
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Upper Tribunal (Immigration and Asylum 
Chamber) London (Zjednoczone Królestwo) w dniu 31 
sierpnia 2012 r. — Secretary of State for the Home 

Department przeciwko MG 

(Sprawa C-400/12) 

(2012/C 331/23) 

Język postępowania: angielski 

Sąd krajowy 

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Secretary of State for the Home Department 

Strona pozwana: MG 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy okres spędzony przez obywatela Unii w zakładzie 
karnym w następstwie skazania go za przestępstwo prze
rywa okres pobytu w przyjmującym państwie członkow
skim wymagany do tego, aby obywatel ów mógł skorzystać 
z najwyższego poziomu ochrony przed wydaleniem na 
podstawie art. 28 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/38/WE ( 1 ), 
czy też w inny sposób wyklucza możliwość skorzystania 
przez niego z tego poziomu ochrony? 

2) Czy sformułowanie „poprzednie dziesięć lat” użyte w art. 28 
ust. 3 lit. a) dyrektywy oznacza, że aby obywatel Unii mógł 
skorzystać z najwyższego poziomu ochrony przed wydale
niem, jego pobyt musi być nieprzerwany? 

3) Czy okres 10 lat, wymagany do celów art. 28 ust. 3 lit. a) 
dyrektywy, w trakcie którego obywatel Unii musiał zamiesz
kiwać w przyjmującym państwie członkowskim, ustala się: 
a) licząc wstecz od dnia podjęcia decyzji o wydaleniu; czy 
też b) licząc wprzód od dnia rozpoczęcia przez tego obywa
tela pobytu w przyjmującym państwie członkowskim? 

4) Czy w przypadku odpowiedzi na pytanie 3 a) w ten sposób, 
że owy 10-letni okres ustala się, licząc wstecz, ma znaczenie 
okoliczność, iż w przypadku danej osoby 10-letni okres 
upłynął przed owym pozbawieniem wolności? 

( 1 ) Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich 
rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 
1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/ 
EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Tekst mający znaczenie dla 
EOG) (Dz.U. L 158, s. 77). 

Skarga wniesiona w dniu 4 września 2012 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Słowenii 

(Sprawa C-406/12) 

(2012/C 331/24) 

Język postępowania: słoweński 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Hetsch, 
L. Nicolae i M. Žebre) 

Strona pozwana: Republika Słowenii 

Żądania strony skarżącej 

Komisja wnosi do Trybunału o: 

— stwierdzenie, że nie przyjmując wszystkich przepisów usta
wodawczych, wykonawczych i administracyjnych niezbęd
nych do transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/136/WE ( 1 ) z dnia 25 listopada 2009 r. zmie
niającej dyrektywę 2002/22/WE ( 2 ) w sprawie usługi 
powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności 
elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/ 
58/WE ( 3 ) dotyczącą przetwarzania danych osobowych i 
ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej 
oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współ
pracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za 
egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsu
mentów, a w każdym razie nie informując o tych przepisach 
Komisji, Republika Słowenii uchybiła zobowiązaniom 
ciążącym na niej na mocy art. 4 wskazanej dyrektywy; 

— zasądzenie od Republiki Słowenii z uwagi na niedopełnienie 
obowiązku poinformowania o wszystkich środkach trans
pozycji dyrektywy 2009/136/WE na podstawie art. 260 
ust. 3 TFUE dziennej okresowej kary pieniężnej w wysokości 
6 531,84 EUR od dnia wydania wyroku w niniejszej spra
wie; 

— obciążenie Republiki Słowenii kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 25 maja 2011 r. 

( 1 ) Dz.U. L 337, s. 11. 
( 2 ) Dz.U. L 108, s. 51. 
( 3 ) Dz.U.L 201, s. 37.
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