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Informacje
5 stycznia 2020 r. Stowarzyszenia Rad

sądowych. Wizyta odbyła się w związku

Sądów

z prośbą marszałka Senatu o wydanie

Europejskiej

opinii na temat nowelizacji ww. ustaw.

polskiemu

W dniu 16 stycznia Komisja Wenecka

Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu

wydała negatywną opinię w sprawie

oświadczenie wyrażające zaniepokojenie

przedmiotowej nowelizacji. Według opinii

„nową inicjatywą ustawodawczą polskiego

Komisji

parlamentu, zgodnie z którą polskim

niezależność

sądom

kontroli

https://www.coe.int/en/web/portal/-/venice

sędziów,

-commission-new-reform-in-poland-furth

Stanu

i

Najwyższych

Administracyjnych
(ACA-Europe)

Unii

przekazało

planuje

się

zakazać

powoływania

legalności

a naruszenie tego zakazu będzie skutkować
sankcjami

dyscyplinarnymi

do

zmiany

te

mogą

podważyć

sądów

(vide:

er-undermines-judicial-independence).

kary
17 stycznia 2020 r. Komisja Europejska

złożenia sędziego z urzędu włącznie”.

zadeklarowała, że weźmie pod uwagę

Chodzi o nowelizację ustaw sądowych

opinię Komisji Weneckiej dotyczącą tzw.

przyjętą przez Sejm 20 grudnia 2019 r.

ustawy

(tzw. ustawę dyscyplinującą sędziów).

dyscyplinującej

sędziów

przy

swojej ocenie polskich ustaw sądowych
i ich związku z wartością praworządności.

9 stycznia 2020 r. Komisarz Rady
Europy

ds.

praw

człowieka

Dunja
16

Mijatović wydała negatywną opinię ws.
ww.

ustawy

dyscyplinującej

stycznia

2020

r.

Parlament

Europejski przyjął rezolucję w sprawie

sędziów.

praworządności w Polsce i na Węgrzech,

Treść listu komisarz RE została podana do

w której stwierdza, że sytuacja w obu

publicznej wiadomości przez Ministerstwo

państwach się pogarsza i apeluje do

Spraw Zagranicznych.

Komisji

Europejskiej

o wykorzystanie

W dniach 9 i 10 stycznia 2020 r. odbyła

prawnych,

się wizyta delegacji Europejskiej Komisji

by

i

Rady

dostępnych

UE

narzędzi

wyeliminować

ryzyko

naruszania wartości unijnych. Parlament

na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisji

Europejski podkreślił, że każde wyraźne

Weneckiej), w składzie której są eksperci

ryzyko

z Bułgarii, Irlandii, Szwecji i Niemiec.

poważnego

naruszenia

przez

państwo członkowskie wartości unijnych

Komisja ma ocenić nowelizację ustaw

nie dotyczy wyłącznie tego państwa, ale
2
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wywiera też wpływ na pozostałe kraje UE.

Europy Wschodniej Polska znalazła się na

Za rezolucją opowiedziało się 446 posłów,

9 miejscu. Powyżej – zaczynając od lidera

przeciw było 178, od głosu wstrzymało się

– znalazły się Estonia, Czechy, Słowenia,

41.

Litwa, Łotwa, Słowacja, Bułgaria i Węgry.
Gorzej niż w Polsce z demokracją jest

Brytyjski parlament ostatecznie przyjął

m.in. w Chorwacji, Rumunii (także państw

projekt ustawy w sprawie porozumienia

członkowskich UE), Serbii, Macedonii

o wystąpieniu

Północnej, Ukrainie i Albanii.

z

UE,

tzw.

stycznia 2020

z końcem
22 stycznia

Izba

dniu
24 stycznia 2020 r. Komisja Europejska

zdecydowała, że nie będzie dalej forsować

wniosła do Trybunału Sprawiedliwości

poprawek do adekwatnej ustawy, co

o zastosowanie środków tymczasowych

oznacza, że jej projekt musi już tylko

w odniesieniu do przepisów dotyczących

uzyskać zgodę królowej. Ze strony unijnej

reżimu dyscyplinarnego wobec polskich

29 stycznia Parlament Europejski poparł

sędziów. Chodzi o zawieszenie stosowania

umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE,

spornych

a

wydania wyroku przez TSUE.

stycznia

r.

W

Lordów

30

2020

r.

Brexitu,

przyjęły

ją

państwa

przepisów prawa do

czasu

członkowskie w Radzie UE. Decyzja ta
otwiera

formalnie

drogę

do

Brexitu

27 stycznia 2020 r. w uroczystościach

i oznacza, że rozpocznie się 11-miesięczny

z okazji

obchodów

75.

okres przejściowy, w trakcie którego

wyzwolenia

obozu

Auschwitz

Londyn i Bruksela będą negocjować

wzięły

umowę o przyszłych relacjach.

państwa oraz 6 instytucji i organizacji

delegacje

rocznicy
udział

reprezentujące

54

międzynarodowych, m.in. Rady Europy
W styczniu 2020 r. „The Economist”
opublikował

ranking

demokratycznych.
zestawieniu

W

Polska

i UE oraz ONZ.

krajów
Komisja Europejska w opublikowanym

najnowszym
zamieniła

się

28

stycznia

2020

r.

miejscami z Węgrami i zajęła 57 miejsce

dotyczącym

spośród 167 państw na liście Democracy

poinformowała, że w programie Erasmus+

Index 2019. Przed rokiem zaklasyfikowano

i wcześniejszych programach tego typu

też

„wadliwych

przez ostatnie 30 lat uczestniczyło ponad

demokracji”. W tym roku w grupie 28

10 mln osób. Program obejmuje 34

państw zakwalifikowanych w raporcie do

państwa (28 państw członkowskich UE

Polskę

do

grupy

3

realizacji

sprawozdaniu
programu
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oraz Islandię, Liechtenstein, Norwegię,

rozprzestrzenianie

się

Macedonię Północną, Serbię i Turcją).

stanowi

Budżet aktualnego Erasmus+ na lata 2014–

publicznego o zasięgu międzynarodowym.

obecnie

koronawirusa

zagrożenie

zdrowia

2020 wynosi 14,7 mld euro.
31
28 stycznia 2020 r. Zgromadzenie
Parlamentarne
zaprezentowało

Rady

Europy

raport

krytycznie

stycznia

2020

r.

o

północy

zakończyło się trwające 47 lat członkostwo
Zjednoczonego Królestwa w UE. Po
formalnym

wystąpieniu Zjednoczonego

oceniający reformy sądownictwa w Polsce.

Królestwa z Unii Komisja Europejska

Posłanka-sprawozdawca Azadeh Rojhan

przygotowuje

Gustafsson powołała się m.in. na ustalenia

dotyczące

Komisji Weneckiej i dodała, że „polski

Obejmowałoby ono współpracę handlową

rząd nie wykazuje chęci współpracy

i gospodarczą,

z Radą

ścigania

Europy”.

Przyjęto

o monitorowaniu

Polski

rezolucję

przez

RE.

wytyczne

negocjacyjne

przyszłego

i

partnerstwa.

współpracę

wymiarów

organów

sprawiedliwości

w sprawach karnych, politykę zagraniczną,

Przyjęcie poparło 140 posłów ZP RE,

bezpieczeństwo

przeciw było 37, a 11 wstrzymało się od

w programach Unii oraz inne obszary

głosu. Podobnym monitoringiem objęte są

tematyczne.

i

obronę,

udział

m. in. Rosja, Turcja, Albania, Bośnia
i Hercegowina. Polska jest pierwszym

31 stycznia 2020 r. nastąpiło uroczyste

państwem członkowskim UE objętym

otwarcie

takim monitoringiem.

w którym udział wzięli reprezentanci 47

roku

sądowego

w

ETPC,

państw Rady Europy oraz organizacji
28 stycznia 2020 r. wiceprzewodnicząca

międzynarodowych. Ceremonię uświetniło

Jourová

seminarium naukowe nt. The European

spotkała się w Warszawie w sprawie

Convention on Human Rights: living

reformy sądownictwa m.in. z Ministrem

instrument at 70 oraz opening speech

Sprawiedliwości,

Prezesa ETPC, sędziego Linos-Alexandre

Komisji

Europejskiej

i Senatu,

marszałkami

Pierwszą

Najwyższego

Věra

oraz

Sejmu

Prezes
Prezes

Sądu

Sicilianos

Trybunału

stycznia

JY_ENG.pdf).

2020

r.

https://echr.coe.int/

Documents/Speech_20200131_Sicilianos_

Konstytucyjnego.

30

(vide:

Światowa

Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że
4
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Nowe akty prawne UE
[*)Podane informacje stanowią wybór nowych aktów prawnych UE we wskazanym miesiącu

Rozporządzenie wykonawcze Komisji

(Dz.Urz. L 32 z 15 stycznia 2020 r., s. 8–

(UE) nr 2020/21 z dnia 14 stycznia 2020 r.

15)

zmieniające rozporządzenie wykonawcze
(UE)

nr

79/2012

ustanawiające

Decyzja Rady (UE) 2020/135 z dnia

zasady

wykonywania

30 stycznia 2020 r. w sprawie zawarcia

niektórych przepisów rozporządzenia Rady

Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego

(UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii

administracyjnej oraz zwalczania oszustw

Północnej

w dziedzinie podatku od wartości dodanej

i Europejskiej

(Dz.Urz. L 11 z 15 stycznia 2020 r., s. 1–2)

Atomowej (Tekst mający znaczenie dla

szczegółowe

z

Unii

Europejskiej

Wspólnoty

Energii

EOG) (Dz.Urz. L 29 z 15 stycznia 2020 r.,
Decyzja Rady (UE) 2020/143 z dnia

s. 1–6)

28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowiska,
jakie ma być zajęte w imieniu Unii
Europejskiej

w

Administracyjnego

ramach

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego

Komitetu

Konwencji

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii

celnej

Północnej

z

Unii

Europejskiej

dotyczącej międzynarodowego przewozu

i Europejskiej

towarów z zastosowaniem karnetów TIR

Atomowej (Dz.Urz. L 29 z 15 stycznia

w odniesieniu

2020 r., s. 7–187)

do

zmiany

konwencji

Wspólnoty

Energii

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

Obywatelstwo Unii Europejskiej
Wyrok

Trybunału

22 stycznia

2020

(izba)
r.

w

z

dnia

C-32/19, AT

sprawie

Pensionsversicherungsanstalt

5

przeciwko
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Odesłanie prejudycjalne – Swobodny

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

przepływ osób – Obywatelstwo Unii –

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

Prawo do swobodnego przemieszczania

90/365/EWG

się i pobytu na terytorium państw

dokonywać w ten sposób, że w celu

członkowskich – Dyrektywa 2004/38/WE

uzyskania

– Artykuł 17 ust. 1 lit. a) – Prawo stałego

w przyjmującym państwie członkowskim

pobytu

przed

–

Nabycie

przed

upływem

i

93/96/EWG

prawa

stałego

upływem

należy

pobytu

nieprzerwanego

nieprzerwanego pięcioletniego okresu

pięcioletniego okresu pobytu, warunki

pobytu – Pracownik, który w chwili

odnoszące

zaprzestania

aktywności zawodowej przez co najmniej

osiągnął

aktywności

wiek

zawodowej

uprawniający

do

12

ubiegania się o emeryturę

się

do

prowadzenia

i

miesięcy

tam

nieprzerwanego

zamieszkiwania

przez

okres

przekraczający trzy lata mają zastosowanie
*) Wykładni art. 17 ust. 1 lit. a) dyrektywy

do

2004/38/WE Parlamentu Europejskiego

zakończenia

i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

osiągnął

w sprawie

w ustawodawstwie

prawa

obywateli

Unii

pracownika,

który

w

aktywności

chwili

zawodowej

wiek

określony
tego

państwa

i członków ich rodzin do swobodnego

członkowskiego jako wiek uprawniający

przemieszczania się i pobytu na terytorium

do ubiegania się o emeryturę.

państw

członkowskich,

rozporządzenie
i uchylającej

(EWG)

zmieniającej
nr

dyrektywy

1612/68

64/221/EWG,

Podatki
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dywidend

dnia

wypłaconych

22 stycznia 2020 r. w sprawie C-156/17,

przedsiębiorstwom

Köln-Aktienfonds

inwestowania

w

wartościowe

(UCITS)

Deka

przeciwko

Staatssecretaris van Finaciën

zbiorowego
zbywalne
–

papiery
Zwrot

pobranego podatku od dywidend –
Odesłanie prejudycjalne – Swobodny

Przesłanki

przepływ kapitału i swoboda płatności –

odmiennego traktowania – Kryteria

Ograniczenia

–

Opodatkowanie
6

–

Obiektywne

kryteria
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z natury rzeczy lub de facto korzystne

które

dla podatników będących rezydentami

inwestycyjnemu niebędącemu rezydentem

przewidują,

funduszowi

że

nie przyznaje się zwrotu podatku od
*) Artykuł 63 TFUE należy interpretować

dywidend, który musiał zapłacić w tym

w ten sposób, że nie stoi on na

państwie członkowskim, ze względu na to,

przeszkodzie

że nie spełnia on przewidzianych prawem

uregulowaniom

członkowskiego,

które

państwa

przewidują,

przesłanek, którym podlega ten zwrot,

że

funduszowi inwestycyjnemu niebędącemu

a mianowicie,

rezydentem nie przyznaje się zwrotu

udziałowcom lub uczestnikom corocznie,

podatku

od

najpóźniej w ósmym miesiącu po upływie

dywidend uzyskanych przez ten fundusz

roku obrotowego, w pełni dochodów

od podmiotów mających siedzibę w tym

z inwestycji,

państwie członkowskim, ze względu na to,

członkowskim jego siedziby dochód z jego

że nie wykazał on, iż jego udziałowcy lub

inwestycji, który nie został wypłacony jest

uczestnicy

uznawany

od

dywidend

pobranego

spełniają

przesłanki

że nie wypłaca swym

jeżeli

za

w

państwie

wypłacony

lub

jest

przewidziane w tych przepisach, o ile

uwzględniony w ramach podatku, który to

przesłanki te nie są de facto niekorzystne

państwo

dla funduszy inwestycyjnych niebędących

udziałowców lub uczestników, tak jakby

rezydentami,

podatkowe

zysk ten został wypłacony, i jeżeli

wymagają, by dowód spełnienia tych

w świetle celu jaki leży u podstaw tych

przesłanek został przedstawiony również

przesłanek, taki fundusz znajduje się

przez

w porównywalnej

a

fundusze

organy

inwestycyjne

będące

członkowskie

sytuacji

pobiera

z

od

sytuacją

rezydentami, czego zbadanie należy do

funduszu będącego rezydentem, któremu

sądu odsyłającego.

przysługuje zwrot tego podatku, czego
zbadanie należy do sądu odsyłającego.

*) Artykuł 63 TFUE należy interpretować
w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie
uregulowaniom państwa członkowskiego,

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 56

30 stycznia 2020 r. w sprawie C-725/18,

TFUE – Artykuł 36 Porozumienia

Anton van Zantbeek VOF przeciwko

o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Ministerraad

– Swoboda świadczenia usług – Podatek
7
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od transakcji giełdowych zawartych lub

rezydenta tego państwa członkowskiego

wykonanych w państwie członkowskim

przez

– Różnica w traktowaniu ze szkodą dla

niebędącego

usługobiorców korzystających z usług

ograniczeniem swobodnego świadczenia

profesjonalnych

usług

niebędących

pośredników
rezydentami

–

zawodowego

pośrednika

rezydentem,

co

wykonywanych

skutkuje

przez

takich

zawodowych pośredników, o ile przepisy

Ograniczenie – Względy uzasadniające

te oferują takiemu zleceniodawcy i owym
zawodowym

pośrednikom

ułatwienia,

*) Artykuł 56 TFUE i art. 36 Porozumienia

zarówno

o Europejskim Obszarze Gospodarczym

sprawozdawczych

z dnia 2 maja 1992 r. należy interpretować

podatkiem, jak i w zakresie jego płatności,

w ten sposób, że nie stoją one na

które zawężają owo ograniczenie do tego,

przeszkodzie

państwa

co konieczne do osiągnięcia zgodnych

wprowadzają

z prawem celów zamierzonych przez owe

przepisom

członkowskiego,
podatek

od

które
transakcji

giełdowych

w

zakresie

obowiązków

związanych

z

tym

przepisy.

zawartych lub wykonanych na zlecenie

dnia

paliwo do regularnego przewozu osób,

30 stycznia 2020 r. w sprawie C-513/18,

ale nie do okazjonalnego przewozu osób

Autoservizi

– Zasada równego traktowania

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

Giordano

società

cooperativa przeciwko Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli – Ufficio di

*) Artykuł 7 ust. 2 i 3 dyrektywy Rady

Palermo

2003/96/WE z
2003 r.

Odesłanie

prejudycjalne

Opodatkowanie

–

produktów

energetycznych

pierwsze,

jako

komercyjnego

olej

od

stosowany

restrukturyzacji

przepisów

ramowych

i

energii

elektrycznej

prywatne

przedsiębiorstwo

prowadzące działalność polegającą na

materiał napędowy” – Przepisy krajowe
podatek

października

należy interpretować w ten sposób, że po

2 i 3 – Pojęcie „komercyjnego oleju

nakładające

27

dotyczących opodatkowania produktów

Dyrektywa 2003/96/WE – Artykuł 7 ust.
wykorzystywanego

sprawie

wspólnotowych

energetycznych i energii elektrycznej –

gazowego

w

dnia

przewozie pasażerów, za pośrednictwem

gazu

usługi wynajmu autobusu lub autokaru

jako
8
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z kierowcą, wchodzi w jego zakres, pod

wykorzystywany

warunkiem, że pojazdy wynajmowane

regularnego

przez

przewidując jednak takiej stawki dla

to

przedsiębiorstwo

należą

do

jako

paliwo

do

osób,

nie

przewozu

kategorii M2 lub M3 w rozumieniu

stawki

dyrektywy 70/156/EWG, a po drugie, że

przewozu

nie stoi na przeszkodzie ustawodawstwu

ustawodawstwo to przestrzega zasady

krajowemu, które przewiduje obniżoną

równego traktowania, którą sąd odsyłający

stawkę

ustala.

podatku

komercyjny

akcyzowego
olej

na

stosowanej
osób,

do

pod

okazjonalnego
warunkiem,

że

napędowy

Rolnictwo i rybołówstwo
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

programem operacyjnym a beneficjentem

22 stycznia 2020 r. w sprawie C-814/18,

dotacji przyznanej w ramach EFR, tak iż

Ursa Major Services BV przeciwko

można

Minister van Landbouw, Natuur en

w stosunku do tego beneficjenta.

powołać

się

na

ten

przepis

Voedselkwaliteit
*) Artykuł 55 ust. 1 rozporządzenia nr
Odesłanie prejudycjalne – Wspólna

1198/2006 należy interpretować w ten

polityka rybołówstwa – Rozporządzenie

sposób, że kwotę, na którą wystawiono

(WE) nr 1198/2006 – Artykuł 55 ust. 1 –

fakturę beneficjentowi dotacji przyznanej

Wkład

w

finansowy

Funduszu

Europejskiego

Rybackiego

Europejskiego

Funduszu

–

Rybackiego i która została przez tego

Kwalifikowalny charakter wydatków –

beneficjenta pokryta, można uznać za

Warunek

wydatek

–

Wydatek

(EFR)

ramach

faktycznie

poniesiony przez beneficjentów – Pojęcie

faktycznie

poniesiony

w rozumieniu tego przepisu, nawet jeżeli
osoba trzecia, która wystawiła fakturę na tę

*) Artykuł 55 ust. 1 rozporządzenia Rady

kwotę, wniosła również wkład finansowy

(WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.

w dotowany projekt bądź to poprzez

w

Funduszu

potrącenie wierzytelności przysługującej

Rybackiego należy interpretować w ten

jej wobec beneficjenta z przysługującej

sposób, że ma on zastosowanie do relacji

temu

pomiędzy

wierzytelności wynikającej z podjętego

sprawie

Europejskiego

instytucją

zarządzającą
9
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przez nią zobowiązania do wniesienia

uzasadnione opłaconymi fakturami lub

wkładu, bądź też poprzez wystawienie

dokumentami księgowymi o równoważnej

oddzielnej faktury, pod warunkiem że ów

wartości dowodowej, czego sprawdzenie

wydatek

i

należycie

należy do sądu odsyłającego.

Wyrok

Trybunału

z

rolnych i środków spożywczych, art. 6

ów

wkład

są

(izba)

dnia

29 stycznia 2020 r. w sprawie C-785/18,

rozporządzenia

GAEC Jeanningros przeciwko Institut

(UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r.

national de l’origine et de la qualité

uzupełniającego

(INAO), Ministre de l’Agriculture et de

1151/2012 oraz art. 10 rozporządzenia

l’Alimentation, Ministre de l’Économie

wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014

et des Finances

z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiającego
zasady

delegowanego

Komisji

rozporządzenie

stosowania

rozporządzenia

nr

nr

Odesłanie prejudycjalne – Rolnictwo –

1151/2012 w związku z art. 47 Karty praw

Ochrona

podstawowych Unii Europejskiej należy

oznaczeń

geograficznych

i nazw pochodzenia produktów rolnych

interpretować

i środków spożywczych – Chroniona

w przypadku gdy Komisja Europejska

nazwa

–

uwzględniła wniosek organów państwa

specyfikacji

członkowskiego o dokonanie nieznacznej

o

zmianę

zmiany w specyfikacji chronionej nazwy

zaskarżony przed sądami krajowymi –

pochodzenia, sądy krajowe, do których

Orzecznictwo sądów krajowych, zgodnie

wniesiono odwołanie dotyczące zgodności

z

z prawem decyzji podjętej przez te organy

pochodzenia

Nieznaczna
produktu

którym

zmiana
–

„Comté”
w

Wniosek

odwołanie

staje

się

w

ten

sposób,

że

bezprzedmiotowe z chwilą zatwierdzenia

w

zmiany przez Komisję Europejską –

przekazania go Komisji zgodnie z art. 53

Skuteczna ochrona sądowa – Obowiązek

ust. 2 rozporządzenia nr 1151/2012, nie

orzeczenia w przedmiocie odwołania

mogą wyłącznie z tego powodu orzec

sprawie

tego

wniosku

w

celu

o umorzeniu toczących się przed nimi
*) Artykuł 53 ust. 2 rozporządzenia

postępowań.

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie systemów jakości produktów

10
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Swoboda przedsiębiorczości
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych

23 stycznia 2020 r. w sprawie C-578/18,

zasad

Energiavirasto

elektrycznej

rynku

wewnętrznego
i

uchylającej

energii

dyrektywę

2003/54/WE należy interpretować w ten
Odesłanie prejudycjalne – Odesłanie

sposób, że nie zobowiązuje on państw

prejudycjalne

wewnętrzny

członkowskich do przyznania organowi

Dyrektywa

regulacyjnemu kompetencji w zakresie

2009/72/WE – Artykuł 3 – Ochrona

rozstrzygania sporów między odbiorcami

konsumentów – Artykuł 37 – Obowiązki

będącymi

i uprawnienia organu regulacyjnego –

a operatorami systemu dystrybucyjnego

Pozasądowe rozstrzyganie sporów –

oraz

do

przyznania

Pojęcie „strony” – Prawo do odwołania

odbiorcy

będącemu

się od decyzji organu regulacyjnego –

domowym, który złożył skargę do tego

Skarga

organu przeciwko operatorowi systemu

energii

będącego

–

Rynek

elektrycznej

wniesiona

–

przez

gospodarstwem

odbiorcę
domowym

gospodarstwami

dystrybucyjnego,

w

domowymi

konsekwencji
gospodarstwem

statusu

„strony”

przeciwko przedsiębiorstwu będącemu

w rozumieniu tego przepisu oraz prawa do

operatorem systemu dystrybucji energii

odwołania się od decyzji wydanej przez

elektrycznej

ten organ w następstwie tej skargi.

*) Artykuł 37 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia

Zabezpieczenie społeczne
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

883/2004 – Zasiłki dla bezrobotnych –

dnia

23 stycznia 2020 r. w sprawie C-29/19,

Obliczanie

ZP przeciwko Bundesagentur für Arbeit

ostatniego wynagrodzenia otrzymanego
w

Odesłanie

prejudycjalne

–

państwie

zamieszkania

–

Nieuwzględnienie

członkowskim
–

Zbyt

krótki

miejsca
okres

Zabezpieczenie społeczne – Pracownicy

odniesienia – Wynagrodzenie otrzymane

migrujący – Rozporządzenie (WE) nr

po ustaniu stosunku pracy – Osoba,
11
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która

wcześniej

wykonywała

pracę

podstawę

stanowiącego

najemną w Szwajcarii

zasiłków

dla

obliczenia

bezrobotnych,

uwzględnienie

na

wynagrodzenia

*) Artykuł 62 ust. 1 i 2 rozporządzenia

otrzymywanego przez zainteresowanego

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

z tytułu tej pracy.

883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie

koordynacji

systemów

*) Artykuł 62 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr

należy

883/2004 należy interpretować w ten

interpretować w ten sposób, że stoi on na

sposób, że stoi on na przeszkodzie

przeszkodzie

państwa

ustawodawstwu państwa członkowskiego,

członkowskiego, które przewidując, iż

które przewidując, iż obliczenie wysokości

obliczenie

dla

zasiłków dla bezrobotnych opiera się na

bezrobotnych opiera się na wysokości

wysokości wcześniejszego wynagrodzenia,

wcześniejszego

nie

zabezpieczenia

społecznego

ustawodawstwu

wysokości

pozwala,

zasiłków

wynagrodzenia,

jeżeli

nie

pozwala,

jeżeli

wynagrodzenie

pobierania

pobierane przez zainteresowanego z tytułu

wypłacanego

ostatniej pracy najemnej wykonywanej na

zainteresowanemu z tytułu ostatniej pracy

podstawie tego ustawodawstwa zostało

najemnej wykonywanej na podstawie tego

ustalone i wypłacone dopiero po ustaniu

ustawodawstwa jest krótszy od okresu

stosunku

odniesienia

wynagrodzenia

okres

wynagrodzenia

przewidzianego

wspomniane

przez

pracy,

na

uwzględnienie

pobieranego

przez

zainteresowanego z tytułu tej pracy.

ustawodawstwo

w odniesieniu do ustalania wynagrodzenia

Zdrowie publiczne
dnia

konsumentów – Rozporządzenie (WE)

30 stycznia 2020 r. w sprawie C-524/18,

nr 1924/2006 – Decyzja wykonawcza

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

2013/63/UE – Oświadczenia żywieniowe

przeciwko Queisser Pharma GmbH &

i

Co KG

Artykuł 10 ust. 3 – Odniesienie do

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

zdrowotne

ogólnych,
Odesłanie

prejudycjalne

–

dotyczące

nieswoistych

żywności
korzyści

–
–

Zdrowie

Pojęcie „towarzyszenia” konkretnego

publiczne – Informowanie i ochrona

oświadczenia zdrowotnego – Obowiązek
12
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przedstawienia naukowych dowodów –

dla ogólnego stanu zdrowia, podczas gdy

Zakres

konkretne oświadczenie zdrowotne, które
ma mu towarzyszyć, znajduje się tylko na

*) Artykuł 10 ust. 3 rozporządzenia (WE)

odwrocie opakowania, a między nimi nie

nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego

jest ustanowiony wyraźny związek, jak na

i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie

przykład poprzez zastosowanie odsyłacza

oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

w postaci gwiazdki.

dotyczących

zmienionego

żywności,
(WE)

107/2008

*) Artykuł 10 ust. 3 rozporządzenia nr

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

1924/2006, zmienionego rozporządzeniem

15 stycznia 2008 r., należy interpretować

(WE) nr 107/2008, należy interpretować

w ten sposób, że ustanowiony w nim

w ten

wymóg, zgodnie z którym wszelkim

odniesienia do ogólnych, nieswoistych

odniesieniom do ogólnych, nieswoistych

korzyści

korzyści

stosowania

składnika odżywczego lub żywności dla

danego składnika odżywczego lub danej

ogólnego stanu zdrowia i związanego ze

żywność musi

towarzyszyć konkretne

zdrowiem dobrego samopoczucia muszą

oświadczenie

zdrowotne

zawarte

być uzasadnione dowodami naukowymi w

w wykazach, o których mowa w art. 13 lub

rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 6 ust. 1

14 tego rozporządzenia, nie jest spełniony

tego

w

wystarczy,

rozporządzeniem

wynikających

wypadku,

gdy

nr

ze

na

opakowaniu

sposób,

że

odniesienia

wynikających

rozporządzenia.
by

ze

W

takim

stosowania

tym

celu

odniesieniom

suplementu żywnościowego, na przedniej

towarzyszyły

stronie,

do

zdrowotne zawarte w wykazach, o których

korzyści

mowa w art. 13 lub w art. 14 tego

znajduje

ogólnych,

się

odniesienie

nieswoistych

wynikających

ze

stosowania

danego

szczególne

do

oświadczenia

rozporządzenia.

składnika odżywczego lub danej żywności

Zamówienia publiczne
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

Vivendi SA przeciwko Consip SpA,

30 stycznia 2020 r. w sprawie C-395/18,

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tim SpA – Direzione e coordinamento

13
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Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie
zamówień
roboty

publicznych

budowlane

na

lub

uchylającej dyrektywę 2004/18/WE nie

dostawy,
usługi

sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu,

–

na

podstawie

którego

instytucja

Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 18 ust.

zamawiająca

2 – Artykuł 57 ust. 4 – Fakultatywne

obowiązek wykluczyć wykonawcę, który

podstawy

Podstawa

złożył ofertę w postępowanie o udzielenie

wykluczenia dotycząca podwykonawcy

zamówienia, jeżeli w odniesieniu do

wymienionego w ofercie wykonawcy –

któregoś

Naruszenie

podwykonawcę

wymienionych w ofercie tego wykonawcy

obowiązków z dziedziny prawa ochrony

została stwierdzona podstawa wykluczenia

środowiska, prawa socjalnego i prawa

przewidziana w tym przepisie. Z kolei

pracy

krajowe

przepis ten w związku z art. 57 ust. 6 tej

przewidujące automatyczne wykluczenie

dyrektywy oraz zasada proporcjonalności

wykonawcy z powodu tego naruszenia

sprzeciwiają się uregulowaniu krajowemu

wykluczenia

–

przez

–

Uregulowanie

ma

z

prawo,

a

nawet

podwykonawców

przewidującemu automatyczny charakter
*) Artykuł 57 ust. 4 lit. a) dyrektywy
Parlamentu

Europejskiego

i

takiego wykluczenia.

Rady

2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie

zamówień

publicznych,

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 5 grudnia 2019 r.

obowiązków wynikających z art. 34

w sprawie Abil przeciwko Azerbejdżanowi

EKPC – prawo do skargi indywidualnej

(nr 2) (skarga nr 8513/11)
W zaplanowanych na 7 listopada 2010 r.
Naruszenie art. 3 Protokołu nr 1 do

wyborach parlamentarnych skarżący był

EKPC – prawo do wolnych wyborów –

zarejestrowany jako kandydat w okręgu

niewypełnienie

wyborczym

przez

Azerbejdżan

nr

11

(Garadagh).

W październiku 2010 r., przed oficjalnym
14
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rozpoczęciem kampanii wyborczej, plakaty

dokumentów

wyborcze kandydata pojawiły się w dwóch

2014 r.

nastąpił

w

październiku

miejscowościach jego okręgu wyborczego.
Okręgowa Komisja Wyborcza w Garadagh

W skardze do ETPC skarżący zarzucił

oraz Centralna Komisja Wyborcza uznały,

naruszenie art. 3 Protokołu nr 1 (prawo do

że

stanowiło

to

naruszenie

wyborczego,

chociaż

sam

zaprzeczał

informacjom

prawa

wolnych wyborów), art. 13 (prawo do

skarżący

skutecznego środka odwoławczego) i art.

o

ich

14

(zakaz

dyskryminacji)

Konwencji.

rozwieszeniu, wskazując wręcz, że zostały

W odniesieniu do zabrania akt ze skargą do

one

Trybunału

specjalnie

umieszczone

z

kancelarii

pełnomocnika

przedwcześnie, aby go zdyskredytować.

sformułowano także zarzut naruszenia art.

Ponadto

skarżył

proceduralne,

się

ponieważ

na

kwestie

34

Konwencji

ww.

komisje

indywidualnej).

(prawo

do

skargi

wyborcze nie dysponowały wiarygodnymi
dowodami przeciwko niemu, nadto nie

Trybunał zauważył m.in., że skarżący sam

doręczano mu wydawanych w sprawie

powiadomił Okręgową Komisję Wyborczą

decyzji,

o pojawieniu się plakatów w dwóch

a

komisje

wystarczająco

nie

zbadały

wnikliwie

jego

miejscowościach

okręgu

wyborczego,

argumentacji. Następnie właściwe sądy

podkreślając, że nie ma związku z ich

podtrzymały

powieszeniem,

pierwszy

ustalenia

delikt

komisji.

wyborczy

Za

w

następstwie

czego

otrzymał

komisja (pod nieobecność skarżącego i bez

ostrzeżenie, a za drugi (w ramach którego

powiadomienia go o tym fakcie, jak

podniesiono też zarzut kupowania głosów)

również bez przedstawienia stosownych

karę grzywny. Sąd Apelacyjny w Baku

dowodów) wydała ostrzeżenie (a w drugim

uwzględnił wniosek Okręgowej Komisji

przypadku

zdecydowała

Wyborczej

skarżącego

grzywną)

dotyczący
z

skarżącego
w wyborach,

skreślenia

listy

zaś

kandydatów

Sąd

o

ukaraniu
dotyczące

przedwczesnego prowadzenia kampanii.

Najwyższy

W trakcie

postępowania

miały

także

podtrzymał to stanowisko. W trakcie

miejsce znaczne opóźnienia w doręczaniu

przeszukania

skarżącemu

biura

pełnomocnika

odpisów

pism,

co

skarżącego przez policję w sierpniu 2014 r.

uniemożliwiło mu przygotowanie środków

została też bezprawnie przejęta znaczna

odwoławczych

część dokumentacji sprawy, w tym akta

minimalnego

dotyczące

terminu na dokonanie takich czynności.

skargi

do

ETPC.

Zwrot
15

z

zachowaniem

gwarantowanego

ustawą

Biuletyn Europejski nr 1 (72)/2020
Okoliczności te nie zostały następnie

miało zatem miejsce naruszenie art. 3

odpowiednio rozpatrzone przez orzekające

Protokołu nr 1.

sądy. Nie zostały też zbadane dowody, na
podstawie

których

doszło

do

W związku z powyższym ETPC za zbędne

dyskwalifikacji kandydata ani podnoszone

uznał odnoszenie się do zarzutu naruszenia

przez niego argumenty, w tym tak istotne

art.

jak te dotyczące pochodzenia plakatów.

(w odniesieniu

14

EKPC.

Trybunał
do

uznał

kwestii

też

zabrania

dokumentacji, w tym skargi do Trybunału,
W konkluzji Trybunał stwierdził, że

z kancelarii pełnomocnika skarżącego), że

zastosowane w sprawie procedury nie

doszło

dawały

Azerbejdżan obowiązków wynikających

skarżącemu

wystarczającej

do

niewypełnienia

przez

ochrony przed arbitralnością. W sprawie

z art. 34 EKPC.

Wyrok (Izba) z dnia 5 grudnia 2019 r.

posłużyć w trakcie spotkania ze skarżącą,

w sprawie Hambardzumyan przeciwko

ponadto założono u skarżącej podsłuch

Armenii (skarga nr 43478/11)

telefoniczny
łapówki

(w

oraz

nagrano

znaczonych

wręczenie
banknotach).

Naruszenie art. 8 EKPC – prawo do

Skarżąca dowiedziała się o zastosowaniu

poszanowania

kontroli

życia

prywatnego

operacyjnej

po

zakończeniu

i rodzinnego – brak naruszenia art. 6

postępowania przygotowawczego, w maju

EKPC – prawo do rzetelnego procesu

2010 r., kiedy umożliwiono jej dostęp do

sądowego

akt

postępowania.

Zdaniem

skarżącej

zgoda na prowadzenie kontroli operacyjnej
Skarżąca zajmowała stanowisko zastępcy

była nieważna, ponieważ nie została ona

naczelnika

w niej

zakładu

poprawczego

dla

wymieniona

z

nazwiska

jako

kobiet w Abovyan. Jedna ze skazanych

podmiot, którego dotyczy kontrola. Sąd

oskarżyła

łapówki

uznał skarżącą za winną przyjmowania

w zamian za przeniesienie skazanej do

łapówek oraz oszustwa i skazał ją na karę

zakładu typu otwartego. Władze zakładu

9 lat pozbawienia wolności. Wyrok ten

otrzymały od sądu zgodę na prowadzenie

został utrzymany w mocy w marcu 2011 r.

ją

o

wymuszenie

kontroli operacyjnej. W ramach tej kontroli
skazana została wyposażona w sprzęt

Skargę

rejestrujący dźwięk, którym miała się

w trakcie
16

do

ETPC

odbywania

skarżąca
kary,

wniosła
podnosząc
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zarzuty

naruszenia

art.

8

i

art.

6

poszanowania

Konwencji.

i rodzinnego
Ponadto,

życia

prywatnego

kontrola

operacyjna.

jak

orzeczenie

nie

wymieniało

Trybunał zauważył, że uzasadnienie sądu

szczególnych środków, które miały zostać

w

na

zastosowane wobec skarżącej. Środek

operacyjnej

kontroli nie został zatem – zdaniem ETPC

zakresie

udzielenia

przeprowadzenie
zawierało

zgody

kontroli

dokładnie

te

same

–

poddany

adekwatnemu

nadzorowi

sformułowania, co użyte przez policję we

sądowemu i był niezgodny z art. 8

wniosku o jej udzielenie (stwierdzające, że

Konwencji.

działania

skarżącej

nosiły

znamiona

łapówkarstwa). Poza tym, jak zaznaczył

Trybunał

ETPC,

było

naruszenia art. 6 EKPC. Zdaniem ETPC

zakresie

skarżąca miała bowiem zagwarantowaną

orzeczenie

wystarczająco
wskazania

to

nie

precyzyjne

osoby

w

mającej

podlegać

nie

stwierdził

możliwość

natomiast

zakwestionowania

kontroli operacyjnej. Było ono wręcz

autentyczności zgromadzonego w trakcie

nieprecyzyjne

stopniu

kontroli operacyjnej materiału. Przede

nieakceptowanym, jeśli chodzi o tak

wszystkim zaś nagrania nie były jedynym

poważną

dowodem, na którym oparto skazanie.

w

ingerencję

w

prawo

do

Wyrok (Izba) z dnia 17 grudnia 2019 r.

budynków

w sprawie Khizanishvili and Kandelaki

obowiązującym

przeciwko Gruzji (skarga nr 25601/12)

nieestetycznych. Sąd przyznał skarżącym

wzniesionych
przepisom

wbrew
albo

odszkodowanie, uznając, że rozbiórka była
Naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do

przeprowadzona niezgodnie z prawem. Sąd

EKPC – ochrona własności

pierwszej

instancji

zasądził

odszkodowanie. Wyliczenia oparto na
Skarżący posiadali udziały w budynku

wartości

w centrum Tbilisi, mieszczącym lokale

z wyłączeniem ceny gruntu, który skarżący

handlowo-usługowe.

zachowali. Sąd drugiej instancji dokonał

Budynek

został

rynkowej

rozebrany w styczniu 2007 r. decyzją

natomiast

obniżenia

lokalnych

powołując

się

medialnych
kampanii

władz.

Według

rozbiórka
mającej

na

była
celu

doniesień
częścią

na

budynku,

odszkodowania,
wartość

pozostałego po rozbiórce (gruzu).

rozbiórkę
17

materiału
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W skardze do ETPC skarżący zarzucili

żadnej z nich ani też nie wyjaśnił, na czym

naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do

miałoby polegać podobieństwo między

Konwencji,

zasądzone

nimi. Sąd nie skorzystał też z możliwości

odpowiada

powołania

wskazując,

odszkodowanie

że

nie

poniesionym przez nich stratom.

innego

biegłego.

Przede

wszystkim zaś sąd nie wziął pod rozwagę
tego, czy tak wyliczone odszkodowanie

Trybunał zauważył, że chociaż skarżącym

jest

nie odebrano formalnie własności ziemi,

uwzględniwszy różnicę między wartością

na której stała nieruchomość, to de facto

budynku a wartością pozostałego po nim

doszło do ich wywłaszczenia. Ponadto

gruzu. W konsekwencji skarżącym nie

sądy jasno wskazywały, że rozbiórka była

przyznano odszkodowania, którego mogli

pozbawiona

oczekiwać. Faktu tego nie zmienia cena, za

podstaw

prawnych.

sprawiedliwe

i

wystarczające,

Przedmiotem sporu jest zatem wysokość

jaką

przyznanego odszkodowania. Chociaż sąd

okoliczność, że nie utracili prawa do

drugiej

działki, na której znajdował się budynek.

instancji,

szacunkowej

opierając
wartości

się

na

skarżący

kupili

udziały,

ani

gruzu

argumentował, że taki sposób kalkulacji

Mając powyższe na uwadze, Trybunał

jest stosowany w innych, podobnych

orzekł, że w sprawie doszło do naruszenia

sprawach, to nie odniósł się wprost do

art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji.
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