
te zostały następnie przewiezione do innego państwa członkow
skiego, w którym zostały wykryte i zajęte. Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 
ust. 1 dyrektywy nr 92/12, w brzmieniu zmienionym dyrektywą 
96/99, należy interpretować w ten sposób, że władze tego ostat
niego państwa członkowskiego są właściwe w zakresie odzyskania 
należności akcyzowych, pod warunkiem że towary były przechowy
wane do celów handlowych. Do sądu krajowego należy ustalenie, 
czy przesłanka ta została spełniona w przedstawionym mu sporze. 

( 1 ) Dz.U. C 197 z 2.8.2008. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 kwietnia 2010 r. 
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Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — 
Wykładnia art. 3 ust. 2 oraz art. 23 dyrektywy 2003/55/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. 
dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziem
nego i uchylającej dyrektywę 98/30/WE (Dz.U. L 176, s. 57) — 
Krajowe przepisy przewidujące ustalanie cen na dostawę gazu 
ziemnego dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi 

Sentencja 

Artykuł 3 ust. 2 oraz art. 23 ust. 1 dyrektywy 2003/55/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej 
dyrektywę 98/30/WE nie stoją na przeszkodzie przepisowi krajowemu, 
takiemu jak przepis będący przedmiotem sporów przed sądem 
krajowym, który zezwala na kształtowanie poziomu cen dostawy 
gazu ziemnego poprzez określanie „cen referencyjnych”, takich jak 
ceny będące przedmiotem sporów przed sądem krajowym, po dniu 1 
lipca 2007 r., pod warunkiem, że interwencja ta: 

— służy realizacji ogólnego interesu gospodarczego polegającego na 
utrzymaniu cen dostawy gazu ziemnego do odbiorców końcowych 
na rozsądnym poziomie, zważywszy na fakt, że na państwach 
członkowskich ciąży obowiązek godzenia ze sobą — przy uwzględ
nieniu sytuacji sektora gazu ziemnego — celów w postaci libera
lizacji oraz niezbędnej ochrony odbiorcy końcowego, do których to 
celów zmierza dyrektywa 2003/55; 

— ogranicza prawo do swobodnego ustalania cen dostawy gazu ziem
nego po dniu 1 lipca 2007 r. jedynie w zakresie niezbędnym do 
osiągnięcia wskazanego celu leżącego w ogólnym interesie gospo
darczym; w konsekwencji, ograniczenie to może obowiązywać tylko 
w ograniczonym okresie; oraz 

— jest jasno określona, przejrzysta, pozbawiona cech dyskryminacji, 
weryfikowalna oraz zapewnia unijnym przedsiębiorcom gazow
niczym równy dostęp do odbiorców. 

( 1 ) Dz.U. C 236 z 13.9.2008. 
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złożony przez House of Lords — Zjednoczone Królestwo) 
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