
Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 26 listopada 
2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

Irlandii 

(Sprawa C-202/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2006/24/WE — Łączność elektroniczna — 
Ochrona prywatności — Zatrzymywanie generowanych lub 
przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem usług 
łączności elektronicznej — Brak transpozycji w przewidzianym 

terminie) 

(2010/C 24/26) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
L. Balta i A.A. Gilly, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciel: D. O'Hagan, pełno
mocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia, w przewidzianym terminie, przepisów niezbęd
nych do zastosowania się do dyrektywy 2006/24/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 
zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w 
związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności 
elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności 
oraz zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE (Dz.U. L 105, s. 54) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając w przewidzianym terminie przepisów ustawo
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso
wania się do dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania gene
rowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem 
ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnia
niem publicznych sieci łączności oraz zmieniającej dyrektywę 
2002/58/WE, Irlandia uchybiła zobowiązaniom, które na niej 
ciążą na mocy tej dyrektywy. 

2) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 167 z 18.7.2009. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 listopada 
2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

Republice Greckiej 

(Sprawa C-211/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2006/24/WE — Łączność elektroniczna — Brak 

transpozycji w przewidzianym terminie) 

(2010/C 24/27) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
L. Balta i M. Karanasou Apostolopoulou, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciele: N. Dafniou i 
K. Vasiliki, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia, w przewidzianym terminie, przepisów niezbęd
nych do zastosowania się do dyrektywy 2006/24/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 
zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w 
związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności 
elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności 
oraz zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE (Dz.U. L 105, s. 54) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając w przewidzianym terminie przepisów ustawo
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso
wania się do dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania gene
rowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem 
ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnia
niem publicznych sieci łączności oraz zmieniającej dyrektywę 
2002/58/WE, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które 
na niej ciążą na mocy tej dyrektywy. 

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 193 z 15.8.2009.
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