
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 lutego 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil 
Division) — Zjednoczone Królestwo) — The Number Ltd, 
Conduit Enterprises Ltd przeciwko Office of 

Communications, British Telecommunications plc 

(Sprawa C-16/10) ( 1 ) 

(Zbliżanie ustawodawstw — Telekomunikacja — Sieci i 
usługi — Dyrektywa 2002/22/WE — Wyznaczenie przedsię
biorstw do świadczenia usługi powszechnej — Nałożenie 
szczególnych obowiązków na wyznaczone przedsiębiorstwo — 

Biura numerów i spisy abonentów telefonicznych) 

(2011/C 103/11) 

Język postępowania: angielski 

Sąd krajowy 

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

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd 

Strona pozwana: Office of Communications, British Telecommu
nications plc 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Cour of Appeal (England & Wales), (Civil Division) — 
Wykładnia dyrektyw: 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostęp
nienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwo
leniach) (Dz.U. L 108, s. 21), 2002/21/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa 
ramowa) (Dz.U. L 108, s. 33), 2002/22/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi 
powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elek
tronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze 
powszechnej) (Dz.U. L 108, s. 51) — Wyznaczenie przedsię
biorstw w celu świadczenia usługi powszechnej — Określone 
obowiązki, które można nałożyć na wyznaczone przedsiębior
stwo 

Sentencja 

Artykuł 8 ust. 1 dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i zwią
zanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkow
ników (dyrektywy o usłudze powszechnej) zezwala państwom człon
kowskim, jeżeli postanowią one wyznaczyć jedno lub więcej przedsię
biorstw w myśl tego przepisu do zagwarantowania świadczenia usługi 
powszechnej lub różnych składników usługi powszechnej określonej w 
art. 4-7 i art. 9 ust. 2 tejże dyrektywy, jedynie na nakładanie na nie 
określonych obowiązków, przewidzianych przez przepisy rzeczonej 

dyrektywy, które są związane ze świadczeniem wskazanej usługi lub jej 
składników na rzecz użytkowników końcowych przez same wyznaczone 
przedsiębiorstwa. 

( 1 ) Dz.U. C 63 z 13.3.2010. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 lutego 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal de première instance de Liège — 
Belgia) — Missionswerk Werner Heukelbach e.V. 

przeciwko państwu belgijskiemu 

(Sprawa C-25/10) ( 1 ) 

(Podatki bezpośrednie — Swobodny przepływ kapitału — 
Podatek spadkowy — Zapis na rzecz podmiotu niemającego 
celu zarobkowego — Odmowa zastosowania obniżonej stawki 
podatkowej w sytuacji, gdy taki podmiot ma siedzibę opera
cyjną w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym 
spadkodawca rzeczywiście zamieszkiwał lub pracował — 

Ograniczenie — Uzasadnienie) 

(2011/C 103/12) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Tribunal de première instance de Liège 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Missionswerk Werner Heukelbach e.V. 

Strona pozwana: Państwo belgijskie 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal de première instance de Liège (sąd rejonowy w Liège) 
— Wykładnia art. 18, 45, 49 oraz 54 TFUE — Podatek spad
kowy — Odmowa zastosowania obniżonej stawki podatku 
spadkowego w odniesieniu do rozrządzeń na rzecz stowarzy
szeń o charakterze niezarobkowym oraz fundacji użyteczności 
publicznej w wypadku, gdy te stowarzyszenia lub fundacje mają 
siedzibę w innym państwie członkowskim niż państwo, w 
którym spadkodawca zamieszkiwał lub pracował — Dyskrymi
nacja ze względu na przynależność państwową — Ograniczenie 
swobody wyboru miejsca siedziby 

Sentencja 

Artykuł 63 TFUE sprzeciwia się przepisom państwa członkowskiego 
stanowiącym, że z możliwości opodatkowania obniżoną stawką 
podatku spadkowego mogą skorzystać jedynie podmioty niemające 
celu zarobkowego, których siedziba operacyjna położona jest albo w 
tym państwie członkowskim, albo w państwie członkowskim, w którym 
spadkodawca, w chwili śmierci lub w okresie wcześniejszym, rzeczywi 
ście zamieszkiwał lub pracował. 

( 1 ) Dz.U. C 100 z 17.4.2010.
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