
Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 grudnia 2009 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej 

Niemiec 

(Sprawa C-424/07) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Łącz
ność elektroniczna — Dyrektywa 2002/19/WE — Dyrektywa 
2002/21/WE — Dyrektywa 2002/22/WE — Sieci i usługi — 

Uregulowania krajowe — Nowe rynki) 

(2010/C 113/03) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Braun i 
A. Nijenhuis, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: 
M. Lumma, pełnomocnik, profesor C. Koenig, S. Loetz, Rech
tsanwalt) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 8 ust. 4 dyrektywy 2002/19/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do 
sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz 
wzajemnych połączeń (dyrektywy o dostępie) (Dz.U. L 108, s. 
7), art. 6, 7, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 3 i art. 16 dyrektywy 
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 
2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej (dyrektywy ramowej) (Dz.U. L 108, s. 
33) oraz art. 17 ust. 2 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 elek
tronicznej praw użytkowników (dyrektywy o usłudze 
powszechnej) (Dz.U. L 108, s. 51) — Definicja, analiza i regu
lacja nowych rynków — Uregulowania krajowe definiujące w 
sposób ogólny „nowe rynki” i określające restrykcyjne warunki 
w odniesieniu do ich regulacji przez krajowy organ regulacyjny 
oraz do stosowania postępowania konsultacyjnego przewidzia
nego w prawie wspólnotowym dotyczącego środków zmierza
jących do zdefiniowania tych rynków i poddania ich analizie 

Sentencja 

1) Przyjmując § 9a Telekommunikationsgesetz (ustawy o telekomu
nikacji) z dnia 22 czerwca 2004 r., Republika Federalna Niemiec 
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 8 ust. 4 
dyrektywy 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektro
nicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń 
(dyrektywy o dostępie), art. 6, 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 
3 i art. 16 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regula
cyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywy ramowej), 
oraz art. 17 ust. 2 dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi 
powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektro
nicznej praw użytkowników (dyrektywy o usłudze powszechnej). 

2) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 283 z 24.11.2007. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 marca 2010 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej 

Niemiec 

(Sprawa C-518/07) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 95/46/WE — Ochrona osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i swobodny przepływ 
tych danych — Artykuł 28 ust. 1 — Krajowy organ 
nadzorczy — Niezawisłość — Kontrola administracyjna nad 

tymi organami) 

(2010/C 113/04) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Docksey, 
C. Ladenburger i H. Krämer, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: 
M. Lumma i J. Möller, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę skarżącą: Europejski Inspektor 
Ochrony Danych (przedstawiciele: H. Hijmans i A. Scirocco, 
pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 28 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 95/46/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych
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