
elkerülését, valamint — legalább annyira kedvező feltételek mellett, 
mint a szóban forgó rendeletben előírt feltételek — biztosítják a 
polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok szabad 
mozgását, továbbá az igazságszolgáltatás iránt az Unióban táplált 
kölcsönös bizalmat (favor executionis). 

2. Az Európai Unió Bíróságának nincs hatásköre a Nemzetközi 
Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló módosított egyezmény 
31. cikkének értelmezésére. 

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21. 

A Bíróság (harmadik tanács) 2010. május 6-i ítélete — 
Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság 

(C-545/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — Elektronikus hírközlés — 
2002/21/EK és 2002/22/EK irányelvek — Szélessávú szolgál
tató — A szélessávú szolgáltatásokra vonatkozó díjak enge
délyeztetésére és e szolgáltatások nyújtásának költségei 
alapján való megállapítására vonatkozó kötelezettség előírása 

— Piaci elemzés hiánya) 

(2010/C 179/11) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Nijenhuis és K. Mojze
sowicz meghatalmazottak) 

Alperes: Lengyel Köztársaság (képviselők: M. Dowgielewicz és M. 
Szpunar meghatalmazottak) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — Az egyetemes szolgáltatásról, 
valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról 
szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv („Egyetemes szolgáltatási irányelv”) (HL L 108., 
51. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 367. 
o.) 16. és 17. cikkének, valamint az elektronikus hírközlő háló
zatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretsza
bályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv („Keretirányelv”) (HL L 108., 33. 
o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 349. o.) 

16. és 27. cikkének megsértése — Az üzemeltetővel szemben a 
szélessávú szolgáltatásokra vonatkozó kiskereskedelmi díjszabás 
engedélyeztetésére vonatkozó kötelezettség előzetes piaci 
elemzés nélküli megállapítása 

Rendelkező rész 

1. A Lengyel Köztársaság — mivel a szélessávú szolgáltatásokra 
vonatkozó kiskereskedelmi díjszabást előzetes piaci elemzés elvég
zése nélkül szabályozta — nem teljesítette az egyetemes szolgál
tatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elekt
ronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói 
jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv („Egyetemes szolgáltatási irányelv”) 16. és 
17. cikkének, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elekt
ronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 
2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv („Keretirányelv”) 16. és 27. cikkének együttesen értelme
zett rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság a Lengyel Köztárságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 82., 2009.4.4. 

A Bíróság (első tanács) 2010. május 20-i ítélete — Christos 
Gogos kontra Európai Bizottság 

(C-583/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Tisztviselők — Az egyik besorolási osztályból 
egy másik besorolási osztályba történő áthelyezésre irányuló 
belső versenyvizsga — Kinevezés — Besorolási fokozatba 
történő besorolás — A személyzeti szabályzat 31. cikkének 
(2) bekezdése — Korlátlan felülvizsgálati jogkör — Pénzügyi 
természetű jogviták — Az Elsőfokú Bíróság előtti eljárás 
időtartama — Ésszerű határidő — Méltányos kártérítés iránti 

kérelem) 

(2010/C 179/12) 

Az eljárás nyelve: görög 

Felek 

Fellebbező: Christos Gogos (képviselők: N. Korogiannakis és P. 
Katsimani dikigoroi) 

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall 
meghatalmazott és P. I. Anestis dikigoros)
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