
— płatności dokonywane przez podmiot zarządzający takim 
programem na rzecz dostawców, którzy dostarczają prezenty lojal
nościowe klientom, należy, w sprawie C-53/09, uznać za wyna
grodzenie płacone przez osobę trzecią za dostawę towarów tym 
klientom, względnie za świadczenie im usług. Zadaniem sądu 
krajowego jest natomiast ustalenie, czy płatności te obejmują 
także wynagrodzenie za świadczenie usług odpowiadające odrębnej 
usłudze; 

— płatności dokonywane przez sponsora na rzecz podmiotu zarzą
dzającego omawianym programem, który to podmiot dostarcza 
klientom prezenty lojalnościowe należy, w sprawie C-55/09, 
uznać w części za wynagrodzenie płacone przez osobę trzecią za 
dostawę towarów klientom, a w części za wynagrodzenie za usługi 
świadczone przez zarządzającego tym programem na rzecz spon
sora. 

( 1 ) Dz.U. C 90 z 18.4.2009 oraz C 148 z 5.6.2010. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 października 
2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice 

Portugalskiej 

(Sprawa C-154/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2002/22/WE — Łączność elektroniczna — Sieci 
i usługi — Artykuły 3 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 — Wyzna
czenie przedsiębiorstw odpowiedzialnych za świadczenie usługi 

powszechnej — Nieprawidłowa transpozycja) 

(2010/C 328/07) 

Język postępowania: portugalski 
Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Guerra e 
Andrade i A. Nijenhuis, pełnbomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez 
Fernandes, pełnomocnik, L. Morais, advogado) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 3 ust. 2 i art. 8 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 elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o 
usłudze powszechnej) (Dz.U. L 108, s. 51). — Wyznaczenie 
przedsiębiorstw odpowiedzialnych za świadczenie usługi 
powszechnej 

Sentencja 

1) Poprzez brak prawidłowej transpozycji do prawa krajowego prze
pisów prawa Unii regulujących sposób wyznaczenia podmiotu lub 

podmiotów świadczących usługę powszechną, a w każdym bądź 
razie poprzez brak zabezpieczenia w praktyce stosowania tych 
przepisów, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom 
ciążącym na niej na mocy art. 3 ust. 2 oraz art. 8 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 elektronicznej praw użytkowników 
(dyrektywa o usłudze powszechnej). 

2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 153 z 4.7.2009. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 października 
2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England 
& Wales) (Civil Division) — Zjednoczone Królestwo) — 
Secretary of State for Work and Pensions przeciwko Taous 

Lassal 

(Sprawa C-162/09) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Swobodny przepływ osób — 
Dyrektywa 2004/38/WE — Artykuł 16 — Prawo stałego 
pobytu — Stosowanie w czasie — Okresy ukończone przed 

upływem terminu do dokonania transpozycji) 

(2010/C 328/08) 

Język postępowania: angielski 
Sąd krajowy 

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Secretary of State for Work and Pensions 

Strona pozwana: Taous Lassal 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — 
Wykładnia art. 16 ust. 1 dyrektywy 2004/38 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego prze
mieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich 
(Dz.U. L 158, s. 77) — Obywatelka Unii, która przebywała 
legalnie w Zjednoczonym Królestwie przez pięć lat przed 
dniem 30 kwietnia 2006 r., czyli datą transpozycji dyrektywy, 
i która następnie opuściła terytorium Zjednoczonego Królestwa 
na 10 miesięcy — Uwzględnienie okresu pobytu przed dniem 
30 kwietnia 2006 r. w celu uznania prawa stałego pobytu.
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