
WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie C-252/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Greckiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2002/22/WE — Sieć i usługi łączności elektro-
nicznej — Usługa powszechna — Brak transpozycji w przepi-

sanym terminie)

(2006/C 48/13)

(Język postępowania: grecki)

W sprawie C-252/04, mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 14 czerwca 2004
r., Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: G.
Zavvos i M. Shotter) przeciwko Republice Greckiej (pełno-
mocnik: N. Dafonou), Trybunał (piąta izba), w składzie: J.
Makarczyk, prezes izby, R. Silva de Lapuerta i P. Kūris (sprawo-
zdawca), sędziowie; rzecznik generalny: A. Tizzano, sekretarz:
R. Grass, wydał w dniu 15 grudnia 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

1. Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy
2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca
2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i
usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o
usłudze powszechnej), Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom,
które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

2. Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 201 z 7.8.2004

WYROK TRYBUNAŁU

(wielka izba)

z dnia 10 stycznia 2006 r.

w sprawie C-302/04 Ynos kft przeciwko Jánosowi
Vardze (1) (wniosek Szombathelyi Városi Bíróság o

wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

(Artykuł 234 WE — Dyrektywa 93/13/EWG — Konsumenci
— Nieuczciwe warunki — Ustawodawstwo krajowe zgodne z
dyrektywą po zawarciu przez państwo trzecie układu o stowa-
rzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi i przed przystąpie-
niem tego państwa do Unii Europejskiej — Brak właściwości

Trybunału)

(2006/C 48/14)

(Język postępowania: węgierski)

W sprawie C-302/04, mającej za przedmiot wniosek o
wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie preju-
dycjalnym, złożony przez Szombathelyi Városi Bíróság (Węgry)
postanowieniem z dnia 10 czerwca 2004 r., które wpłynęło do
Trybunału w dniu 14 lipca 2004 r., w postępowaniu: Ynos kft
przeciwko Jánosowi Wardze, Trybunał (wielka izba), w
składzie: V. Skouris, Prezes, P. Jann, A. Rosas, K. Schiemann i J.
Makarczyk, prezesi izb, C. Gulmann, A. La Pergola, K. Lenaerts,
P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, M. Ilešič (sprawozdawca) i A. Ó
Caoimh, sędziowie; rzecznik generalny: A. Tizzano, sekretarz:
B. Fülöp, wydał w dniu 10 stycznia 2006 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

W takich warunkach jak w sporze przed sądem krajowym, którego
okoliczności faktyczne miały miejsce przed przystąpieniem państwa do
Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości nie jest właściwy do
udzielenia odpowiedzi na pytania pierwsze i drugie.

(1) Dz.U. C 251 z 9.10.2004
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