
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. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia — Włochy) — Federutility, Assogas, Libarna 
Gas spa, Collino Commercio spa, Sadori gas spa, Egea 
Commerciale, E.On Vendita srl, Sorgenia spa przeciwko 

Autorità per l'energia elettrica e il gas 

(Sprawa C-265/08) ( 1 ) 

(Dyrektywa 2003/55/WE — Rynek wewnętrzny gazu ziem
nego — Interwencja państwa w odniesieniu do ceny dostawy 
gazu ziemnego po dniu 1 lipca 2007 r. — Zobowiązania z 
zakresu usług publicznych ciążące na przedsiębiorcach gazow

niczych) 

(2010/C 161/07) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Federutility, Assogas, Libarna Gas spa, Collino 
Commercio spa, Sadori gas spa, Egea Commerciale, E.On 
Vendita srl, Sorgenia spa 

Strona pozwana: Autorità per l'energia elettrica e il gas 

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. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 29 kwietnia 2010 
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez House of Lords — Zjednoczone Królestwo) 
— The Queen, M i in. przeciwko Her Majesty's Treasury 

(Sprawa C-340/08) ( 1 ) 

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i 
podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al- 
Kaida i talibami — Zamrożenie funduszy i zasobów gospodar
czych — Rozporządzenie (WE) nr 881/2002 — Artykuł 2 ust. 
2 — Zakaz przekazywania funduszy na rzecz osób i 
podmiotów wymienionych w załączniku I do tego rozporzą
dzenia — Zakres — Świadczenia wypłacane w ramach zabez
pieczenia społecznego lub opieki społecznej małżonce osoby 

ujętej w wymienionym załączniku I) 

(2010/C 161/08) 

Język postępowania: angielski 

Sąd krajowy 

House of Lords
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Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: The Queen, M i in. 

Strona pozwana: Her Majesty's Treasury 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
House of Lords — Wykładnia art. 2 ust. 2 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadza
jącego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane 
przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z 
Osamą bin Ladenem, siecią Al Kaida i talibami i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu 
niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające 
zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych 
środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie 
(Dz.U. L 139, s. 9) — Zakres zakazu przekazywania funduszy 
na rzecz osób wymienionych w załączniku I — Świadczenia 
wypłacane przez skarb państwa w ramach zabezpieczenia 
społecznego lub opieki społecznej małżonce takiej osoby 

Sentencja 

Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 
maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ogranicza
jące skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym 
z Osamą bin Ladenem, siecią Al Kaida i talibami i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektó
rych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i 
rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w 
odniesieniu do talibów w Afganistanie, zmienionego rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 561/2003 z dnia 27 marca 2003 r., należy inter
pretować w ten sposób, że przepis ten nie ma zastosowania do świad
czeń wypłacanych w ramach zabezpieczeń społecznych lub opieki 
społecznej przez państwo członkowskie małżonce osoby oznaczonej 
przez Komitet powołany na mocy ust. 6 rezolucji 1267 (1999) 
Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych i wymienionej w załącz
niku I do tego rozporządzenia, ze zmianami, jedynie ze względu na to, 
że małżonka ta mieszka z oznaczoną osobą i przeznaczy lub może 
przeznaczyć część tych kwot na opłacenie towarów lub usług, które 
skonsumuje lub z których skorzysta również oznaczona osoba. 

( 1 ) Dz.U. C 260 z 11.10.2008. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 kwietnia 2010 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Zjednoczonemu 

Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

(Sprawa C-346/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2001/80/WE — Zanieczyszczenia i uciążliwości 
dla środowiska — Obiekty energetycznego spalania — Ogra
niczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza — 
Brak zastosowania tej dyrektywy wobec elektrowni w 

Lynemouth (Zjednoczone Królestwo)) 

(2010/C 161/09) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Oliver i 
A. Alcover San Pedro, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej (przedstawiciele: L. Seeboruth, pełnomocnik, 
i D. Wyatt, QC) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie, w zakresie dotyczącym elektrowni znajdującej się w 
Lynemouth, Northumberland, dyrektywy 2001/80/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. 
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do 
powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz.U. 
L 309, s. 1) — Brak zmniejszenia w znaczącym stopniu 
poziomów emisji z tej elektrowni w terminie przewidzianym 
w art. 4 ust. 3 tej dyrektywy 

Sentencja 

1) Nie zapewniając stosowania dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z 
dużych obiektów energetycznego spalania do elektrowni prowa
dzonej przez spółkę Rio Tinto Alcan Smelting and Power (UK) 
Ltd w Lynemouth na północnym wschodzie Anglii, Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowią
zaniom ciążącym na nim na mocy tej dyrektywy. 

2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 260 z 11.10.2008.
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