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Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Cypru 

(Sprawa C-125/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Sieci 
i usługi łączności elektronicznej — Dyrektywy 2002/21/WE i 
2002/20/WE — Prawo drogi — Brak transpozycji w 

wyznaczonym terminie) 

(2012/C 174/03) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Zavvos, 
A. Nijenhuis i H. Krämer, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Cypru (przedstawiciele: K. Lykourgos 
i A. Pantazi-Lamprou, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 11 ust. 1 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych 
ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrek
tywy ramowej) (Dz. U. L 108 s. 33) — Naruszenie art. 4 ust. 1 
dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie 
sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywy o zezwole
niach) (Dz. U. L 108 s. 21) — Przyznanie przedsiębiorstwu 
posiadającemu zezwolenie na prowadzenie sieci komunikacji 
elektronicznej pozwolenia na zainstalowanie urządzeń w miejs
cach będących własnością publiczną lub prywatną oraz nad 
tymi miejscami i pod nimi 

Sentencja 

1) Nie zapewniając przyznawania prawa drogi w miejscach będących 
własnością publiczną oraz nad tymi miejscami i pod nimi w 
oparciu o przejrzyste, stosowane bez dyskryminacji i bez zwłoki 
procedury zgodnie z art. 11 ust. 1 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) oraz art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i 

usług łączności elektronicznej (dyrektywy o zezwoleniach) Repub
lika Cypru uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tych 
dyrektyw. 

2) Republika Cypru zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 141 z 20.6.2009. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 3 maja 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — 
Niemcy) — Georg Neidel przeciwko Stadt Frankfurt am 

Main 

(Sprawa C-337/10) ( 1 ) 

(Polityka społeczna — Dyrektywa 2003/88/WE — Warunki 
pracy — Organizacja czasu pracy — Prawo do corocznego 
płatnego urlopu — Ekwiwalent pieniężny w przypadku 

choroby — Urzędnicy (strażacy)) 

(2012/C 174/04) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Georg Neidel 

Strona pozwana: Stadt Frankfurt am Main 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Wykładnia art. 7 
dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów orga
nizacji czasu pracy (Dz.U. L 299, s. 9) — Prawo do pieniężnej 
rekompensaty za coroczny płatny urlop, który nie został 
wykorzystany z powodu niezdolności do pracy trwającej 
przez kilka lat poprzedzających przejście na emeryturę — 
Podmiotowy zakres stosowania dyrektywy 2003/88/WE — 
Urzędnicy (strażacy)
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