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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— minētās programmas pārvaldītāja veiktie maksājumi atprečotājiem,
kuri piegādā klientiem uzticības dāvanas, lietā C-53/09 ir jāuz
skata par trešās personas samaksātu atlīdzību par preču piegādi
šiem klientiem vai, vajadzības gadījumā, par tiem sniegtajiem
pakalpojumiem. Tomēr iesniedzējtiesai ir jāpārbauda, vai šie
maksājumi ietver arī atlīdzību par citu atšķirīgu pakalpojumu
sniegšanu, un
— sponsora veiktie maksājumi konkrētās programmas pārvaldītājam,
kurš piegādā klientiem uzticības dāvanas, lietā C-55/09 ir jāuz
skata daļēji par trešās personas atlīdzību par preču piegādi šiem
klientiem un daļēji par atlīdzību par šīs programmas pārvaldītāja
sniegtajiem pakalpojumiem šim sponsoram.

(1) OV C 90, 18.04.2009.
OV C 148, 05.06.2010.

izraudzīšanos, un katrā ziņā praksē nenodrošinot šo normu piemē
rošanu, Portugāles Republika nav izpildījusi Direktīvas
2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām
attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (univer
sālā pakalpojuma direktīva) 3. panta 2. punktā un 8. panta 2.
punktā paredzētos pienākumus;
2) Portugāles Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

(1) OV C 153, 04.07.2009.

Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 7. oktobra spriedums (Court
of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Apvienotā
Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) —
Secretary of State for Work and Pensions/Taous Lassal

Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 7. oktobra spriedums —
Eiropas Komisija/Portugāles Republika
(Lieta C-154/09)

C 328/5

(1 )

(Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2002/22/EK —
Elektroniskie sakari — Tīkli un pakalpojumi — 3. panta 2.
punkts un 8. panta 2. punkts — Par universālā pakalpojuma
saistībām atbildīgo uzņēmumu izraudzīšanās — Nepareiza
transponēšana)
(2010/C 328/07)
Tiesvedības valoda — portugāļu
Lietas dalībnieki
Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — P. Guerra e Andrade un A.
Nijenhuis)
Atbildētāja: Portugāles Republika (pārstāvji — L. Inez Fernandes,
pārstāvis, un L. Morais, advokāts)

(Lieta C-162/09) (1)
(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Personu brīva
pārvietošanās — Direktīva 2004/38/EK — 16. pants —
Pastāvīgas uzturēšanās tiesības — Piemērošana laikā —
Laikposmi pirms transponēšanai paredzētā termiņa beigām)
(2010/C 328/08)
Tiesvedības valoda — angļu
Iesniedzējtiesa
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Lietas dalībnieki pamata procesā
Prasītājs: Secretary of State for Work and Pensions
Atbildētājs: Taous Lassal

Piedaloties: The Child Poverty Action Group
Priekšmets
Valsts pienākumu neizpilde — Eiropas Parlamenta un Padomes
2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/22/EK par universālo
pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko
sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma
direktīva) (OV L 108, 51. lpp.) 3. panta 2. punkta un 8.
panta 2. punkta pārkāpums — Par universālā pakalpojuma sais
tībām atbildīgo uzņēmumu izraudzīšanās

Rezolutīvā daļa:
1) valsts tiesībās pareizi netransponējot Savienības tiesību normas,
kas reglamentē universālā pakalpojuma sniedzēja vai sniedzēju

Priekšmets
Lūgums sniegt prejudiciālu — Court of Appeal (England & Wales)
(Civil Division) — Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada
29. aprīļa Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un
viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties
dalībvalstu teritorijā (OV L 158, 77. lpp.) 16. panta 1. punkta
interpretācija — Savienības pilsonis, kas ir regulāri uzturējies
Apvienotajā Karalistē piecus gadus pirms 2006. gada 30. aprīļa,
kas ir direktīvas transponēšanas datums, un pēc tam atstājis
valsts teritoriju uz 10 mēnešiem — Perioda, kas beidzies
pirms 2006. gada 30. aprīļa, ņemšana vērā, lai atzītu pastāvīgas
uzturēšanās tiesības

