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

(Sprawa C-331/12) 

(2012/C 287/44) 

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 
2009/136/WE zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w 
sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usłu
gami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrek
tywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobo
wych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektro
nicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie 
współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi 
za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony 
konsumentów ( 1 ), a w każdym razie nie powiadamiając 
Komisji o takich przepisach, Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art.4 tejże dyrek
tywy; 

— nałożenie na Rzeczpospolitą Polskę zgodnie z art. 260 ust. 
3 TFUE okresowej kary pieniężnej za uchybienie obowiąz
kowi poinformowania o środkach transpozycji dyrektywy 
2009/136/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. 11 

Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2012 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej 

(Sprawa C-332/12) 

(2012/C 287/45) 

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 2009/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustanawiającej podstawowe 
zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w 
sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywę 
Rady 1999/35/WE oraz dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, ( 1 ) a w każdym razie nie powiada
miając Komisji o takich przepisach, Rzeczpospolita Polska 
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 25 
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 
2009/18/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 17 czerwca 
2011 r. 

( 1 ) Dz. U. L 131 s. 114 

Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2012 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej 

(Sprawa C-333/12) 

(2012/C 287/46) 

Język postępowania: polski 

Strony 

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

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie przyjmując wszystkich przepisów usta
wowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych 
do wykonania dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrek
tywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewi
zyjnej działalności transmisyjnej ( 1 ), a w każdym razie nie 
powiadamiając Komisji o takich przepisach, Rzeczpospolita 
Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy 
art. 3 tejże dyrektywy;
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