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(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) 
— Łączność elektroniczna — Sieci i usługi — Artykuł 12 — 
Obliczanie kosztu wykonania zobowiązań do świadczenia 
usługi powszechnej — Składnik socjalny usługi powszechnej 
— Artykuł 13 — Finansowanie zobowiązań do świadczenia 
usługi powszechnej — Określenie niesprawiedliwego 

obciążenia) 

(2010/C 328/02) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. van Vliet 
i A. Nijenhuis, pełnomocnicy) 
Strona pozwana: Królestwo Belgii (przedstawiciele: T. Materne i 
M. Jacobs, pełnomocnicy, i adwokat S. Depré) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Nieprawidłowa transpozycja art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 oraz 
części A załącznika IV 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 elek
tronicznej praw użytkowników (dyrektywy o usłudze 
powszechnej) (Dz.U. L 108, s. 51) — Składnik socjalny usługi 
powszechnej — Wyznaczanie przedsiębiorstw — Świadczenie 
szczególnych warunków taryfowych — Brak przejrzystości 

Sentencja 

1) Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na 
mocy odpowiednio art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1 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 (dyrektywy o 
usłudze powszechnej), jako że: 
— po pierwsze, nie przewidziało — w ramach obliczenia kosztu 

netto świadczenia składnika socjalnego usługi powszechnej — 
korzyści handlowych, w tym korzyści niematerialnych, czerpa
nych przez przedsiębiorstwa, które są zobowiązanie do takiego 
świadczenia; 

— po drugie, stwierdziło w sposób ogólny i na podstawie obli
czenia kosztów netto ponoszonych przez dostawcę usługi 
powszechnej, który był uprzednio jedynym dostawcą tej usługi, 
że wszystkie przedsiębiorstwa zobowiązane obecnie do świad
czenia rzeczonej usługi faktycznie podlegają niesprawiedliwemu 
obciążeniu wynikającemu z tego świadczenia, i uczyniło to, nie 
dokonawszy dokładnego badania obejmującego zarówno koszt 
netto, jaki ponosi każdy operator w związku ze świadczeniem 
usługi powszechnej, jak i wszystkie swoiste cechy tego opera
tora, takie jak jakość jego urządzeń czy też jego sytuacja 
gospodarcza i finansowa. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Królestwo Belgii zostaje obciążone dwiema trzecimi kosztów. 
Komisja Europejska zostaje obciążona jedną trzecią kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 15.8.2008. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 października 
2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Grondwettelijk Hof — 
Belgia) — Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, 
Uninet International NV, T2 Belgium NV i KPN Belgium 

NV przeciwko Ministerraad 

(Sprawa C-389/08) ( 1 ) 

(Łączność elektroniczna — Dyrektywa 2002/21/WE (dyrek
tywa ramowa) — Artykuł 2 lit. g), art. 3 i 4 — Krajowy 
organ regulacyjny — Ustawodawca krajowy działający jako 
krajowy organ regulacyjny — Dyrektywa 2002/22/WE 
(dyrektywa o usłudze powszechnej) — Sieci i usługi — 
Artykuł 12 — Obliczanie kosztu wykonania zobowiązań do 
świadczenia usługi powszechnej — Składnik socjalny 
usługi powszechnej — Artykuł 13 — Finansowanie zobo
wiązań do świadczenia usługi powszechnej — Określenie 

niesprawiedliwego obciążenia) 

(2010/C 328/03) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Grondwettelijk Hof
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