
W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi twier-
dzącej:

Czy sąd krajowy powinien uwzględnić niezgodność z prawem
wspólnotowym tego rodzaju zobowiązania, które odpowiada
treści prawa krajowego, w ramach postępowania o zatwier-
dzenie zobowiązania operatora sieci połączeń do udziału w
kosztach?

(1) Dz.U. L 192, str. 10
(2) Dz.U. L 199, str. 32

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu
20 marca 2007 r. — Communication Services TELE2

GmbH przeciwko Republice Federalnej Niemiec

(Sprawa C-153/07)

(2007/C 140/13)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundesverwaltungsgericht (Niemcy).

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Communication Services TELE2 GmbH.

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec.

Przypozwana: Deutsche Telekom AG

Pytania prejudycjalne

Czy dyrektywę Komisji 90/388/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r.
w sprawie konkurencji na rynkach usług telekomunikacyj-
nych (1) oraz dyrektywę 97/33/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie wzajemnych połą-
czeń w sektorze łączności elektronicznej w celu zapewnienia
usług powszechnych oraz interoperacyjności poprzez zastoso-
wanie zasady dostępu do sieci otwartej (ONP) (2) należy rozu-
mieć w ten sposób, że w 2003 r. krajowy organ regulacyjny nie
może zobowiązać operatora sieci połączeń wzajemnie połą-
czonej z publiczną siecią telekomunikacyjną do zapłaty na rzecz
dominującego na rynku operatora sieci użytkowników pewnej
kwoty celem wyrównania deficytu, który powstał po stronie
operatora sieci użytkowników w związku z udostępnieniem
użytkownikom dostępu?

W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi twier-
dzącej:

Czy sąd krajowy powinien uwzględnić niezgodność z prawem
wspólnotowym tego rodzaju zobowiązania, które odpowiada
treści prawa krajowego, w ramach postępowania o zatwier-
dzenie zobowiązania operatora sieci połączeń do udziału w
kosztach?

(1) Dz.U. L 192, str. 10
(2) Dz.U. L 199, str. 32

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu
20 marca 2007 r. — Telekom GmbH przeciwko Republice

Federalnej Niemiec

(Sprawa C-154/07)

(2007/C 140/14)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundesverwaltungsgericht (Niemcy).

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: 01051 Telekom GmbH.

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec.

Przypozwana: Deutsche Telekom AG

Pytania prejudycjalne

Czy dyrektywę Komisji 90/388/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r.
w sprawie konkurencji na rynkach usług telekomunikacyj-
nych (1) oraz dyrektywę 97/33/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie wzajemnych połą-
czeń w sektorze łączności elektronicznej w celu zapewnienia
usług powszechnych oraz interoperacyjności poprzez zastoso-
wanie zasady dostępu do sieci otwartej (ONP) (2) należy rozu-
mieć w ten sposób, że w 2003 r. krajowy organ regulacyjny nie
może zobowiązać operatora sieci połączeń wzajemnie połą-
czonej z publiczną siecią telekomunikacyjną do zapłaty na rzecz
dominującego na rynku operatora sieci użytkowników pewnej
kwoty celem wyrównania deficytu, który powstał po stronie
operatora sieci użytkowników w związku z udostępnieniem
użytkownikom dostępu?
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