
Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2012 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec 

(Sprawa C-329/12) 

(2012/C 287/42) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Hetsch i 
B. Schima, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie uchwalając w pełnym zakresie prze
pisów ustawowych i administracyjnych wymaganych w 
celu transpozycji dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzy
mywania generowanych lub przetwarzanych danych w 
związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łącz
ności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci 
łączności oraz zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE ( 1 ) a w 
każdym razie nie podając takich przepisów do wiadomości 
Komisji, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiąza
niom ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy; 

— nałożenie na Republikę Federalną Niemiec, zgodnie z art. 
260 ust. 3 TFUE, w związku z uchybieniem zobowiązaniu 
do poinformowania o przepisach uchwalonych w celu trans
pozycji, okresowej kary pieniężnej w wysokości 
315 036,54 EUR za każdy dzień, płatnej na konto środków 
własnych Unii Europejskiej; 

— obciążenie Republiki Federalnej Niemiec kosztami postępo
wania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin do transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 15 września 
2007 r. 

Wyrokiem z dnia 2 marca 2010 r. Bundesverfassungsgericht 
(niemiecki trybunał konstytucyjny) stwierdził niezgodność z 
konstytucją i nieważność przepisów transponujących przyjętych 
przez Niemcy. Następnie rząd niemiecki najpierw poinformował 
Komisję, że po części dyrektywa dalej jest transponowana przez 
obowiązujące przepisy prawne. Później rząd niemiecki prze
kazał projekt ustawy transponującej pozostałe przepisy dyrek
tywy. Ponieważ projekt ten nie został dotychczas uchwalony, 
według Komisji, jest bezsprzeczne, że Republika Federalna 
Niemiec nie wywiązała się z obowiązku całkowitej transpozycji 
dyrektywy. Wspomniana częściowa transpozycja nie wystarcza 

do osiągnięcia celów dyrektywy określonych w jej art. 1. 
Komisja zwraca wreszcie uwagę, że uważa, iż przekazany 
przez Niemcy projekt nie jest wystarczający dla dokonania 
pełnej transpozycji. 

( 1 ) Dz.U. L 105, s. 54. 

Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2012 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej 

(Sprawa C-330/12) 

(2012/C 287/43) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (Przedstawiciele: P. Hetsch, 
L. Nicolae i J. Hottiaux, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wyko
nania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/140/WE zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w 
sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i 
usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń 
oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie 
sieci i usług łączności elektronicznej ( 1 ), a w każdym razie 
nie powiadamiając Komisji o takich przepisach, Rzeczpospo
lita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na 
mocy art.5 tejże dyrektywy; 

— nałożenie na Rzeczpospolitą Polskę zgodnie z art. 260 ust. 
3 TFUE okresowej kary pieniężnej za uchybienie obowiąz
kowi poinformowania o środkach transpozycji dyrektywy 
2009/140/WE o dziennej stawce w wysokości 
56 095,2 EUR i naliczanej od dnia ogłoszenia wyroku w 
niniejszej sprawie; 

— obciążenie Rzeczpospolitej Polskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy upłynął dnia 25 maja 2011 r 

( 1 ) Dz.U. L 337, s. 37
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