interpretować w ten sposób, że stoi

rozpatrywanego małoletniego bez opieki

on na przeszkodzie temu, by państwo

odpowiednie warunki przyjęcia.

członkowskie

po

wydaniu

wobec

małoletniego

bez

opieki

decyzji

*) Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 2008/115

nakazującej powrót i upewnieniu się

w związku z art. 5 lit. a) tej dyrektywy

zgodnie z art. 10 ust. 2 tej dyrektywy, że

i w świetle art. 24 ust. 2 Karty praw

zostanie on przekazany członkowi swojej

podstawowych Unii Europejskiej należy

rodziny lub wyznaczonemu opiekunowi

interpretować w ten sposób, że państwo

albo

członkowskie

nie

w odpowiednim ośrodku w państwie, do

rozróżnienia

między

może

wprowadzić

małoletnimi

zostanie

którego

bez

umieszczony

następuje

opieki wyłącznie według kryterium ich

powstrzymało

wieku

wydalenia do chwili osiągnięcia przez

dla

celów

sprawdzenia,

czy

się

wydalenie,

następnie

od

jego

niego wieku 18 lat.

Wyrok

Trybunału

14 stycznia

2021

(izba)
r.

w

z

dnia

o ochronę

sprawach

międzynarodową

Dyrektywa

2013/33/UE

państwa

M.H.K.

International

z jednego państwa członkowskiego Unii

Protection Appeals Tribunal, Minister

Europejskiej do innego, lecz o udzielenie

for

Ireland,

ochrony międzynarodowej zwrócił się

Attorney General oraz R.A.T., D.S.

jedynie w tym ostatnim – Decyzja

przeciwko Minister for Justice and

o przekazaniu do pierwszego państwa

Equality

członkowskiego – Rozporządzenie (UE)

Justice

and

Equality,

który

Obywatel

połączonych C-322/19 i C-385/19, K.S.,
przeciwko

trzeciego,

–

–

udał

się

nr 604/2013 – Dostęp osoby ubiegającej
Odesłanie prejudycjalne – Kontrole

się o ochronę międzynarodową do rynku

graniczne, azyl i imigracja – Ochrona

pracy

międzynarodowa – Normy dotyczące
przyjmowania osób ubiegających się
8
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*) Sąd krajowy powinien uwzględnić

ustanowienia kryteriów i mechanizmów

dyrektywę

ustalania

Parlamentu

Europejskiego

państwa

członkowskiego

i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca

odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku

2013 r. w sprawie wspólnych procedur

o udzielenie ochrony międzynarodowej

udzielania

złożonego

i

cofania

ochrony

w

jednym

z

państw

międzynarodowej, która zgodnie z art. 1 i 2

członkowskich przez obywatela państwa

oraz art. 4a ust. 1 Protokołu (nr 21)

trzeciego lub bezpaństwowca.

w sprawie

stanowiska

Zjednoczonego

Królestwa i Irlandii w odniesieniu do

*) Artykuł 15 ust. 1 dyrektywy 2013/33

przestrzeni

należy interpretować w ten sposób, że:

wolności,

bezpieczeństwa

i sprawiedliwości nie ma zastosowania

– osobie ubiegającej się o ochronę

w państwie członkowskim tego sądu, do

międzynarodową

celów wykładni przepisów dyrektywy

odpowiedzialność za zwłokę w wydaniu

Parlamentu

w pierwszej instancji decyzji w sprawie

Europejskiego

i

Rady

można

2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.

wniosku

w sprawie ustanowienia norm dotyczących

międzynarodowej wynikającą z braku

przyjmowania

współpracy

wnioskodawców

ubiegających

się

międzynarodową,
zastosowanie

o

która
w

ochronę

z

kolei

tym

o

przypisać

udzielenie

tej

osoby

z

ochrony
właściwymi

organami;

ma

–

państwo

członkowskie

nie

może

przypisać osobie ubiegającej się o ochronę

państwie

członkowskim zgodnie z art. 4 tego

międzynarodową

odpowiedzialności

za

protokołu.

zwłokę w wydaniu w pierwszej instancji
decyzji w sprawie wniosku o udzielenie

*) Artykuł 15 dyrektywy 2013/33 należy

ochrony

interpretować w ten sposób, że stoi on na

podstawie, że osoba ta nie złożyła wniosku

przeszkodzie uregulowaniu krajowemu,

w pierwszym państwie członkowskim

które wyklucza osobę ubiegającą się

wjazdu

o ochronę międzynarodową z dostępu do

rozporządzenia nr 604/2013;

rynku pracy wyłącznie na tej podstawie, że

–

decyzja o jej przekazaniu została podjęta

przypisywać

w stosunku

o ochronę

międzynarodową

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

odpowiedzialności

za

i

w rozpatrzeniu jej wniosku wynikającą ze

Rady

do

(UE)

26 czerwca

niej
nr

2013

na

604/2013
r.

w

podstawie
z

dnia

sprawie

w

państwo

złożenia
9

międzynarodowej

rozumieniu
członkowskie
osobie

przez

nią

na

tej

art.

13

nie

może

ubiegającej

sądowego

się

zwłokę
środka
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zaskarżenia o skutku zawieszającym od

sprawie na podstawie rozporządzenia nr

decyzji o przekazaniu podjętej w jej

604/2013.

Wyrok

dnia

sposób, że „ochrona”, o której mowa

20 stycznia 2021 r. w sprawie C-255/19,

w tym przepisie w kontekście utraty

Secretary

statusu uchodźcy, powinna spełniać te

Trybunału
of

(izba)

State

for

z

the

Home

same wymogi co te, które w odniesieniu do

Department przeciwko OA

nadania tego statusu wynikają z art. 2 lit. c)
w związku z art. 7 ust. 1 i 2 tej dyrektywy.

Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa
–

2004/83/WE

Minimalne

normy

dotyczące warunków przyznania statusu

*) Artykuł 11 ust. 1 lit. e) w związku z art.

uchodźcy

ochrony

7 ust. 2 dyrektywy 2004/83 należy

uzupełniającej – Posiadanie przymiotu

interpretować w ten sposób, że ewentualne

uchodźcy – Artykuł 2 lit. c) – Utrata

wsparcie socjalne i finansowe udzielane

statusu uchodźcy – Artykuł 11 – Zmiana

przez podmioty prywatne, takie jak rodzina

okoliczności – Artykuł 11 ust. 1 lit. e) –

lub

Możliwość

ochrony

trzeciego, nie spełnia wymogów ochrony

państwa pochodzenia – Kryteria oceny –

wynikających z tych przepisów i nie jest

Artykuł 7 ust. 2 – Wsparcie finansowe

w związku z tym istotne ani dla oceny

i socjalne – Brak znaczenia

skuteczności

lub

statusu

skorzystania

z

klan

danego

lub

obywatela

dostępności

państwa

ochrony

zapewnianej przez państwo w rozumieniu
*) Artykuł 11 ust. 1 lit. e) dyrektywy Rady

art. 7 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy, ani do

2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.

celów ustalenia, na podstawie art. 11 ust. 1

w sprawie

lit. e) w związku z art. 2 lit. c)

minimalnych

norm

dla

kwalifikacji i statusu obywateli państw

wspomnianej

trzecich

istnienia

lub

bezpaństwowców

jako

uchodźców lub jako osób, które z innych
ochrony oraz zawartości przyznawanej
ochrony należy interpretować

w

uzasadnionej

prześladowaniem.

względów potrzebują międzynarodowej
ten

10

dyrektywy,
obawy

dalszego
przed
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Konkurencja
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

na

roboty

budowlane

które



to

14 stycznia 2021 r. w sprawie C-450/19,

zamówienie przedsiębiorstwo to uzyskało,

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

zawierając

Odesłanie prejudycjalne – Konkurencja

umowę na roboty budowlane, określającą

– Artykuł 101 TFUE – Porozumienia,

istotne

decyzje

a w szczególności całkowitą cenę, jaką

i

uzgodnione

Manipulowanie
przetargowymi

praktyki

–

postępowaniami
–

cechy
uiścić

instytucją
tego
tytułem

zamawiającą
zamówienia,
świadczenia

czasu

wzajemnego za rzeczone roboty, których

trwania naruszenia – Włączenie okresu,

wykonanie było rozłożone w czasie, tak

w

kartelu

jak następująca po nich zapłata ceny –

wprowadzili w życie antykonkurencyjne

okres naruszenia odpowiada okresowi

porozumienie – Skutki gospodarcze

kończącemu się w dniu podpisania umowy

którym

Określenie

należy

z

uczestnicy

zachowania

antykonkurencyjnego
Zaprzestanie

naruszenia

w

–

zawartej pomiędzy tym przedsiębiorstwem

chwili

a instytucją zamawiającą na podstawie

ostatecznego udzielenia zamówienia

uzgodnionej oferty złożonej przez to
przedsiębiorstwo. Do sądu odsyłającego

*) Artykuł 101 ust. 1 TFUE należy

należy ustalenie daty, kiedy to zostały

interpretować

ostatecznie

w

ten

sposób,

że

określone

istotne

cechy

w przypadku gdy przedsiębiorstwo, które

rozpatrywanego

miało jakoby uczestniczyć w jednolitym

a w szczególności całkowita cena, jaką

i ciągłym naruszeniu tego postanowienia,

należy

którego to naruszenia ostatnim elementem

wzajemnego za roboty budowlane.

składowym

było

z konkurentami

przedstawienie

uiścić

zamówienia,
tytułem

świadczenia

uzgodnione
oferty

w celu uzyskania zamówienia publicznego

Wyrok

Trybunału

(izba)

dnia

Odesłanie prejudycjalne – Konkurencja

21 stycznia 2021 r. w sprawie C-308/19,

– Sankcje nałożone przez krajowy organ

Consiliul

ochrony

Concurenţei

z

przeciwko

Whiteland Import Export SRL

konkurencji

–

Termin

przedawnienia – Działania przerywające
bieg terminu przedawnienia – Przepisy
11
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krajowe, w myśl których po wszczęciu

skuteczności, należy interpretować w ten

dochodzenia wykluczona jest możliwość,

sposób, że stoją one na przeszkodzie

by

przepisom

późniejsze

krajowym,

podlegającym

działanie

podjęte

dochodzenia

lub

wykładni właściwych sądów krajowych,

postępowania przerywało bieg nowego

zgodnie z którymi wydana przez krajowy

terminu

organ

w ramach

przedawnienia

–

Zasada

ochrony

konkurencji

dochodzenia

decyzja

wykładni zgodnej – Rozporządzenie

o wszczęciu

(WE) nr 1/2003 – Artykuł 25 ust. 3 –

naruszenia przepisów prawa konkurencji

Zakres stosowania – Artykuł 4 ust. 3

Unii jest ostatnim działaniem tego organu,

TUE – Artykuł 101 TFUE – Zasada

którego skutkiem może być przerwanie

skuteczności

biegu

terminu

w

sprawie

przedawnienia

w odniesieniu do uprawnienia tego organu
*) Prawo Unii należy interpretować w ten

do nakładania sankcji i który wyklucza

sposób,

mają

możliwość, by późniejsze działanie podjęte

obowiązku stosowania art. 25 ust. 3

w ramach dochodzenia lub postępowania

rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003

przerywało bieg tego terminu, jeżeli okaże

z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie

się – w świetle wszystkich elementów

wprowadzenia w życie reguł konkurencji

rozpatrywanego systemu przedawnienia –

ustanowionych w art. [101 i 102 TFUE] do

że

przedawnienia

krajowego

systemowe ryzyko bezkarności czynów

organu ochrony konkurencji do nakładania

stanowiących takie naruszenia, przy czym

sankcji za naruszenia prawa konkurencji

dokonanie ostatecznych ustaleń w tym

Unii.

względzie

że

sądy

krajowe

uprawnień

nie

tego

rodzaju

jest

wyłączenie

stwarza

zadaniem

sądu

odsyłającego.
*) Artykuł 4 ust. 3 TUE i art. 101 TFUE,
rozpatrywane

w

świetle

zasady

Ochrona środowiska
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

Leefbaar

Buitengebied

14 stycznia 2021 r. w sprawie C-826/18,

College

LB,

wethouders van de gemeente Echt-

Stichting

Stichting

Varkens

Dierenrecht,

in

Nood,

Stichting

Susteren
12

van

przeciwko

burgemeester

en
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przez

przyjęte

przez

dane

państwo

Odesłanie prejudycjalne – Konwencja

członkowskie przepisy prawa krajowego

z Aarhus – Artykuł 9 ust. 2 i 3 – Dostęp

w dziedzinie ochrony środowiska.

do wymiaru sprawiedliwości – Brak
dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla

*) Artykuł 9 ust. 2 Konwencji o dostępie

członków społeczeństwa nienależących

do

do

–

w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do

Dopuszczalność skargi uzależniona od

wymiaru sprawiedliwości w sprawach

wcześniejszego

dotyczących

zainteresowanej

społeczności

udziału

w

procesie

informacji,

udziale

społeczeństwa

środowiska,

podpisanej

w Aarhus w dniu 25 czerwca 1998 r.

podejmowania decyzji

i zatwierdzonej

w

imieniu

Wspólnoty

*) Artykuł 9 ust. 2 Konwencji o dostępie

Europejskiej decyzją 2005/370 należy

do

społeczeństwa

interpretować w ten sposób, iż stoi on na

w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do

przeszkodzie temu, by dopuszczalność

wymiaru sprawiedliwości w sprawach

sądowych środków zaskarżenia, do których

dotyczących

podpisanej

odnosi się to postanowienie i które są

w Aarhus (Dania) w dniu 25 czerwca 1998

wnoszone przez organizacje pozarządowe

r. i zatwierdzonej w imieniu Wspólnoty

należące

Europejskiej decyzją Rady 2005/370/WE

społeczności” w rozumieniu art. 2 ust. 5 tej

z dnia

konwencji, była uzależniona od udziału

informacji,

17

udziale

środowiska,

lutego

2005

r.

należy

do

„zainteresowanej

interpretować w ten sposób, że nie stoi on

owych

na przeszkodzie temu, by członkowie

przygotowawczym

„społeczeństwa”, do którego odnosi się art.

wydania zaskarżonej decyzji, nawet jeśli

2 ust. 4 tej konwencji, nie mieli, jako tacy,

warunek

dostępu

w sytuacji gdy organizacjom tym nie

do

w celu

wymiaru

sprawiedliwości

zakwestionowania

organizacji

ten

w

postępowaniu

prowadzącym

nie

ma

do

zastosowania,

decyzji

można w sposób racjonalny zarzucić tego,

wchodzącej w zakres stosowania art. 6 tej

iż nie uczestniczyły we wspomnianym

konwencji.

postępowaniu. Natomiast art. 9 ust. 3

Natomiast

art.

9

ust.

3

rzeczonej konwencji stoi na przeszkodzie

rzeczonej

temu, by osoby te nie mogły uzyskać

przeszkodzie temu, aby dopuszczalność

dostępu

sądowego środka zaskarżenia, do którego

do

wymiaru

sprawiedliwości

konwencji

w celu powołania się na mające szerszy

odnosi

zakres prawa do udziału w procesie

uzależniona

podejmowania decyzji, przyznane tylko

w postępowaniu
13

się

to
od

nie

stoi

postanowienie,
udziału

na

została

skarżącego

przygotowawczym
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prowadzącym do wydania zaskarżonej

zarzucić, że nie uczestniczył w tym

decyzji, chyba że w świetle okoliczności

postępowaniu.

sprawy nie można mu w sposób racjonalny

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

90/313/EWG należy interpretować w ten

dnia

20 stycznia 2021 r. w sprawie C-619/19,

sposób,

że

pojęcie

„materiałów

Land Baden-Württemberg przeciwko

przeznaczonych

D.R.

komunikowania się” obejmuje wszystkie

do

wewnętrznego

informacje, które krążą w obrębie organu
Odesłanie prejudycjalne – Środowisko

władzy

naturalne – Konwencja z Aarhus –

złożenia wniosku o udzielenie dostępu nie

Dyrektywa

Publiczny

opuściły wewnętrznej sfery tego organu,

dotyczących

ewentualnie po ich otrzymaniu przez ten

środowiska – Przedsięwzięcie budowy

organ i o ile nie zostały one lub nie

infrastruktury

powinny były zostać podane do publicznej

dostęp

2003/4/WE

do

Oddalenie

–

informacji

„Stuttgart

wniosku

o

21”

–

publicznej

i

które

w

dniu

wiadomości przed tym otrzymaniem.

udzielenie

informacji o środowisku – Artykuł 4 ust.
Pojęcie

*) Artykuł 4 ust. 1 akapit pierwszy lit. e)

do

dyrektywy 2003/4 należy interpretować

wewnętrznego komunikowania się” –

w ten sposób, że stosowanie wyjątku od

Zakres – Ograniczenie w czasie ochrony

prawa dostępu do informacji o środowisku

takich materiałów

przewidzianego w nim w odniesieniu do

1

–

Podstawy

„materiałów

odmowy

–

przeznaczonych

materiałów

przeznaczonych

*) Artykuł 4 ust. 1 akapit pierwszy lit. e)

wewnętrznego

dyrektywy

organów

2003/4/WE

Parlamentu

władzy

do

komunikowania
publicznej

nie

się
jest

Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia

ograniczone w czasie. Jednakże wyjątek

2003 r. w sprawie publicznego dostępu do

ten może mieć zastosowanie wyłącznie

informacji

w okresie, w którym ochrona zażądanej

i uchylającej

dotyczących
dyrektywę

środowiska
Rady

informacji jest uzasadniona.
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Podatki
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

zmienionej dyrektywą Rady 2008/8/WE

dnia

20 stycznia 2021 r. w sprawie C-288/19,

z dnia

QM przeciwko Finanzamt Saarbrücken

interpretować w ten sposób, że zakresem
jego

12

lutego

2008

stosowania

nie

należy

jest

objęte

Odesłanie prejudycjalne – Podatki –

udostępnienie

Podatek od wartości dodanej (VAT) –

pracownikowi pojazdu stanowiącego część

Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 2

majątku przedsiębiorstwa, jeżeli transakcja

ust. 1 lit. c) – Odpłatne świadczenie

ta nie stanowi odpłatnego świadczenia

usług – Artykuł 26 ust. 1 – Transakcje

usług w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. c) tej

uznane za odpłatne świadczenie usług –

dyrektywy. Wskazany art. 56 ust. 2 akapit

Artykuł 56 ust. 2 – Określenie miejsca

pierwszy ma natomiast zastosowanie do

opodatkowania – Wynajem środków

takiej transakcji, jeżeli chodzi o odpłatne

transportu

świadczenie usług w rozumieniu art. 2 ust.

–

Udostępnienie

przez

r.,

podatnika

jego

1 lit. c), a pracownik, o którym mowa, ma

pracownikom samochodów

trwałe prawo do korzystania z tego
*) Artykuł 56 ust. 2 akapit pierwszy

pojazdu do celów prywatnych i do

dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia

wykluczenia z tego prawa innych osób

28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego

w zamian za czynsz w uzgodnionym

systemu podatku od wartości dodanej,

okresie przekraczającym 30 dni.

Wyrok

gospodarczej”

Trybunału

(izba)

z

dnia

i

„podatnika”

20 stycznia 2021 r. w sprawie C-655/19,

Transakcje

Administraţia Judeţeană a Finanţelor

wykorzystywaniu majątku w sposób

Publice

Generală

ciągły w celu uzyskania z tego tytułu

Regională a Finanţelor Publice Braşov

dochodu – Nabycie przez wierzyciela

przeciwko LN

nieruchomości w ramach postępowania

Sibiu,

Direcţia

egzekucyjnego

polegające

–

wszczętego

na

w

celu

Odesłanie prejudycjalne – Podatki –

odzyskania pożyczek zabezpieczonych

Podatek od wartości dodanej (VAT) –

hipoteką i sprzedaż tych nieruchomości

Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 2 –

– Zwykłe wykonywanie prawa własności

Artykuł

przez uprawnionego

9

–

Pojęcia

„działalności
15

Biuletyn Europejski nr 1(84)/2021
*) Artykuł 2 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 1

uprzednio udzielonej pożyczki, a następnie

dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia

dokonuje sprzedaży tej nieruchomości, nie

28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego

stanowi

systemu podatku od wartości dodanej

gospodarczej, jeżeli transakcja ta wchodzi

należy interpretować w ten sposób, że

w zakres zwykłego wykonywania prawa

transakcja, w ramach której dana osoba

własności oraz prawidłowego zarządzania

uzyskuje

w

nieruchomość

sama

w

sobie

działalności

drodze

przysądzenia

majątkiem prywatnym, w związku z czym

będącą

przedmiotem

osoby tej nie można uważać za podatnika

egzekucji wszczętej w celu odzyskania

w odniesieniu do tej transakcji.

Wyrok

dnia

uregulowaniu krajowemu takiemu jak

20 stycznia 2021 r. w sprawie C-484/19,

rozpatrywane w postępowaniu głównym,

Lexel AB przeciwko Skatteverket

zgodnie z którym spółka z siedzibą

Trybunału

(izba)

z

w danym państwie członkowskim nie jest
do

odliczenia

odsetek

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 49

uprawniona

TFUE – Swoboda przedsiębiorczości –

zapłaconych należącej do tej samej grupy

Podatek dochodowy od osób prawnych –

spółce z siedzibą w innym państwie

Opodatkowanie

członkowskim, na tej podstawie, że łączące

przedsiębiorstw

powiązanych – Krajowe uregulowanie

je

podatkowe zakazujące spółce z siedzibą

prawdopodobnie głównie w celu uzyskania

w

członkowskim

znacznej korzyści podatkowej, podczas

odliczenia odsetek zapłaconych spółce

gdy istnienia takiej korzyści podatkowej

z siedzibą

państwie

nie stwierdzono by, gdyby obie spółki

członkowskim, należącej do tej samej

miały siedzibę w tym pierwszym państwie

grupy

członkowskim,

danym

państwie
w

innym

kapitałowej,

w

przypadku

zobowiązanie

przypadku

uzyskania znacznej korzyści podatkowej

zastosowanie

ponieważ

znajdowałyby
przepisy

*) Artykuł 49 TFUE należy interpretować

wewnątrzgrupowych

w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie

finansowych.

16

zaciągnięto

w

takim

do

nich

dotyczące
transferów
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Wyrok

Trybunału

(izba)

z

*)

dnia

Artykuł

16

dyrektywy

Rady

20 stycznia 2021 r. w sprawie C-420/19,

2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r.

Maksu-

w sprawie

ja

Tolliamet

przeciwko

wzajemnej

pomocy

przy

odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących

Heavyinstall OÜ

podatków, ceł i innych obciążeń należy
Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa

interpretować w ten sposób, że sądy

2010/24/UE

współpracującego

–

Artykuł

Odzyskiwanie

16

–

państwa

członkowskiego,

wierzytelności

które

orzekają

dotyczących podatków, ceł i innych

w przedmiocie

obciążeń – Wzajemna pomoc – Wniosek

środków zabezpieczających, są związane

o podjęcie środków zabezpieczających –

oceną

Orzeczenie

wnioskującego

względem

faktycznym

państwa członkowskiego w celu podjęcia

warunków

ustanowionych

środków

zabezpieczających

zastosowania

Właściwość

sądu

sądowe

–

przez

współpracującego

wniosku

dotyczącą

podjęcie

poszanowania,

tych

organy

o

i

wnioskującego

celu

dokonaną
państwa

państwa członkowskiego w zakresie

członkowskiego,

dokonania oceny i ponownego badania

wówczas, gdy ocena ta znajduje się

uzasadnienia tych środków – Zasady

w dokumencie przewidzianym w art. 16

wzajemnego zaufania i wzajemnego

ust. 1 akapit drugi, załączonym do tego

uznawania

wniosku.

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

–

w

prawnym,
w

środków

pod

Wynagrodzenie

szczególności

za

publiczne

21 stycznia 2021 r. w sprawie C-501/19,

udostępnianie utworów muzycznych –

UCMR

Artykuł 28 – Organizacja zbiorowego

–

ADA

Asociaţia

pentru

Drepturi de Autor a Compozitorilor

zarządzania

prawami

autorskimi

przeciwko Asociatia culturala „Suflet de

Pobieranie

tych

Român”

użytkownika końcowego w jej imieniu

wynagrodzeń

–
od

i na rzecz podmiotów praw autorskich
Odesłanie prejudycjalne – Podatki –
Podatek od wartości dodanej (VAT) –

*) Artykuł 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady

Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 2

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

ust. 1 lit. c), art. 24 ust. 1 i art. 25 lit. a) –

w sprawie wspólnego systemu podatku od

Transakcje podlegające opodatkowaniu

wartości dodanej, zmienionej dyrektywą
17
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Rady 2010/88/UE z dnia 7 grudnia 2010 r.,

wynagrodzenia należne im w zamian za

należy interpretować w ten sposób, że

zezwolenie na publiczne udostępnianie ich

podmiot praw autorskich do utworów

utworów

muzycznych świadczy odpłatnie usługi na

w charakterze „podatnika” w rozumieniu

rzecz organizatora spektakli, użytkownika

tego artykułu i w związku z tym uważa się,

końcowego, jeżeli jest on upoważniony, na

że otrzymała te usługi od tych podmiotów,

podstawie

zanim

licencji

niewyłącznej,

do

chronionych,

sama

działa

wyświadczyła

je

publicznego udostępniania tych utworów

użytkownikowi końcowemu. W takim

w

wynagrodzeń

przypadku organizacja ta jest zobowiązana

pobieranych przez wyznaczoną organizację

do wystawienia we własnym imieniu na

zbiorowego zarządzania, która działa we

rzecz użytkownika końcowego faktur, na

własnym imieniu, ale na rzecz tego

których wykazane są pobrane od niego

podmiotu praw autorskich.

wynagrodzenia,

zamian

za

zapłatę

w

tym

podatek

od

wartości dodanej (VAT). Podmioty praw
*)

Artykuł

28

dyrektywy

2006/112,

autorskich są z kolei zobowiązane do

zmienionej dyrektywą 2010/88, należy

wystawienia

interpretować w ten sposób, że organizacja

zbiorowego

zbiorowego zarządzania, która pobiera we

obejmujących VAT za usługę świadczoną

własnym imieniu, ale na rzecz podmiotów

z tytułu otrzymanych wynagrodzeń.

na

rzecz

organizacji

zarządzania

faktur

praw autorskich do utworów muzycznych,

Polityka gospodarcza i pieniężna
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia

– Artykuł 128 ust. 1 TFUE – Protokół

14

stycznia

połączonych
Johannes

2021

r.

w

sprawach

(nr 4) w sprawie statutu Europejskiego

C-422/19

i

C-423/19,

Systemu

Dietrich,

Norbert

Häring

Banków

Centralnych

i Europejskiego Banku Centralnego –

przeciwko Hessischer Rundfunk

Artykuł 16 akapit pierwszy – Pojęcie
„prawnego środka płatniczego” – Skutki

Odesłanie

prejudycjalne

–

Polityka

– Obowiązek przyjmowania banknotów

gospodarcza i pieniężna – Artykuł 2 ust.

denominowanych

1 i art. 3 ust. 1 lit. c) TFUE – Polityka

Rozporządzenie (WE) nr 974/98

pieniężna – Wyłączna kompetencja Unii

Możliwość wprowadzenia przez państwa
18

w

euro

–
–
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członkowskie ograniczeń w odniesieniu

publicznej, przepisu, który zobowiązuje tę

do płatności dokonywanych przy użyciu

administrację do przyjmowania zapłaty

banknotów i monet denominowanych

w gotówce

w euro – Warunki – Przepisy kraju

nałożonych

związkowego wykluczające uiszczenie

pieniężnych.

w

ramach

przez

wykonywania

nią

zobowiązań

w gotówce składki abonamentowej na
rzecz regionalnego podmiotu prawa

*) Artykuł 128 ust. 1 zdanie trzecie TFUE,

publicznego

art. 16 akapit pierwszy zdanie trzecie

rozpowszechniającego

Protokołu

programy radiowe i telewizyjne

(nr 4) w sprawie statutu

Europejskiego
Centralnych

Systemu
i

Banków

Europejskiego

Banku

*) Artykuł 2 ust. 1 TFUE w związku z art.

Centralnego, a także art. 10 zdanie drugie

3 ust. 1 lit. c) TFUE, art. 128 ust. 1 TFUE,

rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98

art. 133 TFUE i art. 16 akapit pierwszy

z dnia

zdanie trzecie Protokołu (nr 4) w sprawie

wprowadzenia euro należy interpretować

statutu Europejskiego Systemu Banków

w ten sposób, że nie stoją one na

Centralnych

Banku

przeszkodzie uregulowaniu krajowemu,

Centralnego należy interpretować w ten

które wyklucza możliwość wykonania

sposób, że – niezależnie od skorzystania

zobowiązania

przez Unię z przysługującej jej wyłącznej

przez organy publiczne poprzez zapłatę

kompetencji

polityki

banknotami denominowanymi w euro, pod

państw

warunkiem że, po pierwsze, uregulowania

pieniężnej

i

Europejskiego

w
w

dziedzinie

odniesieniu

do

członkowskich, których walutą jest euro –

te

przepis

ten

stoi

3

nie

maja

mają

1998

r.

pieniężnego

na

celu

w

sprawie

nałożonego

przesądzenia

na

przeszkodzie

o posiadaniu przez te banknoty statusu

przez

państwa

prawnego środka płatniczego ani owym

członkowskie przepisu, który ze względu

przesądzeniem nie skutkują, po drugie, że

na swój cel i swoją treść przesądza

nie prowadzi ono do zanegowania – de iure

o posiadaniu

lub de facto – statusu tych banknotów jako

przyjmowaniu

przez

banknoty

denominowane w euro statusu prawnego

prawnego

środka płatniczego. Nie stoi on natomiast

w szczególności

na przeszkodzie przyjęciu przez państwo

zakwestionowanie możliwości wykonania

członkowskie, w ramach wykonywania

co do zasady zobowiązania pieniężnego za

przez nie jego własnej kompetencji, takiej

pomocą takiej gotówki, po trzecie, że

jak

zostało ono przyjęte z uwagi na względy

organizacja

jego

administracji
19

środka

płatniczego,
poprzez
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interesu publicznego, po czwarte, że

zamierzonych celów, co oznacza, że

wynikające

z

uregulowania

wykonanie

ograniczenie

możliwości

dokonywania

będzie

tego

możliwe

zapłaty w gotówce nie wykracza poza to,

dostępnych

co

płatniczych.

konieczne

do

realizacji

owych

zobowiązania
za

pieniężnego

pomocą

prawnych

innych
środków

Prawa podstawowe
dnia

i mienia pochodzących z przestępstwa,

14 stycznia 2021 r. w sprawie C-393/19,

rozpatrywany w świetle art. 17 ust. 1 Karty

OM

praw podstawowych Unii Europejskiej,

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

należy interpretować w ten sposób, że stoi
on

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 17
Karty

praw

podstawowych

na

przeszkodzie

uregulowaniu

krajowemu umożliwiającemu konfiskatę

Unii
–

narzędzia użytego w celu popełnienia

Artykuł 47 karty praw podstawowych –

kwalifikowanego przestępstwa przemytu,

Prawo do skutecznego środka prawnego

gdy jest ono własnością osoby trzeciej

– Decyzja ramowa 2005/212/WSiSW –

pozostającej w dobrej wierze.

Europejskiej

–

Prawo

własności

Konfiskata korzyści, narzędzi i mienia
–

*) Artykuł 4 decyzji ramowej 2005/212,

Dyrektywa 2014/42/UE – Zamrożenie

rozpatrywany w świetle art. 47 karty praw

i konfiskata

korzyści

podstawowych, należy interpretować w ten

pochodzących z przestępstwa w Unii

sposób, że stoi on na przeszkodzie

Europejskiej – Uregulowanie krajowe

uregulowaniu

pochodzących

z

przestępstwa

narzędzi

i

krajowemu

rzecz

umożliwiającemu w ramach postępowania

celu

karnego konfiskatę mienia należącego do

przemytu

osoby innej niż osoba, która popełniła

celnego – Mienie należące do osoby

przestępstwo, bez przyznania tej pierwszej

trzeciej będącej w dobrej wierze

osobie skutecznego środka odwoławczego.

przewidujące
państwa

przepadek

mienia

popełnienia

użytego

przestępstwa

na
w

*) Artykuł 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady
2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie konfiskaty korzyści, narzędzi
20
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Wyrok

Trybunału

(izba)

z

Parlamentu

dnia

Europejskiego

i

Rady

28 stycznia 2021 r. w sprawie C-649/19,

2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r.

IR

w sprawie

prawa

do

w postępowaniu

informacji

karnym

należy

Odesłanie prejudycjalne – Współpraca

interpretować w ten sposób, że wskazane

wymiarów sprawiedliwości w sprawach

w nich prawa nie mają zastosowania do

karnych – Dyrektywa 2012/13/UE –

osób aresztowanych w celu wykonania

Artykuły 4–7 – Pouczenia o prawach

europejskiego nakazu aresztowania.

zawarte w załącznikach I i II – Decyzja
ramowa 2002/584/WSiSW – Prawo do

*) Rozpatrzenie trzeciego i czwartego

informacji w postępowaniu karnym –

pytania prejudycjalnego nie wykazało

Pouczenie o prawach przy aresztowaniu

żadnej okoliczności mogącej wywrzeć

– Prawo do informacji dotyczących

wpływ na ważność decyzji ramowej Rady

do

2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca

Osoba

2002 r. w sprawie europejskiego nakazu

aresztowana na podstawie europejskiego

aresztowania i procedury wydawania osób

nakazu

między

oskarżenia
materiałów

–

Prawo
sprawy

dostępu
–

aresztowania

w

państwie

państwami

zmienionej

członkowskim wykonującym nakaz

decyzją

członkowskimi,
ramową

Rady

2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r.,
*) Artykuł 4, w szczególności art. 4 ust. 3,

w świetle art. 6 i 47 Karty praw

art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 1 dyrektywy

podstawowych Unii Europejskiej.

Rolnictwo i rybołówstwo
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

1306/2013 – Artykuł 97 ust. 1 i art. 99

27 stycznia 2021 r. w sprawie C-361/19,

ust. 1 – Płatności bezpośrednie –

De Ruiter vof przeciwko Minister van

Zmniejszenia

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

w przypadku
przepisów

i

wykluczenia
nieprzestrzegania

dotyczących

zasady

Odesłanie prejudycjalne – Wspólna

wzajemnej zgodności – Ustalenie roku,

polityka rolna – System wsparcia dla

który należy uwzględnić, aby określić

rolników – Rozporządzenie (UE) nr

procentową wielkość zmniejszenia –
21
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skuteczne

rozporządzenia wykonawczego Komisji

i odstraszające kary – Rozporządzenie

(UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.

wykonawcze (UE) nr 809/2014 – Artykuł

ustanawiającego

zasady

stosowania

73 ust. 4 akapit pierwszy lit. a)

rozporządzenia

nr

1306/2013

Proporcjonalne,

w odniesieniu do zintegrowanego systemu
*) Artykuł 97 ust. 1 akapit pierwszy i art.

zarządzania i kontroli, środków rozwoju

99 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia

obszarów

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

wzajemnej zgodności należy interpretować

1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

w ten sposób, że zmniejszenia płatności

w sprawie finansowania wspólnej polityki

bezpośrednich z powodu nieprzestrzegania

rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej

przepisów dotyczących zasady wzajemnej

oraz uchylającego rozporządzenia Rady

zgodności należy obliczać na podstawie

(EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE)

płatności, które zostały lub mają zostać

nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr

przyznane

1290/2005 i (WE) nr 485/2008 oraz art. 73

w którym taka niezgodność wystąpiła.

ust.

4

akapit

pierwszy

lit.

wiejskich

w

oraz

odniesieniu

zasady

do

roku,

a)

Zamówienia publiczne
Wyrok

Trybunału

dnia

przedstawienia z własnej inicjatywy

14 stycznia 2021 r. w sprawie C-387/19,

dowodów podjęcia tych środków –

RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf

Bezpośrednia skuteczność

Norré-Behaegel

(izba)

BVBA

z

przeciwko
*) Artykuł 57 ust. 6 dyrektywy Parlamentu

Vlaams Gewest

Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia
Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia

26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień

publiczne – Dyrektywa 2014/24/UE –

publicznych,

Artykuł 57 ust. 6 – Fakultatywne

2004/18/WE, zmienionej rozporządzeniem

podstawy wykluczenia – Środki podjęte

delegowanym Komisji (UE) 2015/2170

przez wykonawcę w celu wykazania

z dnia 24 listopada 2015 r., należy

swojej

interpretować w ten sposób, że stoi on na

rzetelności

pomimo

istnienia

fakultatywnej podstawy wykluczenia –

przeszkodzie

Spoczywający na wykonawcy obowiązek

członkowskiego,
22

uchylającej

dyrektywę

praktyce
zgodnie

państwa
z

którą
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wykonawca

jest

zobowiązany

do

rozporządzeniem

delegowanym

przedstawienia w chwili składania wniosku

2015/2170,

o dopuszczenie do udziału lub oferty

takiemu obowiązkowi, jeżeli został on

z własnej inicjatywy dowodu podjęcia

przewidziany w sposób jasny, precyzyjny

środków naprawczych w celu wykazania

i jednoznaczny w mających zastosowanie

swojej

przepisach krajowych oraz gdy o jego

rzetelności

pomimo

istnienia

nie

stoi

przeszkodzie

względem niego fakultatywnej podstawy

istnieniu

wykluczenia, o której mowa w art. 57 ust.

powiadomiony za pomocą dokumentów

4

zamówienia.

tej

dyrektywy,

rozporządzeniem

zmienionej

dany

na

wykonawca

został

delegowanym

2015/2170, w sytuacji gdy obowiązek taki

*) Artykuł 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24,

nie wynika ani z mających zastosowanie

zmienionej

przepisów krajowych, ani z dokumentów

delegowanym

zamówienia. Natomiast art. 57 ust. 6

interpretować w ten sposób, że ma on

wspomnianej

bezpośrednią skuteczność.

dyrektywy,

zmienionej

rozporządzeniem
2015/2170,

należy

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 14 stycznia 2021 r.

Skarżąca

jest

Chorwatką

w sprawie Sabalić przeciwko Chorwacji –

z Zagrzebiu.

(skarga nr 50231/13)

zaatakowana w klubie nocnym, kiedy

W

2010

i

mieszka

r.

została

odrzuciła zaloty mężczyzny, ujawniając, że
Naruszenie art. 3 w zw. z art. 14 EKPC

jest lesbijką. Napastnik bił ją, kopał,

– zakaz nieludzkiego lub poniżającego

używał wulgarnych słów i gróźb (m.in.

traktowania – zakaz dyskryminacji –

krzycząc, że wszystkie takie ona powinny

reakcja chorwackich władz na atak na

zostać

jednostkę z powodu homofobii była

doznanych w ataku skarżąca trafiła do

nieadekwatna i nieskuteczna

szpitala.
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zabite).
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obrażeń
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Sprawa przed ETPC dotyczyła zarzutu, że

nieproporcjonalnej

odpowiedź władz krajowych na pełen

i poważnego

przemocy homofobiczny atak przeciwko

homofobiczną nienawiścią. To zaniedbanie

skarżącej była nieodpowiednia. W sprawie

stanowiło podstawowy błąd postepowania

skarżącej

na

interweniowały

pozarządowe

organizacje

również
udzielające

gruncie

do

ataku

krajowym.

agresywnego
podyktowanego

Byłoby

więc

uzasadnione gdyby władze zakończyły

pomocy prawnej jednostkom ze środowisk

albo

LGBT.

i ponownie rozpoznały sprawę zamiast

unieważniły

postępowanie

karne

odrzucać ponowną skargę pokrzywdzonej
Trybunał zgodził się ze skarżącą co do

z uwagi na uprzednie jej prawomocne

naruszenia

nieludzkiego

rozstrzygnięcie, gdyż w tej sytuacji nie

i poniżającego traktowania wynikającego

można mówić o złamaniu zasady zakazu

z Konwencji.

podwójnego osądzania i karania.

zakazu
Trybunał

uznał

w szczególności, że postępowanie karne
przeciwko

agresorowi

W tym stanie ETPC stwierdził naruszenia

dotyczyło

art. 3 Konwencji.

wykroczenia, nie uwzględniło elementu
przestępstwa z nienawiści, a tym samym
skutkowało wymierzeniem bardzo niskiej
grzywny 300 kun (około 40 euro),

Wyrok (Izba) z dnia 19 stycznia 2021 r.

odpowiedniego zabiegu chirurgicznego

w sprawie X i Y przeciwko Rumunii

korekty genitaliów

(skargi nr 2145/16 i nr 20607/16)
Skarżący posiadają obywatelstwo Rumunii
Naruszenie art. 8 EKPC – prawo do

i mieszkają w Zjednoczonym Królestwie

ochrony życia prywatnego i rodzinnego

oraz

(w

psychicznej

transpłciowymi, urodzonymi jako kobiety

i fizycznej integralności jednostki) –

i czującymi się mężczyznami. W chwili

zasada proporcjonalności – medyczna

wniesienia skargi obaj skarżący w aktach

i prawna korekta płci – akta stanu

stanu cywilnego mieli wskazaną płeć

cywilnego – odmowa prawnego uznania

żeńską.

tym

korekty

poszanowania

płci

bez

przeprowadzenia

24

w

Bukareszcie.

Są

osobami
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W

2011

r.

w późniejszym

skarżący

Y

czasie

poddał

(który

korekty genitaliów nie powinna wykluczać

się

możliwości społecznego funkcjonowania

chirurgicznej zmianie płci), a w 2013 r.

zgodnego

skarżący X (który następnie wyprowadził

i poczuciem tożsamości. Sądy rumuńskie

się

nie

do

Wielkiej

Brytanii,

gdzie

jednostronną czynnością prawną zmienił

z

płcią

zgodziły

się

psychologiczną

jednak

z

takim

stanowiskiem.

swe imiona na męskie) wnieśli o prawne
uznanie ich płci psychologicznej, z którą

W skardze do ETPC skarżący zarzucili,

się identyfikowali – czyli uznania ich za

przede wszystkim, że naruszono ich prawo

osoby płci męskiej. Obaj wnioskowali

do życia prywatnego, chronione w art. 8

o zmianę swych aktów urodzenia, imion

EKPC (X powołał się również na art. 3

i nazwisk

nowych

Konwencji).

Obaj

uzależnienie

oraz

o

wydanie

dokumentów

tożsamości.

przedstawili

też

dokumentację

wprowadzenia

że

zmian

do

aktów stanu cywilnego od poddania się

psychologiczno-psychiatryczną
potwierdzającą

Argumentowali,

operacji stanowiło nadmierną ingerencję

niezgodność

płci

i nie było uzasadnione, a tym samym

biologicznej z płcią psychologiczną oraz

naruszało ich prawo do prywatności.

poddali się terapii hormonalnej i przeszli
zabiegi mastektomii.

Trybunał

zgodził

się

ze

skarżącymi

i potwierdził naruszenie art. 8 EKPC.
Sądy krajowe w Rumunii oddaliły wnioski

Przypomniał, że z przepisu tego wynika

skarżących

pozytywny obowiązek państwa w postaci

jako

przedwczesne,

argumentując, że indywidualne poczucie

poszanowania

nie jest wystarczające, a prawne uznanie

integralności

zmiany

stanowiło więc to, czy Rumunia wywiązała

płci

biologicznej

musi

być

poprzedzone korektą chirurgiczną. Korektę

psychicznej
jednostki.

i

Istotę

fizycznej
sprawy

się z takiego obowiązku.

taką sądy interpretowały jako operacyjną
korektę genitaliów, mimo że skarżący

Na wstępie ETPC zaznaczył, że w prawie

podnosili, że bez zatwierdzenia zmiany

krajowym brak przepisów regulujących

płci przez sąd nie można przeprowadzić

materię

takiego zabiegu, a także że zabieg ten

biologicznej i psychologicznej, jakkolwiek

narusza poważnie integralność cielesną.

możliwość

taka

Innymi słowy – według skarżących –

w świetle

orzecznictwa

niechęć co do poddania się zabiegowi

Trybunału Konstytucyjnego (począwszy
25

prawnego
w

uzgodnienia
praktyce

płci

istniała

rumuńskiego
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od 2008 r.). Trybunał wskazał dalej na

prawo rumuńskie było w tym zakresie

rekomendacje

jasne i przewidywalne, co jest wymogiem

międzynarodowych

(regionalnych

–

europejskich

legalności

ograniczenia

prawa

do

i międzynarodowych) organów ochrony

prywatności wynikającym z art. 8 ust. 2

praw

Konwencji.

człowieka,

takich

jak

Komitet

Ministrów Rady Europy, Zgromadzenie
Parlamentarne Rady Europy czy organów

Trybunał zauważył, że sądy krajowe

Organizacji

w sprawach X i Y stanęły na stanowisku,

Narodów

w przedmiocie

Zjednoczonych,

ochrony

nieheteroseksualnych

i

osób

że samoidentyfikacja skarżących jako osób

transpłciowych.

płci

męskiej

nie

wystarczy,

aby

Soft law pochodzące od tych instytucji

uwzględnić ich wniosek w zakresie zmian

zaleca,

w aktach stanu cywilnego oraz wydania im

by

umożliwiły

państwa
legalne

członkowskie
płci

nowych dokumentów tożsamości, gdyż

regulacje

mimo poddania się terapii hormonalnej

prawne pozwalające na korektę aktów

i mastektomii nie miała miejsce sama

stanu

korekta genitaliów. Zdaniem ETPC sądy

psychologicznej

i

cywilnego

uznania
przyjęły

w

sposób

szybki,

przejrzysty i dostępny.

rumuńskie postawiły skarżących przed
wyjątkowo

Trybunał

stwierdził

następnie,

że

trudnym

dylematem:

albo

poddać się zabiegowi, któremu nie chcieli

rumuńskie prawo krajowe nie spełniało

się

tych warunków. Istniała luka prawna co do

z możliwości

uzyskania

procedury uzgadniania płci, a praktyka,

tożsamości

odpowiadających

czyli orzecznictwo sądów w tej materii

faktycznej płci i wyglądowi, co narażało

oraz decyzje organów administracyjnych,

skarżących

nie

i niepokój.

była

jednolita.

Rozbieżności

poddać,

albo

na

zrezygnować
dokumentów

stres,

ich

upokorzenie

orzecznicze dotyczyły zwłaszcza kwestii
wcześniejszego poddania się chirurgicznej

Zdaniem Trybunału stawianie jednostki

korekty płci rozumianej jako chirurgiczna

przed takim wyborem, jakiego oczekiwała

korekta genitaliów: część sądów uznawała

część

zabieg za warunek sine qua non dla

równowagę między interesami zbiorowymi

zmiany akt stanu cywilnego, a część sądów

a indywidualnymi i nie było konieczne

zezwalała

w społeczeństwie

na

prawne

uznanie

sądów

krajowych

naruszało

demokratycznym.

skorygowanej płci jeszcze przed takim

Trybunał w ogóle nie dopatrzył się

zabiegiem. Nie można zatem przyjąć, by

jakiegokolwiek
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interesu

realizowanego
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przedmiotową odmową, nie wspominając

Wobec powyższego Trybunał uznał, że

nawet o kwestii zrównoważenia takiego

w sprawie doszło do naruszenia art. 8

interesu

Konwencji.

z

prawem

skarżących

do

samoidentyfikacji i ochrony prawa do
poszanowania ich życia prywatnego.
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