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UMOWY MIĘDZYNARODOWE
Informacja o wejściu w życie Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów
między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz
wymiany listów towarzyszącej umowie
Po podpisaniu umowy w dniu 14 stycznia 2019 r. Unia Europejska i Królestwo Marokańskie powiadomiły,
odpowiednio, w dniu 4 marca 2019 r. i 18 lipca 2019 r., że zakończyły swoje wewnętrzne procedury w celu zawarcia
tej umowy.
W związku z tym umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, protokół wykonawczy do niej oraz
wymiana listów towarzysząca umowie wchodzą w życie w dniu 18 lipca 2019 r. zgodnie z art. 17 tej umowy.
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ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1248
z dnia 22 lipca 2019 r.
ustanawiające środki w celu zmniejszenia poważnego zagrożenia dla ochrony stada dorsza
atlantyckiego (Gadus morhua) ze wschodniej części Morza Bałtyckiego
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009
oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (1),
w szczególności jego art. 12 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 stanowi, że Komisja może przyjąć środki nadzwyczajne w przypadku
należycie uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby dotyczącej poważnego zagrożenia dla ochrony żywych
zasobów morza. Komisja, na uzasadniony wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy, może,
w celu zmniejszenia tego zagrożenia, przyjąć takie środki nadzwyczajne w postaci aktów wykonawczych
mających natychmiastowe zastosowanie, stosowanych przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

(2)

Ponadto art. 5 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 (2) stanowi, że należy
przyjąć środki zaradcze, jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa stada tarłowego stad objętych tym rozporzą
dzeniem spadła poniżej minimalnego punktu odniesienia, poniżej którego zdolność reprodukcyjna może być
ograniczona. Powyższe środki zaradcze mają zapewnić szybkie przywrócenie danego stada do poziomów
przekraczających poziom umożliwiający osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY).

(3)

Zgodnie z opinią naukową Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) stada dorsza atlantyckiego (Gadus morhua)
we wschodniej części Morza Bałtyckiego dotyka problem zbyt niskiej biomasy ze względu na połączenie
malejącej liczebności uzupełnienia, czynników środowiskowych i zmian w ekosystemie prowadzących do
wysokiej śmiertelności naturalnej i nadmiernej śmiertelności połowowej, biorąc pod uwagę stan stada. Stado jest
zagrożone i ocenia się, że ma ograniczony potencjał reprodukcyjny. Liczebność uzupełnienia w 2017 r. była
najniższa w szeregu czasowym ICES, a liczebność uzupełnienia w 2018 r. mogła być jeszcze niższa. Biomasa
stada tarłowego jest na jednym z najniższych poziomów w historii obserwacji, a biomasa dorsza atlantyckiego
o wymiarach handlowych znajduje się obecnie na najniższym poziomie od lat 50. XX w. Ponadto ICES szacuje,
że w średniej perspektywie czasowej biomasa nie osiągnie punktu odniesienia dla zrównoważonego rybołówstwa
nawet w przypadku całkowitego braku połowów. W swojej opinii dotyczącej stad w 2020 r. ICES zaleca zatem
połowy na poziomie zerowym.

(4)

Ochrona stada dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego jest poważnie zagrożona ze względu
na ryzyko poważnego ograniczenia zdolności reprodukcyjnej tego stada w wyniku gwałtownego spadku biomasy
stada tarłowego. Ponadto ICES uważa, że połowy na jakimkolwiek poziomie będą ukierunkowane na pozostałe
nieliczne okazy dorsza atlantyckiego o wymiarach handlowych, a tym samym dodatkowo pogorszą strukturę
stada i ograniczą jego potencjał reprodukcyjny, który już jest na rekordowo niskim poziomie. Oprócz tego
szczytowy okres tarła dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego trwa od maja do sierpnia.
Istnieje zatem należycie uzasadniona szczególnie pilna potrzeba przyjęcia środków nadzwyczajnych, ponieważ –
po pierwsze – biomasa stada dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego znajduje się na tak
niebezpiecznie niskim poziomie, że stado nie jest już w stanie samo się odnawiać i w związku z tym grozi mu
załamanie, po drugie – wszelkie dalsze połowy tego stada zwiększają ryzyko jego załamania, a po trzecie – trwa
szczytowy okres tarła.

(5)

Środki nadzwyczajne przyjmowane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE)
nr 1380/2013 nie wystarczyłyby do zaradzenia tej sytuacji, ponieważ nie zapewniłyby one jednolitego podejścia
we wszystkich obszarach, w których występuje przedmiotowe stado. Ponadto na obecnym etapie nie wszystkie
państwa członkowskie przyjęły lub zamierzają przyjąć takie środki. Należy również dodać, że na posiedzeniu
grupy państw członkowskich basenu Morza Bałtyckiego (BaltFish) w dniu 4 czerwca 2019 r. państwa
członkowskie nie były w stanie uzgodnić wspólnego podejścia.

(1) Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do
stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim (Dz.U. L 191 z 15.7.2016, s. 1).
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(6)

W związku z brakiem wystarczających środków ze strony państw członkowskich oraz z uwagi na pilną potrzebę
podjęcia działań w celu uniknięcia dalszego pogorszenia struktury stada i ograniczenia jego potencjału reproduk
cyjnego należy określić środki zaradcze na poziomie Unii na podstawie art. 12 rozporządzenia (UE)
nr 1380/2013.

(7)

Obszar zarządzania stadem dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego obejmuje podrejony
ICES 25–32. W podrejonie ICES 24 występuje zarówno dorsz atlantycki ze stada ze wschodniej części Morza
Bałtyckiego, jak i ze stada z zachodniej części Morza Bałtyckiego, ale większość połowów pochodzi ze stada ze
wschodniej części Morza Bałtyckiego. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony stada ze wschodniej części
Morza Bałtyckiego oraz aby uniknąć skoncentrowania połowów dorsza ze stada ze wschodniej części Morza
Bałtyckiego w podrejonie ICES 24, niezbędne jest, aby środki nadzwyczajne obejmowały podrejon ICES 24.

(8)

W świetle opinii naukowych zakaz połowów w odniesieniu do stada dorsza atlantyckiego ze wschodniej części
Morza Bałtyckiego powinien mieć zastosowanie do końca roku. Środek ten musi być jednak również propor
cjonalny do swojego celu.

(9)

Według ICES liczebność i połowy dorsza atlantyckiego w podrejonach ICES 27–32 są bardzo niskie. Ponieważ
wdrożenie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu stanowi znaczne obciążenie dla administracji
i dla rybaków, nieproporcjonalne byłoby objęcie zakresem niniejszego rozporządzenia obszarów, w których stado
dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego praktycznie nie występuje.

(10)

Ponadto w podrejonie 24 należy wyłączyć z zakazu połowy dorsza atlantyckiego w odległości do sześciu mil
morskich od brzegu w obszarach, w których głębokość wody jest mniejsza niż 20 m, przez statki o długości
całkowitej mniejszej niż 12 metrów, przy użyciu narzędzi biernych, ponieważ w płytkich obszarach
przybrzeżnych w podrejonie 24 występuje głównie dorsz atlantycki z zachodniej części Morza Bałtyckiego.

(11)

Oprócz tego, biorąc pod uwagę potencjalnie poważne skutki społeczno-gospodarcze całkowitego zaprzestania
połowów, właściwe jest objęcie zakazem połowów ukierunkowanych na dorsza atlantyckiego, takich jak ukierun
kowane połowy włokiem dennym, które odpowiadają za zdecydowaną większość połowów dorsza atlantyckiego
ze stada ze wschodniej części Morza Bałtyckiego w podrejonach 24, 25 i 26. W związku z tym należy wyłączyć
spod zakazu nieuniknione przyłowy w ramach działalności połowowej nieukierunkowanej na dorsza
atlantyckiego, prowadzonej za pomocą aktywnych narzędzi połowowych o rozmiarze oczek nieprzekraczającym
45 mm w podrejonach 24, 25 i 26, lub przez statki o długości mniejszej niż 12 metrów przy użyciu narzędzi
biernych w podrejonach 25–26 lub w podrejonie 24 w odległości do sześciu mil morskich od brzegu
w obszarach, w których głębokość wody jest większa niż 20 metrów, oraz – niezależnie od głębokości wody –
w odległości większej niż sześć mil morskich od brzegu, z uwagi na ograniczony udział tego rodzaju działalności
połowowej w ogólnych poziomach połowów dorsza atlantyckiego i na trudność równoczesnego przestrzegania
maksymalnego podtrzymywalnego połowu w odniesieniu do wszystkich stad w przypadku połowów wielogatun
kowych. ICES szacuje, że pierwsza opisana powyżej działalność połowowa odpowiada za ok. 1,5 % łącznego
rocznego wyładunku dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego. Ilość przyłowów wyładowy
wanych w ramach drugiej powyższej działalności połowowej w ostatnich latach jest niska, ale ponieważ ich
dokładna ilość nie jest znana, przyłów powinien być ograniczony do 10 % wyładunku każdego rejsu
połowowego.

(12)

Liczba statków o długości mniejszej niż 12 metrów stosujących narzędzia bierne i dokonujących połowów dorsza
atlantyckiego w ramach przyłowu nie powinna się zwiększyć w porównaniu z okresem od dnia 1 stycznia
2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Ponieważ statki unijne prowadzące połowy za pomocą włoków, niewodów
duńskich lub podobnych narzędzi połowowych o rozmiarze oczek nie większym niż 45 mm nie mogą poławiać
dorsza atlantyckiego, ograniczanie liczby tych statków nie jest konieczne.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu zostaną przedstawione Komitetowi ds. Rybołówstwa
i Akwakultury w celu uzyskania jego opinii.

(14)

W związku z pilnym charakterem niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opubli
kowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Przedmiot
Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się środki nadzwyczajne w celu zmniejszenia poważnego zagrożenia dla stada
dorsza atlantyckiego (Gadus morhua) ze wschodniej części Morza Bałtyckiego.
Artykuł 2
Środki nadzwyczajne
1.
Unijnym statkom rybackim zabrania się poławiania dorsza w podrejonach ICES 24, 25 i 26, a także zatrzy
mywania na statku, przekazywania, przeładunku, przetwarzania na statku i wyładunku dorsza atlantyckiego i produktów
rybołówstwa z dorsza atlantyckiego złowionego w tym obszarze.
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2.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 zakaz poławiania dorsza atlantyckiego nie ma zastosowania do unijnych statków
rybackich o długości całkowitej mniejszej niż 12 metrów, prowadzących połowy za pomocą sieci skrzelowych, sieci
oplątujących lub drygawic lub za pomocą sznurów stawnych dennych, takli (z wyjątkiem takli dryfujących), węd
ręcznych oraz podrywek lub podobnych narzędzi biernych w podrejonie 24 do sześciu mil morskich mierzonych od
linii podstawowych w obszarach, w których głębokość wody jest mniejsza niż 20 metrów zgodnie ze współrzędnymi na
oficjalnej mapie morskiej wydanej przez właściwe organy krajowe.
3.
Statki, o których mowa w ust. 2, zapewniają, aby ich działalność połowowa mogła być przez cały czas
monitorowana. Połowy dorsza atlantyckiego, których dokonują powyższe statki, są rejestrowane, wyładowywane
i odliczane od odpowiednich kwot zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
4.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 następujące unijne statki rybackie wciągają na pokład i zatrzymują na nim
wszelkie przyłowy dorsza atlantyckiego:
a) statki unijne prowadzące połowy za pomocą włoków, niewodów duńskich lub podobnych narzędzi połowowych
o rozmiarze oczek nieprzekraczającym 45 mm w podrejonach 24, 25 i 26;
b) unijne statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 12 metrów prowadzące połowy za pomocą sieci
skrzelowych, sieci oplątujących lub drygawic lub za pomocą sznurów stawnych dennych, takli (z wyjątkiem takli
dryfujących), węd ręcznych oraz podrywek lub podobnych narzędzi biernych:
(i) w podrejonach 25–26; lub
(ii) w podrejonie 24, w odległości do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych w obszarach,
w których głębokość wody jest większa niż 20 metrów zgodnie ze współrzędnymi na oficjalnej mapie morskiej
wydanej przez właściwe organy krajowe oraz, niezależnie od głębokości wody, w odległości większej niż sześć
mil morskich mierzonych od linii podstawowych.
5.
Statki, o których mowa w ust. 4 lit. b), zapewniają, aby ich działalność połowowa mogła być przez cały czas
monitorowana. Przypadkowe przyłowy dorsza atlantyckiego dokonane przez te statki nie mogą stanowić więcej niż
10 % całkowitej masy połowu w relacji pełnej wszystkich żywych zasobów morza wyładowanych po każdym rejsie
połowowym.
6.
Odstępstwo określone w ust. 4 lit. b) ma zastosowanie wyłącznie do unijnych statków rybackich, które zarejes
trowały połowy dorsza atlantyckiego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. W przypadku
zastąpienia unijnego statku rybackiego objętego tym odstępstwem państwa członkowskie mogą zezwolić, aby
odstępstwo miało zastosowanie do innego unijnego statku rybackiego spełniającego wymogi określone w ust. 4 lit. b),
pod warunkiem że nie wzrośnie liczba unijnych statków rybackich objętych odstępstwem ani ich łączna zdolność
połowowa.
7.
Przyłowy, o których mowa w ust. 4, są rejestrowane, wyładowywane i odliczane od odpowiednich kwot zgodnie
z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
Artykuł 3
Wejście w życie i okres stosowania
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1249
z dnia 22 lipca 2019 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania
rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego
poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących
od zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym
i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 15
ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 (2) ustanowiono przepisy dotyczące zwiększonego poziomu
kontroli urzędowych przywozu pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, wymienionych w załączniku I do
tego rozporządzenia („wykaz”), w wyznaczonym miejscu wprowadzenia („DPE”) na terytoria wymienione
w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

(2)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 wykaz należy poddawać regularnemu, przynajmniej
półrocznemu przeglądowi, uwzględniając źródła informacji wymienione w tym artykule.

(3)

Występowanie i znaczenie niedawnych incydentów związanych z żywnością zgłoszonych za pośrednictwem
systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach, ustanowionego rozporządzeniem (WE)
nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), informacje dotyczące kontroli urzędowych przeprowadzanych
przez państwa członkowskie w odniesieniu do pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, a także półroczne
sprawozdania dotyczące przesyłek pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, przedkładane Komisji przez
państwa członkowskie zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 669/2009, wskazują, że wykaz ten powinien
zostać zmieniony.

(4)

W szczególności w przypadku przesyłek owoców chlebowca (Artocarpus heterophyllus) z Malezji dane wynikające
z powiadomień otrzymanych za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności
i paszach oraz informacje dotyczące kontroli urzędowych przeprowadzonych przez państwa członkowskie
wskazują na pojawienie się nowych zagrożeń dla zdrowia ludzi ze względu na możliwe zanieczyszczenie pozosta
łościami pestycydów, co wymaga wprowadzenia zwiększonego poziomu kontroli urzędowych. Ponadto
w przypadku orzeszków ziemnych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki dane wynikające z powiadomień
otrzymanych za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach wskazują
na zagrożenia dla zdrowia ludzi ze względu na możliwe zanieczyszczenie aflatoksynami, co wymaga
wprowadzenia zwiększonego poziomu kontroli urzędowych. Należy zatem dodać do wykazu pozycje dotyczące
tych przesyłek.

(1) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz
i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11).
3
( ) Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady
i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury
w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).
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(5)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 (4) ustanowiono najwyższy dopuszczalny poziom cyjanowodoru
(cyjanku) w nieprzetworzonych całych, mielonych, rozdrobnionych, łupanych, siekanych pestkach moreli
wprowadzanych do obrotu i przeznaczonych dla konsumentów końcowych. Ponadto rozporządzenie Komisji
(UE) 2017/1237 (5) przewiduje, że podmiot gospodarczy, który wprowadza do obrotu nieprzetworzone całe,
mielone, rozdrobnione, łupane, siekane pestki moreli przeznaczone dla konsumentów końcowych, ma dostarczyć
na wniosek właściwego organu dowody na to, że produkt wprowadzany do obrotu spełnia wymogi dotyczące
najwyższego dopuszczalnego poziomu. W przypadku partii nieprzetworzonych pestek moreli z Turcji przezna
czonych do wprowadzenia do obrotu z przeznaczeniem dla konsumentów końcowych dane wynikające
z powiadomień otrzymanych za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności
i paszach wskazują na pojawienie się nowych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego ze względu na obecność
cyjanowodoru (cyjanku), co wymaga wprowadzenia zwiększonego poziomu kontroli urzędowych. Należy zatem
umieścić w wykazie pozycję dotyczącą tych przesyłek.

(6)

Ponadto, ze względu na wysoką częstotliwość nieprzestrzegania odpowiednich wymogów przewidzianych
w prawodawstwie Unii podczas kontroli urzędowych przeprowadzanych przez państwa członkowskie zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, należy zwiększyć częstotliwość kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich
w odniesieniu do herbaty i owoców kolcowoju pospolitego z Chin oraz papryki i wspięgi chińskiej
z Dominikany. Należy zatem odpowiednio zmienić pozycje dotyczące tych przesyłek.

(7)

Ponadto wykaz należy zmienić, zmniejszając częstotliwość kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich moreli
z Turcji, ze względu na niską częstotliwość nieprzestrzegania odpowiednich wymogów przewidzianych
w prawodawstwie Unii wykrytego podczas kontroli urzędowych przeprowadzanych przez państwa członkowskie
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009. Należy zatem odpowiednio zmienić pozycje dotyczące tych
przesyłek.

(8)

Zgodnie z istniejącym wpisem dotyczącym owoców kolcowoju pospolitego (jagód Goji) z Chin w wykazie
wymaga się od właściwych organów badania tego towaru w odniesieniu do określonych pestycydów, które nie
obejmują nikotyny. Odnotowano częste przypadki wykrycia nikotyny w owocach kolcowoju pospolitego
(jagodach Goji) z Chin. Należy zatem zmienić istniejący wpis dotyczący owoców kolcowoju pospolitego (jagód
Goji) z Chin w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w celu nałożenia na właściwe organy wymogu
badania tego towaru w odniesieniu do nikotyny.

(9)

Rzepa (Brassica rapa spp. Rapa) z Libanu i Syrii, przetworzona lub zakonserwowana solanką lub kwasem
cytrynowym, stwarza takie samo ryzyko jak formy tego towaru z Libanu i Syrii, które są obecnie wymienione
w wykazie. Wykaz należy zatem zmienić, aby włączyć rzepę przetworzoną lub zakonserwowaną solanką lub
kwasem cytrynowym z Libanu i z Syrii.

(10)

W celu zapewnienia spójności i jasności należy w całości zastąpić załącznik I do rozporządzenia (WE)
nr 669/2009.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 669/2009.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt,
Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego
rozporządzenia.
(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych
zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).
(5) Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1237 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do
najwyższego dopuszczalnego poziomu cyjanowodoru w nieprzetworzonych całych, mielonych, rozdrobnionych, łupanych, siekanych
pestkach moreli wprowadzanych do obrotu i przeznaczonych dla konsumentów końcowych (Dz.U. L 177 z 8.7.2017, s. 36).
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I
Pasze i żywność niepochodzące od zwierząt, podlegające zwiększonemu poziomowi kontroli
urzędowych w wyznaczonych miejscach wprowadzenia

Pasze i żywność
(zamierzone przeznaczenie)

Kod CN (1)

— Orzeszki ziemne w łupinkach

— 1202 41 00

— Orzeszki ziemne łuskane

— 1202 42 00

— Masło orzechowe

— 2008 11 10

Podpo
zycja
TARIC

Państwo pocho
dzenia

Zagrożenie

Częstotliwość
kontroli bezpo
średnich i iden
tyfikacyjnych
(%)

Boliwia (BO)

Aflatoksyny

50

— Orzeszki ziemne inaczej przetworzone — 2008 11 91;
lub zakonserwowane w inny sposób
2008 11 96;
(Pasze i żywność)
2008 11 98
— Pieprz czarny (Piper)

ex 0904 11 00

10

Brazylia (BR)

Salmonella (2)

20

Owoce kolcowoju pospolitego (jagody Goji) ex 0813 40 95
(Lycium barbarum L.)
ex 0810 90 75
(Żywność – świeża, schłodzona lub suszona)

10

Chiny (CN)

Pozostałości
pestycydów (3)
(4) (5)

20

Słodka papryka (Capsicum annuum)

11

Chiny (CN)

Salmonella (2)

20

0902

Chiny (CN)

Pozostałości
pestycydów (3)
(6)

20

0709 30 00

Republika Do
minikańska
(DO)

Pozostałości
pestycydów (3)

20

— 0709 60 10;
0710 80 51

Republika Do
minikańska
(DO)

Pozostałości
pestycydów (3)
(7)

50

Egipt (EG)

Pozostałości
pestycydów (3)
(8)

20

Etiopia (ET)

Salmonella (2)

50

(Żywność – nierozgniatana ani niemielona)

ex 0904 22 00

10

(Żywność – rozgniatana lub mielona)
Herbata, nawet aromatyzowana
(Żywność)
Bakłażany (Solanum melongena)
(Żywność – świeża lub schłodzona)
— Słodka papryka (Capsicum annuum)

— Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.) — ex 0709 60 99
ex 0710 80 59

20

— Wspięga chińska
— ex 0708 20 00
(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, vigna un
ex 0710 22 00
guiculata ssp. unguiculata)

10

20
10

(Żywność – świeża, schłodzona lub mro
żona)
— Słodka papryka (Capsicum annuum)

— 0709 60 10;
0710 80 51

— Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

— ex 0709 60 99
ex 0710 80 59
(Żywność – świeża, schłodzona lub mro
żona)
Nasiona sezamu
(Żywność – świeża lub schłodzona)

1207 40 90

20
20
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Pasze i żywność
(zamierzone przeznaczenie)
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Kod CN (1)

— Orzechy laskowe w łupinkach

— 0802 21 00

— Orzechy laskowe łuskane

— 0802 22 00

Podpo
zycja
TARIC

— Mąka, mączka i proszek z orzechów las — ex 1106 30 90
kowych

40

— Orzechy laskowe inaczej przetworzone — ex 2008 19 19
lub zakonserwowane w inny sposób
ex 2008 19 95
(Żywność)
ex 2008 19 99

30

Olej palmowy

1511 10 90;

(Żywność)

1511 90 11;
ex 1511 90 19

Państwo pocho
dzenia

L 195/9

Zagrożenie

Częstotliwość
kontroli bezpo
średnich i iden
tyfikacyjnych
(%)

Gruzja (GE)

Aflatoksyny

50

Ghana (GH)

Barwniki Su
dan (9)

50

Indie (IN)

Pozostałości
pestycydów (3)
(10)

10

Indie (IN)

Pozostałości
pestycydów (3)
(11)

20

Kenia (KE)

Pozostałości
pestycydów (3)

5

20
30

90

1511 90 99
Ketmia jadalna

ex 0709 99 90

20

(Żywność – świeża, schłodzona lub mro ex 0710 80 95
żona)

30

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Żywność – świeża, schłodzona lub mro ex 0710 80 59
żona)

20

Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 20

(Żywność – świeża lub schłodzona)
Seler chiński (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Kambodża
(KH)

Pozostałości
pestycydów (3)
(12)

50

ex 0708 20 00

10
10

Kambodża
(KH)

Pozostałości
pestycydów (3)
(13)

50

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, vigna un ex 0710 22 00
guiculata ssp. unguiculata)

ex 2001 90 97

11; 19

Liban (LB)

Rodamina B

50

ex 2005 99 80

93

Liban (LB)

Rodamina B

50

Sri Lanka (LK)

Aflatoksyny

50

(Żywność – świeże lub schłodzone zioła)
Wspięga chińska

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub
mrożone)
Rzepa (Brassica rapa ssp. rapa)
(Żywność – przetworzona lub zakonserwo
wana octem lub kwasem octowym)
Rzepa (Brassica rapa ssp. rapa)
(Żywność – przetworzona lub zakonserwo
wana solanką lub kwasem cytrynowym, nie
zamrożona)
Papryka (słodka lub inna niż słodka) (Capsi
cum spp.)

0904 21 10;

ex 0904 21 90
(Żywność – suszona, pieczona, rozgniatana
lub mielona)
ex 0904 22 00
ex 2008 99 99

20
11; 19
79
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Pasze i żywność
(zamierzone przeznaczenie)
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Kod CN (1)

— Orzeszki ziemne w łupinkach

— 1202 41 00

— Orzeszki ziemne łuskane

— 1202 42 00

— Masło orzechowe

— 2008 11 10

Podpo
zycja
TARIC

Państwo pocho
dzenia

23.7.2019

Zagrożenie

Częstotliwość
kontroli bezpo
średnich i iden
tyfikacyjnych
(%)

Madagaskar
(MG)

Aflatoksyny

50

Malezja (MY)

Pozostałości
pestycydów (3)

20

Nigeria (NG)

Salmonella (2)

50

Pakistan (PK)

Pozostałości
pestycydów (3)

20

Serbia (RS)

Norowirus

10

Sudan (SD)

Salmonella (2)

50

Sierra Leone
(SL)

Aflatoksyny

50

Senegal (SN)

Aflatoksyny

50

— Orzeszki ziemne inaczej przetworzone — 2008 11 91;
lub zakonserwowane w inny sposób
2008 11 96;
(Pasze i żywność)
2008 11 98
Owoce chlebowca (Artocarpus heterophyllus)

ex 0810 90 20

20

(Żywność – świeża)
Nasiona sezamu

1207 40 90

(Żywność – świeża lub schłodzona)
Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Żywność – świeża, schłodzona lub mro ex 0710 80 59
żona)

20

Maliny

ex 0811 20 11

10

(Żywność – mrożona)

ex 0811 20 19

10

0811 20 31
Nasiona sezamu

1207 40 90

(Żywność – świeża lub schłodzona)
Pestki arbuza (Egusi, Citrullus spp.) i produkty ex 1207 70 00
pochodne
ex 1208 90 00
(Żywność)
ex 2008 99 99
— Orzeszki ziemne w łupinkach

— 1202 41 00

— Orzeszki ziemne łuskane

— 1202 42 00

— Masło orzechowe

— 2008 11 10

10
10
50

— Orzeszki ziemne inaczej przetworzone — 2008 11 91;
lub zakonserwowane w inny sposób
2008 11 96;
(Pasze i żywność)
2008 11 98
Rzepa (Brassica rapa ssp. rapa)

ex 2001 90 97

11; 19

Syria (SY)

Rodamina B

50

ex 2005 99 80

93

Syria (SY)

Rodamina B

50

(Żywność – przetworzona lub zakonserwo
wana octem lub kwasem octowym)
Rzepa (Brassica rapa ssp. rapa)
(Żywność – przetworzona lub zakonserwo
wana solanką lub kwasem cytrynowym, nie
zamrożona)
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L 195/11
Częstotliwość
kontroli bezpo
średnich i iden
tyfikacyjnych
(%)

Podpo
zycja
TARIC

Państwo pocho
dzenia

ex 0709 60 99

20

Tajlandia (TH)

10

(Żywność – świeża, schłodzona lub mro ex 0710 80 59
żona)

20

Pozostałości
pestycydów (3)
(14)

Turcja (TR)

Siarczyny (16)

10

Turcja (TR)

Ochratoksyna
A

5

Turcja (TR)

Pozostałości
pestycydów (3)

10

Turcja (TR)

Pozostałości
pestycydów (3)
(17)

10

Turcja (TR)

Pozostałości
pestycydów (3)
(18)

10

20

Turcja (TR)

Cyjanek

50

ex 0709 60 99

20

Uganda (UG)

20

(Żywność – świeża, schłodzona lub mro ex 0710 80 59
żona)

20

Pozostałości
pestycydów (3)

1207 40 90

Uganda (UG)

Salmonella (2)

50

— Orzeszki ziemne w łupinkach

— 1202 41 00

Aflatoksyny

10

— Orzeszki ziemne łuskane

— 1202 42 00

Stany Zjedno
czone (US)

— Masło orzechowe

— 2008 11 10

Stany Zjedno
czone (US)

Aflatoksyny

10

Pasze i żywność
(zamierzone przeznaczenie)

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

— Morele suszone

Kod CN (1)

— 0813 10 00

Zagrożenie

— Morele inaczej przetworzone lub zakon — 2008 50 61
serwowane (15)
(Żywność)
Winogrona suszone (włączając winogrona su 0806 20
szone siekane lub rozgniatane na pastę, bez
dalszej obróbki)
(Żywność)
Cytryny (Citrus limon, Citrus limonum)

0805 50 10

(Żywność – świeża, schłodzona lub suszona)
Granaty

ex 0810 90 75

30

(Żywność – świeża lub schłodzona)
Słodka papryka (Capsicum annuum)

0709 60 10;

(Żywność – świeża, schłodzona lub mro 0710 80 51
żona)
Nieprzetworzone całe, mielone, rozdrob ex 1212 99 95
nione, łupane, siekane pestki moreli przezna
czone do wprowadzenia do obrotu z przezna
czeniem dla konsumentów końcowych (19)
(20)
(Żywność)
Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

Nasiona sezamu
(Żywność – świeża lub schłodzona)

— Orzeszki ziemne inaczej przetworzone — 2008 11 91;
lub zakonserwowane w inny sposób
2008 11 96;
(Pasze i żywność)
2008 11 98
— Pistacje w łupinach

— 0802 51 00

— Pistacje bez łupin

— 0802 52 00

— Pistacje prażone

— ex 2008 19 13
ex 2008 19 93

(Żywność)

20
20

L 195/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Pasze i żywność
(zamierzone przeznaczenie)

Podpo
zycja
TARIC

Kod CN (1)

— Morele suszone
— 0813 10 00
— Morele inaczej przetworzone lub zakon — 2008 50 61
serwowane (15)

Państwo pocho
dzenia

23.7.2019

Zagrożenie

Częstotliwość
kontroli bezpo
średnich i iden
tyfikacyjnych
(%)

Uzbekistan
(UZ)

Siarczyny (16)

50

72
20
30
40

Wietnam (VN)

Pozostałości
pestycydów (3)
(21)

50

ex 0709 99 90

20

Wietnam (VN)

50

(Żywność – świeża, schłodzona lub mro ex 0710 80 95
żona)

30

Pozostałości
pestycydów (3)
(21)

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Wietnam (VN)

20

Pozostałości
pestycydów (3)
(21)

50

(Żywność – świeża, schłodzona lub mro ex 0710 80 59
żona)

(Żywność)
—
—
—
—

Liście kolendry
Bazylia (pospolita, azjatycka)
Mięta
Pietruszka – nać

—
—
—
—

ex 0709
ex 1211
ex 1211
ex 0709

99
90
90
99

90
86
86
90

(Żywność – świeże lub schłodzone zioła)
Ketmia jadalna

(1) Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu CN muszą zostać poddane kontroli, kod CN jest oznaczony »ex«.
(2) Metoda referencyjna EN ISO 6579-1 lub metoda poddana walidacji w odniesieniu do metody referencyjnej zgodnie z protokołem określonym
w EN ISO 16140-2.
(3) Pozostałości przynajmniej pestycydów wymienionych w programie kontroli przyjętym zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycy
dów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L
70 z 16.3.2005, s. 1), które to pestycydy mogą być badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS (pestycydów, które
należy monitorować tylko w produktach pochodzenia roślinnego lub na ich powierzchni).
(4) Pozostałości amitrazu.
(5) Pozostałości nikotyny.
(6) Pozostałości tolfenpiradu.
(7) Pozostałości acefatu, aldikarbu (sumy aldikarbu, jego sulfotlenku i sulfonu, wyrażonej jako aldikarb), amitrazu (amitrazu, w tym metabolitów za
wierających grupę funkcyjną 2,4-dimetyloaniliny, wyrażonych jako amitraz), diafentiuronu, dikofolu (sumy izomerów p, p′ i o,p′), ditiokarbami
nianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu) i metiokarbu (sumy
metiokarbu oraz sulfotlenku i sulfonu metiokarbu, wyrażonej jako metiokarb).
(8) Pozostałości dikofolu (sumy izomerów p, p′ i o,p′), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (sumy prochlorazu i jego metabolitów zawierających grupę
funkcyjną 2,4,6-trichlorofenolu, wyrażonej jako prochloraz), tiofanatu metylowego i triforyny.
(9) Do celów niniejszego załącznika nazwa »barwniki Sudan« odnosi się do następujących substancji chemicznych: (i) Sudan I (numer CAS 842-079); (ii) Sudan II (numer CAS 3118-97-6); (iii) Sudan III (numer CAS 85-86-9); (iv) Szkarłat GN; lub Sudan IV (numer CAS 85-83-6).
(10) Pozostałości diafentiuronu.
(11) Pozostałości karbofuranu.
(12) Pozostałości fentoatu.
(13) Pozostałości chlorobufamu.
(14) Pozostałości formetanatu (sumy formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowodorek formetanatu)), protiofosu i triforyny.
(15) Zgodnie z art. 9 ust. 2 niniejszego rozporządzenia kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie mogą być prowadzone przez właściwy organ miejsca
przeznaczenia określonego w CED.
(16) Metody referencyjne: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 lub ISO 5522:1981.
(17) Pozostałości prochlorazu.
(18) Pozostałości diafentiuronu, formetanatu (sumy formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowodorek formetanatu)) i tiofanatu mety
lowego.
(19) »Produkty nieprzetworzone« zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1).
(20) »Wprowadzanie do obrotu« oraz »konsument końcowy« zgodnie z definicjami »wprowadzania na rynek« i »konsumenta finalnego« w rozporządze
niu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnoś
ciowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.
U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).
(21) Pozostałości ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i zi
ramu), fentoatu i kwinalfosu.”
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1250
z dnia 22 lipca 2019 r.
poddające rejestracji przywóz niektórych rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego
(zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii w następstwie wznowienia
dochodzenia w celu zastosowania się do wyroków z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawach T300/16 i T-301/16 dotyczących rozporządzeń wykonawczych (UE) 2016/387 i (UE) 2016/388
nakładających ostateczne cło wyrównawcze oraz ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rur
i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących
z Indii
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie
ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1),
w szczególności jego art. 14,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie
ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (2),
w szczególności jego art. 24,
a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA
(1)

Dnia 18 września 2015 r. Komisja Europejska („Komisja”) nałożyła rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE)
2015/1559 (3) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”) tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do
Unii rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii
(„państwo, którego dotyczy postępowanie”).

(2)

W dniu 17 marca 2016 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/388 nakładające ostateczne
cło antydumpingowe na przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem
sferoidalnym) pochodzących z Indii (4) („produkt objęty postępowaniem”), zmienione rozporządzeniem
wykonawczym Komisji (UE) 2016/1369 (5) („przedmiotowe rozporządzenie antydumpingowe”).

(3)

Tego samego dnia Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/387 nakładające ostateczne cło
wyrównawcze na przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym)
pochodzących z Indii (6) („przedmiotowe rozporządzenie antysubsydyjne”).

(4)

Jindal Saw Limited (producent eksportujący) i Jindal Saw Italia SpA (jego powiązany importer) (wspólnie
„wnioskodawcy”) zaskarżyli przedmiotowe rozporządzenia antydumpingowe i antysubsydyjne przed Sądem Unii
Europejskiej („Sąd”). W dniu 10 kwietnia 2019 r. Sąd wydał wyroki w sprawach T-300/16 (7) i T-301/16 (8)
w odniesieniu do rozporządzeń odpowiednio antysubsydyjnego i antydumpingowego.

(1) Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21, rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/825
w dniu 7 czerwca 2018 r.
(2) Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 55, rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/825
w dniu 7 czerwca 2018 r.
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1559 z dnia 18 września 2015 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na
przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii (Dz.U. L 244
z 19.9.2015, s. 25).
(4) Dz.U. L 73 z 18.3.2016, s. 53.
(5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1369 z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE)
2016/388 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także
żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii (Dz.U. L 217 z 12.8.2016, s. 4).
(6) Dz.U. L 73 z 18.3.2016, s. 1.
(7) ECLI:EU:T:2019:235.
(8) ECLI:EU:T:2019:234.
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(5)

W sprawie T-300/16 Sąd stwierdził, że w przedmiotowym rozporządzeniu antysubsydyjnym obliczenie kwoty
korzyści wynikającej z docelowych ograniczeń wywozowych ustalonych w odniesieniu do rudy żelaza dla
przedsiębiorstwa Jindal Saw Limited („Jindal Saw”) zostało dokonane z naruszeniem art. 6 lit. d) rozporządzenia
(UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących
członkami Unii Europejskiej („podstawowe rozporządzenie antysubsydyjne”). Sąd orzekł w szczególności, że
rzeczywiście poniesione przez Jindal Saw koszty transportu z kopalni do zakładu produkcyjnego w Indiach były
wyższe niż koszty, które Komisja przyjęła jako średnią i uwzględniła w obliczeniu średniej ceny zakupu rudy
żelaza w Indiach. W opinii Sądu różnica w kosztach transportu oznacza, że cena, po której przedsiębiorstwo
Jindal Saw pozyskiwało rudę żelaza na rynku indyjskim, była w istocie wyższa od średniej ceny zakupu przyjętej
przez Komisję w celu określenia poziomu wynagrodzenia, a to miało nieunikniony wpływ na potencjalne
korzyści przyznane temu producentowi eksportującemu. W związku z tym Sąd stwierdził, że Komisja naruszyła
art. 3 ust. 2 i art. 6 lit. d) podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego, ponieważ błędnie wybrała niektóre
pozycje w kosztach dostawy przedsiębiorstwa Jindal Saw przy obliczaniu standardowych średnich kosztów
transportu, a także naruszyła art. 15 ust. 1 akapit trzeci podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego,
ponieważ ustaliła cło wyrównawcze na poziomie wyższym niż subsydia stanowiące podstawę środków wyrówna
wczych.

(6)

W obu sprawach, T-300/16 i T-301/16, Sąd dokonał również ustaleń w odniesieniu do obliczeń podcięcia
cenowego przeprowadzonych przez Komisję w przedmiotowym rozporządzeniu antysubsydyjnym
i przedmiotowym rozporządzeniu antydumpingowym. Sąd stwierdził w szczególności, że ponieważ Komisja
przyjęła ceny sprzedaży stosowane przez podmioty zajmujące się sprzedażą, powiązane z głównym producentem
unijnym w celu ustalenia ceny produktu podobnego wytwarzanego przez przemysł Unii, jednocześnie nie
uwzględniając cen sprzedaży stosowanych przez podmioty prowadzące sprzedaż w imieniu przedsiębiorstwa
Jindal Saw w celu ustalenia ceny produktu objętego postępowaniem wytwarzanego przez Jindal Saw, nie można
uznać, że obliczenie podcięcia cenowego opierało się na porównaniu cen na tym samym poziomie handlu.
Zdaniem Sądu błąd popełniony przez Komisję przy obliczaniu podcięcia cenowego w odniesieniu do produktu
objętego postępowaniem wytwarzanego przez Jindal Saw skutkował uwzględnieniem podcięcia cenowego,
a w rzeczywistości nie ustalono prawidłowo znaczenia tego podcięcia cenowego, ani nawet jego istnienia.

(7)

W rezultacie Sąd stwierdził, że Komisja naruszyła odpowiednio art. 8 ust. 1 podstawowego rozporządzenia
antysubsydyjnego oraz art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem
produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej („podstawowe rozporzą
dzenie antydumpingowe”). Ponieważ podcięcie cenowe obliczone w przedmiotowych rozporządzeniach antysub
sydyjnym i antydumpingowym stanowiło podstawę do stwierdzenia, że przywóz produktu objętego postępo
waniem był przyczyną szkody poniesionej przez przemysł Unii, Sąd stwierdził, że mógł zostać zniekształcony
także wniosek dotyczący istnienia związku przyczynowego między przywozem towarów po cenach subsydio
wanych i przywozem towarów po cenach dumpingowych a szkodą dla przemysłu Unii, który to wniosek
stanowił warunek niezbędny do nałożenia cła wyrównawczego zgodnie z art. 1 ust. 1 i art. 8 ust. 5
podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego oraz cła antydumpingowego zgodnie z art. 1 ust. 1 i art. 3
ust. 6 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego.

(8)

Ponadto Sąd stwierdził, że nie można wykluczyć, że w przypadku prawidłowego obliczenia podcięcia cenowego
margines szkody przemysłu Unii zostałby ustalony na poziomie niższym niż odpowiednio stopa subsydiowania
i margines dumpingu. W takim przypadku zgodnie z art. 15 ust. 1 akapit trzeci podstawowego rozporządzenia
antysubsydyjnego, kwotę cła wyrównawczego należałoby obniżyć do poziomu, który byłby wystarczający do
usunięcia tej szkody. Podobnie, zgodnie z art. 9 ust. 4 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego, kwotę
cła antydumpingowego należałoby obniżyć do poziomu, który byłby wystarczający do usunięcia tej szkody.

(9)

W związku ze wspomnianymi wyrokami nie pobiera się środków antydumpingowych ani środków wyrówna
wczych nałożonych przedmiotowymi rozporządzeniami antydumpingowym i antysubsydyjnym w zakresie,
w jakim dotyczą one przedsiębiorstwa Jindal Saw Limited, z zastrzeżeniem wyników ponownego rozpatrzenia,
które nie są znane na obecnym etapie.

(10)

W następstwie wyroków Sądu Komisja postanowiła, w drodze zawiadomienia (9) („zawiadomienie
o wznowieniu”), częściowo wznowić dochodzenie antysubsydyjne i dochodzenie antydumpingowe dotyczące
przywozu rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących
z Indii, które to dochodzenia doprowadziły do przyjęcia przedmiotowych rozporządzeń antysubsydyjnego
i antydumpingowego. Dochodzenia zostają wznowione od momentu, w którym wystąpiły odnotowane niepra
widłowości. Zakres tego wznowienia jest ograniczony do wykonania wyroków Sądu w odniesieniu do Jindal Saw
Limited.

(9) Dz.U. C 209 z 20.6.2019, s. 35.
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2. PODSTAWY REJESTRACJI
(11)

Komisja przeanalizowała, czy stosowne jest poddanie przywozu produktu objętego postępowaniem rejestracji.
W tym kontekście Komisja wzięła pod uwagę poniższe kwestie.

(12)

Art. 266 TFUE zobowiązuje instytucje do wprowadzenia niezbędnych środków zapewniających wykonanie
wyroków Trybunału Sprawiedliwości. W przypadku stwierdzenia nieważności aktu przyjętego przez instytucje
w kontekście procedury administracyjnej, takiej jak dochodzenia antydumpingowe lub antysubsydyjne,
wykonanie wyroku Sądu polega na zastąpieniu unieważnionego aktu nowym aktem, w którym wyeliminowana
zostanie niezgodność z prawem wskazana przez Trybunał (10).

(13)

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości procedura zastąpienia unieważnionego aktu może zostać
wznowiona dokładnie od momentu, w którym wystąpiła niezgodność z prawem (11). Oznacza to w szczególności,
że w sytuacji, w której stwierdza się nieważność aktu kończącego procedurę administracyjną, unieważnienie to
niekoniecznie wpływa na akty przygotowawcze, takie jak wszczęcie postępowania. W sytuacji, w której stwierdza
się nieważność rozporządzenia nakładającego ostateczne środki ochrony handlu, oznacza to, że w następstwie
unieważnienia postępowanie jest nadal otwarte, ponieważ akt kończący postępowanie został usunięty z unijnego
porządku prawnego (12), z wyjątkiem sytuacji, w której niezgodność z prawem pojawiła się na etapie wszczęcia
postępowania.

(14)

Jak wyjaśniono w zawiadomieniu o wznowieniu i w związku z tym, że niezgodność z prawem nie wystąpiła na
etapie wszczęcia postępowania, lecz w toku dochodzenia, Komisja postanowiła wznowić dochodzenia antysub
sydyjne i antydumpingowe w zakresie, w jakim dotyczą one przedsiębiorstwa Jindal Saw Limited. Dochodzenia
zostały wznowione od momentu, w którym wystąpiły nieprawidłowości, czyli w odniesieniu do pierwotnego
ustalenia dotyczącego okresu od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.

(15)

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości wznowienie procedury administracyjnej i ewentualne
ponowne nałożenie ceł nie może być postrzegane jako sprzeczne z zasadą nieretroakcji (13). W zawiadomieniu
o wznowieniu informuje się zainteresowane strony, w tym importerów, że ewentualne przyszłe zobowiązania,
w stosownych przypadkach, oparte będą na ustaleniach poczynionych w ramach ponownego rozpatrzenia.

(16)

Na podstawie wyników wznowionych dochodzeń, które obecnie nie są jeszcze znane, Komisja przyjmie rozporzą
dzenia służące skorygowaniu błędów zidentyfikowanych przez Sąd i ponownemu nałożeniu, w stosownych
przypadkach, obowiązujących stawek celnych. Nowo określone stawki, w stosownych przypadkach, staną się
skuteczne począwszy od dnia, w którym weszły w życie przedmiotowe rozporządzenia antysubsydyjne i antydum
pingowe.

(17)

W odniesieniu do przeszłych lub przyszłych zobowiązań dotyczących ceł antydumpingowych lub wyrówna
wczych należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie.

(18)

W związku z tym, że nie ma pewności co do wysokości zobowiązania wynikającego z ponownego rozpatrzenia,
w zawiadomieniu o wznowieniu Komisja zwróciła się do krajowych organów celnych o oczekiwanie na wynik
tego ponownego rozpatrzenia przed podjęciem decyzji w sprawie wniosku o zwrot ceł antydumpingowych lub
wyrównawczych, które Sąd unieważnił w odniesieniu do Jindal Saw Limited. Organom celnym nakazuje się
wstrzymanie rozpatrywania wszelkich wniosków o zwrot anulowanych ceł do momentu, gdy wynik ponownego
rozpatrzenia zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym.

(19)

Ponadto, jeżeli wznowienie dochodzeń spowoduje ponowne nałożenie ceł wyrównawczych i antydumpingowych,
cła te będą musiały zostać pobrane również za okres, w którym prowadzone są dochodzenia w ramach
wznowienia postępowań. Za konieczne uznaje się zapewnienie skutecznego stosowania prawnie uzasadnionych
środków w całym okresie ich obowiązywania, bez względu na różnice wynikające z tego, kiedy ma miejsce
przywóz, tj. przed wznowieniem dochodzeń czy po ich wznowieniu.

(10) Sprawy połączone 97, 193, 99 i 215/86, Asteris AE i in. oraz Republika Grecka/Komisja, Rec. 1988, s. 2181, pkt 27 i 28.
(11) Sprawa C-415/96, Hiszpania/Komisja, Rec. 1998, s. I-6993, pkt 31; sprawa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Rada, Rec.
2000, s. I-8147, pkt 80–85; sprawa T-301/01, Alitalia/Komisja, Zb.Orz. 2008, s. II-1753, pkt 99 i 142; sprawy połączone T-267/08
i T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Komisja, Zb.Orz. 2011, s. II-0000, pkt 83.
(12) Sprawy połączone 97, 193, 99 i 215/86, Asteris AE i in. oraz Republika Grecka/Komisja, Rec. 1988, s. 2181, pkt 27 i 28. Sprawa C415/96, Hiszpania/Komisja, Rec. 1998, s. I-6993, pkt 31; sprawa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Rada, Rec. 2000, s. I8147, pkt 80–85; sprawa T-301/01, Alitalia/Komisja, Zb.Orz. 2008, s. II-1753, pkt 99 i 142; sprawy połączone T-267/08 i T-279/08,
Région Nord-Pas de Calais/Komisja, Zb.Orz. 2011, s. II-0000, pkt 83.
(13) Sprawa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, wyrok Trybunału z dnia 15 marca 2018 r., pkt 79 i C & J Clark International
Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r., pkt 58.
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(20)

W tym kontekście Komisja zauważa, że rejestracja jest narzędziem, o którym mowa w art. 14 ust. 5
podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i art. 24 ust. 5 podstawowego rozporządzenia antysubsy
dyjnego, tak by można było następnie zastosować środki wobec przywozu od daty takiej rejestracji. Ma to na
przykład miejsce w sytuacji, gdy należy zabezpieczyć płatności w przypadku stosowania ceł z mocą wsteczną lub
w przypadkach obchodzenia środków. W niniejszej sprawie Komisja uważa za właściwe rejestrowanie przywozu
w odniesieniu do Jindal Saw Limited w celu ułatwienia poboru ceł antydumpingowych i wyrównawczych po
wznowieniu dochodzeń, w stosownych przypadkach.

(21)

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości (14) należy zauważyć, że w przeciwieństwie do rejestracji,
która miała miejsce w okresie poprzedzającym przyjęcie środków tymczasowych, warunki określone w art. 10
ust. 4 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i art. 16 ust. 4 podstawowego rozporządzenia antysub
sydyjnego nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie. W istocie celem rejestracji w kontekście dochodzeń
prowadzonych w celu wykonania wyroków Sądu nie jest umożliwienie poboru środków ochrony handlu z mocą
wsteczną, jak przewidziano w tych przepisach. Powodem rejestracji jest raczej to, że – jak wspomniano powyżej
– w celu zagwarantowania skuteczności środków należy zapewnić, w miarę możliwości, aby przywóz podlegał
prawidłowym zobowiązaniom antydumpingowym i antysubsydyjnym bez nieuzasadnionej przerwy w okresie od
daty wejścia w życie przedmiotowych rozporządzeń antydumpingowego i antysubsydyjnego do czasu
ponownego nałożenia skorygowanych ceł, jeśli zostaną one nałożone.

(22)

W związku z powyższym Komisja uznała, że istnieją podstawy rejestracji zgodnie z art. 14 ust. 5 podstawowego
rozporządzenia antydumpingowego i art. 24 ust. 5 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego.

3. REJESTRACJA
(23)

Zgodnie z art. 14 ust. 5 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i art. 24 ust. 5 podstawowego
rozporządzenia antysubsydyjnego przywóz produktu objętego postępowaniem produkowanego przez Jindal Saw,
objętego dodatkowym kodem TARIC C054 podlega rejestracji w celu zapewnienia, aby, w przypadku gdy
w wyniku dochodzeń środki zostaną ponownie wprowadzone, można było nałożyć cła antydumpingowe
i wyrównawcze w odpowiedniej wysokości na taki przywóz.

(24)

Jak wskazano w zawiadomieniu o wznowieniu, ostateczne zobowiązanie do zapłaty ceł antydumpingowych
i wyrównawczych, o ile nastąpi, od daty wejścia w życie przedmiotowych rozporządzeń antydumpingowego
i antysubsydyjnego, będzie się opierać na ustaleniach z ponownego rozpatrzenia. Za okres od dnia 21 czerwca
2019 r. do dnia wejścia w życie wyników wznowionych dochodzeń nie pobiera się jednak ceł wyższych niż cła
określone w przedmiotowych rozporządzeniach antysubsydyjnym i antydumpingowym. Obecne cło
wyrównawcze mające zastosowanie do Jindal Saw Limited wynosi 8,7 %, a obecne cło antydumpingowe mające
zastosowanie do tego samego przedsiębiorstwa wynosi 14,1 %,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
1.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/1036 i art. 24 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/1037 organy
celne podejmują odpowiednie działania w celu rejestrowania przywozu do Unii rur i przewodów rurowych z żeliwa
ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym), z wyłączeniem rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego bez
powłoki wewnętrznej lub zewnętrznej („rury niepowleczone”), obecnie objętych kodami CN ex 7303 00 10
i ex 7303 00 90 (kody TARIC 7303 00 10 10, 7303 00 90 10), pochodzących z Indii i produkowanych przez
przedsiębiorstwo Jindal Saw Limited (dodatkowy kod TARIC C054).
2.

Rejestracja wygasa po upływie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3.
Stawki ceł antydumpingowych i wyrównawczych, które mogą być pobierane od przywozu rur i przewodów
rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym), z wyłączeniem rur i przewodów rurowych
z żeliwa ciągliwego bez powłoki wewnętrznej lub zewnętrznej („rury niepowleczone”), obecnie objętych kodami CN
ex 7303 00 10 i ex 7303 00 90 (kody TARIC 7303 00 10 10, 7303 00 90 10), pochodzących z Indii i produkowanych
przez przedsiębiorstwo Jindal Saw Limited (dodatkowy kod TARIC C054), w okresie od dnia wznowienia dochodzeń do
dnia wejścia w życie wyników wznowionych dochodzeń, nie przekraczają stawek ceł nałożonych rozporządzeniami
wykonawczymi (UE) 2016/387 i (UE) 2016/388.
(14) Sprawa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, pkt 79 i sprawa C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for
Her Majesty's Revenue & Customs, wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r., pkt 58.
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4.
Krajowe organy celne wstrzymują się z podjęciem decyzji w sprawie wniosku o zwrot i umorzenie ceł antydumpin
gowych lub wyrównawczych w zakresie, w jakim dotyczy to przywozu przedsiębiorstwa Jindal Saw Limited, do
momentu publikacji odpowiedniego rozporządzenia wykonawczego Komisji ponownie nakładającego cła.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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DECYZJE
DECYZJA RADY (UE) 2019/1251
z dnia 15 lipca 2019 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach
Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania
Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Międzynarodowa umowa w sprawie cukru z 1992 r. (1) (zwana dalej „umową”) została zawarta na mocy decyzji
Rady 92/580/EWG (2) i weszła w życie z dniem 1 stycznia 1993 r. Umowa została zawarta na okres trzech lat do
dnia 31 grudnia 1995 r., a następnie była regularnie przedłużana na kolejne dwuletnie okresy. Obowiązywanie
umowy przedłużono ostatnio decyzją Międzynarodowej Rady ds. Cukru w grudniu 2017 r. do dnia 31 grudnia
2019 r.

(2)

Zgodnie z art. 45 ust. 2 umowy Międzynarodowa Rada ds. Cukru może każdorazowo przedłużyć okres obowią
zywania umowy o kolejne okresy nieprzekraczające dwóch lat.

(3)

Na 55. sesji, która ma się odbyć dnia 19 lipca 2019 r., Międzynarodowa Rada ds. Cukru ma podjąć decyzję
w sprawie przedłużenia obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

(4)

Przed podjęciem decyzji w sprawie przedłużenia obowiązywania umowy Międzynarodowa Rada ds. Cukru na
swojej 55. sesji zagłosuje nad przedłożonym przez Unię wnioskiem w sprawie wprowadzenia zmian do umowy
w zakresie zasad dotyczących składek na rzecz Światowej Organizacji Cukru. Wniosek ten jest wynikiem
negocjacji przeprowadzonych przez Komisję zgodnie z upoważnieniem Rady do rozpoczęcia w imieniu Unii
negocjacji, a mianowicie decyzją Rady (UE) 2017/2242 (3).

(5)

Ewentualne odrzucenie wniosku w sprawie wprowadzenia zmian do umowy byłoby sprzeczne z celem Unii
polegającym na unowocześnieniu umowy, a tym samym podważałoby korzyści płynące z przedłużenia umowy.

(6)

Należy ustalić stanowisko, jakie należy przyjąć w imieniu Unii w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru
w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania umowy. Przedłużenie obowiązywania umowy leży
w interesie Unii, o ile uzgodnione zostanie również wprowadzenie zmian do umowy,

(1) Dz.U. L 379 z 23.12.1992, s. 16.
(2) Decyzja Rady 92/580/EWG z dnia 13 listopada 1992 r. dotycząca podpisania i zawarcia międzynarodowej umowy w sprawie cukru
z 1992 r. (Dz.U. L 379 z 23.12.1992, s. 15).
(3) Decyzja Rady (UE) 2017/2242 z dnia 30 listopada 2017 r. upoważniająca do rozpoczęcia negocjacji w sprawie zmiany Międzyna
rodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r. (Dz.U. L 322 z 7.12.2017, s. 29).
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Stanowisko, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru, to poparcie przedłużenia
obowiązywania Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r. na kolejny okres nieprzekraczający dwóch lat, do
dnia 31 grudnia 2021 r.
Jednakże, o ile Międzynarodowa Rada ds. Cukru nie zagłosuje najpierw za przyjęciem wniosku dotyczącego
wprowadzenia zmian do umowy w zakresie zasad dotyczących składek na rzecz Światowej Organizacji Cukru, Komisja
zapobiegnie podjęciu w drodze konsensusu decyzji dotyczącej przedłużenia obowiązywania Międzynarodowej umowy
w sprawie cukru z 1992 r. i powstrzyma się następnie od głosowania w tej sprawie.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lipca 2019 r.
W imieniu Rady
J. LEPPÄ

Przewodniczący
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DECYZJA KOMISJI (UE) 2019/1252
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego SA.38945 (2015/C) (ex 2015/NN) (ex
2014/CP) wydanych przez Luksemburg na rzecz McDonald's Europe
(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 6076)
(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 2 akapit pierwszy,
uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),
po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (1) zgodnie z przywołanymi artykułami i uwzględniając
otrzymane odpowiedzi,
a także mając na uwadze, co następuje:
1. PROCEDURA

(1)

Pismem z dnia 19 czerwca 2013 r. Komisja skierowała do Wielkiego Księstwa Luksemburga wezwanie do
udzielenia informacji, w którym zwróciła się o podanie szczegółowych informacji na temat stosowanych przez
nie praktyk w zakresie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego (2).

(2)

Pismem z dnia 24 czerwca 2014 r. Komisja skierowała do władz luksemburskich dodatkowe wezwanie do
udzielenia informacji, które dotyczyło grupy McDonald's. Zwróciła się do Luksemburga m.in. z prośbą
o przesłanie jej wszystkich interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, które luksemburskie organy
podatkowe wydały na rzecz grupy McDonald's.

(3)

W dniu 4 sierpnia 2014 r. władze luksemburskie odpowiedziały na wezwanie Komisji do udzielenia informacji
z dnia 24 czerwca 2014 r. Przekazały w szczególności dwie interpretacje indywidualne prawa podatkowego
wydane na rzecz spółki McD Europe Franchising, S.à.r.l. (zwanej dalej „McD Europe”) odpowiednio w dniu
30 marca 2009 r. (zwaną dalej „pierwotną interpretacją indywidualną”) oraz w dniu 17 września 2009 r. (zwaną
dalej „zmienioną interpretacją indywidualną”) (zwane dalej łącznie „kwestionowanymi interpretacjami indywi
dualnymi”). Ponadto władze luksemburskie przekazały wiele innych interpretacji indywidualnych prawa
podatkowego, które luksemburskie organy podatkowe wydały na rzecz spółek należących do grupy
McDonald's (3).

(4)

W odpowiedzi z dnia 4 sierpnia 2014 r. władze luksemburskie opisały również praktyki stosowane
w Luksemburgu w zakresie interpretacji indywidualnych i wyjaśniły, dlaczego uznały, że interpretacje
indywidualne wydane na rzecz grupy McDonald's nie stanowią pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej „Traktatem”).

(5)

Pismem z dnia 23 marca 2015 r. Komisja wezwała organy luksemburskie do przedstawienia uwag na temat
informacji otrzymanych od stowarzyszenia związków zawodowych (4) (zwanego dalej „stowarzyszeniem
związków zawodowych”) w związku z pomocą państwa, którą władze luksemburskie miały przyznać grupie
McDonald's.

(6)

W dniu 23 kwietnia 2015 r. władze luksemburskie odpowiedziały na wezwanie Komisji do udzielenia informacji
z dnia 23 marca 2015 r.

(7)

Pismem z dnia 18 maja 2015 r. Komisja zwróciła się do władz luksemburskich m.in. o przekazanie wszystkich
dokumentów dostarczonych przez spółkę McD Europe od dnia wydania pierwotnej interpretacji indywidualnej,
które uzasadniałyby obowiązek nałożony na spółkę w przedmiotowej interpretacji, tj. obowiązek udowodnienia,
że dochody oddziału amerykańskiego i oddziału szwajcarskiego spółki McD Europe zadeklarowano
i opodatkowano odpowiednio w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii.

(1) Dz.U. C 258 z 15.7.2016, s. 11.
(2) Pismo to opatrzono numerem referencyjnym HT.4020 – Praktyki w zakresie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.
(3) Opisane w niniejszej decyzji postępowanie dotyczy jednak wyłącznie kwestionowanych interpretacji indywidualnych i nie ma znaczenia
dla oceny pozostałych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, które luksemburskie organy podatkowe wydały na rzecz grupy
McDonald's i jej spółek zależnych.
(4) W skład stowarzyszenia wchodzą następujące związki zawodowe: European Public Service Union (EPSU), European Federation of Food,
Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT) i Service Employees International Union (SEIU).
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(8)

Pismem z dnia 9 czerwca 2015 r. władze luksemburskie odpowiedziały na powyższe wezwania Komisji
i wskazały (przedstawiając wymagane dokumenty), że w 2014 r. w Stanach Zjednoczonych amerykańskie organy
podatkowe (Internal Revenue Service, zwane dalej „IRS”) przeprowadziły kontrolę podatkową amerykańskiego
oddziału spółki McD Europe w odniesieniu do lat obrotowych 2009 i 2010 i że w ramach tej kontroli
potwierdzono, iż w deklaracjach podatkowych złożonych przez amerykański oddział spółki McD Europe
w Stanach Zjednoczonych nie trzeba wprowadzać żadnych zmian.

(9)

W dniu 3 grudnia 2015 r. Komisja wydała decyzję o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego zgodnie
z art. 108 ust. 2 Traktatu w przedmiocie kwestionowanych interpretacji indywidualnych, uzasadniając, że mogą
one stanowić pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu, która może być niezgodna z rynkiem
wewnętrznym (zwaną dalej „decyzją o wszczęciu postępowania”).

(10)

W piśmie z dnia 4 lutego 2016 r. władze luksemburskie przedstawiły swoje uwagi dotyczące decyzji o wszczęciu
postępowania.

(11)

W dniu 15 lipca 2016 r. decyzja o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (5). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag dotyczących przedmiotowego
środka. Stowarzyszenie związków zawodowych przedstawiło swoje uwagi w piśmie z dnia 5 sierpnia 2016 r.
W piśmie z dnia 9 sierpnia 2016 r. Komisja otrzymała uwagi grupy McDonald's.

(12)

W piśmie z dnia 30 września 2016 r. władze luksemburskie przedstawiły swoje uwagi dotyczące uwag osób
trzecich otrzymanych przez Komisję w odpowiedzi na decyzję o wszczęciu postępowania.

(13)

Pismem z dnia 23 listopada 2016 r. Komisja skierowała do władz luksemburskich dodatkowe wezwanie do
udzielenia informacji.

(14)

Władze luksemburskie odpowiedziały na to wezwanie w dniach 14 grudnia 2016 r. i 12 stycznia 2017 r.
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY

2.1. Opis beneficjenta
(15)

McDonald's Corporation jest spółką akcyjną zarejestrowaną w stanie Delaware, której główne miejsce
prowadzenia działalności znajduje się w Oak Brook w amerykańskim stanie Illinois. Jest ona notowana na
nowojorskiej giełdzie. Utworzona w dniu 21 grudnia 1964 r. spółka prowadzi bezpośrednio i na zasadzie
franczyzy restauracje McDonald's, które oferują asortyment posiłków i napojów dostosowany do rynków
lokalnych (6).

(16)

Spółka działa w następujących sektorach: na rynku Stanów Zjednoczonych, na najważniejszych światowych
rynkach (Australia, Francja, Kanada, Niemcy i Zjednoczone Królestwo), rynkach o dużym wzroście (Chiny,
Hiszpania, Korea, Niderlandy, Polska, Rosja, Szwajcaria i Włochy) oraz w sektorze „Foundational Markets and
Corporate” (7). Z 37 241 restauracji w ponad 100 państwach około 34 108 działa na zasadzie franczyzy,
a 3 133 prowadzone są bezpośrednio przez przedsiębiorstwo (8). W czasie wydania kwestionowanych
interpretacji indywidualnych spośród 31 677 restauracji McDonald's istniejących na całym świecie 21 183 były
prowadzone przez franczyzobiorców, 3 855 – przez przedsiębiorstwa powiązane i 6 639 – przez spółkę
McDonald's Corporation i jej spółki zależne (9). Spółka McDonald's Corporation jest zatem przede wszystkim
franczyzodawcą, ponieważ 80 % restauracji McDonald's należy do niezależnych franczyzobiorców, którzy je
prowadzą (10). W 2017 r. spółka McDonald's Corporation posiadała około 400 spółek zależnych zatrudniających
235 000 pracowników.

(17)

W 2017 r. łączny obrót grupy McDonald's wyniósł 22,8 mld USD, z czego 12,7 mld USD pochodziło ze
sprzedaży prowadzonej w restauracjach prowadzonych bezpośrednio przez przedsiębiorstwo, zaś 10,1 mld
stanowiło dochód z franczyzy. W momencie wydania kwestionowanych interpretacji indywidualnych łączny
obrót grupy McDonald's wyniósł 26,216 mld USD, a spółka prowadziła 32 478 restauracje (11).

(5) Dz.U. C 258 z 15.7.2016, s. 11.
(6) Sprawozdanie „Form 10-K” za 2017 r. przedstawione Federalnej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (US Securities and Exchange
Commision) przez spółkę McDonald's Corporation, s. 1.
(7) Sprawozdanie „Form 8-K” przedstawione Federalnej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez spółkę McDonald's Corporation
w dniu 18 września 2015 r., s. 2.
(8) Sprawozdanie „Form 10-K” za 2017 r. przedstawione Federalnej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez spółkę McDonald's
Corporation, s. 13.
(9) Wniosek o wydanie pierwotnej interpretacji indywidualnej, s. 1.
(10) W ramach tradycyjnej umowy franczyzy spółka McDonald's Corporation jest właścicielem gruntów i budynku lub zapewnia długoter
minową dzierżawę lokalu restauracji, zaś franczyzobiorca płaci za materiały, oznakowanie, miejsca do siedzenia i wystrój.
(11) Sprawozdanie „Form 10-K” za 2009 r. przedstawione Federalnej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez spółkę McDonald's
Corporation.
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(18)

Jeżeli chodzi o łączną sprzedaż w restauracjach prowadzonych bezpośrednio przez przedsiębiorstwo, 3,260 mld
USD uzyskano ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, 4,080 mld USD ze sprzedaży na najważniejszych
światowych rynkach (12), 4,592 mld USD ze sprzedaży na rynkach o szybkim wzroście (13) i 0,787 mld USD
z sektora „Foundational Markets & Corporate” (14).

(19)

Poza Stanami Zjednoczonymi spółka McDonald's Corporation i jej amerykański oddział, McDonald's Interna
tional Property Company (zwany dalej „MIPCO”), udzielają na każdym rynku licencji na korzystanie z praw do
budowy i prowadzenia restauracji McDonald's przedsiębiorstwom, które na większości dużych rynków są
bezpośrednimi lub pośrednimi spółkami zależnymi spółki McDonald's Corporation.

(20)

Według informacji przekazanych przez władze luksemburskie w grudniu 2013 r. grupa McDonald's kontrolowała
pięć spółek w Luksemburgu: (i) McD Europe; (ii) McD Europe Holdings S.à.r.l.; (iii) Luxembourg McD Investments
S.à.r.l.; (iv) Lux MC Holdings S.à.r.l.; oraz (v) McD Luxembourg Holdings S.à.r.l.

(21)

Spółki McD Europe Holding S.à.r.l., Luxembourg McD Investments S.à.r.l. i Lux MC Holdings S.à.r.l. posiadały
udziały w innych spółkach zależnych grupy McDonald's w Europie i w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy
spółka McD Luxembourg Holdings S.à.r.l. zapewniała wsparcie prawne w zakresie łączenia środków pieniężnych
zgodnie z umową zawartą z bankiem zewnętrznym. Luxembourg McD Investments S.à.r.l. posiadała również
udziały w amerykańskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Golden Arches UK LLC, zarejestrowanej
w Delaware.

(22)

W postępowaniu i w niniejszej decyzji Komisja skupiła się na spółce McD Europe, która w momencie wydania
kwestionowanych interpretacji indywidualnych była rezydentem podatkowym w Luksemburgu oraz posiadała
oddział amerykański i oddział szwajcarski. Jak wyjaśniono we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej,
spółka McD Europe uiściła płatność z tytułu przystąpienia, aby uzyskać dostęp do określonych praw do
franczyzy (istniejących i przyszłych) rozwijanych i posiadanych przez spółki McDonald's Corporation i MIPCO.
W związku z tym spółka McD Europe nabyła prawo własności rzeczywistej niektórych wartości niematerialnych
i prawnych w formie praw do franczyzy (zwanych dalej „prawami do franczyzy”) (15). Następnie spółka McD
Europe przydzieliła swojemu amerykańskiemu oddziałowi prawa do franczyzy i powiązane z nimi zobowiązania
umowne. W związku z tym wszystkie opłaty pobierane uprzednio przez spółkę McDonald's Corporation zaczęły
być odtąd pobierane przez spółkę McD Europe za pośrednictwem jej oddziału amerykańskiego, który znajduje
się w Oak Brooks w Illinois. Oddział szwajcarski, który znajduje się w Genewie, udziela franczyzodawcom
z różnych państw europejskich licencji na prawa do franczyzy i świadczy różne usługi związane z prawami do
franczyzy. Oddział amerykański płaci w zamian za to oddziałowi szwajcarskiemu prowizję za usługi w wysokości
kosztów poniesionych przez oddział szwajcarski i powiększonych o marżę. W momencie wydania kwestiono
wanych interpretacji indywidualnych oddział szwajcarski zatrudniał [0–10] pracowników, co przekładało się na
[0–10] pełnych etatów. Spółka McD Europe i oddział amerykański nie zatrudniały żadnych pracowników.
W 2014 r. spółka McD Europe zatrudniała [0–10] pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, oddział
szwajcarski zatrudniał [10–20] pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, a oddział amerykański nie
zatrudniał żadnego pracownika.

(23)

W 2015 r. grupa McDonald's zapowiedziała istotną restrukturyzację swojej działalności, która miała polegać na
pogrupowaniu państw z całego świata według wspólnych cech ich rynków, a nie na podstawie ich bliskości pod
względem geograficznym. W grudniu 2016 r. grupa McDonald's ogłosiła decyzję o utworzeniu nowej
zintegrowanej struktury przedsiębiorstwa w formie nowej międzynarodowej spółki holdingowej w celu
dostosowania i wsparcia nowej organizacji swojej działalności.

(24)

Restrukturyzacja ta doprowadziła do stworzenia ujednoliconej struktury w Zjednoczonym Królestwie, która
miała być odpowiedzialna za udzielenie licencji na większość praw własności intelektualnej przedsiębiorstwa na
poziomie międzynarodowym, tzn. poza Stanami Zjednoczonymi. Struktura ta składa się z różnych spółek
brytyjskich zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie i ze spółek amerykańskich, które w dalszym ciągu są
zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych. Te amerykańskie spółki są również rezydentami podatkowymi Zjedno
czonego Królestwa. Zmiana ta doprowadziła do zakończenia działalności przez spółkę w Genewie. Drugie
szwajcarskie biuro przedsiębiorstwa w dalszym ciągu prowadzi działalność, zaś biuro w Luksemburgu pozostało
podmiotem odpowiedzialnym za restauracje luksemburskie (16).

(12) Rynki te obejmują Australię, Francję, Kanadę, Niemcy, Zjednoczone Królestwo oraz rynki powiązane.
(13) Są to rynki, które zdaniem przedsiębiorstwa mają stosunkowo wysoki potencjał w zakresie ekspansji i franczyzy; obejmują one Chiny,
Hiszpanię, Koreę, Niderlandy, Polskę, Rosję, Szwajcarię, Włochy oraz rynki powiązane.
(14) Nazwa ta dotyczy pozostałych rynków w systemie McDonald's, z których większość opiera się w dużej mierze na modelu
franczyzowym.
(15) Wartości niematerialne i prawne związane z prawami do franczyzy obejmują następujące elementy: rozwój i pozycjonowanie marki,
marketing i reklamę, projekty i specyfikacje techniczne restauracji, zmianę wystroju restauracji, opracowywanie dań i menu, łańcuch
dostaw, platformę i systemy operacyjne (w tym wartości niematerialne i prawne związane ze szkoleniami), wdrażanie systemów,
zarządzanie franczyzami, analizę działalności, kontrolę jakości, zasoby ludzkie i wsparcie prawne.
(16) Źródło: pisemna odpowiedź grupy McDonald's na pytania komisji Parlamentu Europejskiego TAX3 z dnia 18 czerwca 2018 r.
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2.2. Kwestionowane interpretacje indywidualne prawa podatkowego
(25)

Niniejsza decyzja dotyczy dwóch interpretacji indywidualnych prawa podatkowego wydanych przez luksem
burskie organy podatkowe w 2009 r. na rzecz spółki McD Europe, tj. pierwotnej interpretacji indywidualnej
i zmienionej interpretacji indywidualnej, które dotyczą statusu podatkowego spółki McD Europe w Luksemburgu.

(26)

Luksemburskie organy podatkowe wydały pierwotną interpretację indywidualną w dniu 30 marca 2009 r.
w następstwie złożenia przez grupę McDonald's wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 11 lutego
2009 r., który grupa uzupełniła o dodatkowe dokumenty przedstawione w dniu 10 marca 2009 r. W odpowiedzi
na pierwotną interpretację indywidualną doradca podatkowy spółki McD Europe (zwany dalej „doradcą
podatkowym”) zwrócił się w dniu 27 lipca 2009 r. do luksemburskich organów podatkowych z wnioskiem
o wydanie zmienionej interpretacji indywidualnej. W następstwie tego wniosku luksemburskie organy podatkowe
wydały zmienioną interpretację indywidualną w dniu 17 września 2009 r.
2.2.1. Pierwotna interpretacja indywidualna
2.2.1.1. S tr u k tu ra or g an i za c y j n a g r upy M cD on al d's op isa na w e wn i osku o w yd an ie pi er wo t ne j
i nte r p re ta c j i i nd yw i d ua l n ej

(27)

We wniosku o wydanie pierwotnej interpretacji indywidualnej z dnia 11 lutego 2009 r. grupa McDonald's
opisała swoją strukturę i działalność w Luksemburgu. Opisała również restrukturyzację praw do franczyzy spółki
McDonald's Corporation i dwóch oddziałów spółki McD Europe odpowiednio w Stanach Zjednoczonych
i Szwajcarii. Ponadto opisała skutki podatkowe tej restrukturyzacji dla Luksemburga zgodnie z zastosowaniem
luksemburskiego prawa podatkowego i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Luksem
burgiem a Stanami Zjednoczonymi (zwanej dalej „umową UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjedno
czonymi”) (17).

(28)

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyjaśniono w szczególności, że aby scentralizować kontrolę
nad europejskimi prawami do franczyzy i zarządzanie nimi w ramach spółki McD Europe, spółka ta zawarła ze
spółkami McDonald's Corporation i MIPCO „umowę przystąpienia” (Buy-in Agreement), tj. umowę, w której
przewidziano płatność z tytułu przystąpienia, oraz „umowę o podziale kosztów kwalifikowalnych” (Qualified Cost
Sharing Arrangement), tj. umowę o podziale kosztów spełniających określone wcześniej kryteria (zwaną dalej
„umową o podziale kosztów kwalifikowanych”). Zgodnie z umową przystąpienia spółka McD Europe uiściła
płatność z tytułu przystąpienia w celu uzyskania dostępu do określonych praw do franczyzy (istniejących lub
przyszłych) rozwijanych i posiadanych przez spółki McDonald's Corporation i MIPCO (18). W związku z tym
spółka McD Europe nabyła prawo własności rzeczywistej tych praw. Następnie spółka McD Europe przydzieliła
swojemu amerykańskiemu oddziałowi prawa do franczyzy i powiązane z nimi zobowiązania umowne zgodnie
z deklaracją podpisaną przez spółkę McD Europe i oddział amerykański. Wszystkie opłaty pobierane uprzednio
przez spółkę McDonald's Corporation zaczęły być odtąd pobierane przez spółkę McD Europe za pośrednictwem
jej oddziału amerykańskiego. Ponadto zgodnie z wnioskiem o wydanie pierwotnej interpretacji indywidualnej
wszystkie niezbędne etapy w związku z restrukturyzacją praw do franczyzy grupy McDonald's w odniesieniu do
regionu europejskiego miały zostać wdrożone najpóźniej do dnia 1 marca 2009 r.

(29)

Zgodnie z wnioskiem o wydanie pierwotnej interpretacji indywidualnej amerykański oddział spółki McD Europe
ma siedzibę w Oak Brook w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Oddział ten ponosi różne rodzaje
ryzyka gospodarczego, które mają związek z rozwojem praw do franczyzy, i ponosi powiązane z nimi koszty.
Ponosząc te koszty, oddział amerykański faktycznie uczestniczy – zgodnie z wnioskiem o wydanie interpretacji
indywidualnej prawa podatkowego – w realizacji umowy o podziale kosztów kwalifikowanych ze spółkami
McDonald's Corporation i MIPCO. Jeżeli chodzi o działania powiązane spółki McDonald's Corporation (lub jej
spółek zależnych), które opłaca oddział amerykański, kierują nimi i prowadzą je pracownicy spółki McDonald's
Corporation.

(30)

Oddział amerykański prowadzi działalność w Stanach Zjednoczonych i podlega kontroli kierownika oddziału (19),
który pracuje w Stanach Zjednoczonych, nadzoruje niektóre działania związane z prawami do franczyzy (20) i jest
oddelegowany przez spółkę McDonald's Corporation w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy
o świadczenie usług za wynagrodzeniem w kwocie określonej w tej umowie w oparciu o wysokość kosztów
powiększoną o dodatkowe elementy. Usługi zarządzania oddziałem amerykańskim są usługami związanymi
z codziennym zarządzaniem oddziałem (21), za których świadczenie oddział amerykański płaci spółce McDonald's
Corporation [10 000–20 000] USD rocznie.

(17) Umowa zawarta między rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i zapobiegania oszustwom podatkowym w zakresie podatku dochodowego i podatku od majątku,
podpisana w Luksemburgu dnia 3 kwietnia 1996 r.
(18) Obszar, którego dotyczą umowa przystąpienia i umowa o podziale kosztów kwalifikowanych, obejmuje: […].
19
( ) Według informacji przekazanych Komisji przez władze luksemburskie oddział amerykański nie zatrudnia bezpośrednio żadnych
pracowników.
(20) Są to takie usługi jak koordynacja realizacji umowy o podziale kosztów kwalifikowanych między McD Europe a McDonald's
Corporation, która obejmuje prawa do franczyzy związane z regionem europejskim grupy McDonald's, a także prowadzenie bilansu
należności i zobowiązań oddziału oraz prowadzenie księgowości zgodnie z ogólnie przyjętymi amerykańskimi zasadami rachun
kowości (US GAAP).
(21) Załącznik nr 4 do wniosku o wydanie pierwotnej interpretacji indywidualnej.
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(31)

Zgodnie z wnioskiem o wydanie pierwotnej interpretacji indywidualnej szwajcarski oddział spółki McD Europe
ma siedzibę w Genewie w Szwajcarii. Oddział ten udziela licencji na prawa do franczyzy franczyzodawcom
z różnych państw europejskich (22) (zwanym dalej „głównymi franczyzodawcami”), uzyskuje dochody z opłat
uiszczanych przez głównych franczyzodawców oraz świadczy usługi w zakresie zarządzania, wsparcia, rozwoju
i inne podobne lub powiązane usługi, które dotyczą praw do franczyzy (23). Oddział amerykański płaci w zamian
za to oddziałowi szwajcarskiemu prowizję za usługi w wysokości kosztów poniesionych przez oddział
szwajcarski i powiększonych o marżę w wysokości [0–10] % (24).

(32)

Główne osoby, które oddział szwajcarski zatrudnia, oddelegowuje lub angażuje w ramach umowy, stanowią część
zespołu „Key European Management” (obejmującego najważniejszych członków kadry kierowniczej w Europie).
Chociaż oddział szwajcarski ponosi koszty związane z tymi osobami, a w szczególności wydatki związane
z wynagrodzeniem i premiami, we wniosku o wydanie pierwotnej interpretacji indywidualnej wskazano, że
koszty te ostatecznie ponosi oddział amerykański, ponieważ oddział szwajcarski odpowiednio zmniejsza
płatności na rzecz oddziału amerykańskiego.

(33)

Ponadto zgodnie z wnioskiem o wydanie pierwotnej interpretacji indywidualnej spółka McD Europe, której
główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Luksemburgu, ma świadczyć usługi ogólne i admini
stracyjne oraz inne usługi w zakresie wsparcia podczas posiedzeń zarządu, a także opracować strategie handlowe.
Za świadczenie tych usług oddział amerykański będzie musiał uiszczać prowizję w kwocie [400 000–500 000]
EUR rocznie na rzecz spółki McD Europe (25).
2.2.1.2. Sk u tk i pod a tkow e d la Lu ksem bu rga opi sa n e we wn i osku o wy da n ie p ier w ot nej
i n ter pre t ac ji i n d y w id u a ln e j

(34)

Zdaniem doradcy podatkowego zgodnie z art. 159 ust. 1 luksemburskiej ustawy o podatku dochodowym (26)
(zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym”) spółkę McD Europe należy traktować jako podatnika będącego
rezydentem w Luksemburgu. Spółka McD Europe w całości podlega zatem podatkowi od osób prawnych
w Luksemburgu. Jako podatnik będący rezydentem w Luksemburgu spółka McD Europe jest jednak również
objęta zakresem stosowania wszystkich postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które
zawarł Luksemburg.

(35)

Ponadto zdaniem doradcy podatkowego zgodnie z art. 5 umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjedno
czonymi działalność oddziału amerykańskiego uznaje się za prowadzoną w Stanach Zjednoczonych. W związku
z tym dochody uzyskane przez oddział amerykański mogą podlegać opodatkowaniu jedynie w Stanach Zjedno
czonych i są zwolnione z luksemburskiego podatku od osób prawnych zgodnie z art. 7 i 25 umowy UPO
między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi.

(36)

Doradca podatkowy uważa, że podobnie jest w przypadku oddziału szwajcarskiego – jego działalność, tj.
udzielanie głównym franczyzodawcom sublicencji na prawa do franczyzy, uznaje się za działalność prowadzoną
w Szwajcarii zgodnie z art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Luksemburgiem
a Szwajcarią (27) („umowa UPO między Luksemburgiem a Szwajcarią”). W związku z tym dochody uzyskane
przez oddział szwajcarski mogą podlegać opodatkowaniu jedynie w Szwajcarii i są zwolnione z luksemburskiego
podatku dochodowego zgodnie z art. 7 i 25 umowy UPO między Luksemburgiem a Szwajcarią.

(37)

W końcowej części wniosku o wydanie pierwotnej interpretacji indywidualnej zwrócono się do luksemburskich
organów podatkowych o potwierdzenie, czy zgadzają się one z interpretacją doradcy podatkowego, jeżeli chodzi
o skutki podatkowe opisanych we wniosku transakcji dla Luksemburga.
2.2.1.3. Pot w i er d ze n ie pr ze z l uk se mb u rski e organy poda t kow e

(38)

W piśmie z dnia 30 marca 2009 r. (pierwotna interpretacja indywidualna) luksemburskie organy podatkowe
potwierdziły, że spółka McD Europe jest uznawana za podatnika będącego rezydentem w Luksemburgu
i w związku z tym może korzystać z postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które
obowiązują w Luksemburgu. Ponadto luksemburskie organy podatkowe potwierdziły, że w świetle wyjaśnień

(22) [Wykaz franczyzodawców z różnych państw europejskich].
(23) Przewidziano w szczególności, że usługi obejmują wsparcie strategiczne, wsparcie zarządzania w związku z operacjami finansowymi,
zarządzanie platformami operacyjnymi, opracowanie łańcucha dostaw, zbudowanie obiektów, zaprojektowanie restauracji,
zarządzanie menu, analizę tendencji na rynkach lokalnych, zasoby ludzkie, kontrolę jakości i marketing, przy czym wszystkie te
działania podejmowane są w ramach działalności w Europie.
(24) Załącznik nr 8 do wniosku o wydanie pierwotnej interpretacji indywidualnej.
25
( ) Załącznik nr 6 do wniosku o wydanie pierwotnej interpretacji indywidualnej.
(26) Zmieniona ustawa z dnia 4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym.
(27) Umowa zawarta między Wielkim Księstwem Luksemburga a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodat
kowania w zakresie podatku dochodowego i podatku od majątku, podpisana w Bernie dnia 21 stycznia 1993 r.
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przedstawionych we wniosku o wydanie pierwotnej interpretacji indywidualnej wydaje się, że oddział szwajcarski
i oddział amerykański są stałymi zakładami. W związku z tym luksemburskie organy podatkowe przychyliły się
do stanowiska, że dochody spółki McD Europe, które można przypisać tym dwóm oddziałom, mogą podlegać
opodatkowaniu w odnośnych państwach, w których oddziały te się znajdują, i są zwolnione z podatku od osób
prawnych w Luksemburgu. W pierwotnej interpretacji indywidualnej stwierdzono zatem, co następuje: „Aby
skorzystać z tych zwolnień w Luksemburgu, spółka [McD Europe] musi corocznie dostarczać dokumenty
potwierdzające, że te dochody i majątek zadeklarowano i opodatkowano odpowiednio w Szwajcarii i w Stanach
Zjednoczonych” (28).
2.2.2. Zmieniona interpretacja indywidualna
2.2.2.1. Wn i os ek o w y d an i e zm i en io nej i n ter pr et a cj i in dywi d u aln ej
(39)

W odpowiedzi na pierwotną interpretację indywidualną doradca podatkowy przedstawił luksemburskim organom
podatkowym szczegółową analizę, aby ustalić, czy oddział amerykański może podlegać opodatkowaniu
w Stanach Zjednoczonych i czy stanowi stały zakład z perspektywy amerykańskiej.

(40)

Jeżeli chodzi o kwestię, czy dochody oddziału amerykańskiego mogą podlegać opodatkowaniu w Stanach Zjedno
czonych, doradca podatkowy wyjaśnił, że aby podmiot zagraniczny (w tym przypadku spółka McD Europe)
podlegał opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych, musi on prowadzić działalność przemysłową lub handlową
na terenie Stanów Zjednoczonych. Ma to miejsce wówczas, gdy uznaje się, że podmiot zagraniczny uzyskuje
dochody, które mają rzeczywisty związek z działalnością handlową lub przemysłową i które mogą podlegać
opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem doradcy podatkowego „[…] aby można było stwierdzić, że
dochody podmiotu zagranicznego mają rzeczywisty związek z działalnością i mogą podlegać opodatkowaniu
w Stanach Zjednoczonych, podmiot ten musi prowadzić działalność przemysłową lub handlową w Stanach
Zjednoczonych i uzyskiwać dochody, które mają rzeczywisty związek z tą działalnością”. Doradca podatkowy
przyznał następnie, że działalność prowadzona w Stanach Zjednoczonych nie stanowi działalności przemysłowej
ani handlowej w Stanach Zjednoczonych: „chociaż oddział a) posiada prawa do franczyzy związane
z europejskim regionem grupy; b) ponosi różne rodzaje ryzyka gospodarczego w związku z rozwojem
i utrzymaniem nabytych praw do franczyzy; oraz c) prowadzi określone działania związane z prawami do
franczyzy, organizacja McDonald's jako całość uważa, że główna działalność handlowa prowadzona jest za
pośrednictwem innych członków grupy i że działalność oddziału nie stanowi działalności przemysłowej ani
handlowej w Stanach Zjednoczonych” (29).

(41)

Jeżeli chodzi o kwestię, czy oddział amerykański stanowi stały zakład w rozumieniu art. 5 umowy UPO między
Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi z perspektywy amerykańskiej, doradca podatkowy wyjaśnił, że „aby
ustalić, czy podmiot rzeczywiście posiada stały zakład w rozumieniu [umowy UPO między Luksemburgiem
a Stanami Zjednoczonymi], należy przeanalizować prawo krajowe Stanów Zjednoczonych”. Doradca podatkowy
wyjaśnił, że nawet jeżeli oddział amerykański posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, za pośrednictwem
którego kierownik oddziału prowadzi niektóre działania, to aby stanowiło ono stały zakład, prowadzona przez
nie „działalność handlowa w państwie, w którym podatek jest należny, [musi być] wystarczająco istotna, aby
można było uznać to miejsce za stały zakład lub stałe miejsce prowadzenia działalności”. Prawo krajowe Stanów
Zjednoczonych wymaga zatem, by skala działalności oddziału amerykańskiego „przekraczała pewien próg”, który
– jak wynika z ustaleń doradcy podatkowego – nie został przekroczony w przedmiotowej sprawie.

(42)

Jeżeli chodzi o analizę w celu ustalenia, czy oddział amerykański stanowi stały zakład z perspektywy luksembur
skiego prawa podatkowego, doradca podatkowy wyjaśnił, że „analiza w celu ustalenia, czy oddział amerykański
spółki McD Europe stanowi stały zakład z perspektywy luksemburskiego prawa podatkowego, zależy zasadniczo
od tego, czy działalność oddziału zostanie uznana za »działalność« w rozumieniu luksemburskich przepisów
prawa krajowego” (30). Podczas gdy w umowie UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi nie
zdefiniowano pojęcia „działalności”, w art. 3 ust. 2 tej umowy określono, że należy odnieść się do znaczenia
nadanego temu pojęciu w prawie krajowym umawiającego się państwa, które stosuje umowę o unikaniu
podwójnego opodatkowania, tj. w prawie krajowym Luksemburga. Doradca podatkowy spółki McD Europe
wyjaśnił również, że gdyby działalność oddziału amerykańskiego była objęta zakresem definicji „działalności” lub
„stałego zakładu” zgodnie z luksemburskim prawem krajowym, „Luksemburg mógłby wówczas oczekiwać, że
dochody te będą opodatkowane w Stanach Zjednoczonych, ponieważ oddział można traktować jako stały zakład
z punktu widzenia luksemburskiego prawa podatkowego. Drugie umawiające się państwo (Stany Zjednoczone)
nie ma jednak obowiązku faktycznie opodatkować tych dochodów. Zgodnie z art. 25 ust. 2 lit. a) umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania Luksemburg zwolni z opodatkowania te dochody, które ”mogą podlegać
opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych„”. Zdaniem doradcy podatkowego „nic nie wskazuje, by wymagane
było faktyczne opodatkowanie” (31).

(28) W oryginalnej wersji francuskiej: „En vue de bénéficier de ces exonérations au Luxembourg, la société [McD Europe] doit annuellement
apporter la preuve que ces revenus et biens ont été déclarés et soumis aux impôts respectivement en Suisse et aux Etats-Unis”.
(29) Wniosek o wydanie zmienionej interpretacji indywidualnej, s. 3.
(30) Wniosek o wydanie zmienionej interpretacji indywidualnej, s. 3.
(31) Wniosek o wydanie zmienionej interpretacji indywidualnej, s. 4.
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(43)

Ponadto na poparcie swojego stanowiska doradca podatkowy powołał się na wyrok Sądu Administracyjnego
w Luksemburgu w sprawie La Coasta (zwany dalej „wyrokiem w sprawie La Coasta”) (32), który dotyczył różnych
wykładni umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Luksemburgiem a Francją (33) i który
doprowadził ostatecznie do podwójnego nieopodatkowania. Zdaniem doradcy podatkowego Sąd Administracyjny
potwierdził, że „brak stałego zakładu z punktu widzenia prawa francuskiego nie ma znaczenia i w związku z tym
Luksemburg nie może odzyskać prawa do opodatkowania dochodów tylko z tego względu, że Francja nie uważa
ich za mogące podlegać opodatkowaniu”.

(44)

Następnie doradca podatkowy spółki McD Europe przystąpił do analizy, aby określić, czy zgodnie z luksem
burskim prawem podatkowym działalność oddziału amerykańskiego stanowi „działalność”. Na podstawie faktów
i okoliczności przedmiotowej sprawy doradca podatkowy stwierdził, że oddział amerykański prowadzi stałą
działalność handlową za pośrednictwem stałego miejsca prowadzenia działalności i że tym samym stanowi stały
zakład w świetle prawa luksemburskiego. W bardziej szczegółowym ujęciu doradca podatkowy uznał, że zgodnie
z § 16 ustawy Steueranpassungsgesetz (ustawa o dostosowaniach fiskalnych, „StAnpG”) działalność oddziału
amerykańskiego stanowi stałą działalność handlową prowadzoną za pośrednictwem stałego miejsca prowadzenia
działalności (34). Działalność polega na „działalności związanej z własnością intelektualną” prowadzonej przez
oddział amerykański, a w szczególności na: (i) posiadaniu aktywów; (ii) ponoszeniu odpowiedzialności
w związku z niektórymi rodzajami ryzyka, tj. ryzykiem gospodarczym związanym z rozwojem i utrzymaniem
praw do franczyzy, których koszty powiązane ponosi oddział i tym samym faktycznie uczestniczy w realizacji
umowy o podziale kosztów kwalifikowanych ze spółką McDonald's Corporation; (iii) nadzorze nad prawami do
franczyzy, tj. koordynacji realizacji umowy o podziale kosztów kwalifikowanych oraz monitorowaniu zwrotu
kosztów ponoszonych przez zespół „Key European Management”; oraz (iv) prowadzeniu księgowości. Doradca
podatkowy uważa, iż z perspektywy prawa luksemburskiego i w związku z wykładnią umowy UPO między
Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi „należy uznać, że [oddział amerykański] prowadzi działalność
związaną z własnością intelektualną za pośrednictwem stałego zakładu amerykańskiego zgodnie z art. 5 umowy
między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi” (35).

(45)

Na koniec analizy doradca podatkowy zwrócił się do luksemburskich organów podatkowych o potwierdzenie,
czy podzielają wyciągnięte przez niego wnioski. W końcowym zdaniu analizy stwierdzono: „[p]ismo to ma
zastąpić wydane przez Państwo pismo potwierdzające z dnia 30 marca 2009 r. związku z tym byłbym bardzo
wdzięczny, gdyby w piśmie tym również potwierdzono moją interpretację skutków podatkowych dla
Luksemburga, które opisałem w piśmie z dnia 11 lutego 2009 r.” (36).

2.2.2.2. Z m ie n ion a in te r pre ta c ja i n dywi du a ln a wyda na pr zez lu ksem bu rski e orga ny poda tkow e
(46)

Pismem z dnia 17 września 2009 r. luksemburskie organy podatkowe potwierdziły, że przychylają się do
wykładni umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi przedstawionej przez doradcę
podatkowego we wniosku o wydanie zmienionej interpretacji indywidualnej, jeżeli chodzi o traktowanie
podatkowe dochodów uzyskanych w Stanach Zjednoczonych przez amerykański oddział spółki McD Europe
w świetle prawa luksemburskiego.

3. OPIS MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE RAM PRAWNYCH

(47)

Ogólne zasady dotyczące opodatkowania osób prawnych w Luksemburgu przewidziano w ustawie o podatku
dochodowym. Art. 159 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym stanowi, że: „[p]odatek dochodowy od
podmiotów zbiorowych obejmuje wszystkie dochody podatnika”. Art. 160 ustawy o podatku dochodowym
stanowi, że: „[z]a podmioty objęte podatkiem dochodowym od podmiotów zbiorowych w zakresie ich dochodów
krajowych w rozumieniu art. 156 uznaje się podmioty o charakterze zbiorowym wyszczególnione w art. 159,
które nie posiadają ani siedziby statutowej, ani siedziby głównej na terytorium Wielkiego Księstwa”.

(32) Wyrok Sądu Administracyjnego Wielkiego Księstwa Luksemburga z dnia 3 grudnia 2001 r., sygnatura akt 12831, a następnie wyrok
Trybunału Administracyjnego Wielkiego Księstwa Luksemburga z dnia 23 kwietnia 2002 r., sygnatura akt 14442c.
(33) Umowa zawarta między Francją a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i ustalenia zasad
wzajemnej pomocy administracyjnej w zakresie podatku dochodowego i podatku od majątku z dnia 1 kwietnia 1958 r.
(34) Oprócz przedstawienia opisu działalności doradca podatkowy odniósł się również do następujących kryteriów, aby stwierdzić, że
oddział amerykański prowadzi stałą działalność za pośrednictwem stałego oddziału: oddział wynajmuje powierzchnię biurową, która
umożliwia mu prowadzenie działalności poprzez stałe miejsce prowadzenia działalności; oddział może korzystać z usług, posiada
kierownika i „innych pracowników”; oddział ma oficjalnie prawo do korzystania z lokali; przewidziano, że powierzchnia biurowa
pozostanie do dyspozycji oddziału długoterminowo; oddział uiszcza wynajmującemu roczną opłatę; oddział zostanie formalnie zarejes
trowany w Stanach Zjednoczonych; oddział posiada własny rachunek bankowy, a spółka McD Europe prowadzi osobną księgowość dla
oddziału amerykańskiego; pracownicy będą wykonywać swoją pracę głównie w lokalach oddziału; oddział ma własny nagłówek
firmowy; oddział będzie uiszczał roczną opłatę za usługi świadczone przez swojego kierownika; wszystkie wymienione powyżej koszty
są rejestrowane w księgach rachunkowych oddziału.
(35) Wniosek o wydanie zmienionej interpretacji indywidualnej, s. 8.
(36) Wniosek o wydanie zmienionej interpretacji indywidualnej, s. 8.
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(48)

Art. 163 ustawy o podatku dochodowym stanowi, że luksemburski podatek dochodowy od podmiotów
zbiorowych obejmuje dochód podlegający opodatkowaniu osiągnięty przez podatnika w danym roku (37). Przed
2013 r. wszystkie osoby prawne podlegające opodatkowaniu w Luksemburgu były opodatkowane na podstawie
swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu według standardowej stawki podatkowej 28,80 % (38). Od 2013
r. standardowa stawka podatkowa wynosi 29,22 %.

(49)

Transpozycja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do prawa luksemburskiego opiera się na przepisach
art. 134 i 162 ustawy o podatku dochodowym w związku z rozporządzeniem wielkoksiążecym z dnia 3 grudnia
1969 r.

(50)

W art. 134 ustawy o podatku dochodowym przewidziano w szczególności, że: „[j]eżeli podatnik będący
rezydentem korzysta ze zwolnienia z opodatkowania dochodów, z zastrzeżeniem klauzuli progresywności
przewidzianej w międzynarodowej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej umowie międzyna
rodowej, dochody te są mimo to uwzględniane w fikcyjnej podstawie opodatkowania w celu określenia ogólnej
stawki podatkowej, która ma zastosowanie do skorygowanego dochodu podlegającego opodatkowaniu
w rozumieniu art. 126”.

(51)

Na mocy art. 162 ustawy o podatku dochodowym (39) i rozporządzenia wielkoksiążecego z dnia 3 grudnia
1969 r. (40) przepisy art. 134 ustawy o podatku dochodowym mają również zastosowanie do przedsiębiorstw
podlegających luksemburskiemu podatkowi dochodowemu od podmiotów zbiorowych („podatek dochodowy od
podmiotów zbiorowych”).

(52)

W § 16 ustawy StAnpG zdefiniowano pojęcie „stałego zakładu” zgodnie z luksemburskim prawem podatkowym
i odniesiono się w tym zakresie do wszelkiego stałego wyposażenia lub stałego miejsca prowadzenia działalności
służącego do prowadzenia stałej działalności „przemysłowej” lub „handlowej” (41).

(53)

W dniu 3 kwietnia 1996 r. Luksemburg i Stany Zjednoczone zawarły umowę o unikaniu podwójnego opodat
kowania. Umowa zawarta między rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga a rządem Stanów Zjednoczonych
Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania oszustwom podatkowym w zakresie
podatku dochodowego i podatku od majątku (42). Została ona transponowana do prawa krajowego Luksemburga
ustawą z dnia 5 marca 1999 r. (43) i weszła w życie w obu umawiających się państwach w dniu 20 grudnia
2000 r., zaś jej stosowanie rozpoczęto w dniu 1 stycznia 2001 r.

(37) Zgodnie z art. 163 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym: „podatek dochodowy od podmiotów zbiorowych obejmuje dochód
podlegający opodatkowaniu osiągnięty przez podatnika w danym roku kalendarzowym”.
(38) Luksemburski podatek dochodowy od podmiotów zbiorowych obejmuje podatek dochodowy („podatek dochodowy od podmiotów
zbiorowych”) w wysokości 21 % oraz, w odniesieniu do przedsiębiorstw z siedzibą w mieście Luksemburgu, handlowy podatek
dochodowy („podatek handlowy”) w wysokości 6,75 %. Ponadto do stawki podatkowej w wysokości 21 % stosuje się podwyższenie
o 5 % w celu zasilenia funduszu pracy obliczonego na podstawie podatku dochodowego od podmiotów zbiorowych. W 2012 r.
podatek solidarnościowy wzrósł z 5 % do 7 %; zmiana ta miała wejść w życie od roku obrotowego 2013. W następstwie zmian wprowa
dzonych od roku obrotowego 2013 zagregowana stawka podatku dochodowego wzrosła z 28,80 % do 29,22 % dla przedsiębiorstw
z siedzibą w mieście Luksemburgu. Ponadto przedsiębiorstwa luksemburskie podlegają rocznemu podatkowi od majątku w wysokości
0,5 % światowej wartości netto przedsiębiorstwa na dzień 1 stycznia każdego roku.
39
( ) Art. 162 ustawy o podatku dochodowym stanowi, że: „1. Przepisy tytułu I niniejszej ustawy mają zastosowanie do celów ustalenia
dochodu podlegającemu opodatkowaniu i składających się na niego dochodów netto, do celów ustalenia zysków ze zbycia lub
likwidacji oraz do celów deklaracji, ustalenia wysokości i poboru podatku dochodowego, chyba że kolejne przepisy stanowią inaczej lub
że zastosowanie tych przepisów nie jest uzasadnione z uwagi na szczególny charakter podmiotów zbiorowych. 2. W celu wykonania
poprzedniego ustępu w rozporządzeniu wielkoksiążęcym określi się przepisy mające zastosowanie do podmiotów zbiorowych”.
(40) Rozporządzenie wielkoksiążęce z dnia 3 grudnia 1969 r. w sprawie wykonania art. 162 stanowi, że: „[p]rzepisy tytułu I ustawy z dnia
4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym, które zgodnie z art. 162 tej ustawy mają zastosowanie do opodatkowania podmiotów
o charakterze zbiorowym, o których mowa w tytule II tej ustawy, znajdują się w wykazie załączonym do niniejszego rozporządzenia,
który stanowi jego integralną część”.
(41) Steueranpassungsgesetz vom 16. Oktober 1934, Rgesetzbl. I S. 925). W wersji oryginalnej (w języku niemieckim) treść § 16ust. 1 jest
następująca: „Betriebsstätte im Sinn der Steuergesetze ist jede feste örtliche Anlage oder Einrichtung, die der Ausübung des Betriebs eines
stehenden Gewerbes dient”.
(42) Umowa zawarta między rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i zapobiegania oszustwom podatkowym w zakresie podatku dochodowego i podatku od majątku,
podpisana w Luksemburgu dnia 3 kwietnia 1996 r.
(43) Ustawa z dnia 5 marca 1999 r. o zatwierdzeniu umowy zawartej między rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga a rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania oszustwom podatkowym w zakresie podatku
dochodowego i podatku od majątku, podpisanej w Luksemburgu dnia 3 kwietnia 1996 r., ze zmianami wprowadzonymi na podstawie
wymiany korespondencji między oboma rządami w dniu 28 sierpnia 1996 r., Dziennik Urzędowy Wielkiego Księstwa Luksemburga
z dnia 16 marca 1999 r., A – nr 25. Ustawę zmieniono w 2010 r. ustawą z dnia 31 marca 2010 r. o zatwierdzeniu umów podatkowych
i wprowadzeniu mającej do niej zastosowanie procedury w zakresie wymiany informacji na wniosek, Dziennik Urzędowy Wielkiego
Księstwa Luksemburga z dnia 6 kwietnia 2010 r., A – nr 51.
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(54)

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania są umowami międzynarodowymi zawieranymi przez dwa
suwerenne państwa (44). Większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ma charakter dwustronny, ale
istnieją również wielostronne umowy podatkowe, np. wielostronna Konwencja o wzajemnej pomocy administra
cyjnej w sprawach podatkowych (45).

(55)

Celem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest usprawnienie transgranicznej wymiany handlowej
i inwestycji międzynarodowych poprzez eliminowanie lub zmniejszanie barier podatkowych, które mogą
napotkać przedsiębiorstwa i osoby fizyczne prowadzące działalność handlową lub inwestycyjną w dwóch
umawiających się państwach. Gdyby dwa państwa opodatkowały te same dochody pochodzące z transakcji
transgranicznych, mogłoby to zagrozić rozwojowi wymiany handlowej lub zniechęcić do inwestycji między tymi
dwoma suwerennymi państwami. Najważniejszym celem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest
zatem zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu lub – w razie jego wystąpienia – wyeliminowanie tego
zjawiska (46).

(56)

Ogólny zakres stosowania umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi określono w art. 1
ust. 1, który stanowi, co następuje: „Niniejsza umowa ma zastosowanie wyłącznie do osób będących rezydentami
jednego umawiającego się państwa lub obu umawiających się państw, chyba że jej postanowienia stanowią
inaczej”.

(57)

Art. 3 pt. „Ogólne definicje” umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi stanowi w ust. 2,
że: „Do celów stosowania umowy przez umawiające się państwo należy przyjąć, że każde sformułowanie, które
nie zostało zdefiniowane, ma znaczenie określone w przepisach tego państwa dotyczących podatków, do których
umowa ma zastosowanie, chyba że z kontekstu wynika konieczność innej wykładni lub właściwe organy nie są
w stanie uzgodnić wspólnej wykładni zgodnie z postanowieniami art. 27 (Procedura wzajemnego
porozumienia)”.

(58)

W art. 5 ust. 1 umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi zdefiniowano pojęcie stałego
zakładu: „W rozumieniu niniejszej umowy stały zakład oznacza stałe miejsce prowadzenia działalności, za pośred
nictwem którego przedsiębiorstwo prowadzi całość lub część swojej działalności”.

(59)

Jeżeli chodzi o opodatkowanie zysku przedsiębiorstw, art. 7 ust. 1 umowy UPO między Luksemburgiem
a Stanami Zjednoczonymi stanowi, że: „Dochody przedsiębiorstwa z umawiającego się państwa mogą podlegać
opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym
się państwie za pośrednictwem stałego zakładu położonego w tym państwie. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi
działalność w taki sposób, to jego dochody mogą podlegać opodatkowaniu w drugim państwie, ale tylko w takim
zakresie, w jakim można je przypisać temu stałemu zakładowi”.

(60)

Art. 25 pt. „Eliminacja podwójnego opodatkowania” umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjedno
czonymi stanowi w ust. 2, co następuje: „W Luksemburgu możliwość podwójnego opodatkowania eliminuje się
w następujący sposób: a) jeżeli rezydent Luksemburga uzyskuje dochody lub posiada majątek, które zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy mogą podlegać opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych, Luksemburg
zwalnia go z opodatkowania tych dochodów lub majątku, z zastrzeżeniem postanowień lit. b) i c), ale może – do
celów obliczenia kwoty podatku od pozostałej części dochodów lub majątku rezydenta – zastosować takie stawki
podatkowe, jakie obowiązywałyby wówczas, gdyby przedmiotowe dochody lub składniki majątku nie zostały
objęte zwolnieniem z opodatkowania”.

(44) Zwane są one również „umowami podatkowymi” lub „konwencjami o unikaniu podwójnego opodatkowania”.
(45) OECD, Rada Europy, Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, 2011.
(46) Istnieją dwa główne modele umów podatkowych, dzięki którym umawiające się państwa mogą ustalić dokładne warunki i postano
wienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: modelowa konwencja ONZ i modelowa konwencja OECD (zwana dalej „MK
OECD”). Pierwsza MK OECD została opublikowana w 1958 r. i od tamtej pory jest regularnie zmieniana i aktualizowana. MK OECD
uzupełniają komentarze dotyczące poszczególnych artykułów modelowej umowy podatkowej, w których wyjaśniono postanowienia
MK OECD i dokonano ich wykładni; komentarze te również są regularnie aktualizowane i zmieniane. W komentarzach OECD
przedstawia się również uwagi niektórych państw na temat szczególnych aspektów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i na
temat przyjętych przez te państwa sposobów dokonywania wykładni niektórych artykułów umów o unikaniu podwójnego opodat
kowania we własnych przepisach krajowych.
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4. PODSTAWY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

(61)

Komisja postanowiła wszcząć formalne postępowanie wyjaśniające przede wszystkim dlatego, że uznała, iż
kwestionowane interpretacje indywidualne stanowią pomoc państwa na rzecz spółki McD Europe w rozumieniu
art. 107 ust. 1 Traktatu, a także wyraziła wątpliwości co do zgodności kwestionowanych środków podatkowych
z rynkiem wewnętrznym.

(62)

Wątpliwości Komisji dotyczyły przede wszystkim błędnego zastosowania przepisów art. 25 ust. 2 umowy UPO
między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, które
doprowadziło do przyznania selektywnej korzyści spółce McD Europe.

(63)

Komisja przeprowadziła trzyetapowe badanie, aby określić, czy zmieniona interpretacja indywidualna ma – na
pierwszy rzut oka – charakter selektywny. Po pierwsze, Komisja stwierdziła, że systemem odniesienia jest
powszechny luksemburski system opodatkowania osób prawnych, którego celem jest opodatkowanie dochodów
wszystkich spółek podlegających opodatkowaniu w Luksemburgu. Uznała również, że luksemburski system
opodatkowania osób prawnych obejmuje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest
Luksemburg.

(64)

Po drugie, Komisja zbadała, czy zmieniona interpretacja indywidualna stanowiła odstępstwo od systemu
odniesienia, doprowadzając do korzystniejszego traktowania spółki McD Europe względem podmiotów
gospodarczych znajdujących się w podobnej sytuacji faktycznej i prawnej. Stwierdziła, że co do zasady spółka
McD Europe podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych w Luksemburgu w zakresie swoich
globalnych dochodów, chyba że zastosowanie ma umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, na mocy
której dochody zagranicznych oddziałów podlegają zwolnieniu z luksemburskiego podatku od osób prawnych.
Komisja wyraziła wątpliwości co do zgodności zmienionej interpretacji indywidualnej z art. 7 i 25 umowy UPO
między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi oraz z przepisami luksemburskimi transponującymi tę
umowę do prawa krajowego, których nadrzędna zasada wymaga opodatkowania dochodów na poziomie
globalnym.

(65)

Art. 25 umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi stanowi, że jeżeli rezydent Luksemburga
uzyskuje dochody z zagranicy, które „zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy mogą podlegać opodat
kowaniu w Stanach Zjednoczonych”, Luksemburg zwalnia te dochody ze wszystkich podatków. Aby określić, czy
dochody „podlegają opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych” „zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy”,
należy odnieść się do art. 7 umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi.

(66)

Komisja zauważyła, że zgodnie z art. 7 umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi Stany
Zjednoczone (państwo źródła) „mogą” opodatkować odpowiednie dochody (tj. dochody uzyskane przez
amerykański oddział spółki McD Europe z tytułu wykorzystywania praw do franczyzy) tylko wtedy, gdy istnieje
stały zakład, któremu można te dochody przypisać. W przeciwnym razie dochody te podlegają opodatkowaniu
jedynie w Luksemburgu. Komisja zauważyła również, że dochody przypisane oddziałowi amerykańskiemu nie
mogą podlegać opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w rozumieniu amerykańskiego prawa
podatkowego oddział ten nie stanowi stałego zakładu. Innymi słowy, dochody te nie „mogą podlegać opodat
kowaniu” w Stanach Zjednoczonych w rozumieniu art. 25 ust. 2 umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami
Zjednoczonymi. Biorąc pod uwagę, że luksemburskie organy podatkowe były w pełni świadome, iż opodat
kowanie to nie jest możliwe, Komisja potwierdziła, że nie powinny były one zgodzić się na zwolnienie dochodów
przypisanych oddziałowi amerykańskiemu z luksemburskiego podatku od osób prawnych.

(67)

W związku z powyższym Komisja uznała, że aby uniknąć przyznania selektywnej korzyści, luksemburskie
organy podatkowe powinny były zgodzić się na zwolnienie tych dochodów z podatku od osób prawnych tylko
w takim zakresie, w jakim można je przypisać Stanom Zjednoczonym zgodnie z postanowieniami umowy UPO
między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji przedstawionym w decyzji
o wszczęciu postępowania fakt, że w momencie wydania zmienionej interpretacji indywidualnej luksemburskie
organy podatkowe były w pełni świadome, że oddział amerykański nie stanowi stałego zakładu w rozumieniu
amerykańskiego prawa podatkowego, oznacza, że musiały one również wiedzieć, iż dochody uzyskiwane z tytułu
działalności tego oddziału nie mogły podlegać opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych zgodnie z umową UPO
między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi i że – w związku z powyższym – luksemburskie organy
podatkowe potwierdziły zwolnienie przedmiotowych dochodów z luksemburskiego podatku od osób prawnych
na podstawie art. 25 ust. 2 lit. a) umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi, opierając się
na błędnym zastosowaniu tego postanowienia.

(68)

Uwzględniając brak uzasadnienia selektywnego traktowania spółki McD Europe, które wynika ze zmienionej
interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, oraz mając na uwadze, że spełniono wszystkie pozostałe
warunki istnienia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu, Komisja doszła do wstępnego
wniosku, że zmieniona interpretacja indywidualna wydana przez luksemburskie organy podatkowe na rzecz
spółki McD Europe stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. Ponieważ interpretacja ta
spełniała również przesłanki umożliwiające jej uznanie za pomoc operacyjną, Komisja powzięła wątpliwości co
do zgodności kwestionowanych środków z rynkiem wewnętrznym w świetle art. 107 ust. 2 lub 3 Traktatu.

L 195/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2019

5. UWAGI WŁADZ LUKSEMBURSKICH DOTYCZĄCE DECYZJI O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

(69)

Władze luksemburskie przedstawiły swoje uwagi dotyczące decyzji o wszczęciu postępowania w piśmie z dnia
4 lutego 2016 r. Władze luksemburskie uznały przede wszystkim, że Komisja niewłaściwie określiła ramy
prawne, a następnie stwierdziły, że argumentacja Komisji przedstawiona w decyzji o wszczęciu postępowania
opiera się na błędnych założeniach oraz że Komisja nie wykazała istnienia selektywnej korzyści.
5.1. Uwagi władz luksemburskich dotyczące ram prawnych

(70)

W pierwszej kolejności władze luksemburskie opisały cel i treść umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
tj. rozdzielenie kompetencji w zakresie prawa do opodatkowania, aby zapobiec sytuacjom (rzeczywistym lub
potencjalnymi), w których występuje podwójne opodatkowanie, nie zaś zapewnienie rzeczywistego opodat
kowania podatnika w jednym z umawiających się państw lub w państwie trzecim. Umowa o unikaniu
podwójnego opodatkowania nie doprowadza do opodatkowania, jeżeli nie przewiduje tego prawo krajowe.
Wykonywanie prawa do opodatkowania należy do wyłącznych kompetencji umawiającego się państwa, któremu
prawo to zostało przypisane zgodnie z podziałem przewidzianym w umowie. W razie braku klauzuli zmiany
metody eliminacji podwójnego opodatkowania (47) lub metody zaliczenia (48) jedno umawiające się państwo nie
może jednostronnie rozwiązać problemu, jakim jest brak opodatkowania, jeżeli drugie państwo nie wykonuje
swojego prawa do opodatkowania. Zdaniem władz luksemburskich jedynym możliwym sposobem rozwiązania
problemu, jakim jest brak opodatkowania, jest zmiana umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

(71)

Władze luksemburskie wyjaśniły również, że każde z umawiających się państw dokonuje wykładni umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania w sposób niezależny. Nie można zatem wymagać od Luksemburga, aby
dokonał on wykładni umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi, odnosząc się do prawa
amerykańskiego.

(72)

Jeżeli chodzi o prawo krajowe i orzecznictwo w Luksemburgu, władze luksemburskie wyjaśniły, że zasada
faktycznego opodatkowania nie została ustanowiona ani w umowie UPO między Luksemburgiem a Stanami
Zjednoczonymi, ani w akcie prawnym transponującym tę umowę do prawa luksemburskiego, ani też w żadnym
innym akcie prawnym należącym do prawa krajowego Luksemburga. Odniosły się następnie do wyroku
w sprawie La Coasta (49), w którym uznano, że nawet jeżeli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie
została właściwie zastosowana, może dojść do sytuacji podwójnego nieopodatkowania, ponieważ każde
z umawiających się państw dokonuje wykładni umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w sposób
niezależny.

(73)

W odniesieniu do przedmiotowej sprawy władze luksemburskie wyjaśniły, że nieopodatkowanie oddziału
amerykańskiego w Stanach Zjednoczonych wynika z zastosowania amerykańskiego prawa krajowego i koncepcji
„dochodów mających faktyczny związek z działalnością”. Brak opodatkowania w Stanach Zjednoczonych wynika
z tego, że państwo to nie skorzystało z prawa do opodatkowania, które przysługiwało mu na podstawie umowy
UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi, czego Luksemburg nie może podważyć. Ponadto
zdaniem Luksemburga Komisja nie jest właściwa do dokonania (ponownej) wykładni umowy międzynarodowej,
a podjęcie przez nią decyzji w sprawie „właściwej” wykładni międzynarodowej umowy dwustronnej między
państwem członkowskim a państwem trzeci stanowi naruszenie art. 4 i 5 Traktatu o Unii Europejskiej.
5.2. Uwagi władz luksemburskich dotyczące argumentacji Komisji

(74)

Władze luksemburskie uważają, że argumentacja Komisji opiera się na dwóch błędnych założeniach. Pierwsze
założenie Komisji jest takie, że luksemburskie organy podatkowe wiedziały lub powinny były wiedzieć, iż oddział
amerykański nie podlegał opodatkowaniu zgodnie z prawem amerykańskim w momencie wydania interpretacji
indywidualnej prawa podatkowego. Zgodnie zaś z drugim założeniem Komisji skoro luksemburskie organy
podatkowe wiedziały, że oddział amerykański nie podlega opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych zgodnie
z amerykańskim prawem podatkowym, to powinny one opodatkować spółkę McD Europe.

(47) Dzięki klauzuli zmiany metody eliminacji podwójnego opodatkowania umawiające się państwo może jednostronnie zmienić metodę,
które umożliwia uniknięcie podwójnego opodatkowania, jeżeli drugie umawiające się państwo stosuje umowę lub swoje krajowe
przepisy podatkowe w celu zwolnienia niektórych dochodów lub składników majątku bądź stosuje obniżone stawki podatku u źródła
w odniesieniu do dywidend, odsetek lub opłat licencyjnych.
(48) Najważniejszym elementem metody zaliczenia – bez względu na to, czy stosowana jest ona jednostronnie lub na podstawie
dwustronnej umowy podatkowej – jest to, że w określonych przepisami granicach państwo rezydencji podatkowej traktuje podatek od
dochodu zagranicznego zapłacony przez swoich rezydentów w państwie źródła tak, gdyby był to podatek dochodowy zapłacony
właśnie państwu rezydencji podatkowej. Jeżeli zagraniczna stawka podatkowa jest niższa niż stawka krajowa, państwu rezydencji
podatkowej należy zapłacić jedynie różnicę między podatkiem krajowym a podatkiem zagranicznym. Jeżeli podatek zagraniczny jest
wyższy, państwo rezydencji podatkowej nie pobiera żadnego podatku. Ogólne faktyczne obciążenie podatkowe jest równe podatkowi
krajowemu lub podatkowi zagranicznemu, w zależności od tego, który z nich jest wyższy.
49
( ) Zob. motyw 43. Po pierwsze, w wyroku francuskiej Rady Stanu z dnia 18 marca 1994 r. Francji odmówiono prawa do opodatkowania
zysków kapitałowych uzyskanych przez spółkę luksemburską wskutek zbycia nieruchomości położonej na terytorium Francji,
uzasadniając, że samo posiadanie nieruchomości nie oznacza posiadania stałego zakładu we Francji i że dochody z działalności
handlowej mogą podlegać opodatkowaniu we Francji wyłącznie wówczas, gdy można je przypisać stałemu zakładowi we Francji.
W następstwie tego wyroku władze luksemburskie próbowały opodatkować w Luksemburgu dochody i zyski kapitałowe
z nieruchomości uzyskane we Francji przez przedsiębiorstwa luksemburskie. W wyroku w sprawie La Coasta Sąd Administracyjny
w Luksemburgu wyraził jednak przeciwną opinię i orzekł, że na mocy umowy podatkowej między Francją a Luksemburgiem prawo do
opodatkowania dochodów z nieruchomości posiada to państwo, w którym nieruchomości te są położone, czyli w tym przypadku jest
to Francja.
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(75)

Jeżeli chodzi o pierwsze założenie Komisji, władze luksemburskie twierdzą, że nie są one właściwe do oceny
i wykładni obcego prawa podatkowego. Ponadto luksemburskie organy podatkowe nie mogły wiedzieć, czy
oddział amerykański został faktycznie opodatkowany przez amerykańskie organy podatkowe, biorąc pod uwagę,
że – po pierwsze – nie otrzymały żadnych dokumentów ani informacji pochodzących od amerykańskich
organów podatkowych wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego oraz – po
drugie – subiektywna opinia prywatnego doradcy podatkowego nie może być utożsamiana ze stanowiskiem
zajmowanym przez amerykańskie organy podatkowe.

(76)

Jeżeli chodzi o drugie założenie Komisji, władze luksemburskie twierdzą, że jeżeli z punktu widzenia prawa
luksemburskiego spółka McD Europe nie podlega opodatkowaniu, nieistotne jest, czy podatnik podlega opodat
kowaniu zgodnie z prawem amerykańskim, ponieważ Luksemburg i tak nie może skorzystać z prawa do opodat
kowania. Podział kompetencji w zakresie prawa do opodatkowania jest bezwarunkowy i ostateczny.
5.3. Uwagi władz luksemburskich dotyczące analizy dokonanej przez Komisję na podstawie
art. 107 Traktatu

(77)

Władze luksemburskie nie zgadzają się z analizą prawną dokonaną przez Komisję, w której stwierdziła ona
istnienie selektywnej korzyści. Jeżeli chodzi o określenie systemu odniesienia, w jego ramy włączono jedynie
umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ogólne przepisy i praktyki luksemburskie dotyczące umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania zgodnie z wykładnią luksemburskich sądów.

(78)

Ponadto władze luksemburskie zauważają, że w decyzji o wszczęciu postępowania Komisja odniosła się jedynie
do art. 159 ustawy o podatku dochodowym, mimo że prawidłowe odniesienie do przepisów, które dotyczą
opodatkowania przedsiębiorstw podlegających podatkowi dochodowemu od podmiotów zbiorowych na
poziomie globalnym, wymaga również zastosowania art. 160 ustawy o podatku dochodowym. Co więcej,
transpozycja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do prawa luksemburskiego opiera się na przepisach
art. 134 ustawy o podatku dochodowym w związku z art. 162 ustawy o podatku dochodowym i w związku
z rozporządzeniem wielkoksiążecym z dnia 3 grudnia 1969 r. Komisja nie odniosła się jednak do tych przepisów
w swojej decyzji o wszczęciu postępowania. Zdaniem władz luksemburskich taki brak precyzji jest sprzeczny
z wymogami art. 107 ust. 1 Traktatu.

(79)

Według władz luksemburskich Komisja nie wykazała ponadto jakiegokolwiek odstępstwa od umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania ani od przepisów – zgodnie z wykładnią sądów i trybunałów – oraz od praktyki
luksemburskiej.

(80)

Dodatkowo władze luksemburskie nie zgadzają się z dokonanym przez Komisję stwierdzeniem dotyczącym
istnienia korzyści. Po pierwsze, kwestia dotycząca korzyści musi być niezależna od decyzji władz amerykańskich
dotyczącej opodatkowania lub nieopodatkowania przedsiębiorstwa. Po drugie, nawet w przypadku przyjęcia tezy,
zgodnie z którą Luksemburg ma obowiązek nałożenia opodatkowania w celu uniknięcia sytuacji podwójnego
zwolnienia z opodatkowania, korzyść jest możliwa wyłącznie wówczas, gdy luksemburskie organy podatkowe
z całą pewnością były świadome braku skutecznego opodatkowania oddziału amerykańskiego przez organy
amerykańskie w dniu wydania zmienionej interpretacji indywidualnej. Amerykańskie organy podatkowe zajęły
zaś stanowisko w sprawie opodatkowania amerykańskiego oddziału w Stanach Zjednoczonych dopiero w ramach
audytu przeprowadzonego przez IRS w 2014 r., czyli niemal 5 lat po wydaniu interpretacji indywidualnej prawa
podatkowego. Luksemburskie organy podatkowe nie mogły o tym wiedzieć w momencie wydania kwestiono
wanych interpretacji indywidualnych. Po trzecie, według władz luksemburskich Komisja w żadnym wypadku nie
podważyłaby zasadności interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, gdyby po zakończeniu audytu IRS
doszedł do wniosku, że amerykański oddział może podlegać opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych.
Ponieważ Stany Zjednoczone stosują światowy system opodatkowania, dochód spółki McD Europe podlegałby
opodatkowaniu po przekazaniu do Stanów Zjednoczonych. W praktyce skutkuje to wyłącznie odroczeniem
podatku dochodowego. Zdaniem Komisji to zatem brak opodatkowania dochodu amerykańskiego oddziału przez
amerykańskie organy podatkowe po wydaniu kwestionowanych interpretacji indywidualnych doprowadził do
przyznania korzyści na rzecz spółki McD Europe.
6. UWAGI ZAINTERESOWANYCH STRON DOTYCZĄCE DECYZJI O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.

6.1. Uwagi spółki McD Europe
(81)

Spółka McD Europe przedstawiła swoje uwagi w dniu 9 sierpnia 2016 r. Po pierwsze, spółka McD Europe
podważa właściwość Komisji do dokonywania wykładni międzynarodowych i krajowych przepisów
podatkowych; po drugie, spółka podkreśla szereg niedociągnięć w dokonanej przez Komisję wykładni umowy
UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi; po trzecie, spółka twierdzi, że Komisja nie wykazała
istnienia pomocy państwa na rzecz McD Europe.

L 195/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2019

6.1.1. Uwagi spółki McD Europe dotyczące właściwości Komisji do dokonywania wykładni międzynarodowych i krajowych
przepisów podatkowych
(82)

Spółka McD Europe twierdzi, że zgodnie z art. 113, 114 i 115 Traktatu wyłącznie państwa członkowskie są
właściwe do określania swojego systemu opodatkowania osób prawnych oraz do zawierania umów międzynaro
dowych. W rezultacie próba narzucenia przez Komisję własnej wykładni umowy takiej jak umowa UPO między
Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi stanowi naruszenie suwerenności podatkowej Luksemburga.
W szczególności zdaniem spółki McD Europe Komisja ignoruje (poprawną) wykładnię umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania autorstwa luksemburskich organów podatkowych, twierdząc, że (i) przesłanki
istnienia stałego zakładu przewidziane w umowie UPO należało poddać analizie na gruncie prawa amerykań
skiego; oraz że (ii) luksemburskie organy podatkowe powinny były zbadać kwestię opodatkowania dochodów
amerykańskiego oddziału w Stanach Zjednoczonych przed podjęciem decyzji o braku konieczności jego opodat
kowania w Luksemburgu.
6.1.2. Uwagi spółki McD Europe dotyczące dokonanej przez Komisję wykładni umowy UPO między Luksemburgiem
a Stanami Zjednoczonymi

(83)

Spółka McD Europe twierdzi, że dokonana przez Komisję wykładnia umowy UPO między Luksemburgiem
a Stanami Zjednoczonymi jest błędna w zakresie, w jakim (i) zaproponowana przez Komisję wykładnia pojęcia
stałego zakładu nie uwzględnia powszechnego sposobu wykładni/stosowania umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania i jest sprzeczna z postanowieniami Traktatu; (ii) Komisja wprowadza do umowy UPO wymóg
opodatkowania dochodu amerykańskiego oddziału w Stanach Zjednoczonych; (iii) Komisja odnosi się do
postanowień modelowej konwencji OECD (50), które nie mają zastosowania do umowy UPO między Luksem
burgiem a Stanami Zjednoczonymi lub nie mają znaczenia w przedmiotowej sprawie.

(84)

Jeśli chodzi o punkt pierwszy, spółka McD Europe twierdzi, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
sama w sobie nie ustanawia prawa do opodatkowania, jeżeli takiego prawa nie przewidują przepisy krajowe.
Podobnie każde umawiające się państwo dokonuje wykładni umowy UPO niezależnie od drugiego umawiającego
się państwa. Ponadto możliwa wykładnia danego pojęcia przyjęta w prawie amerykańskim jest niewiążąca dla
Luksemburga, nawet jeśli różnice w wykładni między umawiającymi się państwami mogą prowadzić do
podwójnego nieopodatkowania. Zdaniem spółki McD Europe jedynym sposobem na zaradzenie tej sytuacji
podwójnego nieopodatkowania jest wynegocjowanie zmiany umowy UPO.

(85)

Jeśli chodzi o wykładnię pojęcia stałego zakładu, spółka McD Europe zauważa, że brzmienie umowy UPO między
Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi, a zwłaszcza art. 3 tej umowy, potwierdza, iż umawiające się państwo,
które stosuje umowę UPO, powinno dokonać jej wykładni w świetle własnego systemu prawnego. W rezultacie
w przedmiotowej sprawie luksemburskie organy podatkowe powinny były dokonać wykładni umowy UPO
między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi w świetle własnego systemu prawnego oraz uznać, że
amerykański oddział stanowi stały zakład do celów umowy UPO. Wnioski z audytu przeprowadzonego w 2014
r. przez IRS są bez znaczenia, biorąc pod uwagę fakt, że luksemburskie organy podatkowe nie mogły być
świadome takiego stanowiska IRS w chwili wydania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w 2009 r.
oraz że stanowisko to nie mogło z mocą wsteczną wpłynąć na odnośne interpretacje.

(86)

Po drugie, art. 7 ust. 2 i art. 25 ust. 2 lit. a) umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi nie
nakładają wymogu, aby dochody stałego zakładu podlegały opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych. Według
spółki McD Europe właściwa lektura postanowień umowy UPO prowadzi do wniosku, że fakt, iż jedno
umawiające się państwo, które na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może nałożyć
podatek (w tym przypadku Stany Zjednoczone), uznaje następnie na podstawie prawa krajowego, że dochody nie
podlegają opodatkowaniu, nie ma znaczenia dla drugiego umawiającego się państwa (w tym przypadku
Luksemburga), które na podstawie umowy UPO traci prawo do opodatkowania tych dochodów.

(87)

Po trzecie, odniesienie się przez Komisję do komentarza OECD z 2000 r. w celu uzasadnienia wniosku, zgodnie
z którym ze względu na fakt, że dochody amerykańskiego oddziału nie podlegały opodatkowaniu w Stanach
Zjednoczonych, luksemburskie organy podatkowe powinny były je opodatkować, jest bezzasadne, biorąc pod
uwagę, że komentarz ten nie istniał w chwili zawarcia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w 1996 r.
Nowy sposób interpretacji przewidziany w komentarzach OECD, zgodnie z którym zmienia się znaczenie
art. 23 A modelowej konwencji OECD, może mieć zastosowanie do umów ratyfikowanych dopiero po
wspomnianej zmianie modelowej konwencji OECD w 2000 r. Spółka McD Europe podkreśla ponadto, że
modelowa konwencja OECD nie jest prawnie wiążąca, a raczej uznawana za zalecenie.

(50) Modelowa konwencja OECD stanowi wzór dla państw, które zawierają dwustronne umowy podatkowe, i odgrywa kluczową rolę
w usuwaniu barier podatkowych w ramach wymiany handlowej i inwestycji transgranicznych. Stanowi ona podstawię negocjacji
i stosowania dwustronnych umów podatkowych między państwami i ma za zadanie zapewnić pomoc przedsiębiorstwom, przyczy
niając się jednocześnie do zapobiegania unikaniu opodatkowania i oszustwom podatkowym. Modelowa konwencja OECD zapewnia
również środki umożliwiające jednolite rozwiązywanie najczęstszych problemów pojawiających się w kontekście podwójnego opodat
kowania.
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6.1.3. Uwagi spółki McD Europe dotyczące analizy dokonanej przez Komisję na podstawie art. 107 Traktatu
(88)

Według spółki McD Europe rozważania Komisji opierają się na błędnym założeniu, zgodnie z którym
interpretacja indywidualna prawa podatkowego wiąże się z wykorzystaniem zasobów państwowych. Po drugie,
spółce McD Europe nie przyznano żadnej korzyści, biorąc pod uwagę fakt, że luksemburskie organy podatkowe
nie mogłyby opodatkować dochodów, które można przypisać amerykańskiemu oddziałowi. Po trzecie, Komisja
nie wykazała, aby spółka McD Europe była jedynym przedsiębiorstwem, które skorzystało z zastosowania
umowy UPO, ani – tym bardziej – aby spółka ta wchodziła w skład selektywnej grupy przedsiębiorstw.

(89)

Jeśli chodzi o punkt pierwszy, spółka McD Europe twierdzi, że interpretacje indywidualne prawa podatkowego
nie stanowią pomocy państwa wówczas, gdy stanowią one przykład zwykłej wykładni i praktycznego
zastosowania ogólnych przepisów podatkowych w konkretnych przypadkach. Mogą one stanowić pomoc
państwa wyłącznie wówczas, gdy odbiegają od przepisów ogólnych wskutek uznaniowego zastosowania
uprawnień administracyjnych. W przedmiotowej sprawie celem interpretacji indywidualnych prawa podatkowego
było potwierdzenie braku opodatkowania w Luksemburgu dochodów przypisanych amerykańskiemu oddziałowi
na podstawie umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi. Interpretacja indywidualna prawa
podatkowego nie ograniczyła obciążenia podatkowego spółki McD Europe, ponieważ w przypadku braku
wspomnianej interpretacji na spółce McD Europe spoczywałoby takie samo obciążenie podatkowe
w Luksemburgu. Interpretacja indywidualna prawa podatkowego nie zmienia ani nie poprawia sytuacji
podatkowej spółki McD Europe.

(90)

Po drugie, według spółki McD Europe Komisja niesłusznie stwierdziła, że luksemburskie organy podatkowe
błędnie zastosowały umowę UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi, i uznała na tej podstawie,
że doszło do przyznania korzyści na rzecz spółki McD Europe. Ponadto faktu, że Stany Zjednoczone ostatecznie
postanowiły, iż nie opodatkują dochodów z tytułu opłat na podstawie amerykańskich przepisów podatkowych,
nie można uznać za pomoc państwa w rozumieniu prawa UE. Luksemburg nie odzyskał swojego prawa do
opodatkowania amerykańskiego oddziału z tego tylko powodu, że te same dochody nie mogły podlegać opodat
kowaniu na gruncie prawa amerykańskiego. Podobnie jak władze luksemburskie spółka McD Europe powołuje
się na wyrok w sprawie La Coasta w celu uzasadnienia zasady, zgodnie z którą luksemburskie organy podatkowe
nie mogą uwzględnić wykładni dokonanych przez drugie umawiające się państwo. Nawet podążając tokiem
rozumowania Komisji, korzyść, jaką luksemburskie organy podatkowe miałyby potencjalnie przyznać spółce McD
Europe, wynikałaby jednak z decyzji podjętej przez IRS w 2014 r. i dotyczącej nieopodatkowania dochodów
amerykańskiego oddziału. Potencjalne istnienie korzyści nie może zaś zależeć od postawy państwa trzeciego.

(91)

Jeżeli chodzi o selektywność, a w szczególności o kwestię dotyczącą odstępstwa, spółka McD Europe twierdzi, że
jak wynika z informacji udostępnionych publicznie dzięki aferze LuxLeaks (51), wydaje się, iż wiele przedsię
biorstw skorzystało z takiego samego traktowania jak spółka McD Europe. Nie byłoby to nic dziwnego, biorąc
pod uwagę, że wykładnia umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi dokonana
w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego jest w pełni zgodna ze stosowaniem prawa luksembur
skiego. Pozostałe interpretacje indywidualne prawa podatkowego ujawnione dzięki aferze LuxLeaks wykazują, że
władze luksemburskie dokonały spójnej wykładni umowy UPO, mającej zastosowanie do wszystkich podatników
znajdujących się w porównywalnej sytuacji w ramach tego samego systemu odniesienia. Żadna spośród tych
innych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego nie nakłada obowiązku opodatkowania dochodów na
poziomie stałego zakładu.

(92)

Podsumowując, spółka McD Europe stwierdza, że selektywną korzyść można uznać za uzasadnioną w celu
uniknięcia podwójnego opodatkowania i że – w związku z tym – środek ten nie stanowi pomocy państwa.
6.2. Uwagi przekazane przez inne zainteresowane strony

(93)

W dniu 5 sierpnia 2016 r. stowarzyszenie związków zawodowych przedstawiło uwagi, w których wyraziło swoje
poparcie wobec postępowania.

(94)

Stowarzyszenie twierdzi, że biorąc pod uwagę dominującą pozycję McDonald's w Europie, wszelka pomoc na
rzecz spółki McD Europe mogłaby zaburzyć konkurencję i wpłynąć na wymianę handlową na terenie UE.
Zdaniem stowarzyszenia związków zawodowych zmiany w strukturze przedsiębiorstwa McDonald's
wprowadzone w 2008 r. i na początku 2009 r., w następstwie których złożono wnioski o wydanie interpretacji
indywidualnej prawa podatkowego, były umotywowane kwestiami podatkowymi i miały na celu doprowadzenie
do podwójnego nieopodatkowania w Luksemburgu i w Stanach Zjednoczonych, co sprawiło, że McDonald's
zyskał przewagę konkurencyjną względem konkurentów.

(95)

Zdaniem stowarzyszenia związków zawodowych wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
prowadzących do podwójnego nieopodatkowania nie należy uznawać za zgodne z brzmieniem i duchem
przedmiotowych umów.

(51) Jesienią 2014 r. wyciekło ponad 500 interpretacji indywidualnych prawa podatkowego wydanych głównie dla PwC, które następnie
opublikowano w internecie (afera LuxLeaks).
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Ponadto stowarzyszenie związków zawodowych wzywa państwa członkowskie, w których istnieją przepisy
w zakresie zwalczania nadużyć, do wszczęcia postępowania w sprawie McDonald's w przedmiocie optymalizacji
struktury podatkowej przedsiębiorstwa mającej na celu uniknięcie płacenia podatków. Zdaniem stowarzyszenia
związków zawodowych sprawa McDonald's pokazuje, że istnieje konieczność, aby administracje podatkowe
prowadziły wymianę informacji dotyczących traktowania podatkowego przedsiębiorstw wielonarodowych oraz
wprowadziły publiczne sprawozdania według krajów.

7. UWAGI WŁADZ LUKSEMBURSKICH DOTYCZĄCE UWAG OSÓB TRZECICH

(97)

W piśmie z dnia 30 września 2016 r. władze luksemburskie przedstawiły swoje uwagi dotyczące uwag spółki
McD Europe i stowarzyszenia związków zawodowych na temat decyzji o wszczęciu postępowania.

(98)

Władze luksemburskie oświadczyły, że analiza przeprowadzona przez spółkę McD Europe w dużej mierze
pokrywa się z ich własną analizą.

(99)

Twierdzą one, że uwagi przekazane przez stowarzyszenie związków zawodowych nie dotyczą tego, czy spółce
McD Europe przyznano pomoc państwa, ale dotyczą przede wszystkim praktyk grupy McDonald's na szczeblu
światowym i stanowią krytykę jej polityki podatkowej, społecznej i płacowej.

(100) Władze luksemburskie zauważają, że wbrew temu, co twierdzi stowarzyszenie związków zawodowych, celem
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest uniknięcie podwójnego opodatkowania, a nie zapewnienie
faktycznego opodatkowania. Podział kompetencji w zakresie prawa do opodatkowania między dwoma
umawiającymi się państwami wynikający z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest ostateczny
i bezwarunkowy. W rezultacie jeżeli luksemburskie organy podatkowe zrezygnowały drogą umowną ze swoich
praw do opodatkowania, nie odzyskają one tych praw z tego tylko względu, że drugie umawiające się państwo
faktycznie nie opodatkowało przedmiotowych dochodów.
(101) Jeśli chodzi o wystosowane przez stowarzyszenie związków zawodowych wezwanie do wzmocnienia narzędzi
walki z unikaniem opodatkowania, władze luksemburskie twierdzą, że w pełni podpisują się pod tym celem oraz
że wszelkie środki związane z przejrzystością i z wymianą informacji między państwami członkowskimi
powinny podlegać ocenie i być przyjmowane w odpowiedniej formie oraz zgodnie z obowiązującymi
procedurami.

8. OCENA

(102) Po zakończeniu szczegółowego postępowania i po uważnym zbadaniu uwag przekazanych w odpowiedzi na
decyzję o wszczęciu postępowania Komisja stwierdza, że wątpliwości wyrażone w decyzji nie pozwalają uznać,
że kwestionowane interpretacje indywidualne doprowadziły do przyznania pomocy państwa.

8.1. Istnienie pomocy
(103) Zgodnie z postanowieniami art. 107 ust. 1 Traktatu wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie
lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji
poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem
wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Wobec
tego uznaje się, że aby środek można było uznać za pomoc państwa, po pierwsze, musi to być interwencja
państwa lub przy użyciu zasobów państwowych; po drugie, interwencja ta musi być w stanie wpłynąć na
wymianę handlową między państwami członkowskimi; po trzecie, musi przyznawać przedsiębiorstwu selektywną
korzyść; oraz, po czwarte, musi zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem (52).
(104) Zakwalifikowanie danego środka jako pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu wymaga spełnienia
wszystkich przewidzianych w tym postanowieniu przesłanek (53). Poniżej Komisja skoncentruje się w swojej
ocenie na tym, czy kwestionowane interpretacje indywidualne doprowadziły do przyznania selektywnej korzyści
na rzecz spółki McD Europe. W przypadku braku selektywnej korzyści Komisja nie musi oceniać, czy pozostałe
przesłanki zostały spełnione, biorąc pod uwagę fakt, że w rozumieniu art. 107 Traktatu środek nie będzie nosił
znamion pomocy państwa.
(52) Zob. sprawa C-399/08 P, Komisja/Deutsche Post, ECLI:EU:C:2010:481, pkt 39 oraz przywołane tam orzecznictwo.
(53) Zob. sprawa C-399/08 P, Komisja/Deutsche Post, ECLI:EU:C:2010:481, pkt 38 oraz przywołane tam orzecznictwo.
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8.2. Istnienie selektywnej korzyści na rzecz spółki McD Europe
(105) O ile środek przyjęty przez państwo poprawia sytuację finansową netto przedsiębiorstwa, występuje korzyść
w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu (54). Aby ustalić istnienie korzyści, należy odnieść się do wpływu samego
środka (55). W przypadku środków podatkowych korzyść może zostać przyznana poprzez różnego rodzaju
ograniczenia obciążenia podatkowego przedsiębiorstwa oraz, w szczególności, poprzez zmniejszenie podstawy
opodatkowania lub kwoty należnego podatku (56).
(106) Na potrzeby analizy selektywności Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opracował trzyetapowe badanie
mające na celu ustalenie, czy dany środek podatkowy jest selektywny (57). Pierwszy etap wspomnianego badania
polega na określeniu wspólnego lub zwykłego systemu opodatkowania obowiązującego w państwie
członkowskim, tj. „systemu odniesienia”. W drugiej kolejności należy ustalić, czy przedmiotowy środek
podatkowy stanowi odstępstwo od tego systemu w zakresie, w jakim wprowadza zróżnicowanie podmiotów
gospodarczych, które w świetle celów tego systemu znajdują się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej.
Jeżeli środek stanowi odstępstwo od systemu odniesienia, w ramach trzeciego etapu ustala się, czy jest on
uzasadniony charakterem lub ogólną strukturą wspomnianego systemu. Środek stanowiący odstępstwo od
stosowania systemu odniesienia może być uzasadniony, jeżeli zainteresowane państwo członkowskie jest w stanie
wykazać, że środek ten wynika bezpośrednio z zasad leżących u podstaw tego systemu opodatkowania (58).
W takim przypadku środek podatkowy nie jest selektywny. Ciężar dowodu podczas tego trzeciego etapu
spoczywa na państwie członkowskim.
(107) Należy podkreślić, że wątpliwości wyrażone w decyzji o wszczęciu postępowania opierały się na wstępnym
określeniu systemu odniesienia, który odpowiadał powszechnemu luksemburskiemu systemowi podatku od osób
prawnych, w tym umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Luksemburg jest stroną. Komisja
była zdania, że selektywna korzyść na rzecz spółki McD Europe była możliwa ze względu na niewłaściwe
zastosowanie umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi. Ściślej rzecz ujmując, Komisja
uważała, że potwierdzenie przez luksemburskie organy podatkowe zwolnienia dochodów związanych z działal
nością amerykańskiego oddziału spółki McD Europe z podatku od osób prawnych w Luksemburgu na podstawie
art. 5, art. 7 i art. 25 ust. 2 lit. a) umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi mogło
wynikać z niewłaściwego zastosowania tych postanowień. W decyzji o wszczęciu postępowania nie
uwzględniono żadnego innego rodzaju dyskryminacji ani niewłaściwego zastosowania.
(108) Poniższa analiza dotyczy przede wszystkim wątpliwości wyrażonych w decyzji o wszczęciu postępowania, biorąc
pod uwagę fakt, że uwagi przekazane przez Luksemburg i pozostałe zainteresowane strony oraz informacje
zgromadzone w toku postępowania nie skłoniły Komisji do rozszerzenia formalnego postępowania
w przedmiotowej sprawie, które ogranicza się do interpretacji indywidualnych prawa podatkowego wydanych na
rzecz spółki McD Europe oraz do ewentualnego niewłaściwego zastosowania art. 5, art. 7 ust. 1 oraz art. 25
ust. 2 umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi. Ponadto nie należy zapominać o tym, że
ciężar udowodnienia istnienia selektywnej korzyści spoczywa na Komisji (z wyjątkiem uzasadnienia środka
zasadami leżącymi u podstaw systemu opodatkowania).
(109) Nie wykazano, że kwestionowane interpretacje indywidualne stanowią odstępstwo od warunków umowy UPO
między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi. Odstępstwo takie wystąpiłoby wówczas, gdyby w kwestiono
wanych interpretacjach indywidualnych niewłaściwie zastosowano postanowienie umowy UPO (to znaczy
odstąpiono by od niego), zmniejszając w ten sposób bieżące zobowiązania podatkowe spółki McD Europe oraz
doprowadzając do dyskryminacji pozostałych przedsiębiorstw znajdujących się w porównywalnej sytuacji
z faktycznego i prawnego punktu widzenia względem spółki McD Europe.
(110) Spółka McD Europe jest rezydentem podatkowym w Luksemburgu. Zgodnie z art. 159 i 160 ustawy o podatku
dochodowym światowe dochody spółki McD Europe podlegają co do zasady opodatkowaniu luksemburskim
podatkiem od osób prawnych. W przypadku dochodów przypisanych amerykańskiemu oddziałowi spółki
zastosowanie ma jednak umowa UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi transponowana do
prawa luksemburskiego na podstawie art. 134 i 162 ustawy o podatku dochodowym w związku z rozporzą
dzeniem wielkoksiążęcym z dnia 3 grudnia 1969 r. Umowa UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjedno
czonymi ogranicza przysługujące Luksemburgowi prawo do opodatkowania w takim sensie, że niektóre dochody,
które można przypisać stałemu zakładowi w Stanach Zjednoczonych, mogą – na podstawie wspomnianej
umowy – podlegać opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych, a nie w Luksemburgu.
(54) Zob. zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej („zawiadomienie w sprawie pojęcia pomocy”) (Dz.U. C 262 z 19.7.2016, s. 1) pkt 67 oraz przytoczone tam orzecznictwo.
(55) Sprawa 173/73, Włochy/Komisja, ECLI:EU:C:1974:71, pkt 13.
56
( ) Zob. sprawa C-66/02, Włochy/Komisja, ECLI:EU:C:2005:768, pkt 78; sprawa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze SpA i in., ECLI:
EU:C:2006:8, pkt 132;oraz sprawa C-522/13, Ministerio de Defensa et Navantia, ECLI:EU:C:2014:2262, pkt 21–31.
(57) Zob. sprawy połączone od C-78/08 do C-80/08, Paint Graphos i in., ECLI:EU:C:2011:550.
(58) Zob. sprawy połączone od C-78/08 do C-80/08, Paint Graphos i in., ECLI:EU:C:2011:550, pkt 65.
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(111) Art. 25 ust. 2 lit. a) umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi zwalnia z opodatkowania
„te dochody, […] które zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy mogą podlegać opodatkowaniu w Stanach
Zjednoczonych”. W celu ustalenia, które dochody „mogą podlegać opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych”,
art. 7 ust. 1 umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi stanowi, że dochody przedsię
biorstwa osiągnięte w jednym z umawiających się państw mogą podlegać opodatkowaniu w tym państwie, chyba
że uzyskał je stały zakład lub można je przypisać stałemu zakładowi położonemu w drugim umawiającym się
państwie. W takim przypadku pierwsze umawiające się państwo może domniemywać, że dochody, które można
przypisać takiemu stałemu zakładowi, mogą podlegać opodatkowaniu w drugim umawiającym się państwie, i co
za tym idzie zwolnić te dochody z podatku w celu uniknięcia możliwego podwójnego opodatkowania.
(112) Ustalenie, czy amerykański oddział spółki McD Europe stanowi stały zakład w Stanach Zjednoczonych osiągający
dochody zwolnione z podatku w Luksemburgu, jest więc kluczowe w kontekście umowy UPO między Luksem
burgiem a Stanami Zjednoczonymi. W art. 5 ust. 1 umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjedno
czonymi stały zakład zdefiniowano jako „stałe miejsce prowadzenia działalności, za pośrednictwem którego
przedsiębiorstwo prowadzi całość lub część swojej działalności”. W związku z tym o ile pojęcie stałego zakładu
zdefiniowano w umowie UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi, terminu „działalność” już
w niej nie zdefiniowano. Podobnie w art. 7 umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi
posłużono się pojęciem „dochodów przedsiębiorstwa”, lecz go nie zdefiniowano.
(113) W takim przypadku należy zastosować art. 3 ust. 2 umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjedno
czonymi, zgodnie z którym wszelkie wyrażenia, które nie zostały zdefiniowane w tej umowie, posiadają takie
znaczenie, jakie przypisuje im prawo państwa, które stosuje umowę, czyli w niniejszym przypadku Luksemburga.
Jak wyjaśniono bardziej szczegółowo w motywach 119–121 i w przeciwieństwie do tego, co Komisja stwierdziła
w decyzji o wszczęciu postępowania, w przypadku rozbieżności w wykładni lub ocenie okoliczności faktycznych
między umawiającymi się państwami do celów stosowania przez Luksemburg umowy UPO nie wystarczy, aby
amerykański oddział stanowił stały zakład w rozumieniu amerykańskiego prawa krajowego (59), i nie wystarczy,
aby luksemburskie organy podatkowe były świadome nieopodatkowania dochodów oddziału w Stanach Zjedno
czonych (60). Jeżeli amerykański oddział stanowi stały zakład, który prowadzi działalność w Stanach Zjedno
czonych zgodnie z krajowym luksemburskim prawem podatkowym i osiąga zatem dochody, które można mu
przypisać, dochody te są zwolnione z podatku na gruncie luksemburskiego prawa podatkowego na podstawie
art. 25 ust. 2 lit. a) umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi.
(114) Jeżeli chodzi o luksemburskie prawo podatkowe, w § 16 ustawy StAnpG zdefiniowano pojęcie „stałego zakładu”
i odniesiono się w tym zakresie do wszelkiego stałego wyposażenia lub stałego miejsca prowadzenia działalności
służącego do prowadzenia stałej działalności „przemysłowej” lub „handlowej”. We wniosku o wydanie
interpretacji indywidualnej prawa podatkowego doradca podatkowy stosuje kryteria określone w § 16 ustawy
StAnpG w odniesieniu do cech działalności prowadzonej przez amerykański oddział (61) i stwierdza, że zostały
one spełnione. W rezultacie z perspektywy luksemburskiego prawa podatkowego „należy uznać, że [oddział
amerykański] prowadzi działalność związaną z własnością intelektualną za pośrednictwem stałego zakładu
w Stanach Zjednoczonych zgodnie z art. 5 umowy między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi” (62).
(115) Zgodnie z uwagami otrzymanymi od władz luksemburskich oraz od spółki McD Europe w odpowiedzi na
decyzję o wszczęciu postępowania (63) Komisja nie widzi żadnego powodu, dla którego nie miałaby się zgodzić
z oceną dokonaną przez doradcę podatkowego, zgodnie z którą amerykański oddział stanowi stały zakład
w rozumieniu § 16 ustawy StAnpG. Z punktu widzenia prawa luksemburskiego stały zakład istnieje w Stanach
Zjednoczonych i nie zostało wykazane, że luksemburskie organy podatkowe niewłaściwie zastosowały umowę
UPO, uznając, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 oraz art. 25 ust. 2 lit. a) umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami
Zjednoczonymi dochody amerykańskiego oddziału „mogą podlegać opodatkowaniu” w Stanach Zjednoczonych.
(116) Jeżeli chodzi o luksemburskie orzecznictwo krajowe, w uwagach dotyczących decyzji o wszczęciu
postępowania (64) doradca podatkowy oraz Luksemburg i McDonald's odnoszą się do wyroku w sprawie La
Coasta, który dotyczy rozbieżności w wykładni umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Luksem
burgiem a Francją. W wyroku tym luksemburski Sąd Administracyjny przyznał, że nawet w przypadku
właściwego zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może dojść do sytuacji podwójnego
nieopodatkowania, ponieważ każde z umawiających się państw dokonuje wykładni umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania w sposób niezależny. Głównym celem umowy o unikaniu podwójnego opodat
kowania jest uniknięcie faktycznego i potencjalnego podwójnego opodatkowania. Taka umowa nie zawsze
gwarantuje faktyczne opodatkowanie (65).
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)

Motyw 84 decyzji o wszczęciu postępowania.
Motyw 91 decyzji o wszczęciu postępowania.
Zob. motyw 44.
Wniosek o wydanie zmienionej interpretacji indywidualnej, s. 8.
Zob. motywy 70, 71, 76 i 92.
Zob. motyw 92.
Zob. motyw 72.
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(117) W przedmiotowej sprawie brak opodatkowania wynika przede wszystkim z faktu, że Stany Zjednoczone nie
skorzystały z prawa do opodatkowania przysługującego im na podstawie umowy UPO, ze względu na wykładnię
terminu „działalność” na gruncie prawa amerykańskiego. W decyzji o wszczęciu postępowania Komisja wyraziła
wątpliwości co do tego, czy podwójne nieopodatkowanie dochodów z tytułu franczyzy spółki McD Europe
wynikało z rozbieżności w wykładni między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi, czy też z rozbieżności
w kwalifikacji prawnej w kontekście stosowania umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi.
W szczególności wyrażenie zawarte w art. 25 ust. 2 lit. a) umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami
Zjednoczonymi („[w] Luksemburgu możliwość podwójnego opodatkowania eliminuje się w następujący sposób:”)
wydaje się wskazywać na to, że Luksemburg ma obowiązek zwalniać dochody z podatku wyłącznie w celu
uniknięcia podwójnego opodatkowania (66).

(118) Dodatkowo na etapie wstępnej oceny pojawiły się kwestie dotyczące tego, czy przy braku sytuacji potencjalnego
podwójnego opodatkowania (fr. double imposition virtuelle) (67) podwójne nieopodatkowanie wynikało w tym
przypadku z rozbieżności w kwalifikacji prawnej oraz czy Luksemburg mógł odzyskać swoje prawo do opodat
kowania z powodu takiej rozbieżności. Zawarte w decyzji o wszczęciu postępowania odniesienie do komentarzy
dotyczących modelowej konwencji OECD w zakresie rozbieżności w kwalifikacji prawnej, a w szczególności do
pkt 32.6 (68), powinny więc zostać uwzględnione w tym kontekście.

(119) Rozbieżność w kwalifikacji prawnej oznacza sytuację, w której umawiające się państwa stosują różne artykuły
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zależności od relacji między ich prawem krajowym
a umową (69). Zgodnie z komentarzami OECD w przypadku rozbieżności w kwalifikacji prawnej państwo
rezydencji podatkowej (Luksemburg) musi uwzględnić kwalifikację państwa źródła (Stanów Zjednoczonych) (70).
Innymi słowy, kiedy z punktu widzenia państwa źródła nie ma ono prawa do opodatkowania danej części
dochodów zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, państwo rezydencji podatkowej nie ma
obowiązku zwolnienia dochodów z opodatkowania (71).

(120) Różnice w wykładni lub ocenie okoliczności faktycznych wskazują natomiast na sposób, w jaki umawiające się
państwa dokonują wykładni umowy lub stosują ją w odniesieniu do danego stanu faktycznego, bez odwoływania
się do prawa krajowego. Przypadki różnic w wykładni doprowadziły do wprowadzenia art. 23 A ust. 4 do
modelowej konwencji OECD w celu zapobieżenia tego rodzaju przypadkom podwójnego nieopodatkowania (72).

(121) Jak wyjaśniono w motywach 112–117, w toku formalnego postępowania Komisja nie zgromadziła żadnych
dowodów, które mogłyby potwierdzić wątpliwości co do możliwości wystąpienia – w przedmiotowej sprawie –
rozbieżności w kwalifikacji prawnej. Różnica w wykładni terminu „działalność” na gruncie luksemburskiego
prawa podatkowego i na gruncie amerykańskiego prawa podatkowego nie doprowadziła do tego, że Luksemburg
i Stany Zjednoczone zastosowały różne postanowienia umowy UPO, lecz do tego, że różnie zinterpretowały one
(66) Zob. OECD, Stosowanie modelowej konwencji OECD do spółek osobowych (L'application du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE aux sociétés de
personnes), Zagadnienia z dziedziny międzynarodowego systemu opodatkowania (Questions de fiscalité internationale), nr 6 (1999)
(zwany dalej „raportem z 1999 r.”), pkt 116.
(67) Do potencjalnego podwójnego opodatkowania (fr. double imposition virtuelle) dochodzi w sytuacjach, w których państwu źródła
przysługuje wyraźne prawo do opodatkowania danej części dochodów zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale
postanawia ono nie korzystać z tego prawa na podstawie własnego krajowego prawa podatkowego.
(68) Pkt 32.6 komentarzy dotyczących modelowej konwencji OECD (2000 r.) stanowi, że „sformułowanie »zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy mogą podlegać opodatkowaniu« należy interpretować w związku z ewentualnymi przypadkami podwójnego
zwolnienia z podatku, które mogą wynikać z zastosowania art. 23 A. Kiedy państwo źródła uważa, że postanowienia umowy
zabraniają mu opodatkowania części dochodów lub majątku, którą w przeciwnym razie miałoby prawo opodatkować, państwo
rezydencji podatkowej zgodnie z art. 23 A ust. 1 musi uznać, że zgodnie z postanowieniami umowy taka część dochodu nie może
podlegać opodatkowaniu przez państwo źródła, nawet jeżeli samo zastosowałoby umowę odmiennie – w taki sposób, że miałoby ono
prawo do opodatkowania takiego dochodu, gdyby było państwem źródła. Państwo rezydencji podatkowej nie jest więc zobowiązane na
podstawie ust. 1 do zwolnienia tej części dochodów z opodatkowania, co w rezultacie jest spójne z podstawową funkcją art. 23, która
polega na uniknięciu podwójnego opodatkowana”.
(69) Raport z 1999 r., pkt 94.
(70) Raport z 1999 r., pkt 105.
(71) Raport z 1999 r., pkt 109 w następującym brzmieniu: „[k]iedy państwo źródła uważa, że postanowienia umowy zabraniają mu opodat
kowania części dochodów, którą w przeciwnym razie by opodatkowało, państwo rezydencji podatkowej […] nie jest więc zobowiązane
na podstawie [art. 23 A] ust. 1 do zwolnienia tej części dochodów z opodatkowania”.
(72) Art. 23 A ust. 4 modelowej konwencji OECD stanowi, co następuje: „Postanowienia zawarte w ust. 1 nie mają zastosowania do
dochodów uzyskanych lub majątku posiadanego przez rezydenta umawiającego się państwa, gdy drugie umawiające się państwo
stosuje postanowienia umowy w celu zwolnienia tych dochodów lub tego majątku z opodatkowania bądź stosuje postanowienia art. 10
ust. 2 lub art. 11 w odniesieniu do tych dochodów”.
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to samo postanowienie, tzn. art. 5 umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi.
W przypadku rozbieżności w wykładni w raporcie z 1999 r. wyjaśniono, że państwo rezydencji podatkowej
(Luksemburg) nie ma obowiązku zaakceptowania wykładni zaproponowanej przez państwo źródła (Stany
Zjednoczone) (73). Ponadto w przypadku rozbieżności w wykładni oraz braku postanowienia w umowie UPO,
które odpowiadałoby art. 23 A ust. 4 modelowej konwencji OECD (jak ma to miejsce w przypadku umowy UPO
między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi), istnieje możliwość podwójnego nieopodatkowania. Problem
takiego podwójnego nieopodatkowania wynikającego z rozbieżności w wykładni umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania można rozwiązać, negocjując aneks do tej umowy (74) lub korzystając z procedury wzajemnego
porozumiewania przewidzianej w art. 27 przedmiotowej umowy.
(122) Ponadto Komisja zauważa, że problem braku opodatkowania dochodów amerykańskiego oddziału można
również rozwiązać poprzez zmianę § 16 ustawy StAnpG, który obecnie nie przewiduje sytuacji, w których
działalność przedsiębiorstwa uznaje się za spełniającą przesłanki działalności stałego zakładu na gruncie prawa
luksemburskiego, ale w których jej skala nie jest wystarczająca, aby osiągnąć próg umożliwiający uznanie
przedsiębiorstwa za stały zakład w rozumieniu prawa amerykańskiego (zob. motyw 41).
(123) Ponadto, jak grupa McDonald's stwierdziła w swoich uwagach dotyczących decyzji o wszczęciu postępowania (75),
analiza innych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego wydanych przez Luksemburg i udostępnionych
publicznie w związku z aferą LuxLeaks (76) pokazuje, że kwestionowane interpretacje indywidualne nie odbiegają
od interpretacji otrzymanych przez innych podatników zgodnie z takim sposobem wykładni i stosowania umowy
UPO przez Luksemburg. Analiza 25 innych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego (77) wykazuje, że
luksemburskie organy podatkowe dokonały spójnej wykładni umowy UPO, mającej zastosowanie do wszystkich
podatników znajdujących się w porównywalnej sytuacji. W umowie UPO nie przewidziano żadnego warunku
dotyczącego faktycznego opodatkowania, przy czym interpretacje indywidualne prawa podatkowego również nie
wprowadzają takiego warunku, o ile nie został on wyraźnie zawarty w obowiązującej umowie.
8.2.1. Wniosek
(124) W oparciu o powyższą analizę Komisja uznaje, że w przedmiotowej sprawie nie stwierdzono, iż luksemburskie
organy podatkowe niewłaściwie zastosowały umowę UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi.
W związku z tym, biorąc pod uwagę wątpliwości wyrażone w decyzji o wszczęciu postępowania oraz zawartą
w niej definicję systemu odniesienia, Komisja nie może stwierdzić, że kwestionowane interpretacje indywidualne
doprowadziły do przyznania selektywnej korzyści na rzecz spółki McD Europe ze względu na niewłaściwe
zastosowanie umowy UPO między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi.
(125) Ponieważ kryteria umożliwiające stwierdzenie istnienia pomocy państwa na podstawie art. 107 ust. 1 Traktatu
należy spełnić łącznie, nie istnieje potrzeba badania pozostałych kryteriów.
9. WNIOSEK DOTYCZĄCY ISTNIENIA POMOCY

(126) Mając na uwadze powyższe, Komisja stwierdza, że kwestionowane interpretacje indywidualne wydane przez
luksemburskie organy podatkowe na rzecz spółki McD Europe Franchising, S.à.r.l. nie stanowią pomocy państwa
w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Ponieważ w kwestionowanych interpretacjach indywidualnych wydanych przez luksemburskie organy podatkowe
w dniach 30 marca 2009 r. i 17 września 2009 r. na rzecz spółki McD Europe Franchising, S.à.r.l. Luksemburg nie
dopuścił się błędnego zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Luksemburgiem a Stanami
Zjednoczonymi, interpretacje te nie stanowią pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej.
(73)
(74)
(75)
(76)

Raport z 1999 r., pkt 108.
Zob. motyw 70.
Zob. motyw 91.
Jesienią 2014 r. wyciekło ponad 500 interpretacji indywidualnych prawa podatkowego wydanych głównie dla PwC, które następnie
opublikowano w internecie.
77
( ) Grupa McDonald's dokonała przeglądu interpretacji indywidualnych prawa podatkowego ujawnionych w tym kontekście i przedstawiła
Komisji 25 przypadków, w których luksemburskie organy podatkowe potwierdziły, że dochody przedsiębiorstwa, które przypisano
stałemu zakładowi, nie podlegały opodatkowaniu w Luksemburgu na podstawie obowiązującej umowy o unikaniu podwójnego opodat
kowania. Stałe zakłady znajdowały się w następujących państwach: Francji, Hongkongu, Irlandii, Islandii, Japonii, Niderlandach,
Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Wietnamie i Zjednoczonym Królestwie. Żadna spośród tych interpretacji indywi
dualnych prawa podatkowego nie nakłada obowiązku opodatkowania dochodów przedsiębiorstw na poziomie stałego zakładu.
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Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 września 2018 r.
W imieniu Komisji
Margrethe VESTAGER

Członek Komisji
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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1253
z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie projektu pilotażowego mającego na celu wdrożenie przepisów o współpracy
administracyjnej określonych w decyzji Rady 2001/470/WE ustanawiającej europejską sieć sądową
w sprawach cywilnych i handlowych za pomocą systemu wymiany informacji na rynku
wewnętrznym
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym
i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie w sprawie IMI”) (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym („IMI”), ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 1024/2012,
jest aplikacją dostępną za pośrednictwem internetu, którą Komisja opracowała we współpracy z państwami
członkowskimi, aby wesprzeć je w praktycznym wdrażaniu określonych w aktach Unii wymogów w zakresie
wymiany informacji, poprzez udostępnienie scentralizowanego mechanizmu komunikacji służącego usprawnieniu
wymiany informacji i świadczeniu wzajemnej pomocy w wymiarze transgranicznym.

(2)

W decyzji Rady 2001/470/WE (2) określono obowiązki w zakresie współpracy punktów kontaktowych
wyznaczonych przez państwa członkowskie. Punkty kontaktowe są zobowiązane do komunikowania się przy
użyciu najbardziej odpowiednich dostępnych rozwiązań technologicznych, aby jak najszybciej i jak najskuteczniej
odpowiadać na wnioski o współpracę.

(3)

Zgodnie z art. 8 ust. 3 decyzji 2001/470/WE Komisja ma prowadzić zabezpieczony elektroniczny rejestr
o ograniczonym dostępie, oparty na informacjach przekazanych przez punkty kontaktowe. System IMI pozwala
na wypełnianie tego obowiązku, umożliwiając właściwym organom przetwarzanie wniosków o współpracę
i odpowiedzi. Takie wnioski powinny dotyczyć dostępu do prawa obcego i instrumentów unijnych dotyczących
współpracy w sprawach cywilnych i handlowych odnoszących się do przeprowadzania dowodu i doręczania
dokumentów.

(4)

IMI mógłby stanowić skuteczne narzędzie we wdrażaniu przepisów wykonawczych dotyczących współpracy
określonych w decyzji 2001/470/WE. Konieczne jest zatem zrealizowanie projektu pilotażowego, o którym
mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2012.

(5)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej
i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczyła w przyjmowaniu decyzji 2001/470/WE
i nie jest nią związana ani jej nie stosuje. Z tego powodu określenie „państwo członkowskie” należy rozumieć
jako wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Danii.

(6)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie ocenę wyników projektu pilotażowego. Należy określić datę, do której należy przedstawić taką ocenę.

(7)

Informacje na temat danych statystycznych dotyczących wniosków o współpracę i odpowiedzi przekazane przez
Komisję zgodnie z art. 8 ust. 4 decyzji 2001/470/WE powinny obejmować wykorzystanie IMI w projekcie
pilotażowym.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu utworzonego na mocy art. 24 rozporzą
dzenia (UE) nr 1024/2012,

(1) Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 1.
(2) Decyzja Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiająca europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.
U. L 174 z 27.6.2001, s. 25).
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Projekt pilotażowy
Art. 5 ust. 2 lit. b)–e) oraz art. 8 decyzji 2001/470/WE podlegają projektowi pilotażowemu mającemu na celu ocenę,
czy system wymiany informacji na rynku wewnętrznym („IMI”) byłby skutecznym narzędziem wdrażania przepisów
dotyczących współpracy administracyjnej określonych w tych artykułach.

Artykuł 2
Właściwe organy
Do celów projektu pilotażowego za właściwe organy uznaje się punkty kontaktowe, o których mowa w art. 2 ust. 1
lit. a) decyzji 2001/470/WE.
Do celów niniejszej decyzji określenie „państwo członkowskie” oznacza wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem
Danii.

Artykuł 3
Współpraca administracyjna między właściwymi organami
Do celów współpracy określonej w art. 5 ust. 2 lit. b)–e) oraz art. 8 decyzji 2001/470/WE IMI zapewnia następujące
podstawowe funkcje techniczne:
a) wysyłanie wniosku o udzielenie informacji potrzebnych do prawidłowej współpracy;
b) odpowiadanie na wnioski;
c) ułatwianie koordynacji przetwarzania wniosków o współpracę w danym państwie członkowskim.
Artykuł 4
Rola europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych
Komisja konsultuje się z europejską siecią sądową w sprawie:
a) instrumentów unijnych dotyczących współpracy w sprawach cywilnych i handlowych, w odniesieniu do których
wymienia się informacje w ramach projektu pilotażowego;
b) struktury i kategorii danych, które mają być wymieniane w ramach projektu pilotażowego;
c) formularzy, które mają być wdrożone w systemie IMI w odniesieniu do wniosków o udzielenie informacji
i odpowiedzi na te wnioski;
d) oceny projektu pilotażowego przed jego przedłożeniem Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Artykuł 5
Wymiana danych statystycznych
Do celów niniejszej decyzji Komisja udostępnia europejskiej sieci sądowej dane statystyczne i informacje dotyczące
korzystania z systemu IMI oraz funkcjonowania projektu pilotażowego.

Artykuł 6
Ocena
Ocenę wyników projektu pilotażowego, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2012, przedkłada
się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 30 czerwca 2023 r.
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Artykuł 7
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1254
z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących bezpieczeństwa zabawek, opracowanych na
potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE,
2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1673/2006/WE (1), w szczególności jego art. 10 ust. 6,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Zgodnie z art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE (2) w przypadku zabawek spełnia
jących całkowicie lub częściowo normy zharmonizowane, do których odniesienie opublikowano w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, domniemywa się, że spełniają one wymagania objęte tymi normami lub ich częścią,
określone w art. 10 i w załączniku II. do tej dyrektywy.

(2)

Pismem M/445 z dnia 9 lipca 2009 r. Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN)
i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) z wnioskiem o sporządzenie nowej
normy i dokonanie przeglądu istniejących norm zharmonizowanych na potrzeby dyrektywy 2009/48/WE.
W części I pkt 11 załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE ustanowiono szczególne wymogi bezpieczeństwa
dotyczące zabawek ruchowych.

(3)

Trampoliny są zabawkami do użytku domowego, w których konstrukcja nośna pozostaje nieruchoma w czasie
wykonywania czynności ruchowych i które są przeznaczone głównie dla dzieci do wykonywania skoków.
W związku z tym są to zabawki ruchowe w rozumieniu art. 3 pkt 21 dyrektywy 2009/48/WE.

(4)

Na podstawie wniosku M/445 z dnia 9 lipca 2009 r. CEN zmienił zharmonizowaną normę EN 71-14:2014
+A1:2017 dotyczącą trampolin do użytku krajowego, do której odniesienie opublikowano w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (3), w celu zapewnienia bezpieczeństwa również trampolin ziemnych (zakopanych),
które w coraz większym zakresie są wprowadzane do obrotu. Doprowadziło to do przyjęcia normy zharmoni
zowanej EN 71-14:2018 dotyczącej trampolin do użytku domowego.

(5)

Komisja wraz z CEN oceniła, czy norma zharmonizowana EN 71-14:2018 dotycząca trampolin do użytku
domowego opracowana przez CEN jest zgodna z wnioskiem M/445 z dnia 9 lipca 2009 r.

(6)

Norma zharmonizowana EN 71-14:2018 spełnia założone wymagania przewidziane w dyrektywie 2009/48/WE.
Należy zatem opublikować odniesienie do tej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7)

Norma zharmonizowana EN 71-14:2018 zastępuje normę zharmonizowaną EN 71-14:2014 + A1:2017. Należy
zatem wycofać odniesienie do tej normy z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Aby zapewnić producentom
zabawek wystarczająco dużo czasu na dostosowanie swoich produktów do zmienionych specyfikacji w normie
zharmonizowanej EN 71-14:2018, konieczne jest odroczenie wycofania odniesienia do zharmonizowanej normy
EN 71-14:2014+A1:2017.

(8)

Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę do domniemania zgodności z odpowiednimi
zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji
odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść
w życie w dniu jej opublikowania,

(1) Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Dz.U. L 170
z 30.6.2009, s. 1).
(3) Dz.U. C 282 z 10.8.2018, s. 3.
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Niniejszym publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienie do normy zharmonizowanej dotyczącej
bezpieczeństwa zabawek, opracowanej na potrzeby dyrektywy 2009/48/WE, wymienione w załączniku I do niniejszej
decyzji.
Artykuł 2
Niniejszym wycofuje się z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej odniesienie do normy zharmonizowanej dotyczącej
bezpieczeństwa zabawek, opracowanej na potrzeby dyrektywy 2009/48/WE, wymienione w załączniku II do niniejszej
decyzji, ze skutkiem od daty wymienionej w tym załączniku.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
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