
brzmieniu ustalonym na mocy dyrektywy Rady 2006/18/WE z 
dnia 14 lutego 2006 r., należy interpretować w ten sposób, że 
podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku od wartości 
dodanej zapłaconego z tytułu nabycia usług wykonanych przez 
innego podatnika niezarejestrowanego jako podatnik podatku od 
wartości dodanej, w sytuacji gdy odnośne faktury zawierają 
wszystkie informacje wymagane przez wskazany art. 22 ust. 3 
lit. b), a w szczególności zawierają informacje niezbędne do usta
lenia tożsamości osoby, która wystawiła te faktury, oraz rodzaju 
wykonanych usług. 

2) Artykuł 17 ust. 6 szóstej dyrektywy 77/388 w brzmieniu usta
lonym na mocy dyrektywy 2006/18 należy interpretować w ten 
sposób, że sprzeciwia się on przepisom krajowym, na mocy których 
podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od 
wartości dodanej zapłaconego innemu podatnikowi będącemu 
usługodawcą niezarejestrowanym dla celów tego podatku. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 13.2.2010. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 grudnia 2010 
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal Supremo — Hiszpania) — 
Asociación de Transporte International por Carretera 

(ASTIC) przeciwko Administración General del Estado 

(Sprawa C-488/09) ( 1 ) 

(Konwencja TIR — Wspólnotowy kodeks celny — Przewóz 
dokonywany na podstawie karnetu TIR — Stowarzyszenie 
poręczające — Nieprawidłowy wyładunek — Ustalenie 

miejsca naruszenia — Pokrycie należności przywozowych) 

(2011/C 63/16) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Tribunal Supremo 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Asociación de Transporte International por 
Carretera (ASTIC) 

Strona pozwana: Administración General del Estado 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal Supremo — Wykładnia art. 221 ust. 3 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. usta
nawiającego Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 302, s. 1) 
oraz art. 454 ust. 3 i art. 455 rozporządzenia Komisji (EWG) 
nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w 
celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 
12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks 
celny (Dz.U. L 253, s. 1) — Przewozy dokonywane z zastoso
waniem karnetu TIR — Naruszenia lub nieprawidłowości — 
Miejsce — Procedura — Pokrycie retrospektywne należności 
przywozowych lub wywozowych 

Sentencja 

1) Wykładni art. 454 i art. 455 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 
2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu 
wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 
października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny, 
należy dokonywać w ten sposób, że jeżeli domniemanie właściwości 
państwa członkowskiego — na którego terytorium stwierdzono 
naruszenie w przewozie TIR — w zakresie pokrycia długu celnego, 
zostało wzruszone w następstwie wyroku stwierdzającego, że tego 
naruszenia dopuszczono się na terytorium innego państwa człon
kowskiego, właściwość w zakresie pokrycia długu celnego prze
chodzi na organy celne tego ostatniego państwa, pod warunkiem 
że okoliczności stanowiące rzeczone naruszenie zostały przedsta
wione sądowi w terminie dwóch lat od daty powiadomienia o 
naruszeniu stowarzyszenia poręczającego na obszarze, na którym 
stwierdzono to naruszenie. 

2) Wykładni art. 455 ust. 1 rozporządzenia nr 2454/93, w 
związku z art. 11 ust. 1 Konwencji celnej dotyczącej międzynaro
dowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR podpi
sanej w Genewie w dniu 14 listopada 1975 r., należy dokonywać 
w ten sposób, że w okolicznościach takich jak rozpatrywane w 
postępowaniu przed sądem krajowym, stowarzyszenie poręczające 
nie może powoływać się na termin przedawnienia określony w tych 
przepisach, gdy organy celne państwa członkowskiego, na którego 
terytorium stowarzyszenie ponosi odpowiedzialność, powiadomią je 
— w terminie jednego roku od dnia, w którym organy te zostały 
poinformowane o podlegającym wykonaniu wyroku wskazującym 
ich kompetencje — o okolicznościach prowadzących do powstania 
długu celnego, który stowarzyszenie to musi pokryć do wysokości 
gwarantowanej przez nie kwoty. 

( 1 ) Dz.U. C 63 z 13.3.2010. 

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Collège d'autorisation et de contrôle 
du Conseil supérieur de l'audiovisuel — Belgia) — w 
postępowaniu dotyczącym RTL Belgium SA, dawniej 

TVi SA 

(Sprawa C-517/09) ( 1 ) 

(Dyrektywa 89/552/EWG — Usługi rozpowszechniania tele
wizyjnego — Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel — Pojęcie sądu krajowego w 
rozumieniu art. 267 TFUE — Brak właściwości Trybunału) 

(2011/C 63/17) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel 

Strona w postępowaniu przed sądem krajowym 

RTL Belgium SA, dawniej TVi SA
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Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Collège d’autorisation et de contrôle przy Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (Belgia) — Wykładnia art. 1 lit. c) dyrektywy Rady 
89/552/EWG z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koor
dynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykony
wania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Dz.U. L 298, 
s. 23) — Swoboda świadczenia usług — Usługi rozpowszech
niania telewizyjnego — Pojęcia „dostawcy” usługi audiowi
zualnej i „faktycznej kontroli zarówno nad wyborem audycji, 
jak i nad sposobem ich zestawienia” — Pojęcie sądu krajowego 
w rozumieniu art. 267 TFUE 

Sentencja 

Trybunał nie jest właściwy do udzielenia odpowiedzi na pytanie przed 
łożone przez Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur 
de l’audiovisuel w postanowieniu z dnia 3 grudnia 2009 r. 

( 1 ) Dz.U. C 51 z 27.2.2010 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal administratif de Paris) — Ville de 

Lyon przeciwko Caisse des dépôts et consignations 

(Sprawa C-524/09) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Konwencja z Aarhus — Dyrek
tywa 2003/4/WE — Publiczny dostęp do informacji o środo
wisku — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu upraw
nieniami do emisji gazów cieplarnianych — Rozporządzenie 
(WE) nr 2216/2004 — Standaryzowany i zabezpieczony 
system rejestrów — Dostęp do danych transakcyjnych w dzie
dzinie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych — Odmowa 
udostępnienia — Centralny administrator — Administratorzy 
rejestrów krajowych — Poufny charakter danych 

przechowywanych w rejestrach — Odstępstwa) 

(2011/C 63/18) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Tribunal administratif de Paris 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Ville de Lyon 

Strona pozwana: Caisse des dépôts et consignations 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal administratif de Paris — Wykładnia dyrektywy 
2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczą
cych środowiska (Dz.U. L 41, s. 26) i dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 

r. ustanawiającej system handlu przydziałami [uprawnieniami 
do] emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie WE (Dz.U. L 
275, s. 32), a także art. 9 i 10 oraz załącznika XVI do rozpo
rządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 
r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu reje
strów stosownie do dyrektywy 2003/87 oraz decyzji nr 
280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 386, 
s. 1) — Dostęp do informacji dotyczących transakcji obejmują
cych uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych — Odmowa 
udostępnienia tych informacji — Kompetencje centralnego 
administratora oraz administratora rejestru krajowego — 
Poufny charakter informacji przechowywanych w rejestrach i 
możliwości zastosowania odstępstwa 

Sentencja 

1) Udostępnienie danych transakcyjnych takich jak te, o których 
mowa w postępowaniu przed sądem krajowym, dotyczących posia
daczy rachunków, z których i na które przenoszone są uprawnienia 
do emisji, uprawnień lub jednostek Kioto objętych tymi trans
akcjami, jak również dat i godzin tych transakcji, podlega 
wyłącznie szczególnym regułom publicznego udostępniania i pouf
ności zawartym w dyrektywie 2003/87/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej 
system handlu przydziałami [uprawnieniami do] emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 
96/61/WE, w jej brzmieniu wynikającym z dyrektywy 
2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
października 2004 r., oraz regułom zawartym w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w 
sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów 
stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady. 

2) Dane transakcyjne takie jak te, których udostępnienia dochodzi w 
postępowaniu przed sądem krajowym jednostka samorządu teryto
rialnego zamierzająca renegocjować umowę dzierżawy, stanowią 
dane poufne w rozumieniu rozporządzenia nr 2216/2004 i 
zgodnie z jego art. 9 i 10 w związku z pkt 11 i 12 załącznika 
XVI do tego rozporządzenia w braku uprzedniej zgody danych 
posiadaczy rachunków dane takie są swobodnie dostępne ogółowi 
społeczeństwa wyłącznie w obszarze publicznym strony WWW 
niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty od dnia 15 stycznia 
piątego roku (X+5) po roku (X) dokonania transakcji dotyczących 
przeniesienia uprawnień do emisji. 

3) Dla celów wykonania rozporządzenia nr 2216/2004 jedynie 
centralny administrator jest uprawniony do udostępnienia ogółowi 
społeczeństwa danych, o których mowa w pkt 12 załącznika XVI 
do tego rozporządzenia, niemniej administrator rejestru krajowego, 
do którego złożono wniosek o udostępnienie takich danych trans
akcyjnych, musi sam odrzucić ten wniosek, gdyż w braku uprzed
niej zgody danych posiadaczy rachunków administrator ten jest 
zobowiązany zapewnić poufność tych danych dopóty, dopóki nie 
mogą one zostać udostępnione zgodnie z prawem ogółowi 
społeczeństwa przez centralnego administratora. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 13.2.2010.
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