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TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 września 2013 r. 
— Rada Unii Europejskiej przeciwko Parlamentowi 

Europejskiemu 

(Sprawa C-77/11) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Ostateczne przyjęcie 
budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2011 — Akt prze
wodniczącego Parlamentu stwierdzający owo ostateczne przy
jęcie — Artykuł 314 ust. 9 TFUE — Ustanowienie przez 
Parlament i Radę rocznego budżetu Unii — Artykuł 314 
akapit pierwszy TFUE — Zasada równowagi instytucjonalnej 
— Zasada podziału uprawnień — Obowiązek lojalnej współ

pracy — Przestrzeganie istotnych wymogów formalnych) 

(2013/C 325/02) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: G. 
Maganza i M. Vitsentzatos, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: C. 
Pennera i R. Passos, a także D. Gauci i R. Crowe, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę skarżącą: Królestwo Hiszpanii 
(przedstawiciel: N. Díaz Abad, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanawia
jący roczny budżet Unii na rok budżetowy 2011 — Wybór 
podstawy prawnej — Niezgodność tego nietypowego aktu, 
niebędącego aktem ustawodawczym, z nową procedurą budże
tową ustanowioną w TFUE — Naruszenie równowagi instytu
cjonalnej — Naruszenie zasady podziału uprawnień oraz 
obowiązku lojalnej współpracy — Naruszenie istotnych 
wymogów proceduralnych — Czasowe utrzymanie skutków 
budżetu 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania. 

3) Królestwo Hiszpanii pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 120 z 16.4.2011. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 września 
2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État — Francja) 
— Le Crédit Lyonnais przeciwko Ministre du budget, des 

comptes publics et de la réforme de l’État 

(Sprawa C-388/11) ( 1 ) 

(Podatek od wartości dodanej — Szósta dyrektywa 
77/388/EWG — Artykuły 17 i 19 — Odliczenie podatku 
naliczonego — Wykorzystanie towarów i usług jednocześnie 
do celów transakcji podlegających opodatkowaniu i transakcji 
zwolnionych z podatku — Częściowe odliczenie — Obliczanie 
części podlegającej odliczeniu — Oddziały mieszczące się w 
innych państwach członkowskich lub państwach trzecich — 

Nieuwzględnienie ich obrotów) 

(2013/C 325/03) 

Język postępowania: francuski 

Sąd odsyłający 

Conseil d’État 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Le Crédit Lyonnais 

Strona pozwana: Ministre du budget, des comptes publics et de la 
réforme de l’État 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Conseil d’État — Interpretacja art. 13 część B lit. d) pkt 1–5, 
art. 17 ust. 2, ust. 3 lit. a) i c) i ust. 5, art. 19 szóstej dyrektywy 
Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmo
nizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do 
podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości
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