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Uradni list Evropske unije

— v zadevi C-53/09 plačila, ki jih od upravljavca zadevnega
programa prejmejo unovčevalci, ki strankam dobavijo darila
za zvestobo, šteti za plačilo tretjih oseb za dobavo blaga
tem strankam ali, glede na okoliščine, za opravljanje storitev
za te stranke. Vendar mora predložitveno sodišče preveriti, ali
ta plačila vključujejo tudi plačilo za opravljanje storitev, ki
pomeni ločeno transakcijo, in

C 328/5

izvajalcev univerzalne storitve oziroma v vsakem primeru s tem,
da ni zagotovila praktične uporabe teh določb, ni izpolnila obvez
nosti iz členov 3(2) in 8(2) Direktive 2002/22/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in
pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi
omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah)
2. Portugalski republiki se naloži plačilo stroškov.

— v zadevi C-55/09 plačila, ki jih od sponzorja prejme upra
vljavec zadevnega programa, ki strankam dobavi darila za
zvestobo, v delu šteti za plačilo tretjih oseb za dobavo blaga
tem strankam in v delu za plačilo storitev, ki jih opravi upra
vljavec tega programa v korist tega sponzorja.

(1) UL C 90, 18.4.2009.
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(1) UL C 153, 4.7.2009.

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 7. oktobra 2010 (predlog
za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England
& Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) –
Secretary of State for Work and Pensions proti Taous
Lassal

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 7. oktobra 2010 –
Evropska komisija proti Portugalski republiki
(Zadeva C-154/09)

(1 )

(Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2002/22/ES —
Elektronske komunikacije — Omrežja in storitve — Člena
3(2) in 8(2) — Določitev podjetij, ki so odgovorna za
izvajanje univerzalne storitve — Nepravilen prenos)
(2010/C 328/07)
Jezik postopka: portugalščina

(Zadeva C-162/09) (1)
(Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Prosto gibanje oseb
— Direktiva 2004/38/ES — Člen 16 — Pravica do stalnega
prebivališča — Časovna veljavnost — Obdobja pred datumom
prenosa)
(2010/C 328/08)
Jezik postopka: angleščina
Predložitveno sodišče
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Stranki
Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: P. Guerra e
Andrade in A. Nijenhuis, zastopnika)

Tožena stranka: Portugalska republika (zastopnika: L. Inez Ferna
ndes, zastopnik, L. Morais, odvetnik)

Stranke v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Secretary of State for Work and Pensions
Tožena stranka: Taous Lassal
Ob udeležbi: The Child Poverty Action Group

Predmet
Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev členov 3(2) in 8(2)
Direktive 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov
v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami
(Direktiva o univerzalnih storitvah) (UL L 108, str. 51) –
Določitev podjetij, ki so odgovorna za izvajanje univerzalne
storitve

Izrek
1. Portugalska republika s tem, da v nacionalno pravo ni pravilno
prenesla pravnih določb Unije, ki urejajo določitev izvajalca ali

Predmet
Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Court of Appeal
(England & Wales) (Civil Division) – Razlaga člena 16(1) Dire
ktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29.
aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih
članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav
članic (UL L 158, str. 77) – Državljan Unije, ki je v Združenem
kraljestvu zakonito prebival v obdobju petih let pred 30.
aprilom 2006, rokom za prenos Direktive, nato pa je ozemlje
zapustil za obdobje desetih let – Upoštevanje obdobja prebi
vanja pred 30. aprilom 2006 za priznanje pravice do stalnega
prebivališča

