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Informacje
 Od 1 października 2021 r. wjazd do

postanowienia z 14 lipca 2021 r. w sprawie

Wielkiej Brytanii stał się możliwy jedynie

C-204/21 R-RAP, w którym zobowiązano

na

Polskę, w ramach środka tymczasowego,

podstawie

ważnego

paszportu.

Wyjątkiem będą osoby posiadające status

do

osoby

stosowania

osiedlonej

lub

tymczasowo

natychmiastowego

zawieszenia

przepisów

osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które

odnoszących

uzyskały swój status na podstawie dowodu

Dyscyplinarnej SN (postanowienie zapadło

osobistego – w tym przypadku wjazd na

w ramach postępowania wszczętego na

podstawie

wniosek Komisji Europejskiej z 1 kwietnia

dowodu

osobistego

będzie

możliwy co najmniej do końca 2025 r.
października

2021

r.

do

uprawnień

Izby

2021 r.). W uzasadnieniu wiceprezes
TSUE

 5

się

krajowych

Trybunał

przekazała,

że

zgodnie

z „utrwalonym orzecznictwem Trybunału

Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał

zasada

wyrok

W.Ż.

ustanawia prymat prawa Unii nad prawem

sędziów,

państw członkowskich”. W początkach

w

sprawie

dotyczącej
w którym

C-487/19

przenoszenia
stanął

Unii

września Komisja Europejska zdecydowała

„przeniesienie sędziego bez jego zgody do

o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar

innego

finansowych

wydziałami

lub

tego

naruszać

między

samego

zasady

i niezawisłości
przeniesienie
środek

stanowisku,

prawa

że

sądu

na

pierwszeństwa

dwoma

sądu

służący

bowiem

br.

Takie
treści

 7

na

października

2021

r.

Trybunał

Prezesa Rady Ministrów – uznał, że

wiążą się kary dyscyplinarne”. Wyrok
odpowiedź

prasowy:

Konstytucyjny – po rozpoznaniu wniosku

skutki analogiczne do tych, z którymi
to

(komunikat

pplication/pdf/2021-10/cp210180pl.pdf).

orzeczeń sądowych (...) oraz wywoływać

TSUE

za

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/a

stanowić

kontrolowaniu

Polskę

nieprzestrzeganie postanowienia z 14 lipca

nieusuwalności
sędziów.

może

może

na

niektóre

pytania

przepisy

Traktatu

o

Unii

Europejskiej są niezgodne z Konstytucją

prejudycjalne skierowane do TSUE przez

RP. Według motywów ustnych wyroku

polski Sąd Najwyższy (zob. s. 3031).

„próba

ingerencji

Sprawiedliwości

 6 października 2021 r. wiceprezes

Unii

Trybunału
Europejskiej

w polski wymiar sprawiedliwości narusza

TSUE oddaliła wniosek Polski o uchylenie
2

Biuletyn Europejski nr 10(93)/2021
zasadę

praworządności,

zasadę

W tym samym dniu odbyła się również

nadrzędności

Konstytucji

oraz

zasadę

debata dotycząca praworządności w Polsce

zachowania

suwerenności

w

procesie

podczas szczytu Unii Europejskiej. Była

integracji europejskiej”, a „organy UE

niejawna,

działają

medialnych

poza

granicami

kompetencji

ale

według

przekazów

przeciwko

przekazanych przez Rzeczpospolitą Polską

polskiego

w traktatach”. Zdanie odrębne wobec

Belgia,

wyroku zgłosiło dwóch sędziów TK

skandynawskie,

(w tym jedno akcentujące, że TK podjął

Finlandia, a wsparły je Węgry i Słowenia.

decyzję ultra vires, tj. poza zakresem

Za

swoich

odpowiedziały się z kolei Niemcy, Francja,

kompetencji).

Orzeczenie

opublikowano w „Dzienniku Ustaw RP”

wystąpiły:

Holandia,

Luksemburg,

dialogiem

państwa

Irlandia,
z

Hiszpania,

polskim

rządem

Słowacja i Włochy.

z 12 października br.
19

rządu

stanowisku

 8 października 2021 r. Europejski

października

w

Parlamencie

Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Europejskim odbyła się w związku z tym

zakomunikował

polskiemu

debata dotycząca praworządności w Polsce

przyjęcie

z udziałem Przewodniczącej KE oraz

40119/21), której dzień po publikacji

Prezesa Rady Ministrów RP i licznych

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws.

europosłów.

aborcji odmówiono legalnego usunięcia

skargi

Polki

rządowi

(skarga

nr

ciąży (z powodu trisomii 21). Zabieg
21 października Parlament Europejski

wyznaczono na 28 stycznia, ale odwołano

przyjął

decyzję

go. W dniu 27 stycznia br. w „Dzienniku

użycia

Ustaw RP” opublikowany został bowiem

„mechanizmu warunkowości” z uwagi na

wyrok TK z 22 października 2020 r. (sygn.

działanie tego organu (jako że „pieniądze

K 1/20), który uznał za niekonstytucyjny

podatników

przepis dopuszczający aborcję przy dużym

rezolucję

polskiego

TK

i

UE

krytykującą
wezwał

nie

do

powinny

być

przekazywane rządom, które podważają

prawdopodobieństwie

podstawowe wartości wspólnoty”). Za

i nieodwracalnego

przyjęciem

502

Skarżąca wyjechała do Holandii i tam

europarlamentarzystów, 153 było przeciw,

dokonała zabiegu. Następnie zaskarżyła

16 wstrzymało się od głosu. Rezolucja jest

Polskę do ETPC, zarzucając władzom

aktem

krajowym naruszenie art. 3 Konwencji

rezolucji

normatywnym

głosowało

o

charakterze

niewiążącym (tzw. soft law).

ciężkiego

upośledzenia

płodu.

(zakaz nieludzkiego traktowania), art. 8
3
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(prawo

do

życia

rodzinnego)

Wieloletnich

RAM

Finansowych

i niepraworządność (art. 6, czyli prawo do

Wspólnoty (WRF), funduszu odbudowy

rzetelnego

oraz

procesu).

Trybunał

przyjął

skargę do rozpoznania.

2021

Koen

od

rzecznikiem

pierwszym

generalnym

Trybunału

że

ma podstawy prawnej w Traktatach,
ingeruje

w

kompetencje

państw

członkowskich i narusza prawo UE. Po
stronie przeciwnej znajdują się nie tylko

jak w przypadku prezesa TSUE (po raz

unijne organy (instytucje), ale również 10

pierwszy M. Szpunar został mianowany

wspierających je państw członkowskich.

Trybunału

Trybunał Sprawiedliwości w tej sprawie

Sprawiedliwości 23 października 2013 r.

orzeka w pełnym składzie 27 sędziów

W dniu 11 października 2018 r. został
pierwszego

przewiduje,

że

członkowskie zasady państwa prawa nie

grona na kadencję trwającą analogicznie,

na

niej,

Unii od poszanowania przez państwa

rzecznicy generalni wybrali ze swego

wyznaczony

w

uzależnienie wypłaty środków z budżetu

ponownie prof. Maciej Szpunar, którego

generalnym

nowych

praworządności

zarzucając

rozporządzenie

Sprawiedliwości Unii Europejskiej został

rzecznikiem

przestrzegania

sprawie,

r. do 6 października 2024 r.
dniu

ramach

i 11 marca 2021 r. złożyły skargę w tej

kadencję trwającą od 8 października 2021

samym

w

się, aby wypłata pieniędzy z Unii zależała

sędziów Trybunału na prezesa TSUE na

tym

jednak

instrumentów. Polska i Węgry nie zgadzają

Lenaerts

został ponownie wybrany przez grono

W

r.,

przepisów nie zaproponowano żadnych

częściowego odnowienia składu Trybunału
prof.

warunkowości.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia

 8 października 2021 r. w następstwie
Sprawiedliwości

mechanizmu

(ostatnim razem pełny skład zebrał się przy

rzecznika

rozpatrywaniu

generalnego).

kwestii

prawnych

dotyczących Brexitu). Na początku grudnia

 W dniach 11 i 12 października 2021 r.

br.

odbyła się dwudniowa rozprawa przed

rzecznika

TSUE w sprawie ze skargi Polski i Węgier

Sanchez-Bordona, która będzie sugestią

na tzw. mechanizm warunkowości (chodzi

dla sędziów, a orzeczenie Trybunału

o uzależnienie wypłaty unijnych funduszy

(procedura odbywa się w trybie pilnym)

od kwestii związanych z praworządnością).

zostanie wydane najprawdopodobniej na

W grudniu 2020 r. liderzy państw UE

początku przyszłego roku.

w ramach Rady porozumieli się w sprawie
4

zostanie

przedstawiona

generalnego

M.

opinia
Camposa
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 14 października 2021 r. Trybunał

dowodu takiego zaprzestania Komisja

Sprawiedliwości

wyrok

zacznie regularnie wydawać wezwania do

przeciwko

zapłaty kar na podstawie postanowienia

Dyrektorowi Z. Oddziału Regionalnego

z 20 września 2021 r., w którym orzeczono

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

okresową karę pieniężną w wysokości 500

(ECLI:EU:C:2021:850),

tys. euro dziennie. Kolejna rozprawa

zainicjowanej pytaniem prejudycjalnym

w sprawie C-212/21 zaplanowana jest na

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

9 listopada br.

w sprawie

UE

wydał

C-373/20,

Rolnictwa

A.M.

w Szczecinie (zob. s. 24).
 14

października

prawna

 21 października 2021 r. został złożony

2021

Parlamentu

przegłosowała

r.

Komisja

wniosek o przekazanie sprawy Reczkowicz

Europejskiego

skierowanie

do

Polsce

Wielkiej

Izby

TSUE

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,

skargi na bezczynność przeciwko Komisji

co oznacza, że polski rząd odwołał się

Europejskiej

opieszałość

w trybie art. 43 Konwencji o ochronie

w stosowaniu mechanizmu warunkowości

praw człowieka i podstawowych wolności

(tzw.

od wyroku ETPC w sprawie adwokat

za

jej

„pieniądze

Przewodniczący

do

przeciwko

za

praworządność”).
tę

Joanny Reczkowicz (wyrok z dnia 22 lipca

informację 19 października br., po debacie

2021 r., skarga nr 43447/19). W orzeczeniu

w parlamentarnej.

tym

 19

PE

października

potwierdził

2021

r.

siedmioosobowym

Komisja

z

wydobywczej

postanowieniem

zostało

przeciwko

(ECLI:EU:C:2021:752),

którym

„sądu

do

Sądu

ustanowionego

„Biuletyn
s. 1719).

Turów do czasu wydania merytorycznego
przypadku

wadliwie
Izby

Najwyższego,

sądu, jako że Izba ta nie spełnia kryteriów

wstrzymanie wydobycia węgla w kopalni
W

że

w związku z czym naruszyło jej prawo do

Trybunał nakazał Polsce natychmiastowe

rozstrzygnięcia.

uznał,

przez

sędziów

Dyscyplinarnej

Polsce
w

orzeczone

powołanych

TSUE

wydanym 21 maja br. w sprawie C-212/21,
Czechy

(Izba)

naruszeniami Kodeksu Etyki Adwokackiej,

węgla brunatnego w kopalni Turów,
zgodnie

składzie

okres trzech lat, w związku z różnymi

polskich o pilne dostarczenie dowodu
działalności

w

zawieszenie adwokatki w czynnościach na

Europejska zwróciła się pisemnie do władz
zaprzestania

Trybunał

braku

5

Eurpejski”

ustawą”
nr

(zob.

7(90)/2021,

Biuletyn Europejski nr 10(93)/2021
 27

października

2021

r.

również kary dla Polski w związku ze

postanowieniem w sprawie C-204/21 R

sprawą kopalni Turów (500 tys. euro

Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła

dziennie) w 2021 r. i Puszczą Białowieską

stosowania

(100 tys. euro dziennie) w 2017 r.

przepisów

krajowych

odnoszących się, w szczególności, do
uprawnień powstałej w 2018 r. Izby

 28 października 2021 r. Nadzwyczajne

Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została

Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci

zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji

Rad Sądownictwa (ENCJ) podjęło decyzję

Europejskiej okresowej kary pieniężnej

o wykluczeniu ze swego grona polskiej

w wysokości

Krajowej

1

miliona

dziennie.

Rady

Sądownictwa.

Za

„W wydanym postanowieniu wiceprezes

wykluczeniem polskiej KRS oddano 86

Trybunału zobowiązał Polskę do zapłaty

głosów: 6 członków Rady wstrzymało się

na

kary

od głosu, nikt nie był przeciw. Polska

pieniężnej (...) licząc od dnia doręczenia

Krajowa Rada Sądownictwa (w roku 2004

Polsce

dnia,

jeden z założycieli ENCJ) – od 2018 r.

rzecz

Komisji

tego

okresowej

postanowienia

do

w którym

to

państwo

członkowskie

była – już w nowym, zreformowanym

wypełni

zobowiązania

wynikające

składzie – zawieszona jako członek ENCJ.

z postanowienia z dnia 14 lipca 2021 r.,

Wniosek

lub - w braku zastosowania się do tego

z organizacji złożył w maju ubiegłego roku

postanowienia

zarząd ENCJ. Sieć ENCJ zrzesza 24 rady

–

do

dnia

wydania

ostatecznego wyroku”. Postanowieniem

o

usunięcie

polskiej

KRS

sądownictwa z Unii Europejskiej.

wiceprezes TSUE z 14 lipca br. Polska
została

bowiem

zobowiązana

do

 W październiku br. w Białorusi trwały

natychmiastowego zawieszenia stosowania

dalsze

przepisów krajowych odnoszących się,

demokratycznej opozycji, domagającej się

w szczególności,

uczciwych

do

uprawnień

Izby

represje

wobec

wyborów

zwolenników
prezydenckich.

Dyscyplinarnej SN (sprawa ze skargi 1

7 października

kwietnia 2021 r., w której Komisja

przyjął rezolucję pt. „O sytuacji na

zarzuciła, że polskie przepisy naruszają

Białorusi rok po trwających protestach

prawo Unii). Władze polskie złożyły

I ich

wniosek o uchylenie tego postanowienia,

situation in Belarus after one year of on

lecz postanowieniem z 6 października

going protests and their violent repression

2021 r. ówczesna wiceprezes Trybunału

– 2021/2881(RSP).

oddaliła ten wniosek. Trybunał orzekł
6

Parlament

brutalnych

represjach”

Europejski

(On

the
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Na granicy z Polską i UE trwa kryzys

23 i 24 października nieopodal Usnarza

humanitarny oraz presja migracyjna na

Górnego doszło (ze strony grup około

granicę z Polską, Łotwą oraz Estonią

6070 osób) do siłowej, lecz nieudanej

(Białoruś

próby przedarcia się migrantów ze strony

umożliwia

przemyt

ludzi

z Bliskiego Wschodu i Afryki, starając się

Białorusi na polską stronę.

przepchnąć ich przez swoje zachodnie
granice – w tym przez granicę z Polską),

Wielu

którzy następnie tam koczują, próbując

oskarżenia Aleksandra Łukaszenki przed

przedostać się na obszar Polski i tym

Międzynarodowym Trybunałem Karnym

samym UE. Białoruś zawiesiła też –

w Hadze za prześladowania opozycji, ale

formalnie

też za przemyt ludzi, który w następstwie

–

umowę

o

readmisji

z państwami Unii. Skala zjawiska rośnie –

europosłów

(PE)

wzywa

do

naraża ich zdrowie i życie.

26 października odnotowano około 14 tys.
prób nielegalnego przekroczenia granicy

 27 października 2021 r. norweski sąd

z Polską (we wrześniu było ich około

w Vestfold zadecydował, ze ekstradycja

7500, a w sierpniu – 3500).

podejrzanego o przestępstwa narkotykowe
34-latka jest niemożliwa. W orzeczeniu

14 października 2021 r. Sejm przyjął

zwrócono uwagę, że nie można mu

ustawę o budowie zabezpieczenia granicy

zagwarantować

państwowej,

procesu

która

określa

zasady

przygotowania i realizacji zabezpieczenia

w

prawa

Polsce

do
ze

uczciwego

względu

na

upolitycznienie sądownictwa.

na polskiej granicy stanowiącej granicę
zewnętrzną UE (z Białorusią, Rosją,
Ukrainą).

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

Parlamentu

rozporządzenie

(WE)

1367/2006

Europejskiego i Rady nr 2021/1767 z dnia

w sprawie

6

Konwencji z Aarhus o dostępie do

października

2021

r.

zmieniające

7

zastosowania

nr

postanowień

Biuletyn Europejski nr 10(93)/2021
informacji,

udziale

społeczeństwa

 Zalecenie Rady nr 2021/1782 z dnia

w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do

8 października

sprawiedliwości w sprawach dotyczących

zalecenie

środowiska

tymczasowego ograniczenia innych niż

do

instytucji

i

organów

2021

r.

zmieniające

(UE) 2020/912

Wspólnoty (Dz.Urz. z 8.10.2021 r., L 356,

niezbędne

podróży

s. 17).

ewentualnego

w sprawie

do

UE

zniesienia

oraz
takiego

ograniczenia (Dz.Urz. z 11.10.2021 r., L
360, s. 128131).

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

Trybunału

(izba)

z

należy interpretować w ten sposób, iż nie

dnia

21 października 2021 r. w sprawie

ma

on

zastosowania

do

C-825/19, Beeren-, Wild-, Feinfrucht

o przedłużenie

GmbH przeciwko Hauptzollamt Erfurt

wsteczną złożonego przed dniem 1 maja

pozwolenia

wniosku
z

mocą

2016 r., od którego to dnia artykuł ten
Odesłanie prejudycjalne – Unia celna –

obowiązuje na podstawie art. 288 ust. 2

Procedura końcowego przeznaczenia –

tego rozporządzenia, nawet jeśli decyzja

Pozwolenie

w przedmiocie

z

mocą

wsteczną

–

tego

wniosku

została

wydana po tym dniu.

Rozporządzenie (UE) nr 952/2013 –
Unijny kodeks celny – Artykuł 211 ust.
2 – Zakres stosowania ratione temporis –

*) Artykuł 294 ust. 2 rozporządzenia

Warunki – Rozporządzenie (EWG) nr

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

2454/93 – Artykuł 294 ust. 2 – Zakres

1993 r. ustanawiającego przepisy w celu
wykonania rozporządzenia Rady (EWG)

*) Artykuł 211 ust. 2 rozporządzenia

nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

kodeks

952/2013 z dnia 9 października 2013 r.

rozporządzeniem

ustanawiającego

1602/2000 z dnia 24 lipca 2000 r., należy

unijny

kodeks

celny

8

celny,
Komisji

zmienionego
(WE)

nr
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interpretować w ten sposób, że wydanie

podlega warunkom ustanowionym w ust. 3

przez organy celne nowego pozwolenia

tego artykułu.

z mocą wsteczną dla czynności i towarów
tego

samego

rodzaju

co

te

będące

przedmiotem pierwotnego pozwolenia nie

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

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

dnia

28 października 2021 r. w sprawach

w

połączonych

C-216/20,

i statystycznej oraz w sprawie wspólnej

KAHL GmbH & Co. KG przeciwko

taryfy celnej, w brzmieniu wynikającym

Hauptzollamt

C.E.

z rozporządzenia wykonawczego Komisji

Roeper GmbH przeciwko Hauptzollamt

(UE) nr 1101/2014 z dnia 16 października

Hamburg

2014 r. i z rozporządzenia wykonawczego

C-197/20
Hannover

i

oraz

sprawie

Komisji

nomenklatury

(UE)

taryfowej

2015/1754
2015

z

Odesłanie prejudycjalne – Unia celna –

6 października

Wspólna taryfa celna – Klasyfikacja

interpretować w ten sposób, że wosk

taryfowa – Nomenklatura scalona –

pszczeli, który wytopiono i z którego przy

Podpozycje taryfowe 1521 90 91 i 1521

wytapianiu mechanicznie usunięto część

90 99 – Wykładnia not wyjaśniających

ciał obcych, a następnie zestalono w celu

do podpozycji 1521 90 99 – Wosk

uformowania bloków lub arkuszy, jest

pszczeli wytopiony i ponownie zestalony

objęty

przed przywozem

nomenklatury,

podpozycją

r.,

dnia

1521

należy

90

dotyczącą

99

tej

wosków

„pozostałych”, nie zaś podpozycją 1521 90
*)

Nomenklaturę

scaloną

zawartą

91 wspomnianej nomenklatury, dotyczącą
wosków „surowych”.

w załączniku I do rozporządzenia Rady

Cudzoziemcy
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

Avvocati

per

niente

onlus

(APN),

28 października 2021 r. w sprawie

Associazione NAGA – Organizzazione

C-462/20, Associazione per gli Studi

di

Giuridici

Socio-Sanitaria

sull’Immigrazione

(ASGI),
9

volontariato
e

per
per

l’Assistenza
i

Diritti

di
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Sinti

o jedno zezwolenie dla obywateli państw

przeciwko Presidenza del Consiglio dei

trzecich na pobyt i pracę na terytorium

Ministri – Dipartimento per le politiche

państwa członkowskiego oraz w sprawie

della famiglia, Ministero dell’Economia

wspólnego zbioru praw dla pracowników

e delle Finanze

z państw trzecich przebywających legalnie

Cittadini

Stranieri,

Rom

e

w państwie członkowskim i art. 14 ust. 1
Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa

lit. e) dyrektywy Rady 2009/50/WE z dnia

2003/109/WE – Status obywateli państw

25 maja 2009 r. w sprawie warunków

trzecich

rezydentami

wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich

długoterminowymi – Artykuł 11 –

w celu podjęcia pracy w zawodzie

Dyrektywa

wymagającym

będących
2011/98/UE

pracowników

z

posiadających

jedno

–

Prawa

państw

wysokich

kwalifikacji

należy interpretować w ten sposób, że nie

trzecich
–

stoją one na przeszkodzie uregulowaniu

Artykuł 12 – Dyrektywa 2009/50/WE –

państwa członkowskiego wykluczającemu

Prawa

trzecich

możliwość korzystania przez obywateli

posiadających niebieską kartę UE –

państw trzecich, o których mowa w tych

Artykuł 14 – Dyrektywa 2011/95/UE –

dyrektywach, z przyznawanej rodzinom

Prawa

karty umożliwiającej uzyskanie rabatów

obywateli

zezwolenie

państw

beneficjentów

międzynarodowej

–

ochrony

Artykuł

29

lub

–

zniżek

taryfowych

przy zakupie

Równość traktowania – Zabezpieczenie

towarów i usług dostarczanych przez

społeczne – Rozporządzenie (WE) nr

publiczne lub prywatne podmioty, które

883/2004

zawarły umowę z rządem tego państwa

–

Koordynacja

systemów

członkowskiego.

zabezpieczenia społecznego – Artykuł 3
–

Świadczenia

rodzinne

–

Pomoc

społeczna – Ochrona socjalna – Dostęp

Artykuł 11 ust. 1 lit. d) dyrektywy Rady

do towarów i usług – Uregulowanie

2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r.

państwa członkowskiego wykluczające

dotyczącej

możliwość korzystania przez obywateli

trzecich

państw trzecich z „karty rodziny”

długoterminowymi należy interpretować

statusu

obywateli

będących

państw

rezydentami

w ten sposób, że również nie stoi on na
*) Artykuł 12 ust. 1 lit. e) dyrektywy

przeszkodzie takiemu uregulowaniu, o ile

Parlamentu

Rady

zgodnie z ustawodawstwem krajowym

2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r.

tego państwa członkowskiego taka karta

w sprawie procedury jednego wniosku

nie

Europejskiego

i

10

jest

objęta

zakresem

pojęć
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„zabezpieczenia społecznego”, „pomocy

uregulowaniu, jeżeli wspomniana karta

społecznej” lub „ochrony socjalnej.

jest

objęta

systemem

pomocy

ustanowionym przez władze publiczne, do
Artykuł

29

dyrektywy

Parlamentu

którego

może

zwrócić

się

osoba

Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia

nieposiadająca zasobów wystarczających

13 grudnia 2011 r. w sprawie norm

do zaspokojenia podstawowych potrzeb

dotyczących

swoich i swojej rodziny.

kwalifikowania

obywateli

państw trzecich lub bezpaństwowców jako
beneficjentów ochrony międzynarodowej,

Artykuł 11 ust. 1 lit. f) dyrektywy

jednolitego statusu uchodźców lub osób

2003/109, art. 12 ust. 1 lit. g) dyrektywy

kwalifikujących się do otrzymania ochrony

2011/98 i art. 14 ust. 1 lit. g) dyrektywy

uzupełniającej oraz zakresu udzielanej

2009/50

ochrony należy interpretować

sposób, że stoją one na przeszkodzie

w ten

sposób, że stoi on na przeszkodzie takiemu

należy interpretować

w ten

takiemu uregulowaniu.

Obywatelstwo Unii Europejskiej
Wyrok

Trybunału

6 października

(izba)

2021

r.

z

w

dnia

pokładzie

sprawie

pływającej

jednostki

rekreacyjnej – System sankcji mający

C-35/20, A

zastosowanie

w

przypadku

przemieszczania się między państwami
prejudycjalne

–

członkowskimi bez dowodu tożsamości

Obywatelstwo Unii – Prawo obywateli

lub paszportu – System kary grzywny

Unii do swobodnego przemieszczania się

w stawkach dziennych – Obliczanie

na terytorium państw członkowskich –

grzywny

Artykuł

miesięcznego

Odesłanie

21

TFUE

–

Dyrektywa

na

podstawie
dochodu

średniego
sprawcy

–

2004/38/WE – Artykuły 4 i 5 –

Proporcjonalność – Dolegliwość kary

Obowiązek

w stosunku do czynu zabronionego

posiadania

przy

sobie

dowodu tożsamości lub paszportu –
Rozporządzenie
(kodeks

(WE)

graniczny

nr

*) Prawo obywateli Unii do swobodnego

562/2006

Schengen)

przemieszczania się przewidziane w art. 21

–

Załącznik VI – Przekroczenie granicy

TFUE

morskiej państwa członkowskiego na

2004/38/WE Parlamentu Europejskiego
11

i

uściślone

w

dyrektywie
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i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

*) Prawo obywateli Unii do swobodnego

w sprawie

Unii

przemieszczania się przewidziane w art. 21

i członków ich rodzin do swobodnego

ust. 1 TFUE należy, przy uwzględnieniu

przemieszczania się i pobytu na terytorium

przepisów

państw

granic

prawa

obywateli

członkowskich,

rozporządzenie
i uchylającej

zmieniającej

(EWG)

nr

dyrektywy

1612/68

dotyczących

określonych

w

przekraczania
rozporządzeniu

(WE) nr 562/2006, zmienionym przez

64/221/EWG,

rozporządzenie

(UE)

nr

610/2013,

68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG,

interpretować w ten sposób, że nie stoi ono

75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG,

na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu,

90/365/EWG i 93/96/EWG, należy, przy

na mocy którego państwo członkowskie

uwzględnieniu

przepisów

zobowiązuje

przekraczania

granic

dotyczących

obywateli,

pod

w

rygorem sankcji karnych, do posiadania

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego

przy sobie ważnego dowodu tożsamości

i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca

lub paszportu, gdy wjeżdżają oni na jego

2006 r. ustanawiającym wspólnotowy

terytorium, przybywając z innego państwa

kodeks zasad regulujących przepływ osób

członkowskiego, o ile obowiązek ten nie

przez

warunkuje

granice

Schengen),

określonych

swoich

(kodeks

graniczny
przez

wymierzania

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

w przypadku

i

wspomnianego

Rady

zmienionym

prawa

(UE)

nr

610/2013

z

dnia

wjazdu,

kar

a

reguły

przewidzianych
niedochowania

obowiązku

są

zgodne

26 czerwca 2013 r., interpretować w ten

z ogólnymi zasadami prawa Unii, w tym

sposób, że nie stoi ono na przeszkodzie

z zasadami

uregulowaniu

mocy

i niedyskryminacji. Podróż do danego

członkowskie

państwa członkowskiego z innego państwa

którego
zobowiązuje

krajowemu,
państwo
swoich

na

obywateli,

pod

proporcjonalności

członkowskiego odbywana na pokładzie

rygorem sankcji karnych, do posiadania

pływającej

przy sobie ważnego dowodu tożsamości

i z przepłynięciem

lub paszportu, gdy odbywają oni podróż,

międzynarodowe

niezależnie od środka transportu i trasy, do

warunkach przewidzianych w pkt 3.2.5

innego państwa członkowskiego, o ile

akapit drugi załącznika VI do tego

reguły wymierzania tych sankcji są zgodne

rozporządzenia, do przypadków, których

z

można zwrócić się o okazanie takiego

ogólnymi

zasadami

w tym z zasadami

prawa

Unii,

proporcjonalności

dokumentu.

i niedyskryminacji.
12

jednostki

rekreacyjnej

przez
zalicza

wody
się,

na
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*) Artykuł 21 ust. 1 TFUE oraz art. 4 i 36

ważnego

dyrektywy 2004/38 w świetle art. 49 ust. 3

paszportu nakłada karę grzywny, która

Karty

może

praw

podstawowych

Unii

dowodu

tożsamości

orientacyjnie

wynosić

lub
20%

Europejskiej należy interpretować ten

miesięcznego dochodu netto sprawcy,

sposób, że stoją one na przeszkodzie

w razie

systemowi sankcji karnych, w ramach

proporcjonalna do wagi przestępstwa,

którego

będącego przestępstwem mniejszej wagi.

państwo

członkowskie

za

gdy

taka

grzywna

nie

jest

przekroczenie granicy państwowej bez

Ochrona środowiska
dnia

obrzeża tego terenu, o ile są one konieczne

28 października 2021 r. w sprawie

do umożliwienia chronionym gatunkom

C-357/20, IE przeciwko Magistrat der

zwierząt wymienionym w lit. a) załącznika

Stadt Wien

IV do tej dyrektywy, takim jak Cricetus

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

cricetus (chomik europejski), skutecznego
rozrodu.

Odesłanie prejudycjalne – Ochrona
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory – Dyrektywa 92/43/EWG –

*) Artykuł 12 ust. 1 lit. d) dyrektywy

Artykuł 12 ust. 1 – System ścisłej

92/43 należy interpretować w ten sposób,

ochrony gatunków zwierząt – Załącznik

że tereny rozrodu chronionego gatunku

IV lit. a) – Cricetus cricetus (chomik

zwierząt muszą korzystać z ochrony tak

europejski)

długo,

–

Tereny

odpoczynku

jak

jest
temu

to

konieczne,

gatunkowi

aby

i tereny rozrodu – Pogarszanie stanu

umożliwić

zwierząt

lub niszczenie

skuteczny rozród, w związku z czym
ochrona ta rozciąga się również na tereny

*) Artykuł 12 ust. 1 lit. d) dyrektywy Rady

rozrodu, które nie są już zajmowane, jeżeli

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.

istnieje

w sprawie

prawdopodobieństwo,

ochrony

siedlisk

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

wystarczająco
iż

wysokie
ów

gatunek

zwierząt powróci na te tereny.

należy interpretować w ten sposób, że
pojęcie „terenu rozrodu”, o którym mowa

*) Artykuł 12 ust. 1 lit. d) dyrektywy

w

92/43 należy interpretować w ten sposób,

tym

przepisie,

obejmuje

również
13
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że

pojęcia

stanu”

odpoczynku chronionego gatunku zwierząt

i „niszczenia”, o których mowa w tym

lub całkowitą utratę tej funkcjonalności,

przepisie, należy interpretować w ten

niezależnie

sposób, iż oznaczają one, odpowiednio,

niezamierzonego

stopniowe ograniczanie funkcjonalności

naruszeń.

ekologicznej

„pogarszania

terenu

rozrodu

od

zamierzonego
charakteru

lub
takich

lub

Podatki
dnia

w sprawie wspólnego systemu podatku od

sprawie

wartości dodanej należy interpretować

C-717/19, Boehringer Ingelheim RCV

w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie

GmbH UPC Co. KG Magyarországi

przepisom krajowym, które przewidują, iż

Fióktelepe przeciwko Nemzeti Adó- és

przedsiębiorstwo farmaceutyczne nie może

Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

odliczyć

Wyrok

Trybunału

6 października

2021

(izba)
r.

z

w

od

podstawy opodatkowania

podatkiem od wartości dodanej części
Odesłanie prejudycjalne – Podatek od

swojego

wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa

sprzedaży

2006/112/WE – Artykuł 90 ust. 1 –

finansowanych przez państwowy zakład

Obniżenie

ubezpieczeń

podstawy

w przypadku

opodatkowania

obniżenia

ceny

obrotu

produktów

przedsiębiorstwo

po

pochodzącego

leczniczych

zdrowotnych,
to

ze

wypłaca

którą
temu

dokonaniu dostawy – Składki wpłacane

zakładowi na podstawie umowy zawartej

przez przedsiębiorstwo farmaceutyczne

między nim a tym przedsiębiorstwem, ze

na

zakładu

względu na to, że kwoty wypłacone z tego

ubezpieczeń zdrowotnych – Artykuł 273

tytułu nie zostały określone na podstawie

–

administracyjne

kryteriów uprzednio ustanowionych przez

ustanowione przez przepisy krajowe

owo przedsiębiorstwo w ramach jego

w celu

polityki handlowej i wypłaty te nie zostały

rzecz

państwowego

Formalności
skorzystania

obniżenia

–

z

Zasada

prawa

do

dokonane w celach promocyjnych.

neutralności

podatkowej i zasada proporcjonalności
*) Artykuł 90 ust. 1 i art. 273 dyrektywy
*) Artykuł 90 ust. 1 dyrektywy Rady

2006/112 należy interpretować w ten

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

sposób, że stoją one na przeszkodzie
14
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przepisom krajowym, które uzależniają

stwierdzającą

obniżenie

skutkującej zwrotem, nawet jeśli taka

a

posteriori

podstawy

wykonanie

opodatkowania podatkiem od wartości

faktura

dodanej

a wykonanie tej transakcji może zostać

od

warunku,

aby

podatnik

uprawniony do zwrotu posiadał fakturę
na

wystawioną

jego

nie

została

transakcji
wystawiona,

wykazane w inny sposób.

nazwisko,

dnia

*) Uregulowanie państwa członkowskiego,

sprawie

które w celu dokonania płatności na

BULGARIA”

terytorium krajowym w kwocie równej

EOOD przeciwko Teritoriałna direkcija

ustalonemu progowi lub od niego wyższej

na Natsionalnata agentsia za prihodite –

zakazuje osobom fizycznym i prawnym

Sofia

płatności w gotówce i wymaga od nich

Wyrok

Trybunału

6 października
C-544/19,

(izba)

2021

r.

„ECOTEX

w

z

dokonania

przelewu

lub

wpłaty

płatniczy,

nie

jest

na

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 63

rachunek

TFUE – Swobodny przepływ kapitału –

zakresem

Dyrektywa (UE) 2015/849 – Zakres

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

stosowania – Uregulowanie krajowe

2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie

wymagające

płatności

zapobiegania wykorzystywaniu systemu

kwotę

finansowego do prania pieniędzy lub

dokonania

przekraczających
wyłącznie

w

określoną

drodze

przelewu

stosowania

finansowania

lub

objęte

dyrektywy

terroryzmu,

zmieniającej

poprzez zdeponowanie na rachunku

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

płatniczym – Artykuł 65 TFUE –

i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej

Względy uzasadniające – Zwalczanie

dyrektywę

oszustw podatkowych i uchylania się od

i Rady

opodatkowania – Proporcjonalność –

Komisji 2006/70/WE.

Parlamentu

2005/60/WE

Europejskiego
oraz

dyrektywę

Sankcje administracyjne o charakterze
karnym – Artykuł 49 Karty praw

*) Artykuł 63 TFUE w związku z art. 49

podstawowych

Unii

–

ust. 3 Karty praw podstawowych Unii

Zasady

legalności

oraz

Europejskiej należy interpretować w ten

proporcjonalności

Europejskiej

kar

do

sposób,

czynów

że

nie

sprzeciwia

się

on

uregulowaniu państwa członkowskiego,

zabronionych pod groźbą kary

które – w celu zwalczania oszustw
15

Biuletyn Europejski nr 10(93)/2021
podatkowych

i

uchylania

od

reżim sankcji, w ramach którego kwota

opodatkowania – po pierwsze, zakazuje

grzywny, która może być nałożona, jest

osobom

prawnym

obliczana na podstawie stałego odsetka od

dokonywania na terytorium krajowym

całkowitej kwoty płatności, która została

płatności w gotówce, jeżeli kwota tej

dokonana z naruszeniem tego zakazu, bez

płatności jest równa ustalonemu progowi

możliwości zróżnicowania tej grzywny

lub od niego wyższa, i wymaga w tym celu

w zależności od konkretnych okoliczności

dokonania

danego przypadku, pod warunkiem że

fizycznym

przelewu

rachunek

płatniczy,

w sytuacji

wypłaty

się

i

lub
w

wpłaty
tym

na

również

to

jest

właściwe

dla

przez

zagwarantowania realizacji tych celów

spółkę, i które, po drugie, w odpowiedzi

i nie wykracza poza to, co jest konieczne

na naruszenie tego zakazu przewiduje

do ich osiągnięcia.

Wyrok

o przyporządkowaniu

Trybunału

dywidendy

uregulowanie

(izba)

z

dnia

–

Zasada

14 października 2021 r. w sprawach

neutralności – Zasada pewności prawa –

połączonych

C-45/20

Zasady

E przeciwko

Finanzamt

i

C-46/20,
N

oraz

równoważności

i proporcjonalności

Z przeciwko Finanzamt G
*) Artykuł 168 lit. a) dyrektywy Rady
Odesłanie prejudycjalne – Podatek od

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

wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa

w sprawie wspólnego systemu podatku od

2006/112/WE – Artykuł 167, art. 168 lit.

wartości dodanej, zmienionej dyrektywą

a), art. 250 i art. 252 – Odliczenie

Rady 2009/162/UE z dnia 22 grudnia 2009

podatku naliczonego – Nieruchomość –

r., w związku z art. 167 tej zmienionej

Pomieszczenie

Instalacja

dyrektywy należy interpretować w ten

Decyzja

sposób, że nie stoi on na przeszkodzie

fotowoltaiczna

biurowe –
–

o przyporządkowaniu dająca prawo do

przepisom

odliczenia – Powiadomienie o decyzji

przez sąd krajowy tak, że w przypadku gdy

o przyporządkowaniu – Termin zawity

podatnikowi

na wykonanie prawa do odliczenia –

zadecydowania

Domniemanie przyporządkowania do

danego

prywatnego

przedsiębiorstwa, a najpóźniej z chwilą

w braku

majątku

powiadomienia

podatnika
o

krajowym

interpretowanym

przysługuje

dobra

o
do

prawo

do

przyporządkowaniu
majątku

swego

upływu ustawowego terminu na złożenie

decyzji
16
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rocznej deklaracji podatku obrotowego nie

do

umożliwiono

krajowemu

dodanej, uznając, że przyporządkowano je

stwierdzenia

do prywatnego majątku podatnika, chyba

takiego przyporządkowania owego dobra

że konkretne warunki prawne regulujące

w

lub

korzystanie z tej możliwości wskazują na

wystarczające wskazówki, organ ten może

to, że nie jest ona zgodna z zasadą

odmówić związanego z tym dobrem prawa

proporcjonalności.

Wyrok

dnia

młodzieży, kształcenie powszechne lub

21 października 2021 r. w sprawie

wyższe – Kształcenie powszechne lub

C-373/19,

wyższe – Podstawowe kursy pływania

organowi

właściwemu

podatkowemu

oparciu

o

wyraźną

Trybunału

decyzję

(izba)

Finanzamt

z

München

odliczenia

podatku

od

wartości

Abteilung III przeciwko Dubrovin &
*) Pojęcie „kształcenia powszechnego lub

Tröger GbR – Aquatics

wyższego” w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit.
Odesłanie prejudycjalne – Podatek od

i) i j) dyrektywy 2006/112/WE Rady

wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa

z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie

2006/112/WE – Artykuł 132 ust. 1 lit. i)

wspólnego systemu podatku od wartości

i j) – Zwolnienia dotyczące określonych

dodanej

czynności wykonywanych w interesie

sposób, że nie obejmuje ono udzielania

ogólnym

lekcji pływania przez szkołę pływania.

Wyrok

–

Kształcenie

Trybunału

dzieci

(izba)

z

lub

dnia

należy

Fiscală

21 października 2021 r. w sprawie

interpretować

pentru

w

ten

Contribuabili

Nerezidenţi

C-80/20, Wilo Salmson France SAS
przeciwko

Agenţia

de

Odesłanie prejudycjalne – Wspólny

Direcţia

system podatku od wartości dodanej

Finanţelor

(VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE –

Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de

Artykuły 167–171 i art. 178 lit. a) –

Administrare

Direcţia

Prawo do odliczenia VAT – Zwrot VAT

Finanţelor

na rzecz podatników mających siedzibę

Administraţia

w innym państwie członkowskim niż

Administrare
Generală

Generală
Publice

Naţională

Fiscală

Regională

–
a

Fiscală

Regională
Bucureşti

–
a

–

państwo
17
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Posiadanie

faktury

2008/9/WE

–

–

podatkowe

Dyrektywa

danych

niezbędnych

do

wniosku

uzasadnienia wniosku o zwrot, można

o zwrot – „Wyksięgowanie” faktury

uznać, że taki dokument nie stanowi

przez dostawcę – Wystawienie nowej

„faktury”

faktury – Nowy wniosek o zwrot –

2006/112, zmienionej dyrektywą 2010/45.

Odrzucenie

w

rozumieniu

dyrektywy

Odrzucenie
*) Artykuły 167–171 i 178 dyrektywy
*) Artykuły 167–171 i 178 dyrektywy

2006/112, zmienionej dyrektywą 2010/45,

Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada

oraz hipotezę pierwszą z art. 14 ust. 1 lit.

2006 r. w sprawie wspólnego systemu

a) dyrektywy 2008/9 należy interpretować

podatku od wartości dodanej, zmienionej

w ten sposób, że sprzeciwiają się one

dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia

temu, aby wniosek o zwrot podatku od

13 lipca 2010 r., oraz art. 14 ust. 1 lit. a)

wartości dodanej (VAT) dotyczący danego

Rady

dnia

okresu zwrotu został odrzucony z tego

12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe

tylko powodu, że ów VAT stał się

zasady

wymagalny we wcześniejszym okresie

dyrektywy

zwrotu

2008/9/WE
podatku

od

z

wartości

dodanej przewidzianego w dyrektywie

zwrotu,

2006/112/WE

podatnikom

zafakturowany dopiero w owym danym

siedziby

państwie

w

niemającym
członkowskim

podczas

gdy

został

on

okresie.

zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym
państwie

członkowskim

należy

*) Artykuły 167–171 i 178 dyrektywy

interpretować w ten sposób, że prawo do

2006/112, zmienionej dyrektywą 2010/45,

zwrotu podatku od wartości dodanej

oraz

(VAT) obciążającego dostawę towarów

interpretować

nie

przez

jednostronne anulowanie faktury przez

siedziby

dostawcę po wydaniu przez państwo

w państwie zwrotu, lecz mającego siedzibę

członkowskie zwrotu decyzji odrzucającej

w innym państwie członkowskim, jeżeli

wniosek o zwrot podatku od wartości

ów podatnik nie znajduje się w posiadaniu

dodanej (VAT), który opierał się na tej

faktury

dyrektywy

fakturze, oraz wówczas gdy decyzja ta

2006/112, zmienionej dyrektywą 2010/45,

stała się już ostateczna, po czym nastąpiło

dotyczącej nabycia odnośnych towarów.

wystawienie

Tylko wtedy, gdy dokument jest dotknięty

w późniejszym

wadami, które pozbawiają krajowe organy

faktury dotyczącej tych samych dostaw,

może

podatnika

być

wykonywane

niemającego

w

rozumieniu

18
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które nie zostały zakwestionowane, nie ma

ani na okres, z tytułu którego powinno ono

żadnego wpływu na istnienie prawa do

zostać wykonane.

zwrotu VAT, które zostało już wykonane,

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

podatku

dnia

od

wartości

dodanej,

21 października 2021 r. w sprawie

przewidzianego

C-396/20, CHEP Equipment Pooling NV

2006/112/WE, podatnikom niemającym

przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal

siedziby

Fellebbviteli Igazgatósága

zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym

w

państwie

w

dyrektywie

państwie

członkowskim

członkowskim

w

Odesłanie prejudycjalne – Podatki –

z zasadami

Podatek od wartości dodanej (VAT) –

i dobrej administracji należy interpretować

Zasady

w ten sposób, że sprzeciwia się on temu,

zwrotu

podatnikom
w państwie

podatku

niemającym
członkowskim

VAT

aby

siedziby
zwrotu

neutralności

związku

organ

podatkowej

podatkowy

członkowskiego zwrotu, w przypadku gdy

–

Dyrektywa 2008/9/WE – Artykuł 20 ust.

uzyskał

1 – Żądanie przez państwo członkowskie

okoliczności

w

zwrotu

informacji

przedstawionych

dodatkowych

informacji

państwa

–

pewność,

stosownie

świetle

do

dodatkowych
przez

być

podatnika, że kwota podatku od wartości

udzielenie

dodanej rzeczywiście naliczona, wskazana

dodatkowych informacji – Niezgodność

na fakturze załączonej do wniosku o zwrot

między kwotą widniejącą we wniosku

jest wyższa od kwoty widniejącej w tym

o zwrot

na

wniosku, dokonał zwrotu podatku od

przedstawionych fakturach – Zasada

wartości dodanej wyłącznie w wysokości

dobrej

Zasada

odpowiadającej tej ostatniej kwocie, bez

neutralności VAT – Termin zawity –

zwrócenia się uprzednio do podatnika, z

Skutki w odniesieniu do korekty błędu

zachowaniem należytej staranności i za

podatnika

pomocą środków, które wydają mu się

Informacje,
przedmiotem

a

które
wniosku

kwotą

administracji

mogą
o

wskazaną
–

najbardziej odpowiednie, o skorygowanie
*) Artykuł 20 ust. 1 dyrektywy Rady

jego wniosku o zwrot w drodze wniosku,

2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r.

który uznaje się za złożony w tym samym

określającej szczegółowe zasady zwrotu

dniu co pierwotny wniosek.
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Wyrok

Trybunału

(izba)

z

wartości dodanej należy interpretować

dnia

28 października 2021 r. w sprawie

w ten

C-324/20,

o charakterze jednorazowym, w przypadku

Finanzamt

B

przeciwko

sposób,

którego

X-Beteiligungsgesellschaft mbH

w ratach,

że

świadczenie

wynagrodzenie
nie

jest

jest

objęte

usług
płatne

zakresem

stosowania tego przepisu.

Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa
2006/112 WE – Podatek od wartości
dodanej (VAT) – Świadczenie usług –

*) Artykuł 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112

Artykuł 63 – Wymagalność VAT –

należy interpretować w ten sposób, że

Artykuł 64 ust. 1 – Pojęcie „świadczenia

w przypadku porozumienia o rozłożeniu

związanego

–

płatności na raty braku zapłaty jednej z rat

charakterze

wynagrodzenia przed jej wymagalnością

z

Świadczenie

płatnością
o

rat”

–

nie można uznać za niewywiązanie się

Artykuł 90 ust. 1 – Obniżenie podstawy

z płatności w rozumieniu tego przepisu

opodatkowania

i z tego względu nie może on prowadzić

jednorazowym

płatne

w

ratach

–

Pojęcie

do obniżenia podstawy opodatkowania.

„niewywiązania się z płatności”
*) Artykuł 64 ust. 1 dyrektywy Rady
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r.
w sprawie wspólnego systemu podatku od

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

więcej małych browarów jako jednego

dnia

28 października 2021 r. w sprawach

niezależnego

małego

połączonych C-221/20 i C-223/20, A Oy,

Obowiązek transpozycji

browaru

–

B Oy
*) Artykuł 4 ust. 2 zdanie drugie
Odesłanie prejudycjalne – Podatki –

dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia

Dyrektywa

19 października

1992

akcyzowe – Piwo – Artykuł 4 ust. 2 –

harmonizacji

struktury

Możliwość

akcyzowych

92/83/EWG
stosowania

–

Podatki

obniżonych

od

r.

alkoholu

w

sprawie
podatków

i

napojów

stawek podatku akcyzowego do piwa

alkoholowych należy interpretować w ten

produkowanego przez niezależne małe

sposób, że państwo członkowskie, które

browary – Traktowanie dwóch lub

wdroży przewidzianą w art. 4 ust. 1 tej
20

Biuletyn Europejski nr 10(93)/2021
dyrektywy

możliwość

stosowania

browarów, które współpracują i których

obniżonych stawek podatku akcyzowego

łączna produkcja roczna nie przekracza

do piwa produkowanego przez niezależne

200 000 hl, jako jednego niezależnego

małe browary, nie jest jednak zobowiązane

małego browaru.

do traktowania dwóch lub więcej małych

Pomoc państwa
Trybunału

Wyrok

(izba)

z

dnia

(WE) nr 794/2004 – Artykuł 4 ust. 1 –

28 października 2021 r. w sprawach

Pojęcie „zmiany pomocy istniejącej”

połączonych od C-915/19 do C-917/19,
Eco Fox Srl, Alpha Trading SpA

*) Artykuły 107 i 108 TFUE, a także

unipersonale, Novaol Srl przeciwko

przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr

Fallimento

659/1999 z dnia 22 marca 1999 r.

Mythen

dell’Economia

e

SpA,

Ministero

delle

Finanze,

ustanawiającego

szczegółowe

zasady

Ministero dell’Ambiente e della Tutela

stosowania art. 108 [TFUE], zmienionego

del Territorio e del Mare, Ministero

rozporządzeniem Rady (UE) nr 734/2013 z

delle

dnia 22 lipca 2013 r., i rozporządzenia

politiche

agricole,

alimentari

e forestali, Ministero dello Sviluppo

Komisji

(WE)

nr

economico, Agenzia delle Dogane e dei

21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania

Monopoli

rozporządzenia

nr

794/2004
659/1999

z

dnia
należy

interpretować w ten sposób, że zmiana
Odesłanie

prejudycjalne

–

dozwolonego

Pomoc

przez

Komisję

państwa – Rynek biodiesla – System

preferencyjnego systemu podatkowego dla

pomocy ustanawiający kwoty biodiesla

biodiesla nie powinna zostać uznana za

zwolnione

podatku

nową pomoc, podlegającą obowiązkowi

akcyzowego – Zmiana zatwierdzonego

zgłoszenia na podstawie art. 108 ust. 3

systemu pomocy – Zmiana kryteriów

TFUE,

przydziału

kwot

zmienieniu z mocą wsteczną kryteriów

uprzedniego

zgłoszenia

z

zapłaty

–

Obowiązek
do

jeżeli

przydziału

Komisji

zmiana

kwot

ta

biodiesla

polega

na

objętych

Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr

w ramach tego systemu uprzywilejowaną

659/1999 – Artykuł 1 lit. c) – Pojęcie

stawką podatku akcyzowego, w zakresie,

„nowej

w jakim wspomniana zmiana nie wpływa

pomocy”

–

Rozporządzenie
21
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na

konstytutywne

elementy

dokonywaniu

oceny

przedmiotowego systemu pomocy, które

wcześniejszych

były

z rynkiem wewnętrznym.

badane

przez

Komisję

przy

wersji

zgodności
tego

systemu

Przepisy instytucjonalne
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia

obowiązek

6 października

2021

podniesionego

C-561/19,

Consorzio

r.

w

sprawie

skierowania

do

przed

Trybunału

nim

pytania

Italian

dotyczącego wykładni prawa Unii, chyba

Management, Catania Multiservizi SpA

że stwierdzi, iż pytanie to nie jest istotne

przeciwko Rete Ferroviaria Italiana

dla sprawy lub że dany przepis prawa Unii

SpA

stanowił

już

przedmiot

wykładni

Trybunału, albo że prawidłowe stosowanie
Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 267

prawa Unii jest tak oczywiste, iż nie

TFUE – Zakres obowiązku wystąpienia

pozostawia ono miejsca na jakiekolwiek

z odesłaniem prejudycjalnym przez

racjonalne wątpliwości.

sądy krajowe orzekające w ostatniej
instancji – Wyjątki od tego obowiązku –

Istnienie

takiej

Kryteria – Pytanie dotyczące wykładni

oceniać

z

prawa Unii podniesione przez strony

charakterystycznych

postępowania krajowego po wydaniu

i szczególnych trudności, jakie sprawia

przez Trybunał w tym postępowaniu

jego wykładnia, oraz niebezpieczeństwa

wyroku

rozbieżności w orzecznictwie wewnątrz

prejudycjalnego

–

Brak

udzielenia

pytania

prejudycjalne

odpowiedzi

należy

uwzględnieniem

cech

prawa

Unii

Unii.

wyjaśnienia przyczyn uzasadniających
potrzebę

ewentualności

na

Częściowa

Sąd ten nie może być zwolniony z tego

niedopuszczalność wniosku o wydanie

obowiązku tylko z tego powodu, że

orzeczenia w trybie prejudycjalnym

zwrócił się już do Trybunału z wnioskiem

–

o

wydanie

orzeczenia

w

trybie

*) Artykuł 267 TFUE należy interpretować

prejudycjalnym w tej samej sprawie

w ten sposób, że sąd krajowy, którego

krajowej. Jednakże wspomniany sąd może

orzeczenia

powstrzymać

według

nie
prawa

podlegają

zaskarżeniu

wewnętrznego,

ma

się

od

zwrócenia

się

z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału
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z właściwych dla postępowania przed tym

poszanowania

sądem

i skuteczności.

względów

niedopuszczalność,

powodujących
z

zasad

równoważności

zastrzeżeniem

Rolnictwo i rybołówstwo
Trybunału

Wyrok

6 października
C-119/20,

(izba)

2021

Līga

r.

Šenfelde

z

w

Rady

dnia

(WE)

nr

1698/2005

należy

sprawie

interpretować w ten sposób, że nie stoi on

przeciwko

na przeszkodzie temu, by rolnik, który
skorzystał z pomocy na rozpoczęcie

Lauku atbalsta dienests

działalności

gospodarczej

Odesłanie prejudycjalne – Wspólna

rozwoju

małych

polityka rolna – Finansowanie przez

przewidzianej w lit. a) ppkt (iii) tego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz

przepisu, mógł ją łączyć z pomocą na

Rozwoju

Obszarów

Wiejskich

rozpoczęcie działalności na rzecz młodych

(EFRROW)

–

program

rolników, przewidzianą w lit. a) ppkt (i)

rozwoju obszarów wiejskich na lata

tego przepisu, pod warunkiem że nie

2014–2020 – Rozporządzenie (WE) nr

zostanie przekroczona maksymalna kwota

1305/2013 – Artykuł 19 ust. 1 lit. a) –

przyznanej pomocy, o której mowa w ust.

Pomoc

6 wskazanego artykułu.

na

Krajowy

rozpoczęcie

gospodarczej

na

rzecz

działalności

na

rzecz

gospodarstw,

młodych

rolników – Pomoc na rzecz rozwoju

*) Artykuł 19 ust. 1 rozporządzenia nr

małych gospodarstw – Łączenie pomocy

1305/2013 należy interpretować w ten

–

sposób, że nie stoi on na przeszkodzie

Możliwość

odmowy

połączenia

uregulowaniu krajowemu, w myśl którego

pomocy

przyznanie

pomocy

na

rozpoczęcie

*) Artykuł 19 ust. 1 rozporządzenia

działalności

gospodarczej

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

rozwoju

małych

1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

przewidzianej w lit. a) ppkt (iii) tego

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów

przepisu, wyklucza uzyskanie pomocy na

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny

rozpoczęcie działalności na rzecz młodych

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

rolników, przewidzianej w lit. a) ppkt (i)

(EFRROW) i uchylającego rozporządzenie

tego przepisu.
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Wyrok

Trybunału

(izba)

z

2009

dnia

r.

ustanawiającego

14 października 2021 r. w sprawie

zasady

C-373/20, A.M. przeciwko Dyrektorowi

jednolitej przewidzianego w tytule III

Z.

rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009

Oddziału

Regionalnego
i

Restrukturyzacji

Agencji

wdrażania

szczegółowe

ustanawiającego

Modernizacji

systemów

Rolnictwa

w ramach

systemu

wspólne

wsparcia

płatności

zasady

dla

bezpośredniego

wspólnej

polityki

rolnej

Odesłanie prejudycjalne – Rolnictwo –

i ustanawiającego

określone

systemy

Wspólna polityka rolna – Systemy

wsparcia

rolników

należy

wsparcia bezpośredniego – Wspólne

interpretować w ten sposób, że z zakresu

zasady – System płatności jednolitych –

pojęcia „trwałych użytków zielonych”

Rozporządzenie (WE) nr 1120/2009 –

w rozumieniu

Artykuł 2 lit. c) – Pojęcie „trwałych

wyłączone

użytków zielonych” – Płodozmian –

znajdują

Naturalne i okresowe podtopienia łąk

ochrony i które podlegają naturalnym

oraz pastwisk położonych w strefie

i okresowym podtopieniom lub zalaniom,

szczególnej ochrony przyrodniczej

ponieważ takie podtopienia lub zalania nie

dla

tego

łąki
się

przepisu

ani

na

nie

pastwiska,

obszarze

są

które

specjalnej

mogą same w sobie skutkować poddaniem
*) Artykuł 2 lit. c) rozporządzenia Komisji

owych

(WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października

w rozumieniu wspomnianego przepisu.

Wyrok

terminu

Trybunału

(izba)

z

dnia

gruntów

–

„płodozmianowi”

Data

przyznania

14 października 2021 r. w sprawie

wspólnotowego prawa do ochrony oraz

C-186/18, José Cánovas Pardo SL

powzięcia

przeciwko

i poznania tożsamości sprawcy – Data

Club

de

Variedades

Vegetales Protegidas

wiedzy

o

naruszeniu

zaprzestania rozpatrywanych działań –
Kolejność

zdarzeń

–

Działania

Odesłanie prejudycjalne – Wspólnotowa

o charakterze ciągłym – Ograniczenie

ochrona

do działań podjętych ponad trzy lata

odmian

roślin

–

Rozporządzenie (WE) nr 2100/94 –

wcześniej

Artykuł 96 – Obliczanie terminów
których

*) Artykuł 96 rozporządzenia Rady (WE)

mowa w art. 94 i 95 – Rozpoczęcie biegu

nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r.

przedawnienia

roszczeń,

o
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w sprawie

wspólnotowego

systemu

*) Artykuł 96 rozporządzenia nr 2100/94

należy

należy interpretować w ten sposób, że

interpretować w ten sposób, że trzyletni

ulegają przedawnieniu jedynie roszczenia

termin przedawnienia przewidziany w tym

na

przepisie dla roszczeń na podstawie art. 94

rozporządzenia dotyczące większej całości

i 95 tego rozporządzenia rozpoczyna bieg

działań

–

chronionej

ochrony

odmian

niezależnie

działanie

od

roślin

okoliczności,

stanowiące

czy

naruszenie

podstawie

art.

94

i

95

stanowiących
odmiany,

tego

naruszenie
które

zostały

podniesione ponad trzy lata od, z jednej

chronionej odmiany nadal trwa, lub też od

strony,

dnia, w którym wspomniane działanie

wspólnotowego prawa do ochrony odmian

ustało – po pierwsze, w dniu ostatecznego

roślin, a z drugiej strony – dowiedzenia się

udzielenia

do

przez posiadacza wspólnotowego prawa do

ochrony, a po drugie, w dniu, w którym

ochrony o istnieniu każdego z działań

wspólnotowego
wspólnotowego

posiadacz

prawa
prawa

do

ostatecznego

przyznania

będących częścią tej większej całości

ochrony dowiedział się o istnieniu tego

działań

działania i o tożsamości jego sprawcy.

i o tożsamości ich sprawcy.

rozpatrywanego

odrębnie

Swoboda przedsiębiorczości
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

dotyczące

kategoryzacji

28 października 2021 r. w sprawie

Informacje

C-95/20,

związanych z usługami inwestycyjnymi

„Varchev

Finans”

EOOD

o

kosztach

klientów
i

–

opłatach

przeciwko Komisia za finansov nadzor
*) Artykuł 56 ust. 2 i art. 72 ust. 2
Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa

rozporządzenia

2014/65/UE

(UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.

finansowych

–

Rynki
–

instrumentów

delegowanego

uzupełniającego

Rozporządzenie

dyrektywę
Rady

Parlamentu

delegowane (UE) 2017/565 – Firmy

Europejskiego

inwestycyjne – Artykuł 56 – Ocena

w odniesieniu

adekwatności i powiązane obowiązki

organizacyjnych i warunków prowadzenia

w zakresie prowadzenia rejestrów –

działalności przez firmy inwestycyjne oraz

Artykuł 72 – Przechowywanie danych –

pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej

Zasady przechowywania – Informacje

dyrektywy w związku z załącznikiem I do
25

i

Komisji

do

2014/65/UE
wymogów
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tego rozporządzenia delegowanego należy

usługami inwestycyjnymi w odrębnych

interpretować w ten sposób, że firmy

jednolitych rejestrach, w szczególności

inwestycyjne nie są zobowiązane do

w postaci informatycznej bazy danych,

przechowywania danych dotyczących ocen

ponieważ sposób przechowywania tych

adekwatności i przydatności produktów

danych może zostać swobodnie wybrany,

i usług inwestycyjnych dokonanych dla

pod warunkiem jednak, że spełnione będą

każdego

wymogi przewidziane w art. 72 ust. 1

klienta,

a

także

informacji
klientowi

wspomnianego

dotyczących kosztów i opłat związanych z

delegowanego.

przekazanych

każdemu

rozporządzenia

Swoboda świadczenia usług
dnia

zwrócono się o ocenę zgodności z prawem

14 października 2021 r. w sprawie

sankcji nałożonej za takie naruszenie,

C-231/20,

powinien konkretnie ocenić zgodność

Wyrok

Trybunału

(izba)

MT

z

przeciwko

z art. 56 TFUE sankcji przewidzianych

Landespolizeidirektion Steiermark

w mających

zastosowanie

przepisach

w świetle konkretnych zasad ich ustalania.

Odesłanie prejudycjalne – Swoboda
świadczenia usług – Artykuł 56 TFUE –
Gry losowe – Udostępnianie zakazanych

*) Artykuł 56 TFUE należy interpretować

loterii – Sankcje – Proporcjonalność –

w ten sposób, że nie stoi on na

Minimalne grzywny – Kumulacja –

przeszkodzie

Brak górnej granicy – Zastępcza kara

przewidującym

pozbawienia wolności – Proporcjonalny

w przypadku

udział w kosztach postępowania –

komercyjnych zakazanych loterii:

Artykuł

– nałożenie minimalnej grzywny od

49

ust.

3

Karty

praw

przepisom

krajowym
bezwzględnie,

udostępnienia

do

celów

każdego niedozwolonego automatu do

podstawowych Unii Europejskiej

gier, bez górnego limitu łącznej kwoty
*) Artykuł 56 TFUE należy interpretować

nałożonych grzywien, pod warunkiem że

w

postępowaniu

łączna kwota nałożonych grzywien nie

sankcji

będzie

ten

sposób,

dotyczącym

że

w

nałożenia

za

niewspółmierna

do

korzyści

naruszenie monopolu w dziedzinie gier

gospodarczej, jakiej mogłyby przysporzyć

losowych

podlegające karze wykroczenia;

sąd

krajowy,

do

którego
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–

wymierzenie

pozbawienia

zastępczej

wolności

kary

udział

w

kosztach

postępowania

każdego

wynoszący 10% nałożonych grzywien,

niedozwolonego automatu do gier, bez

pod warunkiem że udział ten nie jest

orzeczonych

nadmierny w stosunku do rzeczywistego

zastępczych kar pozbawienia wolności,

kosztu takiego postępowania ani nie

pod warunkiem że wymiar faktycznie

narusza

nałożonej zastępczej kary pozbawienia

ustanowionego w art. 47 Karty praw

wolności nie jest nadmierny w stosunku do

podstawowych Unii Europejskiej.

górnej

granicy

od

–

wymiaru

prawa

dostępu

do

sądu

wagi stwierdzonych wykroczeń, oraz

Transport
Wyrok

Trybunału

6 października

2021

(izba)
r.

z

w

i Rady

dnia

z

dnia

ustanawiającego

sprawie

11

lutego

2004

wspólne

r.

zasady

C-613/20, CS przeciwko Eurowings

odszkodowania i pomocy dla pasażerów w

GmbH

przypadku odmowy przyjęcia na pokład
albo odwołania lub dużego opóźnienia

Odesłanie prejudycjalne – Transport

lotów,

lotniczy – Rozporządzenie (WE) nr

(EWG) nr 295/91, należy interpretować

261/2004 – Artykuł 5 ust. 3 – Wspólne

w ten sposób, że strajk mający na celu

zasady odszkodowania i pomocy dla

dochodzenie

pasażerów

odmowy

przez pracowników postulatów płacowych

przyjęcia na pokład albo odwołania lub

lub postulatów w zakresie świadczeń

dużego opóźnienia lotów – Zwolnienie

socjalnych, rozpoczęty w odpowiedzi na

z obowiązku odszkodowania – Pojęcie

wezwanie

„nadzwyczajnych okoliczności” – Strajk

pracowników obsługującego przewoźnika

pracowników linii lotniczych – Strajk

lotniczego w ramach solidarności ze

pracowników spółki zależnej w ramach

strajkiem wymierzonym przeciwko spółce

solidarności

dominującej,

w

z

przypadku

pracownikami

spółki

uchylającego

przewoźnik

dominującej

realizacji

rozporządzenie

podnoszonych

związku

w
jest

zawodowego

stosunku

do

której

jedną

jej

spółek

z

zależnych, realizowany przez kategorię
*) Artykuł 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr

pracowników tej spółki zależnej, których

261/2004

obecność jest niezbędna dla realizacji lotu,

Parlamentu

Europejskiego
27

Biuletyn Europejski nr 10(93)/2021
i kontynuowany poza ramami czasowymi

w międzyczasie porozumienia ze spółką

pierwotnie

dominującą – nie jest objęty zakresem

zapowiedzianymi

przez

związek zawodowy w wezwaniu do

znaczeniowym

strajku,

okoliczności” w rozumieniu tego przepisu.

pomimo

osiągnięcia

pojęcia

„nadzwyczajnej

Zabezpieczenie społeczne
Wyrok

Trybunału

6 października

(izba)

2021

r.

z

w

dnia

niepełnosprawności

sprawie

refundacja

–

kosztów

leczenia

C-538/19, TS, UT, VU przeciwko Casa

alternatywną

Naţională de Asigurări de Sănătate,

świadczenia usług – Artykuł 56 TFUE

Casa

de

Asigurări

de

metodą

Całkowita
–

tą

Swoboda

Sănătate
*) Artykuł 20 rozporządzenia Parlamentu

Constanţa

Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
prejudycjalne

–

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Zabezpieczenie

społeczne

–

koordynacji

Ubezpieczenie

zdrowotne

–

społecznego,

Odesłanie

systemów

zabezpieczenia
zmienionego

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 –

rozporządzeniem

Artykuł 20 ust. 1 i 2 – Świadczenia

Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009

opieki zdrowotnej udzielane w państwie

z dnia 16 września 2009 r. w związku

członkowskim

państwo

z art. 56 TFUE należy interpretować w ten

miejsca zamieszkania ubezpieczonego –

sposób, że ubezpieczony, który poddał się

Uprzednie zezwolenie – Przesłanki –

w państwie członkowskim innym niż

Wymóg

państwo jego zamieszkania leczeniu, które

innym

niż

przedstawienia

orzeczenia

świadczeń

przewidzianych

lekarza krajowego publicznego systemu

należy

ubezpieczenia zdrowotnego, w którym

w ustawodawstwie

przepisano dane leczenie – Przepisanie

członkowskiego miejsca zamieszkania, jest

w ramach drugiej opinii lekarskiej,

uprawniony do pełnego zwrotu kosztów

wydanej

w

tego leczenia, z zastrzeżeniem warunków

innym

niż

państwie

członkowskim

państwo

zamieszkania

do

Parlamentu

państwa

przewidzianych w rozporządzeniu, jeżeli

miejsca

ubezpieczony

ubezpieczonego,

ten

nie

mógł

uzyskać

alternatywnej metody leczenia, którego

zezwolenia właściwej instytucji zgodnie

zaletą

z art. 20 ust. 1 rozporządzenia, ponieważ,

jest

to,

że

nie

powoduje
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jakkolwiek lekarz należący do systemu

na podstawie drugiej opinii lekarskiej

ubezpieczenia

wydanej przez lekarza innego państwa

zdrowotnego

członkowskiego
potwierdził

miejsca

diagnozę

państwa

zamieszkania
i

członkowskiego

konieczność

i

w przeciwieństwie

które
do

–

pierwszego

pilnego leczenia, to przepisał on inne

zaleconego leczenia – nie powodowało

leczenie niż to, które ubezpieczony wybrał

niepełnosprawności.

Zamówienia publiczne
dnia

*) Artykuł 20 ust. 1 dyrektywy Parlamentu

sprawie

Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia

C-598/19, Confederación Nacional de

26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień

Centros

publicznych,

Wyrok

Trybunału

6 października

(izba)

2021

r.

Especiales

z

w
de

Empleo

uchylającej

dyrektywę

(Conacee) przeciwko Diputación Foral

2004/18/WE należy interpretować w ten

de Gipuzkoa

sposób, że nie stoi on na przeszkodzie
temu,

by

państwo

członkowskie

Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie

ustanawiało

zamówień publicznych – Dyrektywa

w stosunku do przesłanek określonych

2014/24/UE – Artykuł 20 – Zamówienia

w tym przepisie, wyłączając tym samym

zastrzeżone – Uregulowanie krajowe

z procedur

udzielania

zastrzegające

zamówień

publicznych

prawo

uczestnictwa

przesłanki

dodatkowe

zastrzeżonych

w niektórych procedurach udzielania

wykonawców

spełniających

zamówień

przewidziane

w

specjalnych

publicznych
ośrodków

na

rzecz

warunkiem

zatrudnienia

w dyrektywie

Zasady

przepisie,

poszanowania

traktowania i proporcjonalności.

nieprzewidziane
–

przesłanki
przez

pod
to

państwo członkowskie zasad równego

z inicjatywy społecznej – Dodatkowe
przesłanki

tym

niektórych

równego

traktowania i proporcjonalności
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Zasady ogólne
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia

*) Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE oraz

6 października

zasadę pierwszeństwa prawa Unii należy

2021

r.

w

sprawie

interpretować w ten sposób, że sąd

C-487/19, W.Ż.

krajowy
Odesłanie

prejudycjalne

–

rozpoznający

o wyłączenie

Państwo

wniosek

sędziego

zgłoszony

prawne – Skuteczna ochrona prawna w

w związku z odwołaniem, w którym sędzia

dziedzinach objętych prawem Unii –

sądu

Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE –

wykładni

Zasady nieusuwalności i niezawisłości

kwestionuje decyzję o przeniesieniu go

sędziów – Przeniesienie sędziego sądu

bez jego zgody, powinien – gdy taka

powszechnego

konsekwencja jest z punktu widzenia danej

bez

Odwołanie

jego

–

zgody

–

umocowanego

sytuacji

Postanowienie

i

do

dokonywania

stosowania

procesowej

prawa

Unii

nieodzowna

wydane

przez

zagwarantowania

Najwyższego

(Izba

Unii – uznać za niebyłe postanowienie, na

Spraw

mocy którego organ orzekający w ostatniej

o niedopuszczalności
sędziego

Sądu

Kontroli

Nadzwyczajnej

i

pierwszeństwa

dla

prawa

Publicznych)

(Polska)

–

Sędzia

instancji i w składzie jednego sędziego

powołany

przez

Prezydenta

odrzucił to odwołanie, jeżeli z całokształtu

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie

warunków i okoliczności, w jakich został

uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

przeprowadzony proces powołania tego

mimo

sędziego

orzeczenia

sądowego

orzekającego

jednoosobowo,

wstrzymującego wykonanie tej uchwały

wynika, że owo powołanie nastąpiło

w

przez

z rażącym

trybie

norm

oczekiwaniu

Trybunał

na

wydanie

orzeczenia

w

naruszeniem

stanowiących

podstawowych

integralną

część

prejudycjalnym – Sędzia niebędący

ustroju i funkcjonowania rozpatrywanego

niezawisłym

sądem

systemu sądownictwa oraz że zagrożona

mocy

jest prawidłowość skutku, do którego

ustawy – Pierwszeństwo prawa Unii –

doprowadził wspomniany proces, przez co

Możliwość

w przekonaniu jednostek mogły powstać

ustanowionym

i

bezstronnym
uprzednio
uznania

na

takiego

postanowienia o niedopuszczalności za

uzasadnione

wątpliwości

co

do

niebyłe

niezawisłości i bezstronności sędziego,
o którym tu mowa, wobec czego owego
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postanowienia nie można uznać za wydane

w rozumieniu przywołanego powyżej art.

przez

19 ust. 1 akapit drugi TUE.

niezawisły

i

bezstronny

sąd

ustanowiony uprzednio na mocy ustawy

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 października

w latach 20062008 został poprowadzony

2021 r. w sprawie Kapa i inni przeciwko

tymczasowy objazd dla pojazdów na czas

Polsce (skargi połączone nr 75031/13,

budowy odcinka drogi A2. Ruch pojazdów

75282/13, 75286/13 i 75292/13)

w bezpośrednim pobliżu domu skarżących,
zwłaszcza ciężarówek i innych pojazdów

Naruszenie art. 8 EKPC – prawo do

ciężkich

życia prywatnego – naruszenie prawa

Warszawy, wzrósł w tym czasie bardzo

do życia prywatnego poprzez naruszenie

istotnie. To z kolei spowodowało znaczny

„prawa

cichego

wzrost zanieczyszczeń, hałasu i zapylenia

konkretnej

środowiska naturalnego w bezpośrednim

do

czystego

środowiska”

i

wobec

kierujących

się

w

stronę

jednostki – zakłócenia ruchu drogowego

sąsiedztwie

spowodowane budową autostrady jako

Skarżący

źródło

odszkodowania i zadośćuczynienia za

naruszenia

poszanowania
poziom

prawa

mieszkania

hałasu

wysoki

straty

podjęli
na

próbę

zdrowiu

skarżących.
uzyskania
fizycznym

zanieczyszczeń

i psychicznym, przed sądami krajowymi,

z sąsiadującej z domem drogi jako

jednak bezskutecznie, mimo że ustalenia

źródło naruszenia prawa mieszkańców

sądów krajowych potwierdziły znaczny

domu

wzrost ruchu drogowego obok posesji

do

i

–

do

nieruchomości

poszanowania

życia

prywatnego, rodzinnego i mieszkania

skarżących – przede wszystkim nocą –
wynikający z

poprowadzenia objazdu

Sprawa dotyczyła budowy autostrady A2

drogi krajowej, jak również potwierdziły,

i jej

że poziom hałasu przy nieruchomości

wpływu

na

życie

okolicznych

mieszkańców. Dom skarżących znajduje

skarżących

się przy drodze krajowej N14, przez którą

normy ustawowe.
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dopuszczalne
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Skargi

do

EKPC

mieszkańców

wniosło

miejscowości

czworo

człowieka

Smolice,

i

postanowienia

podstawowych

wolności

chroniącego

expressis

będących rodziną i mieszkających w domu

verbis prawo do czystego i cichego

znajdującym się około kilometra od zjazdu

środowiska, to kwestia naruszenia art. 8

z autostrady A2 w Strykowie. Skarżący

Konwencji może pojawić się wówczas,

powołali się na art. 8 EKPC, zarzucając,

gdy poważne szkody na środowisku, takie

w szczególności,

jak

że

polskie

władze

hałas

i

zanieczyszczenia,

mają

dokonały nadmiernej ingerencji w ich

bezpośredni wpływ na życie konkretnej

prawo do życia prywatnego oraz że mogły

osoby.

i powinny były się lepiej przygotować do
prac

budowlanych,

zastrzeżeń

władz

zwłaszcza

wobec

Trybunał stwierdził, że Polska ignorowała

samorządowych,

zastrzeżenia mieszkańców co do objazdu

podnoszonych w kontekście tej budowy.

i tymczasowego końca drogi krajowej od
1996 r. W ten sposób polskie organy

Trybunał przychylił się do zarzutów

władzy w sposób nieuprawniony przyznały

skargi. Przypomniał, że każdy ma prawo

nadrzędne znaczenie interesom kierowców

do

życia

w stosunku do interesów mieszkańców.

prywatnego oraz mieszkania i jakkolwiek

Tym samym Trybunał stwierdził, że

brak jest w Konwencji o ochronie praw

naruszono art. 8 EKPC.

Wyrok (Izba) z dnia 26 października

mieszkaniowy przysługujący wyłącznie

2021 r. w sprawie Šaltinytë przeciwko

osobom do 35 roku życia nie stanowi

Litwie (skarga nr 32934/19)

naruszenia zakazu dyskryminacji ze

poszanowania

swojego

względu na wiek ani też prawa do
Brak naruszenia art. 14 EKPC w zw.

poszanowania własności (mienia)

z art. 1 Protokołu 1 do Konwencji –
zakaz dyskryminacji – dyskryminacja

Skarżąca jest Litwinką. W 2016 r. złożyła

ze względu na wiek – prawo do

wniosek

poszanowania

–

mieszkaniowego dla „młodych rodzin”.

zasada proporcjonalności – uzasadnione

W momencie składania wniosku była 37-

zróżnicowanie – interes publiczny –

letnią samodzielną matką, podczas gdy

margines

przepisy prawa krajowego definiowały

własności

uznania

(mienia)

–

dodatek
32

o

przyznanie

jej

dodatku
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„młodą rodzinę” jako rodzinę, w której

nich i tym samym zachętę dla odwrócenia

górna granica wieku każdego z rodziców

negatywnych tendencji demograficznych

wynosi 35 lat. Skarżąca odwołała się do

trapiących Litwę, której społeczeństwo

krajowych

administracyjnych

gwałtownie się starzeje, a młodzi ludzie

(w tym sądu ostatniej instancji) od decyzji

emigrują z kraju (rząd poparł swoją

odmawiającej przyznania dodatku – ale

argumentację

danymi

bezskutecznie.

wskazującymi,

że

sądów

statystycznymi

obywatele

litewscy

zawierają związki małżeńskie, występują
W skardze do ETPC skarżąca zarzuciła, że

o kredyt mieszkaniowy i zostają rodzicami

taki stan rzeczy stanowił dyskryminację ze

średnio pomiędzy 28 a 35 rokiem życia).

względu na wiek, zakazaną w art. 14
Konwencji o ochronie praw człowieka

Trybunał

uznał

i podstawowych wolności w związku z

i stwierdził,

naruszeniem jej prawa do poszanowania

uzasadniony i realizowany w interesie

mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do

publicznym.

Konwencji.

zdaniem ETPC, zachęca bowiem młode

że

argumenty
wskazany

Dodatek

rządu
cel

jest

mieszkaniowy,

osoby do posiadania większej liczby
Trybunał nie przychylił się do zarzutów

dzieci, a tym samym pozytywnie wpływa

skargi.

na

Stwierdził,

że

możliwość

krajowy

przyrost
Trybunał

demograficzny.

otrzymania dodatku wyłącznie przed 35

Wprawdzie

rokiem życia stanowiła zróżnicowanie

skarżącej, że wszyscy rodzice małych

traktowania osób znajdujących się w tym

dzieci powinni być uprawnieni do pomocy,

samym położeniu (to jest rodziców małych

ponieważ mają podobne potrzeby, bez

dzieci). Dodał, że sytuacja taka oznacza

względu na swój wiek, ale wskazał

dyskryminację ze względu na wiek, chyba

również

że odmienne traktowanie jest uzasadnione

ograniczonych

i proporcjonalne do uprawnionego celu,

oraz na margines uznania państwa w tej

który ma realizować.

materii. Ponadto Trybunał stwierdził, że

na

uznał

konieczność
zasobów

argument

dystrybucji
państwowych

przedmiotowy dodatek mieszkaniowy nie
Rząd litewski wskazał natomiast, że celem

jest jedynym świadczeniem, o które

dodatku mieszkaniowego dla „młodych

skarżąca

mogła

rodzin”

krajowe

przewiduje

jest

pomoc

w

uzyskaniu

mieszkania przez młodych ludzi, „na

świadczenia

dorobku”. Ma to stanowić wsparcie dla
33

się

ubiegać:
bowiem

przyznawane

w

prawo
również
oparciu
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o kryteria dochodowe, a nie wiekowe, do

Mając powyższe na uwadze, Trybunał

których skarżąca miała równy dostęp.

stwierdził, że nie naruszono Konwencji ani
Protokołu nr 1.
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