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Europejski Trybuna Sprawiedliwoci
Wprowadzenie
Orzeczenia wydawane przez Europejski Trybuna Sprawiedliwoci maj kluczowe
znaczenie dla rozwoju unijnego systemu zamówie publicznych. I tak, Trybuna zastosowa w swoim orzecznictwie do zamówie publicznych udzielanych w UE podstawowe
zasady prawa wspólnotowego, takie jak zasada niedyskryminacji, równego traktowania, swobody prowadzenia dziaalnoci gospodarczej oraz swobody wiadczenia usug.
Do listy tych zasad Trybuna doda tak e zasady, które nie s wprost zde niowane
w pierwotnym prawie UE, ale które zostay przez Trybuna wyprowadzone z zasady niedyskryminacji (np. zasada przejrzystoci, wzajemnego uznawania itp.). Zastosowanie
tych zasad do zamówie publicznych w UE zostao póniej potwierdzone przez nowe
dyrektywy dotyczce zamówie publicznych.
W latach 2006-2008 Trybuna zajmowa si szczegóow interpretacj niektórych
poj z zakresu zamówie publicznych: “zamówienie publiczne”, “podmiot prawa publicznego”, “potrzeby w interesie ogólnym”, koncesje na usugi itp. Trybuna rozwija
tak e zapocztkowane wyrokiem z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie C-107/98 Teckal
orzecznictwo dotyczce zamówie udzielanych podmiotom wewntrznym (in house).
Trybuna powici równie du o uwagi innym wyczeniom spod obowizku stosowania przepisów wspólnotowych w dziedzinie zamówie publicznych, w tym wyczeniu
przewidzianemu w art. 296 Traktatu, przy jednoczesnym silnym podkreleniu zasady
cisej interpretacji wyjtków.

1.1 Skad i organizacja Trybunau Sprawiedliwoci
Trybuna Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich (ang. Court of Justice), zwany
w dalszej czci opracowania Trybunaem, zosta ustanowiony jako Trybuna Sprawiedliwoci Europejskiej Wspólnoty Wgla i Stali (EWWiS). EWWiS zostaa utworzona na
mocy Traktatu Paryskiego, który zosta zawarty 18 kwietnia 1951 r. na 50 lat i wygas
w 2003 r. W 1957r. powstay dwie kolejne Wspólnoty:
- utworzona na mocy Traktatu Rzymskiego z 25 marca 1957 r. Wspólnota Europejska, która do czasu wejcia w ycie zmieniajcego go Traktatu o Unii Europejskiej
z Maastricht nosia nazw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, za dotyczcy jej
Traktat - Traktatu o Utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, oraz
- Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) utworzona na mocy innego
traktatu podpisanego w Rzymie 25 marca 1957 r.
Wszystkie te trzy Wspólnoty na mocy Konwencji o poczeniu niektórych instytucji
posiaday wspólne niektóre organy, w tym równie Trybuna, który przyj na siebie obowizki specjalnego sdu powoanego przy okazji utworzenia EWWiS.
Zgodnie z art. 220 Traktatu zadaniem Trybunau jest zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie interpretacji i stosowania Traktatu. Ze wspomnianego przepisu wynikaj
dwie podstawowe funkcje Trybunau: po pierwsze wyegzekwowanie stosowania prawa
w przypadkach, kiedy nastpio jego naruszenie, oraz po drugie, rozwój i interpretacja
zasad prawa wspólnotowego. Powy sze funkcje penione s przez Trybuna równie
w zakresie zamówie publicznych.
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Zgodnie z art. 221 TWE w skad Trybunau wchodzi po jednym sdzim z ka dego
pastwa czonkowskiego. Sdziowie s wybierani sporód osób, których niezale no nie
podlega adnym wtpliwociom, które posiadaj kwali kacje wymagane dla sprawowania
najwy szych funkcji sdziowskich w swoich krajach bd s prawnikami o uznanym autorytecie (art. 223 Traktatu).
Sdziowie s wybierani na kadencje szecioletnie, ich wybór mo e by powtórzony.
Co trzy lata nastpuje odnowienie poowy skadu Trybunau. Na czele Trybunau stoi
przewodniczcy wybierany przez samych sdziów na 3 - letni kadencj. Sdziowie nie
mog sprawowa , zgodnie z art. 4 Statutu Trybunau, adnych urzdów administracyjnych ani politycznych. Nie mog tak e anga owa si w adne inne przedsiwzicia
zarówno odpatne jak i nieodpatne, chyba, e uzyskaj na to zgod Rady Unii Europejskiej. Przewodniczcy Trybunau jest wybierany przez wszystkich sdziów bezwzgldn
wikszoci gosów w gosowaniu tajnym. Jego kadencja wynosi trzy lata, ale mo e by
wybrany ponownie. Przewodniczcy przewodniczy obradom i posiedzeniom, a ponadto
peni funkcje organizacyjne i administracyjne.
Trybuna mo e obradowa w penym skadzie, w skadzie wielkiej izby (któr tworzy
13 sdziów) lub w izbach skadajcych si z trzech lub piciu sdziów. Trybuna zasiada w skadzie wielkiej izby, je eli za da tego pastwo czonkowskie bd instytucja
wspólnotowa bdca stron postpowania. W penym skadzie ETS obraduje tylko w
sytuacjach wymienionych w TWE (np. art. 195 ust. 2, art. 213 ust. 2, art. 247 ust. 7).
Przykadowo, w penym skadzie ETS orzeka o dymisji czonka Komisji lub Trybunau
Obrachunkowego. Siedzib Trybunau jest Luksemburg.
Z uwagi na wzrastajc liczb spraw oraz przewleko postpowania toczcego si
przed Trybunaem Pastwa Czonkowskie zdecydoway o powoaniu, podporzdkowanego Trybunaowi, Sdu Pierwszej Instancji (dalej SPI). Nastpio to w wyniku zmian
wprowadzonych do Traktatu przez Jednolity Akt Europejski z 1986 r. oraz decyzji Rady
z 1988 r. Sd rozpocz swoj dziaalno 1 listopada 1989 r. W skad Sdu wchodzi po
co najmniej jednym sdzim z ka dego pastwa czonkowskiego (art. 224 TWE). Liczb
sdziów ma okreli Statut ETS, po ostatnim rozszerzeniu liczba sdziów SPI wynosi
27. Czonkowie Sdu musz dawa gwarancj niezale noci oraz posiada kwali kacje
niezbdne do wykonywania czynnoci sdziowskich. W sdzie nie ma odrbnej instytucji rzeczników generalnych. Statut ETS mo e jednak przewidywa , e SPI bdzie wspierany przez rzeczników generalnych. SPI orzeka w izbach picio, trzy a nawet jednoosobowych. Sprawy o szczególnym znaczeniu s rozpatrywane w skadzie wielkiej izby,
a nawet w penym skadzie.
Pocztkowo Sd otrzyma kompetencj do rozpatrywania:
- Spraw pracowniczych tj. skarg funkcjonariuszy Wspólnoty przeciwko Wspólnotom
w sprawach zwizanych z zatrudnieniem1,
- Spraw wnoszonych przez jednostki: skarg wnoszonych przez podmioty gospodarcze na tle prawa konkurencji, skarg odszkodowawczych, skarg osób zycznych lub
prawnych przeciwko organom Wspólnoty.
1
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Na mocy decyzji Rady z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiajcej Sd do spraw Su by Publicznej
Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 333 z 9.11.2004, str. 7) sprawy pracownicze funkcjonariuszy
le  w kompetencji skadajcego si z siedmiu sdziów, mianowanych przez Rad na okres
szeciu lat (z mo liwoci ponownego mianowania) Sdu do spraw Su by Publicznej. Od
jego orzecze mo na w terminie dwóch miesicy wnie odwoanie do Sdu Pierwszej
Instancji. Postpowanie przed Sdem jest uregulowane postanowieniami Statutu Trybunau,
w szczególnoci postanowieniami zawartymi w zaczniku I do statutu oraz regulaminem
postpowania, który wszed w ycie w dniu 1 listopada 2007 r.

Dalsze wzmocnienie kompetencji SPI nastpio wraz z wejciem w ycie Traktatu
Nicejskiego2. SPI otrzyma wówczas kompetencj do rozpatrywania (w pierwszej instancji) spraw dotyczcych wa noci aktów prawa wspólnotowego, spraw dotyczcych
roszcze z tytuu odpowiedzialnoci WE, spraw dotyczcych zaniechania dziaania przez
instytucje wspólnotowe wnoszonych przez inne podmioty ni jednostki3. SPI otrzyma
równie kompetencje w zakresie niektórych rodzajów skarg wnoszonych przez pastwa
czonkowskie przeciwko instytucjom wspólnotowym. Obecnie jest to dopuszczalne
w przypadku spraw przeciwko Komisji Europejskiej, a tak e skarg wniesionych przez
pastwa czonkowskie przeciwko Radzie, dotyczcych aktów z dziedziny pomocy pastwa, handlowych rodków ochronnych oraz aktów, za pomoc których korzysta ona
z uprawnie wykonawczych. Na mocy art. 225 ust. 3 TWE w brzmieniu nadanym przez
Traktat Nicejski SPI bdzie mia tak e kompetencj do rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia wstpnego w zakresie, który zostanie dopiero szczegóowo okrelony
w statucie TS4.
Postpowanie toczce si przed Sdem nie odbiega od przedstawionego poni ej
schematu postpowania przed Trybunaem. Siedzib i miejscem pracy Sdu jest tak e
Luksemburg.
Od orzeczenia Sdu przysuguje odwoanie do Trybunau. Prawo do jego wniesienia
przysuguje przede wszystkim stronie, która nie jest usatysfakcjonowana z zapadego
orzeczenia. Z odwoaniem mog tak e wystpi interwenienci tj. podmioty, które przystpiy do postpowania przed Sdem ze wzgldu na swój interes prawny (pastwa czonkowskie, organy Wspólnot, osoby zyczne lub prawne). Z odwoaniem mo e wystpi
tak e pastwo czonkowskie lub organ Wspólnot, który nie przystpi do poprzednio toczcego si postpowania. Odwoanie mo e by wniesione w terminie dwóch miesicy
od ogoszenia wyroku. Podstawami do jego wniesienia mog by : brak kompetencji Sdu
do orzekania w danej sprawie, naruszenie przez Sd przepisów proceduralnych w sposób
szkodzcy interesom odwoujcego si, a ponadto naruszenie przez Sd prawa Wspólnoty. W wyniku rozpatrzenia odwoania Trybuna mo e utrzyma w mocy zaskar ony
wyrok, uchyli go i wyda nowy wyrok lub przekaza spraw ponownie do Sdu.

1.2 Akty prawne dotyczce Trybunau
Trybunau dotycz nie tylko poszczególne przepisy TWE te Traktatu EURATOM,
ale tak e zatwierdzone w specjalnych protokoach do tych traktatów statuty. Protokó do
Traktatu stanowi jego integraln cz (patrz art. 311 Traktatu), tzn. e ma tak sam moc
prawn jak prawo pierwotne. W Statucie Trybunau okrelona jest szczegóowa organizacja ETS oraz najwa niejsze zasady dotyczce ustnego i pisemnego postpowania przed
ETS. Szczegóowe kwestie zwizane z postpowaniem przed Trybunaem regulowane
s natomiast przez przepisy proceduralne – Regulamin ETS (ang. Rules of procedures).
Regulamin precyzuje przepisy Statutu oraz reguluje w sposób szczegóowy przebieg postpowania przed ETS.
2
3

4

Traktat o zmianie TWE, który wszed w ycie 1 lutego 2003 r.
A. abdzka „System instytucjonalny Unii Europejskiej” w „Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze”, praca zbiorowa pod red. A. azowskiego, str. 240, Dom Wydawniczy
ABC, Warszawa, 2005 r.
M. Taborowski „Procedura orzecze wstpnych” w „Unia Europejska. Prawo instytucjonalne
i gospodarcze”, praca zbiorowa pod red. A. azowskiego, str. 490, Dom Wydawniczy ABC,
Warszawa, 2005 r.
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1.3 Rola Rzecznika Generalnego
Trybuna jest wspierany przez omiu rzeczników generalnych. Zadaniem Rzecznika jest, zgodnie z art. 222 TWE, przedstawianie, z cakowit niezale noci i bezstronnoci, opinii na temat toczcej si sprawy. Opinie te maj pomóc Trybunaowi w wypenianiu jego zada. Przepisy dotyczce rzeczników generalnych s bardzo skpe
- w wikszoci do rzeczników maj zastosowanie te same zasady co wobec sdziów.
Ze Statutu Trybunau wynika, e rzecznicy generalni nie mog piastowa adnych politycznych ani administracyjnych urzdów. Nie mog tak e anga owa si w inne zarobkowe czy te nieodpatne przedsiwzicia, chyba e uzyskali na to zgod Rady Unii
Europejskiej. Funkcje rzeczników generalnych wynikaj, przede wszystkim, z poszczególnych faz postpowania, szczegóowo opisanych w Regulaminie ETS. Przykadowo,
Trybuna podejmuje decyzje w sprawie przesuchania wstpnego po wysuchaniu rzecznika generalnego (art. 45 Regulaminu); Trybuna jest obowizany równie do jego wysuchania, gdy podejmuje decyzje w sprawie przesuchania wiadków (art. 47).
W adnym wypadku nie mo na uto samia roli rzecznika generalnego, z t, jak
peni prokurator. Oskar ycielem w ka dym przypadku jest Komisja, jako stra nik prawa
Wspólnot. Rol rzecznika generalnego porównuje si zwykle do tej, jak peni comissaire du gouvernement we francuskiej Radzie Stanu. Opinia przedstawiana przez rzecznika
koczy si propozycj orzeczenia w danej sprawie, i cho nie ma ona mocy wi cej dla
Trybunau, przewa nie jest przez niego uwzgldniana.
Jak wynika ze statystyk Trybunau, zwiksza si odsetek spraw, w których Trybuna
wydaje wyrok, bez wysuchania opinii rzecznika generalnego (43 % spraw w 2007 r.
i 33 % w roku 2006)5.

2. Rodzaje post powa przed ETS
Ze wzgldu na przedmiot postpowania toczcego si przed ETS mo na wyró ni
sze rodzajów postpowa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

w przedmiocie skargi na uchybienie zobowizaniom,
w przedmiocie skargi o uniewa nienie,
w przedmiocie skargi na bezczynno ,
w przedmiocie skargi odszkodowawczej,
w przedmiocie odwoania od wyroku SPI, oraz
w przedmiocie pytania prejudycjalnego

W zakresie zamówie publicznych w praktyce dwa typy postpowa maj najczciej miejsce: z tytuu nie wywizywania si przez pastwo czonkowskie z jego obowizków (Art. 226 TWE) oraz wnioski o udzielenie odpowiedzi na pytania prejudycjalne
(wstpne) (Art. 234 TWE). W zwizku z powy szym tylko te dwa rodzaje postpowa
zostan omówione.

2.1 Sprawy wniesione przez Komisj w trybie art. 226
Przepis art. 226 TWE okrela przebieg postpowania, jakie mo e by wszczte przez
Komisj, bdc stra nikiem Traktatu, w sytuacji, kiedy uzna ona, e nastpio naruszenie przez pastwo czonkowskie prawa wspólnotowego.
5
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Komunikat prasowy Trybunau nr 14/08 z dnia 7 marca 2008 r. (http://www.curia.europa.eu).

Naruszenie prawa wspólnotowego przez pastwo czonkowskie mo e polega na6:
- braku implementacji lub niepenej implementacji dyrektywy,
- niestosowaniu lub powielaniu przepisów rozporzdzenia w prawie krajowym,
- niezastosowaniu si do decyzji Komisji,
- braku stosowania przepisów dotyczcych zamówie publicznych,
- zawieraniu umów midzynarodowych, naruszajcych prawo wspólnotowe,
- celowym ignorowaniu lub lekcewa eniu prawa wspólnotowego przez sd krajowy,
- nie poinformowaniu Komisji o rodkach, przez które wprowadzane jest w prawie
krajowym i stosowane prawo wspólnotowe.
Komisja, zanim wniesie spraw do Trybunau, obowizana jest, zgodnie z art. 226 Traktatu, da Pastwu, którego domniemane naruszenie prawa dotyczy, mo liwo wypowiedzenia si na temat tego naruszenia. W tym celu Komisja wystosowuje do danego pastwa
pierwsze pismo w sprawie naruszenia (ang. letter of formal notice), zawierajce zarzuty
i wzywajce adresata do ustosunkowania si do podniesionych zarzutów. Je eli Komisja
nie jest zadowolona z odpowiedzi sporzdza umotywowan opini (ang. reasoned opinion)
w sprawie, w której jest obowizana wyjani , na czym jej zdaniem polega naruszenie prawa wspólnotowego. Umotywowana opinia winna, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem
Trybunau, zawiera “spójny i szczegóowy opis powodów, które przekonay Komisj, e
Pastwo nie wywizao si z zobowiza wynikajcych z Traktatu” (orzeczenie w sprawie
274/83 Komisja przeciwko Wochom {1985} ECR 1077). Nie mo na jednak wymaga od
Komisji wskazania w umotywowanej opinii, jakie kroki nale y podj w celu wyeliminowania skutków danego naruszenia (patrz m. in orzeczenie w sprawie C-247/89 Komisja
przeciwko Republice Portugalii)7. Dalej art. 226 stanowi, e je eli Pastwo nie zastosuje
si do opinii w terminie na niej wyznaczonym, Komisja mo e wnie spraw do Trybunau. Wy ej opisane postpowanie ma charakter wstpnego postpowania przedprocesowego
i jak wynika równie z publikowanego w niniejszym zbiorze orzecznictwa, odgrywa bardzo wa n rol. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem, w sprawach wniesionych
w trybie art. 226 wstpne postpowanie okrela przedmiot postpowania, który nie mo e
by stopniowo rozszerzany (tak m. in. w sprawie C- 243/89 “Storebaelt”)8. Innymi sowy, je eli Komisja nie przedstawia jakiego zarzutu w pierwszym pimie w sprawie oraz
w umotywowanej opinii nie mo e ju powoywa si na niego, pod rygorem jego nieuwzgldnienia, w postpowaniu przed Trybunaem.

2.1.1 Przebieg post powania z art. 226
Postpowanie przed Trybunaem skada si z dwóch wyranie od siebie oddzielonych faz: pisemnej i ustnej. Postpowanie to rozpoczyna si wniesieniem pisemnego
wniosku do Sekretariatu Trybunau, bd to przez Komisj, bd to, jak w art. 227 przez
inne pastwo czonkowskie. Wniosek jest odnotowywany w rejestrze Trybunau, a ogoszenie o wniesieniu tego wniosku oraz o jego daniach jest publikowane w Dzienniku
Urzdowym Unii Europejskiej. Rozpoczyna si wówczas pisemna faza postpowania.
Wyznaczony zostaje sdzia - sprawozdawca oraz rzecznik generalny, którego zadaniem
jest ledzenie przebiegu caego postpowania. Wniosek jest wysyany równie do drugiej
strony postpowania, która w cigu miesica powinna ustosunkowa si do wysuwanych
da. W odpowiedzi na obron wnioskodawca mo e wystpi z replik, za pozwany
zo y odpowied na ni.
6

7
8

Za A. Wentkowska „Postpowania o naruszenie prawa wspólnotowego przez pastwa czonkowskie”, w „Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze”, praca zbiorowa pod
red. A. azowskiego, str. 567, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2005 r.
Wyrok Trybunau z 11 lipca 1991 r. (ECR 1991, str. I – 3659).
Wyrok Trybunau z 22 wrzenia 1989 r. (ECR 1989, str. 04929).
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Wymiana tych dokumentów koczy pisemn faz postpowania. Po wysuchaniu sprawozdania sdziego - sprawozdawcy oraz opinii rzecznika generalnego, Przewodniczcy
decyduje, czy nale y przeprowadzi przesuchanie wstpne oraz czy sprawa powinna
by rozpatrywana w skadzie Izby czy te w penym skadzie. Po zakoczeniu ewentualnego przesuchania wstpnego przewodniczcy wyznacza dat publicznej rozprawy.
W sprawozdaniu z przesuchania wstpnego sdzia - sprawozdawca podsumowuje fakty oraz argumenty podnoszone przez strony i ewentualnie interwenientów. Sprawozdanie jest upubliczniane w jzyku, w jakim byo przeprowadzane przesuchanie wstpne.
Nastpnie sprawa jest rozpatrywana na rozprawie z udziaem rzecznika generalnego.
Sdziowie mog zadawa pytania stronom postpowania. Nieco póniej, znowu podczas publicznego posiedzenia, Rzecznik generalny przedstawia opini, zawierajc jego
pogld na prawne aspekty sprawy oraz propozycje sposobu rozstrzygnicia. Przedstawienie opinii koczy ustn faz postpowania. Nastpnie sdziowie obraduj, biorc jako
podstaw tych obrad, wstpny projekt wyroku przygotowany przez sdziego - sprawozdawc. Ka dy z sdziów mo e zaproponowa zmiany w tekcie orzeczenia. Ostateczny
wyrok jest odczytywany publicznie, na specjalnie zwoanym posiedzeniu. Wyrok zawiera równie decyzj dotyczc kosztów procesowych. Samo postpowanie jest wolne od
opat sdowych, natomiast strona przegrywajca, zgodnie z art. 69 ust. 2 Regulaminu,
zobowizana jest do zwrócenia stronie wygrywajcej kosztów poniesionych przez ni
w zwizku z postpowaniem. Koszty te obejmuj gównie wynagrodzenie prawników.
Jzykiem postpowania mo e by ka dy z jzyków urzdowych Wspólnoty. W zasadzie wybór jzyka nale y do powoda. W przypadku, kiedy pozwanym jest inne pastwo
czonkowskie albo osoba prawna lub zyczna majca obywatelstwo pastwa czonkowskiego, jzykiem postpowania jest urzdowy jzyk tego ostatniego pastwa. Je eli w danym
Pastwie obowizuje wicej ni jeden jzyk urzdowy, wybór jzyka nale y do powoda.

2.1.2 Implementacja wyroków Trybunau – art. 228 TWE
W przypadku uznania, e doszo do naruszenia prawa wspólnotowego przez podmiot, za którego dziaanie jest odpowiedzialne dane pastwo czonkowskie, Trybuna
wydaje orzeczenie, w którym stwierdza, e pastwo nie dopenio swoich zobowiza
wynikajcych z prawa wspólnotowego. Wyrok taki ma charakter deklaratoryjny. Trybuna nie mo e nakaza pastwu podjcia konkretnych dziaa majcych na celu naprawienie tego naruszenia. Obowizek podjcia niezbdnych kroków dla usunicia ewentualnych konsekwencji bezprawnego dziaania wynika z dalszych przepisów Traktatu.
Zgodnie z art. 228, w sytuacji, kiedy Trybuna stwierdzi, e pastwo czonkowskie nie
wypenio swoich zobowiza, wynikajcych z Traktatu, ma ono obowizek podj rodki konieczne do wykonania orzeczenia Trybunau. Jeli Komisja uzna, e pastwo to nie
podjo takich rodków, powtarzana jest wstpna procedura z art. 226 TWE - Komisja po
umo liwieniu pastwu wypowiedzenia si w danej sprawie przedstawia umotywowan
opini, zawierajc zarzuty dotyczce nie wypenienia treci orzeczenia. Jeli pastwo
nie podejmie koniecznych rodków, przed upywem terminu okrelonego przez Komisj,
ta ostatnia mo e znowu wnie spraw do Trybunau, proponujc we wniosku wysoko
grzywny, jak powinno zapaci dane pastwo. Wreszcie, je eli Trybuna zgodzi si ze
stanowiskiem Komisji i równie uzna, e pastwo nie zastosowao si do treci wyroku,
mo e zobowiza je do zapacenia okrelonej kary pieni nej lub ryczatowej.
Kary przewidziane w art. 228 TWE s nakadane na wniosek Komisji, która powinna
okreli rodzaj oraz wysoko kary. ETS nie jest jednak zwizany tymi propozycjami.
Jak do tej pory nie byo zbyt wiele przypadków nao enia kary przez ETS – skuteczno
tego narzdzia, które zmusza pastwo czonkowskie do zastosowania si do orzeczenia
ETS zostaa odkryta stosunkowo niedawno. Kary nakadane przez ETS mog by bardzo
dotkliwe. W 2000 r. Grecja zostaa ukarana grzywn w wysokoci 20.000 euro za ka dy
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dzie nie zastosowania si do wyroku wydanego poprzednio przez ETS (w 1992 r.).
W 2003 r. ETS nao y na Hiszpani kar ryczatow w wysokoci 624.150 euro rocznie
za nie wywizywanie si z obowizków wynikajcych z orzeczenia ETS, w którym ETS
uzna wody kpielowe w Hiszpanii za niespeniajce wymogów prawa europejskiego. Najbardziej surowe jak do tej pory kary zostay nao one przez ETS na Francj w roku 2005:
- 57.761.250 euro za ka dy szeciomiesiczny okres naruszania prawa wspólnotowego,
oraz
- 20.000.000 euro kary ryczatowej.
W odniesieniu do tej ostatniej kary warto zwróci uwag, e by to pierwszy przypadek
kiedy oba rodzaje kar zostay nao one na pastwo czonkowskie na podstawie art. 228
TWE (w wyroku ETS podkreli, e obie te kary mog by zastosowane kumulatywnie),
Francja jednak nie wykonywaa poprzedniego orzeczenia ETS przez 14 lat.
Do tej pory nie byo jeszcze przypadku nao enia przez ETS grzywny na pastwo
czonkowskie w zakresie zamówie publicznych, wydaje si to jednak tylko kwesti
czasu. W grudniu 2004 r. Komisja Europejska wniosa skarg przeciwko RFN o niewykonanie wyroku ETS w poczonych sprawach C – 20-28/019. Sprawa ta dotyczya
zamówie udzielonych przez dwie niemieckie gminy (Bockhorn i Brunszwik) naruszeniem wspólnotowych przepisów (brak publikacji ogoszenia o zamówieniu). Zdaniem
Komisji implementacja wyroku ETS powinna polega na uchyleniu umów o zamówienie
publiczne zawartych z naruszeniem prawa. W swojej skardze Komisja wnioskowaa o nao enie na RFN grzywny za ka dy dzie zwoki w wykonaniu orzeczenia ETS. Jednak
przed wydaniem wyroku w tej sprawie10 obie umowy zostay rozwizane i nao enie kar
nansowych stao si nieuzasadnione.

2.1.3 rodki tymczasowe
Nale y zwróci uwag, e pomidzy wszczciem postpowania z art. 226 a wydaniem orzeczenia przez Trybuna mo e upyn sporo czasu. redni czas trwania postpowania w trybie art. 226 wynosi w 2007 r. ok. 18 miesicy11. Nic dziwnego zatem,
e mo e powsta potrzeba skorzystania z pewnych rodków tymczasowych, np. zawieszenia postpowania o udzielenie zamówienia, celem których byoby zachowanie status
quo, dopóki nie zostanie wydane ostateczne orzeczenie Trybunau. Art. 243 Traktatu pozwala Trybunaowi na zastosowanie, w przypadku postpowania toczcego si w trybie
art. 226 rodków tymczasowych. Bardziej szczegóowe zasady ich stosowania okrelone
s w art. 83 - 88 Regulaminu. Z wnioskiem o zastosowanie takiego rodka mo e wystpi tylko strona postpowania toczcego si przed Trybunaem, za wniosek mo e
dotyczy tylko danej sprawy. W kwestii zastosowania rodka decyzj podejmuje zwykle Przewodniczcy, lecz mo e on tak e przekaza wniosek do rozpoznania przez Trybuna. Przewodniczcy, otrzymawszy stosowny wniosek, informuje o nim drug stron
postpowania oraz wyznacza jej okrelony termin do przedstawienia opinii w sprawie.
Charakterystyczne, e stosowanie rodka tymczasowego jest mo liwe dopiero w momencie, w którym sprawa tra do Trybunau, nie za na wczeniejszych etapach postpowania. Tymczasem pomidzy przedstawieniem przez Komisj pierwszego pisma w sprawie,
a skierowaniem sprawy do Trybunau mo e upyn sporo czasu. W praktyce zastosowanie takiego rodka mo e polega na zawieszeniu postpowania o udzielenie zamówienia. Problem jednak powstaje w sytuacji, kiedy zamówienie zostao ju udzielone, cho
jak wynika z zarzdzenia Przewodniczcego w sprawie C-272/91R rodek tymczasowy
mo e by zastosowany nawet po zawarciu umowy z wybranym wykonawc.
9
10
11

Wyrok ETS z 10 kwietnia 2003 r.
Orzeczenie z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie C-503/04 Komisja przeciwko Niemcom
Komunikat prasowy Trybunau nr 14/08 z dnia 7 marca 2008 r. (http://www.curia.europa.eu).
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2.1.4 Skarga innego Pastwa Czonkowskiego - procedura z art. 227
Nie tylko Komisja, ale równie inne pastwo czonkowskie mo e wnie skarg do
Trybunau (art. 227). Zanim pastwo czonkowskie wniesie skarg do Trybunau ma
obowizek zawiadomi o tym Komisj. Tak jak w przypadku opisanej wy ej procedury
z art. 226 Komisja jest obowizana umo liwi pastwu, którego domniemane naruszenie
dotyczy, wypowiedzenie si w sprawie, a nastpnie, je eli nie jest zadowolona z otrzymanych wyjanie, wystpi do niego z umotywowan opini. Je eli Komisja nie wystpi
z tak opini w przecigu trzech miesicy od zawiadomienia jej przez inne pastwo
czonkowskie o domniemanym naruszeniu prawa wspólnotowego, sprawa mo e by
skierowana do Trybunau pomimo braku umotywowanej opinii.
Postpowanie w trybie art. 227 nie odgrywa w praktyce adnej roli. adne z postpowa w sprawach dotyczcych zamówie publicznych nie zostao wszczte w trybie
art. 227, za w innych sprawach byy to pojedyncze przypadki.

2.2 Post powanie o wydanie orzeczenia wst pnego
Drugim, podstawowym obok skarg bezporednich, rodzajem postpowa toczcych
si przed TS jest procedura orzecze wstpnych. Okoo poowy spraw rozpatrywanych
przez TS dotyczy wniosków o udzielenie odpowiedzi na pytania prejudycjalne. Procedura ta jest fundamentem cisej i partnerskiej wspópracy organów sdowych pastw
czonkowskich z Trybunaem Sprawiedliwoci. Ten ostatni, wykorzystujc t procedur,
przy uwzgldnieniu celów traktatowych, znaczco przyczyni si do faktycznej integracji
europejskiej12.
Trybuna orzeka w formie orzeczenia wstpnego:
1) w przedmiocie interpretacji Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk,
2) w przedmiocie wa noci i wykadni aktów instytucji wspólnotowych oraz Europejskiego Banku Centralnego,
3) w przedmiocie interpretacji statutów organów utworzonych przez Rad, o ile statuty
te przewiduj tak mo liwo .
Procedura orzecze wstpnych ma za zadanie zapewnienie jednolitej interpretacji
prawa wspólnotowego we wszystkich pastwach czonkowskich UE13. Znaczenie tej procedury polega tak e na:
- zapobie eniu interpretacji prawa wspólnotowego wycznie w wietle regu krajowych systemów prawnych i metod wykadni,
- dla podmiotów indywidualnych stanowi jeden ze rodków ochrony prawnej przyznanych im na podstawie prawa wspólnotowego14.
W procedurze tej TS nie ma bezporedniej kompetencji do stwierdzania niezgodnoci prawa krajowego z prawem wspólnotowym. W wyniku jednak dokonania wykadni
prawa wspólnotowego sd krajowy uzyskuje zwykle wskazówk, czy prawo krajowe jest
w danym zakresie zgodne czy te sprzeczne z prawem UE.
Kwestie zwizane z interpretacj prawa wspólnotowego mog pojawi si podczas postpowania toczcego si przed sdami krajowymi w poszczególnych pastwach czonkowskich. W szczególnoci mo e to dotyczy poszczególnych przepisów
Traktatu, jak chocia by w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii
12
13
14

M. Taborowski, op. cit, str. 480.
Ibidem, str. 479.
Ibidem.
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(45/87 „Dundalk”), kiedy Trybuna uzna, e doszo do naruszenia art. 30 (obecnie
art. 28) Traktatu poprzez postawienie warunku, by materiay u yte do wykonania zamówienia posiaday certy kat zgodnoci ze standardami kraju zamawiajcego. Problemy
interpretacyjne mog si równie pojawi , je eli pastwo czonkowskie nie dokonao
implementacji dyrektywy w ogóle lub te uczynio to, ale w sposób, który budzi pewne wtpliwoci. Z takimi wanie interpretacjami prawa wspólnotowego mamy do czynienia w trybie procedury okrelonej w art. 234. Celem wydania orzeczenia wstpnego jest gównie zapewnienie jednolitego stosowania prawa wspólnotowego przez sdy
krajowe. Je eli pytanie dotyczce interpretacji prawa wspólnotowego pojawi si w postpowaniu przed sdem lub trybunaem krajowym, sd lub trybuna mo e zwróci si
do Trybunau z wnioskiem o wydanie orzeczenia wstpnego. Uprawnienia takiego nie
posiadaj strony postpowania toczcego si przed sdem krajowym W sytuacji, kiedy osoba prywatna jest zdania, e nastpio naruszenie prawa wspólnotowego pozostaje
jej dochodzenie naprawienia tego naruszenia w postpowaniu przed sdem krajowym.
Wi e si z tym kwestia bezporedniego skutku postanowie prawa wspólnotowego.
Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunau, osoby prywatne mog powoywa
si na przepisy Traktatu, w sytuacji, kiedy dane postanowienie ma bezporedni skutek.
Aby przepis móg by stosowany bezporednio musz by spenione dwie przesanki:
przepis ten musi by bezwarunkowy oraz dostatecznie precyzyjny, aby mo na byo wymusi jego stosowanie w postpowaniu przed sdami krajowymi.
Na koniec konieczne jest jeszcze wyjanienie pojcia sdu lub trybunau z art. 234
Traktatu. Kwestia uznania poszczególnych organów za sd lub trybuna w rozumieniu art. 234 powinna by interpretowana w wietle prawa wspólnotowego nie za prawa krajowego. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunau (tak m. in. w sprawie
C – 54/96) nale y bra pod uwag szereg elementów, w tym to czy organ zosta utworzony zgodnie z prawem, czy jest to organ stay, czy jego waciwo jest obligatoryjna,
czy umo liwia wypowiedzenie si stronom w sprawie oraz czy jest on niezale ny od podmiotów podejmujcych decyzje w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Nale y
tak e podkreli , e sdem lub trybunaem w rozumieniu art. 234 jest organ, od którego
orzeczenia nie przysuguje rodek odwoawczy zgodnie z prawem krajowym.

2.2.1 Przebieg post powania w trybie art. 234
Postpowanie rozpoczyna si od przedo enia przez sd krajowy pyta dotyczcych wykadni przepisów wspólnotowych. Pytania przetumaczone na wszystkie jzyki
wspólnotowe s udostpniane nie tylko stronom podstawowego postpowania, ale tak e
pastwom czonkowskim, Komisji, i jeli jest to konieczne tak e Radzie. Ogoszenie
o postpowaniu zawierajce pytania oraz nazwy stron publikuje si w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej. Nastpnie strony postpowania gównego, pastwa czonkowskie oraz inne instytucje wspólnotowe mog w cigu dwóch miesicy przedo y swoje
uwagi na pimie Trybunaowi. Dalsza cz postpowania jest identyczna jak w przypadku postpowania z art. 226.
Trybuna ma obowizek wyda orzeczenie w sprawie interpretacji, chyba e interpretacji danego przepisu ju wczeniej dokonano lub znaczenie tego przepisu jest oczywiste
i nie pozostawia adnej swobody w interpretacji. Nawet je eli w danej sprawie zapado
ju orzeczenie Trybunau inny sd krajowy mo e wystpi z wnioskiem dotyczcym
interpretacji tego samego przepisu, liczc na inn interpretacj ze strony Trybunau.
Orzeczenie wydane w trybie art. 234 nosi nazw “wstpnego” poniewa postpowanie
w sprawie jego wydania, jest dla stron jedynie etapem postpowania gównego toczcego
si przed sdem krajowym.
W przypadku postpowania z art. 234 jzykiem tego postpowania jest jzyk pastwa, którego sd przedo y pytania Trybunaowi.
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redni czas trwania postpowania w trybie art. 234 w 2007 r. wynosi 19,3 miesica.
Z analizy porównawczej wynika, e w 2007 r. redni czas trwania postpowania w sprawach prejudycjalnych by najni szy od 1995 r. 15.

2.2.2 Obowizywanie orzeczenia wst pnego
Orzeczenie wydane przez Trybuna w trybie art. 234 TWE skierowane jest do sdu
krajowego, który zwróci si z danym pytaniem i jest dla niego wi ce. Poniewa celem
procedury zwizanej z wydawaniem orzecze wstpnych jest zapewnienie jednolitego
rozumienia i stosowania prawa wspólnotowego przez sdy krajowe, orzeczenie to powinno by respektowane równie przez inne sdy krajowe. Orzeczenie to nie rozstrzyga
jednak o prawach i obowizkach stron danego postpowania toczcego si przed tym
sdem, dla nich istotny jest jedynie wyrok wydany przez sd krajowy w oparciu o odpowied udzielon przez Trybuna.

3. Struktura orzeczenia
Pierwszy projekt orzeczenia, w praktyce, jest sporzdzany przez sdziego - sprawozdawc w danej sprawie, po czym nastpuje dyskusja wyznaczonych do danej sprawy
sdziów i wreszcie ustalany jest ostateczny ksztat orzeczenia. Orzeczenia zapadaj wikszoci gosów. Nie mo na zgasza zda odrbnych, nawet je eli nie wszyscy sdziowie
zgadzaj si ze zdaniem wikszoci.
Orzeczenie Trybunau jest, celem atwiejszej orientacji, podzielone na paragrafy.
W strukturze orzeczenia mo na obecnie wyró ni dwie bardzo wyrane czci. Pierwsza obejmuje podstawy orzeczenia; w tej czci Trybuna przedstawia zwile stan faktyczny, podstawowe argumenty stron oraz ewentualnie opinie interwenientów, czy te
pytania sdu krajowego, a nastpnie powody, dla których tak a nie inaczej orzek. Druga
cz natomiast obejmuje sentencj orzeczenia, poprzedzon decyzj w sprawie kosztów.
Niektóre orzeczenia zawieraj tak e na wstpie krótkie streszczenie przygotowane przez
ETS, w którym zawarte s najwa niejsze tezy orzeczenia. Dla zrozumienia powodów, dla
których ETS wyda takie a nie inne orzeczenie przydatna mo e by tak e lektura opinii
rzeczników generalnych, które s równie publikowane.
Teksty orzecze wydanych przez ETS i SPI wraz z opiniami rzeczników generalnych s publikowane przez ETS w ka dym z jzyków urzdowych Wspólnoty w Zbiorze
Orzecze Trybunau. Sentencje orzecze s tak e publikowane w Dzienniku Urzdowym
Unii Europejskiej (seria “C”). Teksty wszystkich orzecze wydanych do tej pory s publikowane na internetowej stronie ETS (http://www.curia.europa.eu). W dniu wydania
orzeczenie (tak e opinia rzecznika generalnego) jest publikowane w internecie.
Od czasu powoania SPI zmianie uleg sposób oznaczania spraw rozpatrywanych przez
ETS i SPI (na potrzeby rozró nienia spraw rozpatrywanych przez ETS i SPI). Od 1989 r.
sprawy rozpatrywane przez ETS s oznaczane liter “C” po której nastpuje nr sprawy oraz
rok jej wniesienia (np. sprawa C - 324/93, C – 380/98); te za rozpatrywane przez SPI s
oznaczane liter “T”, (np. T – 15/04).16 Sprawy wniesione do ETS przed powoaniem SPI
byy oznaczane tylko nr sprawy oraz rokiem jej wniesienia np. 76/81 lub 45/87.

Dariusz Piasta
Wiceprezes Urzdu Zamówie Publicznych
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Komunikat prasowy Trybunau nr 14/08 z dnia 7 marca 2008 r. (http://www.curia.europa.eu).
Sprawy rozpatrywane przez Sd do spraw Su by Publicznej oznaczane s liter F.

Orzecznictwo Europejskiego
Trybunau Sprawiedliwoci
w zakresie zamówie
publicznych

Orzeczenie z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawach poczonych
C-226/04 i C-228/04 La Cascina et Zilch
WYROK TRYBUNAU (pierwsza izba)
z dnia 9 lutego 2006 r. (*)
Zamówienia publiczne na usugi – Dyrektywa 92/50/EWG – Artyku 29 akapit pierwszy
lit. e) i f) – Zobowizania usugodawców – Opacanie skadek na ubezpieczenie spoeczne i podatków
W sprawach poczonych C-226/04 i C-228/04
majcych za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zo one przez Tribunale amministrativo regionale del Lazio
(Wochy) postanowieniami z dnia 22 kwietnia 2004 r., które wpyny do Trybunau
w dniu 2 czerwca 2004 r., w postpowaniach:
La Cascina Soc. coop. arl,
Zilch Srl (C-226/04)
przeciwko
Ministero della Difesa,
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Pedus Service,
Cooperativa Italiana di Ristorazione soc. coop. arl (CIR),
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
i
Consorzio G. f. M. (C-228/04)
przeciwko
Ministero della Difesa,
La Cascina Soc. coop. arl,

TRYBUNA (pierwsza izba),
w skadzie: P. Jann, prezes izby, K. Schiemann, N. Colneric, K. Lenaerts i E. Juhász
(sprawozdawca), sdziowie,
rzecznik generalny: M. Poiares Maduro,
sekretarz: L. Hewlett, gówny administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 czerwca
2005 r.,
rozwa ywszy uwagi przedstawione:
- w imieniu La Cascina Soc. coop. arl i Zilch Srl przez D. Grossiego, G. RomanaCesarea i D. Cusmana, avvocati,
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- w imieniu rzdu woskiego przez I. M. Bragugli, dziaajcego w charakterze penomocnika, wspieranego przez D. Del Gaiza, avvocato dello Stato,
- w imieniu rzdu austriackiego przez M. Fruhmanna, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez A. Aresu i K. Wiednera, dziaajcych w charakterze penomocników,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 8 wrzenia 2005 r.,
wydaje nastpujcy

Wyrok
1. Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotycz wykadni art. 29
akapit pierwszy lit. e) i f) dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r.
odnoszcej si do koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na usugi
(Dz.U. L 209 str. 1, zwanej dalej „dyrektyw”).
2. Wnioski te zostay zo one w ramach sporów zawisych pomidzy spókami La Cascina Soc. coop. arl (zwan dalej „La Cascina”) i Zilch Srl (zwan dalej „Zilch”) oraz
consorzio G. f. M. (zwanym dalej „G. f. M”.) a woskim ministerstwem obrony i woskim ministerstwem gospodarki i nansów, jako instytucj zamawiajc, w przedmiocie – po pierwsze – wykluczenia tych przedsibiorstw z udziau w postpowaniu
przetargowym na usugi oraz – po drugie – zgodnoci z art. 29 dyrektywy stanowicego jego odpowiednik przepisu woskiej regulacji, która zapewnia transpozycj tej
dyrektywy do prawa krajowego.

Ramy prawne
Uregulowania wspólnotowe
3. Z motywów drugiego i trzeciego dyrektywy wynika, e zostaa ona przyjta w ramach rodków „majcych na celu stopniowe ustanowienie rynku wewntrznego”
oraz e w zwizku z tym su y ona „koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na usugi”.
4. Motyw dwudziesty dyrektywy stanowi, e „[…] w celu wyeliminowania praktyk
ogólnie ograniczajcych konkurencj oraz ograniczajcych w szczególnoci udzia
w zamówieniach obywateli innych pastw czonkowskich niezbdna jest poprawa
dostpu usugodawców do procedur udzielania zamówie”.
5. W duchu otwarcia zamówie publicznych na jak najszersz konkurencj art. 13 ust. 5
dyrektywy przewiduje w dziedzinie organizacji konkursów na projekt, e „[w] ka dym przypadku liczba kandydatów zaproszonych do skadania ofert jest wystarczajca do zapewnienia rzeczywistej konkurencji”. Podobnie, jeli chodzi o procedur ograniczon, art. 27 ust. 2 akapit drugi tej dyrektywy stanowi, e „[w] ka dym
przypadku liczba kandydatów zaproszonych do skadania ofert jest wystarczajca do
zapewnienia rzeczywistej konkurencji”.
6. Artyku 29 dyrektywy, zawarty w rozdziale 2 tytuu VI „Kryteria wyboru jakociowego”, przewiduje:
„Z udziau w zamówieniu mo na wykluczy ka dego usugodawc:
a) który jest w stanie upadoci lub likwidacji, którego dziaalno jest objta zarzdem sdowym, który zawar umow z wierzycielami, zawiesi dziaalno
gospodarcz albo znajduje si w analogicznej sytuacji, wynikajcej z podobnej
procedury zgodnej z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi;
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b) który jest przedmiotem postpowania o ogoszenie upadoci, o wydanie nakazu
przymusowej likwidacji, o ustanowienie zarzdu sdowego, postpowania ukadowego z wierzycielami lub innego podobnego postpowania zgodnego z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi;
c) który zosta skazany prawomocnym wyrokiem za przestpstwo zwizane z jego
dziaalnoci zawodow;
d) który jest winny powa nego wykroczenia zawodowego, udowodnionego za pomoc jakichkolwiek rodków przez instytucje zamawiajce;
e) który nie wypenia zobowiza dotyczcych opacania skadek na ubezpieczenie
spoeczne, zgodnie z przepisami prawnymi kraju, w którym ma siedzib […], lub
zgodnie z przepisami prawnymi kraju instytucji zamawiajcej;
f) który nie wypenia zobowiza dotyczcych patnoci podatków, zgodnie z przepisami prawnymi kraju instytucji zamawiajcej;
g) który jest winny powa nego wprowadzenia w bd w zakresie przekazania lub
nieprzekazania informacji, które mog by wymagane na mocy niniejszego rozdziau.
W przypadku gdy instytucja zamawiajca zobowizuje usugodawc do udowodnienia, e nie stosuje si do niego aden z przypadków wymienionych w lit. a),
b), c), e) lub f), przyjmuje za wystarczajcy dowód:
- […]
- w przypadku lit. e) lub f) – zawiadczenie wydane przez waciwe organy
pastwa czonkowskiego, którego to dotyczy.
[…]
Pastwa czonkowskie wyznaczaj, w terminie okrelonym w art. 44, organy
i podmioty waciwe do wydawania takich dokumentów lub zawiadcze i niezwocznie powiadamiaj o tym inne pastwa czonkowskie oraz Komisj”.
Uregulowania krajowe
7. Dyrektywa zostaa przetransponowana do prawa woskiego dekretem ustawodawczym nr 157 z dnia 17 marca 1995 r. (GURI nr 104 z dnia 6 maja 1995 r., zwanym
dalej „dekretem nr 157/1995”).
8. Artyku 12 lit. d) i e) tego dekretu w brzmieniu wynikajcym z zastpujcego go
art. 10 dekretu ustawodawczego nr 65 z dnia 25 lutego 2000 r. (GURI nr 70 z dnia
24 marca 2000 r., zwany dalej „art. 12 dekretu nr 157/1995”), który zapewnia transpozycj do prawa krajowego art. 29 dyrektywy, stanowi:
„[…] z udziau w zamówieniach publicznych wykluczeni s kandydaci:
którzy maj nieuregulowane zobowizania w zakresie patnoci skadek na ubezpieczenie spoeczne pracowników, zgodnie z woskimi przepisami prawnymi lub przepisami kraju, w którym maj siedzib;
którzy maj nieuregulowane zobowizania w zakresie patnoci podatków, zgodnie
z woskimi przepisami prawnymi lub przepisami kraju, w którym maj siedzib”.

Post powania przed sdem krajowym i pytania prejudycjalne
9. W grudniu 2002 r. woskie ministerstwo obrony w porozumieniu z ministerstwem
gospodarki i nansów zamiecio w Gazzetta ufciale della Repubblica italiana
oraz w Dzienniku Urzdowym Wspólnot Europejskich ogoszenie o ograniczonym
i przyspieszonym przetargu w celu udzielenia zamówienia publicznego na usugi
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restauracyjne w jednostkach i departamentach ministerstwa obrony znajdujcych si
na terytorium caego kraju. Termin do zo enia wniosku o dopuszczenie do udziau
w przetargu zosta wyznaczony na dzie 15 stycznia 2003 r., a termin do skadania
ofert na dzie 3 marca 2003 r.
10. Przetarg ten skada si z szesnastu czci. W odniesieniu do ka dej z nich przewidziane byo inne roczne wynagrodzenie oraz specy czny obszar realizacji i szczególny zakres wiadcze.
11. Do przetargu zgosiy si midzy innymi La Cascina i Zilch jako tymczasowe konsorcjum przedsibiorstw – w odniesieniu do wikszoci z szesnastu czci – oraz
G. f. M. wycznie w odniesieniu do czci nr 7.
12. W dniu 4 grudnia 2003 r. instytucja zamawiajca podja decyzj o wykluczeniu
z postpowania La Cascina i G. f. M. z powodu nieuregulowanych zobowiza w zakresie patnoci skadek na ubezpieczenie spoeczne pracowników, jak równie Zilch,
z powodu nieuregulowanych zobowiza w zakresie patnoci podatków.
13. Te trzy podmioty, których dotyczy postpowanie, wniosy do sdu krajowego o uchylenie tej decyzji. W szczególnoci La Cascina i G. f. M. podnosiy, e zapata skadek na ubezpieczenie spoeczne zostaa uregulowana póniej. Zilch ze swojej strony twierdzia, e cz danego podatku bya przedmiotem ulgi podatkowej oraz
– odnonie do pozostaej czci nale nego podatku – e bya ona objta „amnesti
podatkow” zgodnie z podatkowym instrumentem legalizujcym uchwalonym przez
ustawodawc krajowego w 2002 r., na podstawie którego przysugiwao jej prawo do
zapaty podatku w ratach.
14. Instytucja zamawiajca twierdzia natomiast, e póniejsze uregulowanie nie oznacza, i skar ce przedsibiorstwa w momencie upywu terminu do skadania wniosku
o dopuszczenie do udziau w przetargu, tj. w dniu 15 stycznia 2003 r. miay uregulowan sytuacj w zakresie swoich zobowiza.
15. Sd krajowy stwierdza ró nic w sformuowaniu art. 29 dyrektywy i art. 12 dekretu
nr 157/1995. Tak wic, podczas gdy przepis wspólnotowy przewiduje mo liwo
wykluczenia z udziau w zamówieniu usugodawcy, który „nie wypeni” swoich
zobowiza, to przepis krajowy wyklucza tego usugodawc, który „ma nieuregulowane” swoje zobowizania.
16. Sd ten w konsekwencji zadaje sobie pytanie, czy bdcy przedmiotem postpowania przepis krajowy nie ma charakteru bardziej liberalnego i nie daje wicej swobody
organom krajowym oraz odwouje si w tym wzgldzie do rozbie noci interpretacji wystpujcych w rozstrzygniciach sdów woskich wydanych w tej dziedzinie.
Niektóre sdy uznaj bowiem uregulowanie w terminie póniejszym, tj. po upywie
kocowego terminu do zo enia wniosku o dopuszczenie do udziau w zamówieniu,
w dwóch rodzajach sytuacji:
- w przypadku gdy zainteresowane podmioty zakwestionoway zasadno swoich
zobowiza przed waciwymi krajowymi organami administracyjnymi lub sdowymi,
- w przypadku gdy rzeczywicie uchybiwszy swoim zobowizaniom, skorzystay
z instrumentów obni ajcych zobowizania podatkowe wydanych przez pastwo,
które zezwolio im na póniejsze uregulowanie ich sytuacji w dziedzinie podatków
i ubezpieczenia spoecznego, lub z instrumentów amnestii podatkowej.
17. Zwa ywszy, e taka interpretacja mogaby doprowadzi do nierównego traktowania usugodawców oraz do parali u postpowania w sprawie udzielenia zamówienia, Tribunale amministrativo regionale del Lazio postanowi zawiesi postpowanie
i zwróci si do Trybunau z nastpujcymi pytaniami prejudycjalnymi:
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„1) Czy ww. przepisy omawianej dyrektywy nale y interpretowa w ten sposób, e
tam, gdzie ustawodawca wspólnotowy u ywa sformuowa »który nie wypenia
zobowiza dotyczcych opacania skadek na ubezpieczenie spoeczne, zgodnie
z przepisami prawnymi kraju, w którym ma siedzib, lub zgodnie z przepisami prawnymi kraju instytucji zamawiajcej« jak równie »który nie wypenia
zobowiza dotyczcych patnoci podatków, zgodnie z przepisami prawnymi
kraju instytucji zamawiajcej«, odnosz si one wycznie do wypenienia tych
zobowiza przez zainteresowany podmiot w chwili upywu terminu do zo enia
wniosku o dopuszczenie do udziau w przetargu (lub w ka dym razie w okresie
poprzedzajcym udzielenie zamówienia) poprzez dokonanie cakowitej i terminowej patnoci?
2) Czy w konsekwencji, woskie przepisy wykonawcze (tj. art. 12 lit. d) i e) dekretu
ustawodawczego nr 157 z dnia 17 marca 1995 r.), które odmiennie od wy ej
cytowanego przepisu wspólnotowego pozwalaj na wykluczenie z udziau w zamówieniach publicznych podmiotów, które »maj nieuregulowane zobowizania
w zakresie patnoci skadek na ubezpieczenie spoeczne pracowników, zgodnie
z woskimi przepisami prawnymi lub przepisami kraju, w którym maj siedzib«, lub »maj nieuregulowane zobowizania w zakresie patnoci podatków,
zgodnie z woskimi przepisami prawnymi lub przepisami kraju, w którym maj
siedzib« nale y interpretowa z wycznym odniesieniem do – stwierdzonego
we wskazanym powy ej terminie (tj. terminie do zo enia wniosku o dopuszczenie do udziau w przetargu lub okresie bezporednio poprzedzajcym udzielenie
zamówienia, równie o charakterze nieostatecznym) – niewykonania tych zobowiza, z wyczeniem mo liwoci uwzgldnienia jakiegokolwiek póniejszego
»uregulowania« zobowiza przez takie podmioty?
3) Czy te – odmiennie – (w przypadku gdy w wietle wskaza zawartych w pytaniu 2, przepisy krajowe zostayby uznane za niezgodne z przesankami i celem
przepisów wspólnotowych) mo na uzna , e ustawodawca krajowy, w wietle
ci cych na nim obowizków w zakresie wprowadzenia przepisów wspólnotowych wyra onych w omawianej dyrektywie, mo e dopuci do udziau w zamówieniach publicznych równie podmioty, które pomimo braku »uregulowania« ci cych na nich zobowiza w chwili upywu terminu zgoszenia udziau
w rzeczonych zamówieniach, s w stanie udowodni zdolno do uregulowania zobowiza (i to, e podjy dziaania w tym kierunku) przed udzieleniem
zamówienia?
4) Je eli dopuszczalna jest wykadnia wskazana w pytaniu 3 i w konsekwencji
mog by wprowadzone bardziej elastyczne przepisy, ni te które wynikayby
z rygorystycznego rozumienia przyjtego przez ustawodawc wspólnotowego
pojcia »wypenienie zobowiza«, czy taka regulacja nie pozostaje w sprzecznoci z podstawowymi zasadami prawa wspólnotowego, takimi jak zasada równego traktowania wszystkich obywateli Unii, jak równie – wycznie w zakresie
dotyczcym zamówie publicznych – gwarancji równych warunków dla wszystkich, którzy zo yli wniosek o dopuszczenie do udziau w takim zamówieniu?”.

W przedmiocie pyta prejudycjalnych
18. Na wstpie nale y zaznaczy , e zgodne z postanowieniami tytuu II dyrektywy stosowanie jej przepisów jest uzale nione od zakwali kowania danych usug. Jednak e
to zakwali kowanie, poniewa wymaga dokonania oceny stanu faktycznego, nale y
do sdu krajowego; Trybuna dokona zatem wykadni przepisów dyrektywy powoanych we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Z wniosku tego
wynika ponadto, e dotyczy on procedury ograniczonej w rozumieniu dyrektywy.
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19. Sd krajowy poprzez swoje pytania zamierza zasadniczo dowiedzie si, po pierwsze,
czy art. 29 akapit pierwszy lit. e) i f) dyrektywy nale y interpretowa w ten sposób,
e stoi on na przeszkodzie przepisowi krajowemu, który odnosi si do sytuacji usugodawcy, który „ma nieuregulowane” zobowizania socjalne lub podatkowe. Po drugie, zastanawia si, w którym momencie usugodawca ma obowizek przedstawienia
dowodu wypenienia tych zobowiza. Po trzecie, zadaje sobie pytanie, czy usugodawc, który albo jest w zwoce z opacaniem skadek lub podatków albo uzyska
zezwolenie waciwych wadz na opacenie tych skadek lub podatków w ratach, czy
te wniós skarg administracyjn lub sdow podwa ajc istnienie lub wysoko
swoich zobowiza dotyczcych ubezpieczenia spoecznego lub zobowiza podatkowych nale y uzna za podmiot, który nie wypeni swoich zobowiza socjalnych
lub podatkowych w rozumieniu art. 29 akapit pierwszy lit. e) i f) dyrektywy.
20. W celu udzielenia nale ytej odpowiedzi na te pytania nale y na pocztku zaznaczy ,
e dyrektywy wspólnotowe dotyczce zamówie publicznych maj na celu koordynacj krajowych procedur w tej dziedzinie. Jeli chodzi w szczególnoci o zamówienia publiczne na usugi, motyw trzeci dyrektywy stanowi, e cele zde niowane
w motywach pierwszym i drugim „[…] wymagaj koordynacji procedur udzielania
zamówie publicznych na usugi”.
21. W kontekcie koordynacji, art. 29 dyrektywy przewiduje siedem podstaw wykluczenia
kandydatów z udziau w zamówieniu, które odnosz si do ich uczciwoci zawodowej,
wypacalnoci, wiarygodnoci. Przepis ten pozostawia zastosowanie tych wszystkich
przypadków wykluczenia do oceny pastw czonkowskich, o czym wiadczy wyra enie „z udziau w zamówieniu mo na wykluczy […]”, które znajduje si na pocztku
tego przepisu i wyranie odsya w lit. e) i f) do przepisów krajowych.
22. W ten sposób, jak zasadnie zauwa a Komisja Wspólnot Europejskich, rozwa any
przepis sam okrela wyczne granice uprawnie pastw czonkowskich w tym znaczeniu, e nie mog one ustanawia innych przypadków wykluczenia ni przypadki
tam wskazane. To uprawnienie pastw czonkowskich jest równie ograniczone przez
ogólne zasady przejrzystoci i równego traktowania (zob. w szczególnoci wyroki
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-470/99 Universale-Bau i in., Rec. str. I-11617,
pkt 91 i 92 oraz z dnia 16 padziernika 2003 r. w sprawie C-421/01 Traunfellner, Rec.
str. I-11941, pkt 29).
23. Artyku 29 dyrektywy w konsekwencji nie ma na celu jednolitego stosowania na
szczeblu wspólnotowym wymienionych tam podstaw wykluczenia, poniewa pastwa czonkowskie maj prawo do niestosowania w ogóle tych podstaw wykluczenia, decydujc si na mo liwie jak najszerszy udzia w postpowaniach w sprawie
udzielania zamówie publicznych lub te na wczenie ich do przepisów krajowych
z ró nym stopniem surowoci, który mo e si zmienia w zale noci od sprawy,
w oparciu o krajowe wzgldy porzdku prawnego, gospodarczego lub spoecznego.
W ramach tego pastwa czonkowskie maj prawo do zagodzenia lub do uelastycznienia kryteriów ustanowionych w art. 29 dyrektywy.
24. Po pierwsze, jeli chodzi o kwesti, czy art. 29 akapit pierwszy lit. e) i f) dyrektywy
nale y interpretowa w ten sposób, e stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu,
odnoszcemu si do sytuacji usugodawcy, który „ma nieuregulowane” zobowizania socjalne lub podatkowe, przepis ten daje pastwom czonkowskim uprawnienie
do wykluczenia ka dego kandydata, „który nie wypenia zobowiza” dotyczcych
opacania skadek na ubezpieczenie spoeczne oraz patnoci podatków „zgodnie
z [krajowymi] przepisami prawnymi”.
25. Przepis ten nie zawiera de nicji pojcia „nie wypeni swoich zobowiza”. Biorc
pod uwag rozwa ania zawarte w pkt 23 niniejszego wyroku, autorzy dyrektywy nie
zamierzali nada temu pojciu autonomicznej wspólnotowej kwali kacji, lecz odesali
w tym wzgldzie do przepisów krajowych. Zatem to przepisy krajowe maj szczegóowo okreli tre i zakres danych obowizków jak równie przesanek ich spenienia.
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26. Ustawodawca woski skorzysta z uprawnienia, jakie przyznaje mu art. 29 akapit
pierwszy lit. e) i f) dyrektywy, wprowadzajc w art. 12 lit. d) i e) dekretu ustawodawczego nr 157/1995 te dwie podstawy wykluczenia. Sd krajowy zwraca si jednak
po pierwsze, z pytaniem, czy poprzez u ycie zwrotu „którzy maj nieuregulowane
zobowizania […]”, przepis ten nie ma charakteru bardziej liberalnego i czy nie daje
on wicej swobody organom krajowym w porównaniu ze sformuowaniem u ytym
w art. 29 lit. e) i f) dyrektywy.
27. W tym wzgldzie nale y zaznaczy , e jak susznie zauwa aj zainteresowani, którzy przedstawili uwagi przed Trybunaem, sformuowania „nie wypeni ” swoich
zobowiza lub „mie nieuregulowane” zobowizania u ywane s bez rozró nienia
w ró nych dyrektywach wspólnotowych z dziedziny zamówie publicznych. Tak jest
np. w art. 24 lit. e) i f) dyrektywy Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczcej koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane
(Dz.U. L 199, str. 54), w art. 20 ust. 1 lit. e) i f) dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia
14 czerwca 1993 r. dotyczcej koordynacji procedury udzielania zamówie publicznych na dostawy (Dz.U. L 199, str. 1), a tak e w przypadku art. 45 ust. 2 lit. e) i f)
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane, dostawy i usugi (Dz.U. L 134, str. 114), która wesza w ycie w dniu
31 stycznia 2006 r. Nie istnieje zatem jakakolwiek ró nica midzy tymi dwoma sformuowaniami.
28. Na gruncie tych wanie rozwa a nale y dokona analizy ró nych sytuacji, do których odwouje si sd krajowy.
29. Po drugie, sd krajowy zwraca si z pytaniem, czy dla wypenienia swoich zobowiza w zakresie skadek na ubezpieczenie spoeczne i podatków usugodawca powinien „w chwili upywu terminu do zo enia wniosku o dopuszczenie do udziau
w przetargu lub w ka dym razie w okresie poprzedzajcym udzielenie zamówienia”
dokona „cakowitej i terminowej” patnoci.
30. W celu okrelenia momentu, do którego nale y si odnie dla dokonania oceny czy
kandydat wypeni swoje zobowizania, zwa ywszy e art. 29 akapit pierwszy lit. e) i f)
dyrektywy odsya do przepisów prawnych pastw czonkowskich dla okrelenia treci pojcia „wypeni swoje zobowizania” oraz e ustawodawca wspólnotowy nie
zmierza do jednolitego stosowania tego artykuu we Wspólnocie, logicznie nale y
uzna , e to samo odesanie do przepisów krajowych obowizuje jeli chodzi o okrelenie tego momentu.
31. Do krajowych przepisów nale y zatem okrelenie terminu, do którego lub w przecigu którego zainteresowani powinni dokona patnoci odpowiadajcych ich zobowizaniom lub te – jeli chodzi o inne sytuacje uwzgldnione przez sd krajowy
i które zostay omówione w pkt 34-39 niniejszego wyroku – udowodni spenienie
przesanek póniejszego uregulowania. Terminem tym mo e by w szczególnoci
data upywu terminu do zo enia wniosku o dopuszczenie do udziau w zamówieniu,
data nadania przesyki z zaproszeniem do zo enia oferty, data upywu terminu do
zo enia ofert kandydatów, data dokonania oceny ofert przez instytucj zamawiajc,
czy nawet moment bezporednio poprzedzajcy udzielenie zamówienia.
32. Nale y jednak sprecyzowa , e obowizujce we wszystkich procedurach udzielania zamówie publicznych zasady przejrzystoci i równego traktowania, w myl
których przesanki materialne i formalne dotyczce udziau w zamówieniu powinny by z góry okrelone, stawiaj wymóg jasnego okrelenia terminu i podania go
do publicznej wiadomoci, tak aby zainteresowani mogli dokadnie pozna wymogi procedury oraz uzyska pewno , e takie same wymogi obowizuj wszystkich
konkurentów. Termin ten mog okrela przepisy krajowe lub jego okrelenie mo e
zosta w nich powierzone instytucjom zamawiajcym.
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33. Tak wic za kandydata, który wypeni swoje zobowizania uwa a si tego, kto w terminie, o którym mowa powy ej w pkt 31, dokona cakowitej patnoci z tytuu jego
zadu enia w zakresie ubezpieczenia spoecznego i podatków, z zastrze eniem omówionych w pkt 34-39 niniejszego wyroku przypadków póniejszego uregulowania
albo wniesienia skargi administracyjnej lub sdowej. Zwyke rozpoczcie dokonywania patnoci w danym momencie, dowód powiadczajcy zamiar patnoci czy
te dowód zdolnoci nansowej do uregulowania, które nastpi po tym momencie
nie s wystarczajce, gdy naruszayby zasad równego traktowania kandydatów.
34. Po trzecie, wniosek sdu krajowego dotyczy zasadniczo kwestii czy za zgodn
z art. 29 akapit pierwszy lit. e) i f) dyrektywy mo na uzna krajow regulacj lub
praktyk administracyjn, która w celu dopuszczenia usugodawców do postpowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przyznaje im mo liwo póniejszego uregulowania ich sytuacji w dziedzinie podatków lub ubezpieczenia spoecznego na podstawie przyjtych przez dane pastwo czonkowskie instrumentów obniajcych zobowizania podatkowe albo amnestii podatkowej lub na podstawie ugody
administracyjnej majcej na celu rozo enie na raty lub zmniejszenie zadu enia.
35. Nale y zaznaczy w tym wzgldzie, e jak susznie zauwa a rzecznik generalny
w pkt 29 swojej opinii, kwota i wymagalno zobowiza w dziedzinie podatków
i ubezpieczenia spoecznego s zde niowane w prawie krajowym. Tak samo do prawa krajowego nale y równie , jak pokrelono ju powy ej w pkt 25, okrelenie treci
i zakresu pojcia „wypeni swoje zobowizania”. Ponadto terminem decydujcym
w tym wzgldzie jest termin okrelony w przepisach krajowych, jak wyjaniono
w pkt 31 niniejszego wyroku.
36. Zatem krajowa regulacja lub praktyka administracyjna, zgodnie z którymi w przypadku instrumentów obni ajcych zobowizania podatkowe albo amnestii podatkowej lub wskutek ugody administracyjnej dani kandydaci s uznani za podmioty
majce uregulowan sytuacj w zakresie ich zobowiza w celu dopuszczenia ich do
postpowania w sprawie udzielenia zamówienia jest zgodna z art. 29 akapit pierwszy
lit. e) i f) dyrektywy pod warunkiem, e zainteresowani w terminie, o którym mowa
w pkt 31 niniejszego wyroku, przedstawi dowód skorzystania z instrumentu obni enia zobowiza podatkowych albo z amnestii podatkowej lub z ugody administracyjnej dotyczcej ich zadu enia.
37. W kocu wniosek sdu krajowego dotyczy skutków, jakie nale y wiza z wniesieniem przez kandydata skargi administracyjnej lub sdowej na decyzj waciwych
organów podatkowych lub do spraw ubezpiecze spoecznych dla stwierdzenia, czy
kandydat ten ma uregulowan sytuacj w zakresie zobowiza w celu dopuszczenia
go do postpowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
38. Nale y uzna , e odesanie w art. 29 akapit pierwszy lit. e) i f) dyrektywy do prawa
krajowego zachowuje wa no tak e w tej kwestii. Niemniej jednak skutki wniesienia skargi administracyjnej lub sdowej s cile zwizane z wykonywaniem i poszanowaniem fundamentalnych praw w zakresie ochrony sdowej, których przestrzeganie zapewnia równie wspólnotowy porzdek prawny. Krajowe uregulowania,
które pomijayby cakowicie skutki wniesienia skargi administracyjnej lub sdowej
dla mo liwoci wzicia udziau w postpowaniu w sprawie udzielenia zamówienia,
groziyby naruszeniem podstawowych praw zainteresowanych podmiotów.
39. Do krajowego porzdku prawnego nale y zatem – przy uwzgldnieniu tego ograniczenia – okrelenie, czy wniesienie skargi administracyjnej lub sdowej pociga za
sob skutki, które zobowizuj instytucj zamawiajc do uznania, e dany kandydat
ma uregulowan sytuacj w zakresie zobowiza, do czasu wydania ostatecznej decyzji, w celu dopuszczenia go do postpowania w sprawie udzielenia zamówienia,
pod warunkiem, e skarga taka zostanie wniesiona z zachowaniem terminu, o którym
mowa w pkt 31 niniejszego wyroku.
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40. Na przedstawione pytania nale y zatem udzieli odpowiedzi, e art. 29 akapit pierwszy lit. e) i f) dyrektywy nie stoi na przeszkodzie krajowej regulacji lub krajowej
praktyce administracyjnej, zgodnie z którymi usugodawca, który w chwili upywu
terminu do zo enia wniosku o dopuszczenie do udziau w zamówieniu nie wypeni
swoich zobowiza w zakresie skadek na ubezpieczenie spoeczne oraz podatków
poprzez dokonanie odpowiednich patnoci w caoci, mo e uregulowa swoj sytuacj w terminie póniejszym
- na podstawie przyjtych przez pastwo instrumentów amnestii podatkowej lub
obni enia zobowiza podatkowych, lub
- na podstawie ugody administracyjnej majcej na celu rozo enie na raty lub
zmniejszenie zadu enia, lub
- poprzez wniesienie skargi administracyjnej lub sdowej,
pod warunkiem, e udowodni w terminie okrelonym przez krajow regulacj lub
krajow praktyk administracyjn skorzystanie z takich instrumentów, takiej ugody
lub wniesienie takiej skargi w tym terminie.

W przedmiocie kosztów
41. Dla stron postpowania przed sdem krajowym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sdem; do niego zatem nale y rozstrzygnicie o kosztach. Koszty poniesione w zwizku z przedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni poniesione przez strony postpowania przed sdem
krajowym, nie podlegaj zwrotowi.
Z powy szych wzgldów Trybuna (pierwsza izba) orzeka, co nastpuje:
Artyku 29 akapit pierwszy lit. e) i f) dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia
18 czerwca 1992 r. odnoszcej si do koordynacji procedur udzielania zamówie
publicznych na usugi nie stoi na przeszkodzie krajowej regulacji lub krajowej praktyce administracyjnej, zgodnie z którymi usugodawca, który w chwili
upywu terminu do zo enia wniosku o dopuszczenie do udziau w zamówieniu
nie wypeni swoich zobowiza w zakresie skadek na ubezpieczenie spoeczne
oraz podatków poprzez dokonanie odpowiednich patnoci w caoci, mo e uregulowa swoja sytuacj w terminie pó niejszym
- na podstawie przyj tych przez pastwo instrumentów amnestii podatkowej
lub obni enia zobowiza podatkowych, lub
- na podstawie ugody administracyjnej majcej na celu rozo enie na raty lub
zmniejszenie zadu enia, lub
- poprzez wniesienie skargi administracyjnej lub sdowej,
pod warunkiem, e udowodni w terminie okrelonym przez krajow regulacj
lub krajow praktyk administracyjn skorzystanie z takich instrumentów, takiej ugody lub wniesienie takiej skargi w tym terminie.

Podpisy

* Jzyk postpowania: woski.
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Orzeczenie z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie C-410/04 ANAV
WYROK TRYBUNAU (pierwsza izba)
z dnia 6 kwietnia 2006 r.(*)
Swoboda wiadczenia usug – Usugi z zakresu lokalnego transportu publicznego –
Udzielenie zamówienia bez przeprowadzenia przetargu – Udzielenie zamówienia przez
organ publiczny na rzecz przedsibiorstwa, w której kapitale posiada on udzia
W sprawie C-410/04
majcej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, zo ony przez Tribunale amministrativo regionale per la Puglia
(Wochy) postanowieniem z dnia 22 lipca 2004 r., które wpyno do Trybunau w dniu
27 wrzenia 2004 r., w postpowaniu:
Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV)
przeciwko
Comune di Bari,
AMTAB Servizio SpA,

TRYBUNA (pierwsza izba),
w skadzie: P. Jann, prezes izby, J.N. Cunha Rodrigues (sprawozdawca), K. Lenaerts,
M. Ileši i E. Levits, sdziowie,
rzecznik generalny: L.A. Geelhoed,
sekretarz: M. Ferreira, gówny administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 27 padziernika 2005 r.,
rozwa ywszy uwagi przedstawione:
- w imieniu Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) przez C. Colapinta, avvocato,
- w imieniu Comune di Bari przez R. Verna, B. Capruzzi i R. Ciof , avvocati,
- w imieniu AMTAB Servizio SpA przez G. Notarnicol i V. Caputiego Jambrenghiego, avvocati,
- w imieniu rzdu woskiego przez I.M. Bragugli, dziaajcego w charakterze penomocnika, wspieranego przez G. Fienga, avvocato dello Stato,
- w imieniu rzdu niemieckiego przez C. Schulze-Bahr, dziaajc w charakterze penomocnika,
- w imieniu rzdu austriackiego przez M. Fruhmanna, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu rzdu polskiego przez T. Nowakowskiego, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez X. Lewisa i D. Recchi, dziaajcych w charakterze penomocników,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2006 r.,
wydaje nastpujcy
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Wyrok
1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykadni art. 43, 49
i 86 WE.
2. Wniosek ten zosta przedo ony w ramach sporu midzy Associazione Nazionale
Autotrasporto Viaggiatori (zwanego dalej „ANAV”) a Comune di Bari (gmin Bari)
i AMTAB Servizio SpA (zwanej dalej „AMTB Servizio”) w przedmiocie udzielenia
tej ostatniej zamówienia na usugi z zakresu transportu publicznego na terenie wspomnianej gminy.
Ramy prawne
Uregulowania wspólnotowe
3. Artyku 43 WE stanowi:
„Ograniczenia swobody przedsibiorczoci obywateli jednego Pastwa Czonkowskiego na terytorium innego Pastwa Czonkowskiego s zakazane w ramach poni szych postanowie. […]
Z zastrze eniem postanowie rozdziau dotyczcego kapitau, swoboda przedsibiorczoci obejmuje podejmowanie i wykonywanie dziaalnoci prowadzonej na wasny
rachunek, jak równie zakadanie i zarzdzanie przedsibiorstwami, a zwaszcza
spókami w rozumieniu artykuu 48 akapit drugi, na warunkach okrelonych przez
ustawodawstwo pastwa przyjmujcego dla wasnych obywateli”.
4. Artyku 46 WE stanowi:
„1. Postanowienia niniejszego rozdziau oraz rodki podjte na ich podstawie nie przesdzaj o zastosowaniu przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych
przewidujcych szczególne traktowanie cudzoziemców, uzasadnione wzgldami porzdku publicznego, bezpieczestwa publicznego lub zdrowia publicznego.
2. Rada, stanowic zgodnie z procedur okrelon w artykule 251, uchwala dyrektywy w celu koordynacji powy szych postanowie”.
5. Artyku 49 akapit pierwszy WE przewiduje:
„W ramach poni szych postanowie ograniczenia w swobodnym wiadczeniu usug
wewntrz Wspólnoty s zakazane w odniesieniu do obywateli Pastw Czonkowskich majcych swe przedsibiorstwo w pastwie Wspólnoty innym ni pastwo odbiorcy wiadczenia”.
6. Artyku 86 ust. 1 WE stanowi:
„Pastwa Czonkowskie w odniesieniu do przedsibiorstw publicznych i przedsibiorstw, którym przyznaj prawa specjalne lub wyczne, nie wprowadzaj ani nie
utrzymuj adnego rodka sprzecznego z normami niniejszego Traktatu, w szczególnoci z normami przewidzianymi w artykuach 12 oraz 81–89”.
Uregulowania krajowe
7. Jeli chodzi o ustawodawstwo woskie, art. 113 Decreto Legislativo nr 267 w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustaw w sprawie organizacji jednostek samorzdu
terytorialnego z dnia 18 sierpnia 2000 r. (dodatek zwyky do GURI nr 227 z dnia
28 wrzenia 2000 r., zwanego dalej „Decreto Legislativo nr 267/2000”) zosta zmieniony przez art. 14 Decreto Legge nr 269 w sprawie przepisów o charakterze doranym przyjtych w celu wspierania rozwoju i skorygowania funkcjonowania nansów
publicznych z dnia 30 wrzenia 2003 r. (dodatek zwyky do GURI nr 229 z dnia
2 padziernika 2003 r., zwanego dalej „Decreto Legge nr 269/2003”). W nowym
brzmieniu art. 113 ust. 5 Decreto Legislativo nr 267/2000 przewiduje:
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„wiadczenie usug ma miejsce zgodnie z uregulowaniami sektorowymi i z poszanowaniem prawa Unii Europejskiej, przy czym zamówienie publiczne jest udzielane:
a) spókom kapitaowym wyonionym w drodze przetargu publicznego;
b) spókom o kapitale mieszanym publiczno-prywatnym, w których prywatny
wspólnik jest wyoniony w drodze przetargu publicznego gwarantujcego przestrzeganie uregulowa krajowych i wspólnotowych z zakresu konkurencji zgodnie z wytycznymi wydanymi przez waciwe wadze w formie przepisów szczególnych i okólników;
c) spókom nale cym w peni do Skarbu Pastwa, pod warunkiem e organ lub
organy publiczne posiadajce udzia w kapitale sprawuj nad danym podmiotem
kontrol analogiczn do tej, jak sprawuj nad wasnymi su bami, i spóka ta
prowadzi swoj podstawow dziaalno wspólnie z organem lub organami publicznymi, które posiadaj w niej udziay”.

Post powanie przed sdem krajowym i pytanie prejudycjalne
8. Zgodnie z postanowieniem odsyajcym AMTAB Servizio jest spók akcyjn,
w której cao kapitau zakadowego posiada Comune di Bari i której dziaalno
ogranicza si jedynie do wiadczenia usug z zakresu transportu publicznego na terenie tej gminy. Wspomniana spóka podlega w peni kontroli Comune di Bari.
9. W postanowieniu tym wskazano, e zgodnie ze statutem ANAV reprezentuje przedsibiorstwa wiadczce krajowe i midzynarodowe usugi z zakresu przewozów pasaerskich oraz prowadzce dziaalno zwizan z transportem i do jego obowizków
nale y midzy innymi nadzorowanie waciwego funkcjonowania usug publicznych
z zakresu transportu miejskiego i podmiejskiego w interesie spóek wiadczcych
takie usugi.
10. Decyzj z dnia 17 lipca 2003 r. Comune di Bari wszcza procedur przetargu publicznego w celu udzielenia zamówienia na usugi z zakresu transportu publicznego
na terenie tej gminny.
11. W nastpstwie zmiany art. 113 ust. 5 Decreto Legislativo nr 267/2000 przez art. 14
Decreto Legge nr 269/2003 Comune di Bari, decyzj z dnia 9 padziernika 2003 r.,
odstpia od tej procedury przetargu.
12. Decyzj z dnia 18 grudnia 2003r. wspomniana gmina zlecia wykonywanie tych
usug bezporednio AMTAB Servizio na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia
31 grudnia 2012 r.
13. Skarg noty kowan w dniu 1 marca 2004 r. i wniesion do Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia w dniu 9 marca 2004 r. ANAV wniós o uchylenie wspomnianej decyzji oraz wszystkich aktów powizanych z ni lub wydanych na jej podstawie,
podnoszc, e stanowi one naruszenie prawa wspólnotowego, a w szczególnoci
art. 3, 16, 43, 49, 50, 51, 70–72, 81, 82, 86 i 87 WE.
14. Po zapoznaniu si z t argumentacj Tribunale amministrativo regionale per la Puglia
postanowi zawiesi postpowanie i zwróci si do Trybunau z nastpujcym pytaniem prejudycjalnym:
„Czy art. 113 ust. 5 Decreto Legislativo nr 267/2000 w brzmieniu zmienionym przez
art. 14 Decreto Legge nr 269/2003 jest zgodny z prawem wspólnotowym, w szczególnoci z obowizkiem przejrzystoci i wolnej konkurencji, o których mowa
w art. 43, 49 i 86 WE, w zakresie w jakim nie nakada on adnego ograniczenia na
administracj publiczn w kwestii swobodnego wyboru sporód ró norodnych form
udzielania zamówie na usugi publiczne, a w szczególnoci wyboru midzy udzielaniem zamówie na usugi publiczne w trybie przetargu publicznego a bezporednim
udzieleniem zamówienia spóce cakowicie kontrolowanej przez Skarb Pastwa?”.
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W przedmiocie pytania prejudycjalnego
15. W pytaniu sd krajowy zmierza w istocie do ustalenia, czy prawo wspólnotowe,
a w szczególnoci obowizek przejrzystoci i wolnej konkurencji, o których mowa
w art. 43, 49 i 86 WE, stoi na przeszkodzie istnieniu przepisów prawa krajowego,
takich jak bdce przedmiotem postpowania przed sdem krajowym, które nie nakadaj na organ publiczny adnego ograniczenia w kwestii swobodnego wyboru
sporód ró norodnych form udzielania zamówie na usugi publiczne, a w szczególnoci midzy procedur przetargu publicznego a bezporednim udzieleniem zamówienia spóce, w której organ ten posiada cao kapitau.
16. Z akt postpowania przed sdem krajowym wynika, e usugi z zakresu transportu publicznego na terytorium Comune di Bari s odpatne, przynajmniej w czci, poprzez
zakup biletów przez osoby z nich korzystajce. Taki system odpatnoci charakteryzuje koncesj na wiadczenie usug publicznych (wyrok z dnia 13 padziernika 2005 r.
w sprawie C-458/03 Parking Brixen, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 40).
17. Bezsporne jest, e koncesje na wiadczenie usug publicznych s wyczone z zakresu stosowania dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszcej si
do koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na usugi (Dz.U. L 209,
str. 1) (ww. wyrok w sprawie Parking Brixen, pkt 42). Dyrektywa ta zostaa zastpiona dyrektyw 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane, dostawy i usugi (Dz.U. L 134, str. 114), której art. 17 przewiduje wyranie, e
nie stosuje si jej do koncesji na usugi.
18. Mimo e umowy koncesyjne na wiadczenie usug publicznych s wyczone z zakresu stosowania dyrektywy 92/50, zastpionej dyrektyw 2004/18, organy wadzy
publicznej udzielajce koncesji s niemniej zobowizane do przestrzegania podstawowych zasad traktatu WE ogólnie, a w szczególnoci zasady niedyskryminacji ze
wzgldu na przynale no pastwow (zob. podobnie wyrok z dnia 7 grudnia 2000 r.
w sprawie C-324/98 Telaustria i Telefonadress, Rec. str. I-10745, pkt 60, wyrok
z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie C-231/03 Coname, dotychczas nieopublikowany
w Zbiorze, pkt 16, oraz ww. wyrok w sprawie Parking Brixen, pkt 46).
19. Szczegóowe postanowienia traktatu znajdujce zastosowanie do koncesji na wiadczenie usug publicznych zawarte s w szczególnoci w art. 43 i 49 WE (ww. wyrok
w sprawie Parking Brixen, pkt 47).
20. Poza zasad niedyskryminacji ze wzgldu na przynale no pastwow do koncesji
na wiadczenie usug publicznych winna mie równie zastosowanie zasada równoci traktowania oferentów, nawet w przypadku braku dyskryminacji ze wzgldu na
przynale no pastwow (ww. wyrok w sprawie Parking Brixen, pkt 48).
21. Zasady równoci traktowania i niedyskryminacji ze wzgldu na przynale no pastwow pocigaj za sob midzy innymi obowizek przejrzystoci, który pozwala
organowi wadzy publicznej udzielajcemu koncesji na upewnienie si, e zasady te
s przestrzegane. Ten obowizek przejrzystoci, który ci y na wspomnianym organie, polega na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu jawnoci, umo liwiajcego otwarcie na konkurencj procesu udzielania
koncesji na usugi i kontrol bezstronnoci postpowa przetargowych (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Telaustria i Telefonadress, pkt 61 i 62, oraz ww. wyrok
w sprawie Parking Brixen, pkt 49).
22. Co do zasady cakowity brak postpowania przetargowego w przypadku udzielenia
koncesji na wiadczenie usug publicznych, takich jak bdce przedmiotem postpowania przed sdem krajowym, nie jest zgodny ani z wymogami art. 43 i 49 WE, ani
te z zasadami równoci traktowania, niedyskryminacji i przejrzystoci (ww. wyrok
w sprawie Parking Brixen, pkt 50).
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23. Ponadto z art. 86 ust. 1 WE wynika, e pastwa czonkowskie nie mog utrzymywa
w mocy przepisów krajowych, które zezwalaj na udzielenie koncesji na wiadczenie usug publicznych bez przeprowadzenia postpowania przetargowego, poniewa
takie udzielenie narusza postanowienia art. 43 WE lub art. 49 WE, lub zasady równoci traktowania, niedyskryminacji i przejrzystoci (ww. wyrok w sprawie Parking
Brixen, pkt 52).
24. Jednak e w dziedzinie koncesji na wiadczenie usug publicznych stosowanie norm
wyra onych w art. 12, 43 i 49 WE, jak równie zasad ogólnych, których stanowi one
szczególny wyraz, jest wyczone, jeli kontrola sprawowana przez organ publiczny
udzielajcy koncesji nad podmiotem, który uzyska koncesj, jest analogiczna do tej,
jak sprawuje on nad wasnymi su bami, a zarazem podmiot ten prowadzi swoj
podstawow dziaalno wspólnie z organem, który posiada w nim udziay (ww. wyrok w sprawie Parking Brixen, pkt 62).
25. Przepisy krajowe, które dosownie oddaj tre przesanek wskazanych w poprzednim
punkcie, jak to ma miejsce w przypadku art. 113 ust. 5 Decreto Legislativo nr 267/2000,
zmienionego przez Decreto Legge nr 269/2003, s co do zasady zgodne z prawem
wspólnotowym, przy czym nale y podkreli , e wykadnia tych przepisów winna by
dokonywana równie w zgodzie z wymogami prawa wspólnotowego.
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Nale y wskaza , e poniewa mamy tutaj do czynienia z odstpstwem od ogólnych
zasad prawa wspólnotowego, dwie przesanki wymienione w pkt 24 niniejszego wyroku podlegaj wykadni zaw ajcej i na podmiocie, który zamierza z niego skorzysta , spoczywa ci ar udowodnienia rzeczywistego wystpowania nadzwyczajnych
okolicznoci uzasadniajcych to odstpstwo (zob. wyrok z dnia 11 stycznia 2005 r.
w sprawie C-26/03 Stadt Halle i RPL Lochau, Zb.Orz. str. I-1, pkt 46, oraz ww. wyrok w sprawie Parking Brixen, pkt 63).

27. Zgodnie z przedo onymi Trybunaowi na pimie uwagami AMTAB Servizio Comune di Bari zdecydowaa w dniu 27 grudnia 2002 r. o dokonaniu przeniesienia
wasnoci 80% udziaów posiadanych przez ni w kapitale tej spóki i w tym celu
w dniu 21 maja 2004 r. wydaa decyzj o wszczciu postpowania przetargowego,
aby wyoni wikszociowego wspólnika prywatnego. Informacja ta zostaa potwierdzona przez ANAV podczas rozprawy przed Trybunaem.
28. Niemniej jednak w trakcie tej rozprawy Comune di Bari podniosa, e zdecydowaa si ona nie odstpowa swych udziaów w kapitale AMTAB Servizio. W dniu
13 stycznia 2005 r. zdecydowaa si ona nie wykona swej uprzedniej decyzji i nie
prywatyzowa tej spóki. Decyzja ta nie zostaa zaczona do akt postpowania przed
sdem krajowym, poniewa zostaa wydana po wydaniu postanowienia odsyajcego.
29. W takim przypadku to do sdu krajowego, a nie do Trybunau, nale y rozpoznanie
kwestii, czy Comune di Bari zamierza umo liwi nabycie kapitau AMTAB Servizio
udziaowcom prywatnym. Jednak e w celu udzielenia temu sdowi informacji u ytecznych dla rozstrzygnicia zawisego przed nim sporu, nale y dokona nastpujcych ucile.
30. Jeli w okresie obowizywania umowy bdcej przedmiotem postpowania przed sdem krajowym kapita AMTAB Servizio zostanie odprzedany udziaowcom prywatnym, to skutkiem dokonania tego bdzie udzielenie koncesji na wiadczenie usug
publicznych spóce o kapitale mieszanym z pominiciem procedury przetargu, co
stanowi naruszenie celów, do których osignicia zmierza prawo wspólnotowe (zob.
podobnie wyrok z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie C-29/04 Komisja przeciwko
Austrii, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 48).
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31. W istocie nawet mniejszociowy udzia przedsibiorstwa prywatnego w kapitale
spóki, w której udzia posiada równie organ publiczny udzielajcy koncesji, wycza w ka dym razie to, e ten organ publiczny mo e sprawowa nad tak spók
kontrol analogiczn do tej, jak sprawuje nad wasnymi su bami (zob. podobnie
ww. wyrok w sprawie Stadt Halle i RPL Lochau, pkt 49).
32. W konsekwencji skoro spóka, której przyznano koncesj, jest spók otwart, cho by w czci, na udzia kapitau prywatnego, to okoliczno ta sprawia, e nie mo na
jej uzna za „wewntrzn” struktur wiadczc usugi publiczne w imieniu jednostki samorzdu terytorialnego posiadajcej w niej udziay (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie Coname, pkt 26).
33. Majc na uwadze powy sze rozwa ania, na przedo one pytanie nale y odpowiedzie
w ten sposób, e art. 43, 49 i 86 WE oraz zasady równoci traktowania, niedyskryminacji ze wzgldu na przynale no pastwow i przejrzystoci nie stoj na przeszkodzie istnieniu przepisów prawa krajowego, które pozwalaj organowi publicznemu
na bezporednie udzielenie zamówienia na wiadczenie usug publicznych spóce,
w której posiada on cao kapitau, pod warunkiem e organ publiczny sprawuje nad
t spók kontrol analogiczn do tej, jak sprawuje nad wasnymi su bami, i spóka
ta prowadzi swoj podstawow dziaalno wspólnie z organem, który posiada w niej
udziay.

W przedmiocie kosztów
34. Dla stron postpowania przed sdem krajowym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sdem; do niego zatem nale y rozstrzygnicie o kosztach. Koszty poniesione w zwizku z przedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni poniesione przez strony postpowania przed sdem
krajowym, nie podlegaj zwrotowi.
Z powy szych wzgldów Trybuna (pierwsza izba) orzeka, co nastpuje:
Artykuy 43, 49 i 86 WE oraz zasady równoci traktowania, niedyskryminacji ze
wzgldu na przynale no pastwow i przejrzystoci nie stoj na przeszkodzie istnieniu przepisów prawa krajowego, które pozwalaj organowi publicznemu na bezporednie udzielenie zamówienia na wiadczenie usug publicznych spóce, w której posiada on cao kapitau, pod warunkiem e organ publiczny sprawuje nad t
spók kontrol analogiczn do tej, jak sprawuje nad wasnymi su bami, i spóka ta
prowadzi swoj podstawow dziaalno wspólnie z organem, który posiada w niej
udziay.

Podpisy

* Jzyk postpowania: woski.

Orzeczenie z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-340/04 Carbotermo
WYROK TRYBUNAU (pierwsza izba)
z dnia 11 maja 2006 r. (*)
Dyrektywa 93/36/EWG – Zamówienia publiczne na dostawy – Udzielenie zamówienia
bez przetargu – Udzielenie zamówienia na rzecz przedsibiorstwa, którego instytucja
zamawiajca jest akcjonariuszem
W sprawie C-340/04
majcej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, zo ony przez Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
(Wochy) postanowieniem z dnia 27 maja 2004 r., które wpyno do Trybunau w dniu
9 sierpnia 2004 r., w postpowaniu:
Carbotermo SpA,
Consorzio Alisei,
przeciwko
Comune di Busto Arsizio,
AGESP SpA,
przy udziale:
Associazione Nazionale Imprese Gestione servizi tecnici integrati (AGESI),

TRYBUNA (pierwsza izba),
w skadzie: P. Jann, prezes izby, K. Schiemann, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues (sprawozdawca) i E. Levits, sdziowie,
rzecznik generalny: C. Stix–Hackl,
sekretarz: C. Strömholm, administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 listopada 2005 r.,
rozwa ywszy uwagi przedstawione:
-

w imieniu Carbotermo SpA przez A. Sansone i P. Sansonego, avvocati,
w imieniu Consorzio Alisei wraz z AGESI przez B. Becchiego i L. Grillo, avvocati,
w imieniu le Comune di Busto Arsizio przez C. Caputo, avvocatessa,
w imieniu AGESP SpA przez A. Sciumègo i D. Tassana Mazzocca, avvocati,
w imieniu rzdu woskiego przez I. M. Bragugli, dziaajcego w charakterze penomocnika oraz przez G. Fienga, avvocato dello Stato,
- w imieniu rzdu niemieckiego przez W.–D. Plessinga, dziaajcego w charakterze
penomocnika,
- w imieniu rzdu austriackiego przez M. Fruhmanna, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu rzdu polskiego przez T. Nowakowskiego, dziaajcego w charakterze penomocnika,
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- w imieniu rzdu Zjednoczonego Królestwa przez M. Hoskinsa, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez X. Lewisa i D. Recchia, dziaajcych w charakterze penomocników,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2006 r.,
wydaje nastpujcy

Wyrok
1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykadni dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynujcej procedury udzielania
zamówie publicznych na dostawy (Dz.U. L 199, str. 1).
2. Wniosek ten zosta zo ony w ramach sporu pomidzy przedsibiorstwami Carbotermo SpA (zwan dalej „Carbotermo”) i Consorzio Alisei a Comune di Busto Arsizio
(zwan dalej „gmin Busto Arsizio”) i przedsibiorstwem AGESP SpA (zwanym dalej
„AGESP”), dotyczcego udzielenia temu ostatniemu zamówienia na dostaw paliw,
a tak e na usugi polegajce na konserwacji oraz dostosowaniu do wymogów technicznych i prawnych urzdze grzewczych w budynkach nale cych do tej gminy.

Ramy prawne
Uregulowanie wspólnotowe
3. Artyku 1 lit. a) i b) dyrektywy 93/36 stanowi:
„Dla celów niniejszej dyrektywy:
a) »zamówieniami publicznymi na dostawy« s: umowy o charakterze odpatnym,
zawierane na pimie midzy dostawc (osob zyczn lub prawn) a jedn z instytucji zamawiajcych, okrelonych w lit. b) poni ej, których przedmiotem jest
kupno, leasing, dzier awa, najem lub kupno na raty, z opcj lub bez opcji zakupu
towarów. Dostawa tych produktów mo e ponadto obejmowa czynnoci montau i instalacji;
b) »instytucjami zamawiajcymi« s: Pastwo, jednostki samorzdu terytorialnego,
podmioty prawa publicznego lub zwizki zawarte przez co najmniej jedn tak
jednostk lub podmiot prawa publicznego;
»podmiot prawa publicznego« oznacza ka dy podmiot:
- ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym,
który nie ma charakteru przemysowego lub handlowego, oraz
- posiadajcy osobowo prawn, oraz
nansowany w przewa ajcej czci przez Pastwo, jednostki samorzdu
terytorialnego lub przez inne podmioty prawa publicznego; lub je eli jego
zarzd podlega nadzorowi ze strony tych instytucji; lub je eli ponad poow
skadu jego organu administracji, zarzdu lub nadzoru stanowi osoby mianowane przez Pastwo, jednostki samorzdu terytorialnego lub przez inne
podmioty prawa publicznego;
[...]”
4. Artyku 6 tej dyrektywy przewiduje:
„1. Przy udzielaniu zamówie publicznych na dostawy instytucje zamawiajce stosuj […] [procedury otwarte, procedury ograniczone i procedury negocjacyjne]
w przypadkach wskazanych poni ej.
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2. Instytucje zamawiajce mog udziela zamówie na dostawy w procedurze negocjacyjnej, je eli […]
3. Instytucje zamawiajce mog udziela zamówie publicznych na dostawy w procedurze negocjacyjnej, bez uprzedniej publikacji ogoszenia o przetargu, w nastpujcych przypadkach:
[…]
4. We wszystkich innych przypadkach, instytucje zamawiajce udzielaj zamówie
na dostawy w procedurze otwartej lub ograniczonej”.
5. Artyku 1 pkt 3 dyrektywy Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r., koordynujcej procedury udzielania zamówie publicznych przez podmioty dziaajce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.U. L 199,
str. 84), stanowi:
„W rozumieniu niniejszej dyrektywy:
[…]
3) »przedsibiorstwem powizanym« jest ka de przedsibiorstwo, którego roczne sprawozdania nansowe s skonsolidowane ze sprawozdaniami podmiotu
zamawiajcego, zgodnie z wymogami siódmej dyrektywy Rady 83/349/EWG
z dnia 13 czerwca 1983 r., wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) traktatu
EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozda nansowych […] [Dz.U. L 193,
str. 1], lub w przypadku podmiotów, które nie podlegaj tej dyrektywie, ka de
przedsibiorstwo, na które podmiot zamawiajcy mo e wywiera , bezporednio
lub porednio, dominujcy wpyw w rozumieniu ust. 2, lub przedsibiorstwo,
które mo e wywiera dominujcy wpyw na podmiot zamawiajcy, lub które
wspólnie z podmiotem zamawiajcym podlega dominujcemu wpywowi innego przedsibiorstwa z uwagi na wasno , zaanga owanie nansowe lub reguy
okrelajce jego dziaanie”. [tumaczenie nieo cjalne]
6. Artyku 13 powoanej dyrektywy stanowi:
„1. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówie na usugi, które:
a) podmiot zamawiajcy udziela przedsibiorstwu powizanemu;
b) s udzielane przez wspólne przedsibiorstwo utworzone przez pewn liczb
podmiotów zamawiajcych w celu prowadzenia odpowiedniej dziaalnoci
w rozumieniu art. 2 ust. 2 jednemu z tych podmiotów zamawiajcych lub
przedsibiorstwu powizanemu z jednym z tych podmiotów zamawiajcych,
pod warunkiem e nie mniej ni 80% przecitnych przychodów tego przedsibiorstwa, pochodzcych z usug wykonywanych na terenie Wspólnoty w okresie
poprzedzajcych trzech lat, pochodzi ze wiadczenia takich usug przedsibiorstwom powizanym.
Je eli wicej ni jedno powizane z podmiotem zamawiajcym przedsibiorstwo
wiadczy takie same lub podobne usugi, nale y bra pod uwag cakowity przychód pochodzcy ze wiadczenia usug przez te przedsibiorstwa.
2. Podmioty zamawiajce s zobowizane przekazywa Komisji, na jej wniosek,
nastpujce informacje dotyczce stosowania przepisów ust. 1:
-

nazw przedsibiorstw,
charakter i warto zamówie na usugi,
dowody, jakie Komisja uzna za niezbdne do wykazania, i stosunki
pomidzy przedsibiorstwem, któremu udzielono zamówienia, a podmiotem
zamawiajcym s zgodne z wymogami niniejszego artykuu”.
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Prawo woskie
7. Wyrokiem nr 5316 z dnia 18 wrzenia 2003 r. Consiglio di Stato orzeka, e jednostka samorzdu terytorialnego miaa prawo udzieli zamówienia na dostawy bez
przetargu w sytuacji, gdy sprawowaa nad dostawc kontrol analogiczn do tej, któr sprawuje nad wasnymi su bami i gdy dostawca wykonywa swoj dziaalnoci
w przewa ajcym zakresie na rzecz kontrolujcej go jednostki.

Post powanie przed sdem krajowym i pytania prejudycjalne
8. Carbotermo jest przedsibiorstwem specjalizujcym si w realizacji zamówie na
dostawy energii i obsug systemów ogrzewania, zarówno na rzecz klientów z sektora publicznego, jak i prywatnego.
9. Consorzio Alisei jest przedsibiorstwem zajmujcym si dostarczaniem produktów
energetycznych i wiadczeniem usug zwizanych z klimatyzacj i ogrzewaniem budynków.
10. AGESP Holding SpA (zwana dalej „AGESP Holding”) jest spók akcyjn utworzon
na podstawie uchway z dnia 24 wrzenia 1997 r. w drodze przeksztacenia Azienda
per la Gestione dei Servizi Pubblici stanowicego specjalne przedsibiorstwo gminy
Busto Arsizio. Udzia gminy Busto Arsizio w kapitale zakadowym AGESP Holding
wynosi obecnie 99,98%. Pozostaymi akcjonariuszami s gminy Castellanza, Dairago, Fagnano Olona, Gorla Minore, Marnate i Olgiate Olona, z których ka da posiada
po jednej akcji.
11. Zgodnie z art. 2 statutu AGESP Holding przedmiot jej dziaalnoci obejmuje wykonywanie usugi u ytecznoci publicznej w sektorach: gazowniczym, wodocigowym, utrzymania czystoci, transportowym, parkingowym, ani publicznych, aptek,
energii elektrycznej i ogrzewania, usug pogrzebowych oraz sygnalizacji drogowej.
12. Artyku 6 statutu stanowi:
„[…] Wikszo akcji jest zastrze ona dla [gminy Busto Arsizio].
[…]
Oprócz [gminy Busto Arsizio] do spóki mog przystpowa w charakterze akcjonariuszy inne lokalne jednostki publiczne (prowincje, gminy i ich zwizki), instytucje
gospodarcze i nansowe, zwizki terytorialne i bran owe, jak równie obywatele
wystpujcy jako osoby prywatne zgadzajce si z celami statutowymi […]”.
13. Artyku 7 statutu precyzuje:
„ aden akcjonariusz bdcy osob prywatn nie mo e posiada wicej ni 10% ogólnego kapitau zakadowego spóki [...]”.
14. Zgodnie z art. 18 statutu AGESP Holding sprawy spóki prowadzi zarzd.
15. Zgodnie z art. 26 statutu:
„Zarzdowi przysuguj pene kompetencje do prowadzenia spraw z zakresu zwykych czynnoci spóki, jak i spraw przekraczajcych ten zakres, z mo liwoci dokonywania wszelkich czynnoci, które uzna za niezbdne dla realizacji celu spóki,
z wyjtkiem jedynie takich czynnoci, które statut lub ustawa wyranie zastrzega do
kompetencji walnego zgromadzenia […]”.
16. AGESP jest spók akcyjn utworzon w dniu 12 lipca 2000 r. przez AGESP Holding, której kapita zakadowy nale y w 100% do AGESP Holding.
17. Zgodnie z art. 3 statutu AGESP w wersji zmienionej w zwizku z rozszerzeniem przedmiotu dziaalnoci spóki, który przedo ono sdowi krajowemu, przedmiotem dziaalnoci tej spóki jest wykonywanie czynnoci zwizanych z usugami u ytecznoci
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publicznej w sektorze gazowniczym, wodocigowym, utrzymania czystoci, transportowym, parkingowym, energii elektrycznej, ogrzewania, klimatyzacji, informatycznym i telekomunikacyjnym, obsugi instalacji podziemnych, owietleniowym,
jak równie wiadczenie ró norodnych usug na rzecz spóek powizanych.
18. Artyku 7 statutu AGESP stanowi:
„ aden z akcjonariuszy, z wyjtkiem spóki dominujcej AGESP Holding […], nie
mo e posiada akcji o wartoci przekraczajcej jedn dziesit kapitau zakadowego
spóki […]”.
19. Na podstawie art. 17 statutu sprawy AGESP prowadzi zarzd.
20. W tym zakresie art. 19 statutu precyzuje:
„Zarzdowi przysuguj pene kompetencje, bez adnych ogranicze, do prowadzenia spraw z zakresu zwykych czynnoci spóki, jak i spraw przekraczajcych ten
zakres”.
21. W dniu 22 wrzenia 2003 r. gmina Busto Arsizio ogosia przetarg na dostaw paliw,
a tak e na konserwacj oraz dostosowanie do wymogów technicznych i prawnych
urzdze grzewczych w budynkach komunalnych. Zamówienie, którego czn warto oszacowano na kwot 8 450 000 EUR powikszon o podatek od wartoci dodanej (VAT), obejmowao dostaw paliwa (w 4/5 oleju opaowego, a 1/5 metanu) na
kwot 5 700 000 EUR, konserwacj urzdze grzewczych na kwot 1 000 000 EUR
oraz dostosowanie do wymogów technicznych i prawnych tych urzdze na kwot
1 750 000 EUR.
22. Carbotermo zo ya ofert w dniu 22 listopada 2003 r. Consorzio Alisei przygotowaa
ofert, lecz jej nie zo ya w przepisanym terminie.
23. W dniu 21 listopada 2003 r. gmina Busto Arsizio, wobec wyroku Consiglio di Stato
nr 5316, wspomnianego w punkcie 7 niniejszego wyroku, postanowia zawiesi procedur przetargow do dnia 10 grudnia 2003 r.
24. Uchwa z dnia 10 grudnia 2003 r. gmina Busto Arsizio odwoaa przetarg, zastrzegajc sobie mo liwo udzielenia zamówienia bezporednio spóce AGESP.
25. Uchwa z dnia 18 grudnia 2003 r. gmina Busto Arsizio udzielia rozwa anego zamówienia bezporednio spóce AGESP. Uchwaa ta zostaa uzasadniona tym, e
AGESP speniaa obie przesanki udzielenia zamówienia publicznego bez przetargu
okrelone w orzecznictwie wspólnotowym i krajowym, czyli aby jednostka samorzdu terytorialnego sprawowaa nad podmiotem, któremu udzielia zamówienia,
kontrol analogiczn do tej, któr sprawuje nad wasnymi su bami i aby podmiot
ten wykonywa swoj dziaalnoci w przewa ajcym zakresie na rzecz kontrolujcej
go jednostki. Preambua tej uchway potwierdza, po pierwsze, e stosunek zale noci pomidzy AGESP a gmin Busto Arsizio wynika z faktu, e ta ostatnia posiada
99,98% kapitau zakadowego spóki AGESP Holding, która z kolei posiada 100%
kapitau zakadowego spóki AGESP. Po drugie, preambua stwierdza, e najwiksza
cz przychodów AGESP wynika z czynnoci zleconych jej w ramach zamówie
udzielanych bezporednio przez gmin Busto Arsizio.
26. W dniu 23 stycznia 2004 r. AGESP opublikowaa ogoszenie o przetargu w ramach procedury przyspieszonej na dostaw oleju opaowego, a w dniu 27 lutego 2004 r. udzielia
tego zamówienia przedsibiorstwu Pezzoli Petroli Srl. W dniach 28 kwietnia, 18 maja,
30 czerwca i 2 wrzenia 2004 r. AGESP udzielia innym przedsibiorcom zamówie
obejmujcych przetwarzanie metanu, dostosowanie do wymogów technicznych, dostosowanie do norm oraz instalacj systemu zdalnej kontroli i obsugi urzdze grzewczych w ró nych budynkach komunalnych. Wród przedsibiorstw, którym udzielono
tych zamówie nie byo ani Carbotermo, ani Consorzio Alisei.
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27. Carbotermo i Consorzio Alisei zaskar yy uchway o zawieszeniu procedury przetargowej i o udzieleniu zamówienia AGESP do Tribunale amministrativo regionale per
la Lombardia.
28. W postpowaniu przed tym sdem oba przedsibiorstwa podniosy, e nie zostay
spenione przesanki pozwalajce na uznanie, e dyrektywa 93/36/EWG nie znajduje zastosowania. Po pierwsze, gmina Busto Arsizio nie sprawowaa w stosunku do
AGESP adnej kontroli, poniewa gmina ta posiada akcje AGESP jedynie za porednictwem spóki holdingowej, w której posiada akcje obejmujce 99,98% kapitau
zakadowego i poniewa AGESP przysuguje pena samodzielno waciwa spóce
akcyjnej prawa prywatnego. Po drugie, AGESP nie wykonywaa swojej dziaalnoci
w przewa ajcym zakresie na rzecz gminy Busto Arsizio, gdy dziki tej gminie
osiga znacznie poni ej 80% swoich przychodów, co stanowi kryterium, które nale y
przyj przez analogi do art. 13 dyrektywy 93/38.
29. W odpowiedzi gmina Busto Arsizio oraz AGESP stwierdziy, e w tym przypadku bezporednie udzielenie zamówienia byo dozwolone, gdy gmina Busto Arsizio kontrolowaa AGESP przez fakt posiadania akcji tej spóki, a AGESP wykonywaa swoj
dziaalno w przewa ajcym zakresie na rzecz tej gminy. W tym zakresie AGESP
wyjania, e ponad 28% jej przychodów, osignitych na obszarze gminy Busto Arsizio, odnosi si do usug wiadczonych bezporednio na rzecz gminy oraz e przychód
osigany na obszarze tej gminy stanowi 65,59% jej cakowitego przychodu.
30. W tych okolicznociach Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia postanowi zawiesi postpowanie i zwróci si do Trybunau z nastpujcymi pytaniami
prejudycjalnymi:
„1) Czy zgodne z dyrektyw 93/36 […] jest bezporednie udzielenie zamówienia na
dostaw paliw i ciepa dla urzdze grzewczych w budynkach bdcych wasnoci lub znajdujcych si w zarzdzie gminy, oraz na zwizan z tym obsug,
kontrol i konserwacj (z przewag wartoci dostawy), spóce akcyjnej, której
cay kapita zakadowy znajduje si w danej chwili w posiadaniu innej spóki
akcyjnej, której z kolei wikszociowym akcjonariuszem (99,98%) jest gmina
udzielajca zamówienia, to jest spóce (AGESP), której bezporednim akcjonariuszem nie jest podmiot publiczny, lecz inna spóka (AGESP Holding), której
kapita w 99,98% jest obecnie w posiadaniu administracji publicznej?
2) Czy przesank wykonywania przez przedsibiorstwo, któremu bezporednio
udzielono zamówienia publicznego, przewa ajcej czci dziaalnoci na rzecz
kontrolujcej go jednostki samorzdu terytorialnego, nale y ocenia w wietle
art. 13 dyrektywy 93/38 […] i czy mo na uzna , e zostaa ona speniona w przypadku, w którym wymienione przedsibiorstwo uzyskuje wikszo swoich
przychodów od kontrolujcej go jednostki samorzdu terytorialnego lub z tytuu
dziaalnoci wykonywanej na obszarze waciwoci tej jednostki?”

W przedmiocie pyta prejudycjalnych
W przedmiocie pytania pierwszego
31. Zgodnie z wczeniejszym orzecznictwem Trybunau, jeli przedmiotem zamówienia
jest dostawa towarów w rozumieniu dyrektywy 93/36 oraz wiadczenie usug w rozumieniu dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. dotyczcej koordynacji
procedur udzielania zamówie publicznych na usugi (Dz.U. L 209, str. 1), to jest ono
objte zakresem dyrektywy 93/96 w przypadku gdy warto towarów bdcych przedmiotem zamówienia jest wiksza od wartoci usug (wyrok z dnia 18 listopada 1999 r.
w sprawie C-107/98 Teckal, Rec. p. I-8121, pkt 38). Zamówienie, takie jak to, którego
dotyczy postpowanie przed sdem krajowym, gdzie warto towarów jest wiksza
od wartoci zamówionych usug, objte jest zatem zakresem dyrektywy 93/36, jak to
zreszt stwierdzi sd krajowy.
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32. Istnienie umowy w rozumieniu art. 1 lit. a) dyrektywy 93/36 zakada istnienie porozumienia pomidzy dwoma odrbnymi podmiotami (ww. wyrok w sprawie Teckal,
pkt 49).
33. Zgodnie z art. 1 lit. a) tej dyrektywy wystarczy w zasadzie, by umowa zostaa zawarta pomidzy jednostk samorzdu terytorialnego a podmiotem od niej odrbnym
pod wzgldem prawnym. Odmienna sytuacja mo e mie miejsce jedynie wtedy, gdy
jednostka samorzdu terytorialnego sprawuje nad tym podmiotem kontrol, podobn
do sprawowanej nad wasnymi su bami i gdy jednoczenie podmiot ten wykonuje
swoj dziaalnoci w przewa ajcym zakresie na rzecz jednostki lub jednostek samorzdu terytorialnego, którym podlega (ww. wyrok w sprawie Teckal, pkt 50).
34. Z postanowienia odsyajcego i z akt sprawy wynika, e obecnie instytucja zamawiajca posiada 99,98% kapitau zakadowego AGESP Holding, a pozostae 0,02%
znajduje si w posiadaniu innych jednostek samorzdu terytorialnego. Zgodnie ze
statutem AGESP Holding, akcjonariusze prywatni mog obejmowa kapita zakadowy tej spóki z dwoma zastrze eniami: po pierwsze, wikszociowy pakiet akcji przypada ma gminie Busto Arsizio, po drugie, aden akcjonariusz prywatny nie
mo e posiada akcji o wartoci przekraczajcej jedn dziesit kapitau zakadowego
spóki.
35. Z kolei AGESP Holding posiada aktualnie 100% kapitau zakadowego AGESP.
Zgodnie ze statutem tej ostatniej spóki akcjonariusze prywatni mog obejmowa jej
kapita zakadowy, z zastrze eniem, e aden z akcjonariuszy, z wyjtkiem AGESP
Holding, nie mo e posiada wicej ni jedn dziesit.
36. Ocena, czy instytucja zamawiajca sprawuje kontrol analogiczn do sprawowanej
nad wasnymi su bami, musi by dokonywana z uwzgldnieniem caoksztatu przepisów prawnych oraz istotnych okolicznoci. Z analizy sprawy musi wynika , e
spóka, której udzielono zamówienia jest poddana kontroli, która umo liwia instytucji zamawiajcej wywieranie wpywu na decyzje podejmowane przez t spók. Musi
tu chodzi o mo liwo wywierania decydujcego wpywu zarówno na cele strategiczne, jak i na wa ne decyzje (zob. wyrok z dnia 13 padziernika 2005 r. w sprawie
C-458/03 Parking Brixen, Zb.Orz. str. I-8612, pkt 65).
37. Okoliczno , e instytucja zamawiajca posiada, sama lub wraz z innymi instytucjami publicznymi, cao kapitau zakadowego spóki, której udzielono zamówienia,
wydaje si wskazywa – jednak e w sposób nieprzesdzajcy – e instytucja zamawiajca sprawuje nad t spók kontrol analogiczn do sprawowanej nad wasnymi
su bami, w rozumieniu pkt 50 wy ej wspomnianego wyroku w sprawie Teckal.
38. Z akt sprawy wynika, e statuty AGESP Holding i AGESP przyznaj zarzdowi
ka dej z tych spóek pene kompetencje do prowadzenia spraw z zakresu zwykych
czynnoci spóki, jak i spraw przekraczajcych ten zakres. Statuty te nie zastrzegaj na rzecz gminy Busto Arsizio adnych kompetencji nadzorczych, czy te szczególnego prawa gosu w celu ograniczenia swobody dziaania przyznanej zarzdom
spóek. Kontrola sprawowana przez gmin Busto Arsizio nad oboma tymi spókami sprowadza si zasadniczo do swobody, jak prawo spóek przyznaje wikszoci
akcjonariuszy, co w sposób znaczcy ogranicza jej mo liwoci wywierania wpywu
na podejmowane przez nie decyzje.
39. Ponadto ewentualny wpyw gminy Busto Arsizio na decyzje AGESP wywierany jest
za porednictwem spóki holdingowej. Tego rodzaju porednictwo mo e, w zale noci od okolicznoci sprawy, osabi jakkolwiek kontrol sprawowan przez instytucj zamawiajc nad spók akcyjn jedynie z tytuu posiadania czci jej kapitau
zakadowego.
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40. Z powy szego wynika – z zastrze eniem przeprowadzenia badania przez sd orzekajcy co do istoty sprawy – e w tego rodzaju okolicznociach instytucja zamawiajca
nie sprawuje nad spók, której udzielia omawianego zamówienia publicznego, kontroli analogicznej do sprawowanej nad swoimi wasnymi su bami.
41. Artyku 6 dyrektywy 93/36 stawia wymóg, aby instytucje zamawiajce udzielajce zamówie publicznych stosoway procedur otwart lub procedur ograniczon,
chyba e zachodzi jeden z wyjtkowych przypadków wymienionych w sposób wyczerpujcy w ust. 2 i 3 powoanego artykuu. Z postanowienia odsyajcego nie wynika, e zamówienie, którego dotyczy postpowanie przed sdem krajowym, objte
jest zakresem którego z tych przypadków.
42. Z tego wynika, e dyrektywa 93/36 stoi na przeszkodzie bezporedniemu udzielaniu
zamówie publicznych w okolicznociach, takich jak wystpujce w postpowaniu
przed sdem krajowym.
43. Rzd woski, wbrew takiemu wnioskowi, zarzuca, e okoliczno , i AGESP ma obowizek stosowa procedur przetargu publicznego w celu nabycia oleju opaowego
dowodzi, e gmina Busto Arsizio, AGESP Holding i AGESP nale y uzna jako tworzce cznie jeden „podmiot prawa publicznego” w rozumieniu art. 1 lit. b) dyrektywy 93/36, który jest zobowizany do udzielania zamówie publicznych na dostawy
zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami wspólnotowymi i krajowymi.
44. Z powy szym argumentem nie mo na si zgodzi . Po pierwsze, gmina Busto Arsizio
objta jest zakresem pojcia „jednostki samorzdu terytorialnego”, a nie „podmiotu
prawa publicznego” w rozumieniu powoanego przepisu. Po drugie, gmina Busto
Arsizio, AGESP Holding i AGESP stanowi odrbne osoby prawne.
45. Ponadto, jak stwierdzi Trybuna w pkt 43 wy ej wspomnianego wyroku w sprawie
Teckal, jedynymi dopuszczalnymi wyjtkami od stosowania dyrektywy 93/36 s te,
które zostay w niej wyranie i w sposób wyczerpujcy wskazane.
46. Dyrektywa 93/36 nie zawiera przepisu porównywalnego do art. 6 dyrektywy 92/50,
który pod pewnymi warunkami wyklucza z zakresu jej stosowania zamówienia
publiczne udzielane instytucjom zamawiajcym (ww. wyrok w sprawie Teckal,
pkt 44).
47. W konsekwencji, na pierwsze pytanie nale y odpowiedzie , e dyrektywa 93/36 stoi
na przeszkodzie udzieleniu w sposób bezporedni zamówienia na dostawy i usugi, którego przewa ajc warto stanowi dostawy, spóce akcyjnej, której zarzd
posiada szerokie kompetencje do prowadzenia spraw spóki i mo e wykonywa je
w sposób samodzielny, i której kapita zakadowy jest aktualnie objty w caoci
przez inn spók akcyjn, której wikszociowym akcjonariuszem jest z kolei instytucja zamawiajca.
W przedmiocie pytania drugiego
48. Drugie pytanie skada si z dwóch czci.
49. Po pierwsze, sd krajowy zmierza do ustalenia, czy przesank wykonywania przez
przedsibiorstwo, któremu bezporednio udzielono zamówienia publicznego, przewa ajcej czci dziaalnoci na rzecz kontrolujcej go jednostki samorzdu terytorialnego, nale y ocenia w wietle art. 13 dyrektywy 93/38. Po drugie, sd zwraca
si z pytaniem, czy mo na uzna , e przesanka ta zostaa speniona w przypadku,
w którym przedsibiorstwo uzyskuje wikszo swoich przychodów od kontrolujcej go jednostki samorzdu terytorialnego lub z tytuu dziaalnoci wykonywanej na
obszarze waciwoci tej jednostki.
Pierwsza cz pytania drugiego
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50. Z postanowienia odsyajcego wynika, e zamówienie, którego dotyczy postpowanie przed sdem krajowym, objte jest zakresem dyrektywy 93/36.
51. Chodzi zatem o ustalenie, czy wyjtek przewidziany w art. 13 dyrektywy 93/38 mo e
by stosowany w drodze analogii w dziedzinie objtej zakresem zastosowania dyrektywy 93/36.
52. Wyjtek przewidziany we wspomnianym art. 13 dotyczy jedynie zamówie na usugi, z wyczeniem zamówie na dostawy.
53. Artyku 13 dyrektywy 93/38 obejmuje podmioty, w szczególnoci wspólne przedsibiorstwa i przedsibiorstwa, których roczne sprawozdania nansowe s skonsolidowane, których sposób funkcjonowania ró ni si od sposobu funkcjonowania instytucji zamawiajcych objtych zakresem dyrektywy 93/36.
54. Ponadto powoany przepis zawiera procedur noty kacji Komisji, której nie mo na
przenie na grunt dyrektywy 93/36 z powodu braku podstawy prawnej.
55. Poniewa wyjtki nale y interpretowa w sposób cisy, nie mo na rozszerza stosowania art. 13 dyrektywy 93/38 na dziedzin objt zakresem zastosowania dyrektywy 93/36.
56. Powy szy wniosek znajduje potwierdzenie w fakcie, e w czasie reformy dyrektyw
dotyczcych zamówie publicznych w 2004 r. prawodawca wspólnotowy, zachowujc wspomniany wyjtek w art. 23 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynujcej procedury udzielania zamówie
przez podmioty dziaajce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu
i usug pocztowych (Dz.U. L 134, str. 1), zdecydowa si na niewprowadzenie analogicznego wyjtku do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane, dostawy i usugi (Dz.U. L 134, str. 114), która zastpia dyrektyw 93/36.
57. W zwizku z powy szym, na pierwsz cz drugiego pytania nale y odpowiedzie ,
e zwizanej z niestosowaniem dyrektywy 93/36 przesanki wykonywania przez
przedsibiorstwo, któremu bezporednio udzielono zamówienia publicznego, dziaalnoci w przewa ajcym zakresie na rzecz kontrolujcej go jednostki samorzdu
terytorialnego, nie nale y ocenia w wietle art. 13 dyrektywy 93/38.
Druga cz pytania drugiego
58. Przypomnie nale y, e gównym celem uregulowa wspólnotowych w zakresie zamówie publicznych jest swobodny przepyw towarów i usug, jak równie otwarcie
na niezakócon konkurencj we wszystkich pastwach czonkowskich (zob. podobnie, wyrok z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie C-26/03 Stadt Halle i RPL Lochau,
Rec. str. I-1, pkt 44).
59. Okrelone w powoanym powy ej wyroku w sprawie Teckal przesanki uznania, e dyrektywa 93/36 nie znajduje zastosowania w stosunku do zamówie udzielanych przez
jednostk samorzdu terytorialnego odrbnej od niej osobie prawnej, zgodnie z którymi jednostka samorzdu terytorialnego musi sprawowa nad t osob kontrol analogiczn do sprawowanej nad swoimi wasnymi su bami, a osoba ta musi wykonywa
swoja dziaalno w przewa ajcym zakresie na rzecz kontrolujcej j jednostki lub
jednostek, maj na celu midzy innymi unikanie zakócania konkurencji.
60. Wymóg wykonywania przez dan osob prawn dziaalnoci w przewa ajcym zakresie na rzecz kontrolujcej j jednostki lub jednostek samorzdu terytorialnego ma
w szczególnoci na celu zapewnienie, aby dyrektywa 93/36 znajdowaa zastosowanie równie w przypadku gdy przedsibiorstwo kontrolowane przez jedn lub wicej
jednostek dziaa aktywnie na rynku, a tym samym mo e znale si w stosunku konkurencji z innymi przedsibiorstwami.
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61. W istocie przedsibiorstwo nie musi by pozbawione swobody dziaania przez sam
fakt, e kontrolujca go jednostka samorzdu terytorialnego sprawuje nadzór nad decyzjami go dotyczcymi, jeli przedsibiorstwo to mo e jeszcze wykonywa znaczn
cz swojej dziaalnoci gospodarczej na rzecz innych podmiotów.
62. Konieczne jest ponadto, aby usugi tego przedsibiorstwa wiadczone byy przede
wszystkim dla kontrolujcej go jednostki samorzdu terytorialnego. W tych granicach wydaje si uzasadnionym, aby przedsibiorstwo to nie byo objte ograniczeniami dyrektywy 93/36, które podyktowane s trosk o zachowanie konkurencji, co
w tym przypadku nie ma racji bytu.
63. Przy zastosowaniu tych zasad mo na uzna , e przedsibiorstwo wykonuje swoj
dziaalno w przewa ajcym zakresie na rzecz kontrolujcej go jednostki w rozumieniu wspomnianego powy ej wyroku w sprawie Teckal, tylko je eli dziaalno
tego przedsibiorstwa powicona jest gównie tej jednostce, a ewentualna pozostaa
dziaalno ma charakter marginalny.
64. Dla dokonania oceny, czy tak jest w niniejszym przypadku, sd waciwy musi wzi
pod uwag wszystkie okolicznoci sprawy, majce zarówno charakter jakociowy,
jak i ilociowy.
65. Jeli chodzi o kwest, czy w tym kontekcie nale y uwzgldni tylko przychód uzyskany od kontrolujcej jednostki samorzdu terytorialnego, czy te przychód uzyskany z tytuu dziaalnoci wykonywanej na obszarze jej waciwoci, to nale y uzna ,
e decydujcy charakter ma przychód uzyskany przez przedsibiorstwo dziki decyzjom jednostki kontrolujcej o udzieleniu mu zamówie, obejmujcy przychód
uzyskany od bene cjentów usug w wykonaniu tych decyzji.
66. W istocie uwzgldni nale y wszelk dziaalno przedsibiorstwa, któremu instytucja zamawiajca udzielia zamówienia wykonywan przez to przedsibiorstwo w ramach zamówienia i to niezale nie, czy na rzecz samej instytucji zamawiajcej, czy
na rzecz bene cjentów usug.
67. Nie ma znaczenia, kto paci wynagrodzenie temu przedsibiorstwu – jednostka samorzdu terytorialnego sprawujca kontrol, czy te osoby trzecie bdce bene cjentami usug wiadczonych na podstawie koncesji lub innych stosunków prawnych
nawizanych przez t jednostk. Równie bez znaczenia jest, na jakim obszarze usugi te s wiadczone.
68. Biorc pod uwag, e w sprawie w postpowaniu przed sdem krajowym kapita
zakadowy przedsibiorstwa, któremu udzielono zamówienia, objty jest przez kilka
jednostek samorzdu terytorialnego, istotne mo e by zbadanie, czy dziaalno , któr nale y wzi pod uwag, to dziaalno wykonywana przez to przedsibiorstwo na
rzecz wszystkich kontrolujcych go jednostek, czy tylko dziaalno wykonywana na
rzecz jednostki wystpujcej w tej sprawie w charakterze instytucji zamawiajcej.
69. W tym zakresie nale y przypomnie , e Trybuna stwierdzi, i podmiot odrbny
pod wzgldem prawnym musi wykonywa przewa ajc cz swojej dziaalnoci
na rzecz „kontrolujcej go jednostki lub jednostek” (ww. wyrok w sprawie Teckal,
pkt 50). Trybuna wzi pod uwag zatem mo liwo , e przewidziany wyjtek znajdzie zastosowanie nie tylko w przypadku gdy taka osoba prawna kontrolowana jest
przez jedn jednostk, lecz równie , w przypadku gdy kontrola sprawowana jest
przez kilka z nich.
70. W przypadku gdy kilka jednostek samorzdu terytorialnego kontroluje jedno przedsibiorstwo, przesanka dotyczca przewa ajcej czci jego dziaalnoci mo e zosta speniona, jeli przedsibiorstwo to wykonuje swoj dziaalno w przewa ajcym zakresie zarówno na rzecz jednej lub kilku z tych jednostek, jak i na rzecz
wszystkich ich cznie.
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71. W konsekwencji, w przypadku przedsibiorstwa kontrolowanego przez kilka jednostek samorzdu terytorialnego dziaalnoci, któr nale y wzi pod uwag, jest
dziaalno wykonywana na rzecz wszystkich tych jednostek cznie.
72. Z powy szego wynika, e na drug cz pytania drugiego nale y odpowiedzie ,
e przy ocenie, czy przedsibiorstwo wykonywao swoj dziaalno w przewa ajcym zakresie na rzecz kontrolujcej go jednostki samorzdu terytorialnego, dla celów
okrelenia, czy dyrektywa 93/36 znajdzie zastosowanie, nale y uwzgldni wszelk
dziaalno wykonywan przez to przedsibiorstwo na podstawie zamówienia udzielonego mu przez instytucj zamawiajc, niezale nie od tego, kto paci wynagrodzenie za wykonywanie tej dziaalnoci – sama instytucja zamawiajca, czy te bene cjenci wiadczonych usug – oraz bez wzgldu na obszar, na którym dziaalno ta
jest wykonywana.

W przedmiocie kosztów
73. Dla stron postpowania przed sdem krajowym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sdem; do niego zatem nale y rozstrzygnicie o kosztach. Koszty poniesione w zwizku z przedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni poniesione przez strony postpowania przed sdem
krajowym, nie podlegaj zwrotowi.
Z powy szych wzgldów Trybuna (pierwsza izba) orzeka, co nastpuje:
1) Dyrektywa Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynujca procedury
udzielania zamówie publicznych na dostawy stoi na przeszkodzie udzieleniu
zamówienia w sposób bezporedni na dostawy i usugi, którego przewa ajc
warto stanowi dostawy, spóce akcyjnej, której zarzd posiada szerokie kompetencje do prowadzenia spraw spóki i mo e wykonywa je w sposób samodzielny, i której kapita zakadowy jest aktualnie obj ty w caoci przez inn
spók akcyjn, której wi kszociowym akcjonariuszem jest z kolei instytucja
zamawiajca.
2) Zwizanej z niestosowaniem dyrektywy 93/36 przesanki wykonywania przez
przedsi biorstwo, któremu bezporednio udzielono zamówienia publicznego,
dziaalnoci w przewa ajcym zakresie na rzecz kontrolujcej go jednostki samorz du terytorialnego, nie nale y ocenia w wietle art. 13 dyrektywy Rady
93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynujcej procedury udzielania zamówie publicznych przez podmioty dziaajce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji.
3) Przy ocenie, czy przedsi biorstwo wykonywao swoj dziaalno w przewa ajcym zakresie na rzecz kontrolujcej go jednostki samorzdu terytorialnego, dla
celów okrelenia, czy dyrektywa 93/36 znajdzie zastosowanie, nale y uwzgl dni
wszelk dziaalno wykonywan przez to przedsi biorstwo na podstawie zamówienia udzielonego mu przez instytucj zamawiajc, niezale nie od tego, kto
paci wynagrodzenie za wykonywanie tej dziaalnoci – sama instytucja zamawiajca, czy te bene cjenci wiadczonych usug – oraz bez wzgl du na obszar,
na którym dziaalno ta jest wykonywana.
Podpisy

* Jzyk postpowania: woski.
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Orzeczenie z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie C-220/05 Auroux
WYROK TRYBUNAU (pierwsza izba)
z dnia 18 stycznia 2007 r. (*)
Zamówienia publiczne –Dyrektywa 93/37/WE – Udzielenie zamówienia bez przetargu –
Porozumienie w sprawie wykonania operacji zagospodarowania zawarte midzy dwoma
instytucjami zamawiajcymi – Pojcie „zamówienia publicznego na roboty budowlane”
i „obiektu budowlanego” – Sposób obliczania wartoci zamówienia
W sprawie C-220/05
majcej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zo ony przez tribunal administratif de Lyon (Francja) postanowieniem
z dnia 7 kwietnia 2005 r., które wpyno do Trybunau w dniu 19 maja 2005 r., w postpowaniu:
Jean Auroux i in.
przeciwko
Commune de Roanne,
przy udziale:
Société d’équipement du département de la Loire (SEDL),

TRYBUNA (pierwsza izba),
w skadzie: P. Jann, prezes izby, K. Lenaerts, E. Juhász (sprawozdawca), J. N. Cunha
Rodrigues i M. Ileši, sdziowie,
rzecznik generalny: J. Kokott,
sekretarz: L. Hewlett, gówny administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 27 kwietnia 2006 r.,
rozwa ywszy uwagi przedstawione:
- w imieniu J. Auroux i in., przez J. Antoina, avocat,
- w imieniu commune de Roanne, przez P. Petita i C. Xaviera, avocats,
- w imieniu rzdu francuskiego, przez G. de Berguesa i J.-C. Niolleta, dziaajcych
w charakterze penomocników,
- w imieniu rzdu litewskiego, przez D. Kriauinasa, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu rzdu austriackiego, przez M. Fruhmanna, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu rzdu polskiego, przez T. Nowakowskiego, dziaajcego w charakterze
penomocnika,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich, przez X. Lewisa, dziaajcego w charakterze penomocnika,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2006 r.,
wydaje nastpujcy
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Wyrok
1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykadni dyrektywy Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczcej koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane (Dz.U. L 199, str. 54)
zmienionej przez dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/WE z dnia
13 padziernika 1997 r. (Dz.U. L 328, str. 1, dalej zwanej „dyrektyw”).
2. Wniosek ten zosta zo ony w ramach wniesionej przez Jeana Auroux i omiu innych
skar cych (dalej zwanych „skar cymi w sprawie gównej”) skargi o stwierdzenie
niewa noci uchway rady gminy Roanne (conseil municipal de la commune de Roanne) z dnia 28 padziernika 2002 r. upowa niajcej mera tej gminy do podpisania
z Société d’équipement du département de la Loire (zwan dalej „SEDL”) zamówienia na wykonanie w Roanne parku rozrywki.

Ramy prawne
Prawo wspólnotowe
3. Zgodnie z brzmieniem drugiego motywu dyrektywy „jednoczesne osiganie swobody przedsibiorczoci i swobody wiadczenia usug w stosunku do zamówie publicznych na roboty budowlane, udzielonych w pastwach czonkowskich w imieniu
pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego, lub innych podmiotów prawa publicznego, zakada nie tylko zniesienie ogranicze, ale tak e koordynacj krajowych
procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane”.
4. Z szóstego motywu dyrektywy wynika, e zamówienia na roboty budowlane o wartoci mniejszej ni 5.000.000 ECU mog by wyczone z konkurencji, jak przewidziano w niniejszej dyrektywie i waciwe jest zapewnienie wyczenia ich z dziaa
koordynujcych.
5. Zgodnie z dziesitym motywem dyrektywy, „w celu zapewnienia rozwoju rzeczywistej konkurencji w dziedzinie zamówie publicznych, niezbdne jest, aby ogoszenia
o zamówieniach, sporzdzane przez instytucje zamawiajce z pastw czonkowskich,
byy ogaszane w caej Wspólnocie”. W tym samym motywie czytamy ponadto, e
„informacje zawarte w tych ogoszeniach musz umo liwia wykonawcom majcym
swoje przedsibiorstwo we Wspólnocie ocen, czy s zainteresowani przewidzianymi zamówieniami”.
6. Artyku 1 lit. od a) do d) stanowi:
„Do celów niniejszej dyrektywy:
a) »zamówieniami publicznymi na roboty budowlane« s umowy o charakterze
odpatnym, zawierane na pimie midzy wykonawc a instytucj zamawiajc,
okrelon w lit. b), których przedmiotem jest albo wykonanie, albo zarówno wykonanie jak i zaprojektowanie robót budowlanych, zwizanych z jedn z dziaalnoci okrelonych w zaczniku II lub obiektu budowlanego, okrelonego poni ej
w lit. c), albo wykonanie, za pomoc jakichkolwiek rodków, obiektu budowlanego odpowiadajcego wymogom okrelonym przez instytucj zamawiajc;
b) »instytucje zamawiajce« oznaczaj pastwo, jednostki samorzdu terytorialnego, podmioty prawa publicznego, zwizki zawarte przez co najmniej jedn tak
jednostk lub podmiot prawa publicznego.
[…]
c) »obiekt budowlany« oznacza wynik caoci robót budowlanych w zakresie budownictwa lub in ynierii ldowej i wodnej, który mo e samoistnie spenia
funkcj gospodarcz lub techniczn;
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d) »koncesja na roboty budowlane« jest zamówieniem, tego samego typu, jak to
wskazane w lit. a) z wyjtkiem faktu, e wynagrodzeniem za roboty budowlane,
które maj by wykonane, jest albo wycznie prawo do eksploatacji obiektu
budowlanego, albo takie prawo wraz z patnoci”.
7. „Dziaalnoci[ami] okrelonych[mi] w zaczniku II”, o których mowa w art. 1 lit. a)
dyrektywy, s dziaalnoci budowy i in ynierii cywilnej odpowiadajce klasie 50 ogólnej klasy kacji dziaalnoci gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej. Wród dziaalnoci tych zostaa wyranie wymieniona kategoria obejmujca budow budynku.
8. Artyku 6 dyrektywy stanowi:
„1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do:
a) zamówie publicznych na roboty budowlane, których warto szacunkowa
bez podatku VAT wynosi nie mniej ni równowarto w ecu [EUR] 5000000
specjalnych praw cignienia (SRD);
b) zamówie publicznych na roboty budowlane, okrelonych w art. 2 ust. 1,
których warto szacunkowa bez podatku VAT wynosi nie mniej ni 5000000
ECU [EUR].
[…]
3. W przypadku gdy obiekt budowlany jest podzielony na kilka czci, z których
ka da stanowi przedmiot odrbnego zamówienia, warto ka dej z tych czci
jest uwzgldniana przy obliczaniu wartoci, okrelonej w ust. 1. W przypadku
gdy czna warto czci jest nie mniejsza ni warto okrelona w ust. 1, przepis tego ustpu ma zastosowanie do wszystkich czci. Instytucje zamawiajce
mog odstpi od stosowania przepisu ust. 1 w odniesieniu do tych czci, których szacunkowa warto , bez podatku VAT, jest mniejsza ni 1000000 ECU, pod
warunkiem, e cakowita warto szacunkowa tych czci nie przekracza 20 %
cakowitej wartoci wszystkich czci.
4. aden obiekt budowlany ani adne zamówienie, nie mog by dzielone z zamiarem uniknicia stosowania niniejszej dyrektywy.
5. Przy obliczaniu wartoci okrelonych w ust. 1 oraz w art. 7, uwzgldniana jest
nie tylko warto zamówienia publicznego na roboty budowlane, lecz tak e szacunkowa warto dostaw, potrzebnych do wykonania robót budowlanych, udostpnionych wykonawcy przez instytucje zamawiajce.
6. Instytucje zamawiajce zapewniaj, e wszyscy dostawcy traktowani bd w niedyskryminujcy sposób”.
Prawo krajowe
9. W chwili zdarze art. L. 300-4 code de l’urbanisme (kodeksu ubranistyki) w brzmieniu okrelonym w art. 8 ustawy (loi) nr 2000-1208 z dnia 13 grudnia 2000 r. (JORF
z dnia 14 grudnia 2000 r., str. 19777) stanowi:
„Skarb pastwa, samorzdy terytorialne lub ich organy publiczne mog powierzy
przygotowanie i wykonanie operacji zagospodarowania przewidzianych w niniejszym dziale wszelkiego rodzaju podmiotom publicznym lub prywatnym do tego powoanym.
W przypadku zawarcia porozumienia z organem publicznym, ze spók mieszan
z udziaem kapitau samorzdu terytorialnego okrelon przez ustaw (loi) nr 83-597
z dnia 7 lipca 1983 r. lub ze spók mieszan, w której ponad poowa kapitau nale y
do jednego lub kilku z wymienionych poni ej podmiotów prawa publicznego: skarbu
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pastwa, regionów, departamentów, gmin lub ich stowarzysze, porozumienie to
mo e przyj form porozumienia publicznego w sprawie zagospodarowania. W tym
przypadku podmiotowi zawierajcemu porozumienie mo na powierzy zakup nieruchomoci w drodze wywaszczenia lub pierwokupu, gdzie wykonanie wszelkich
operacji i czynnoci zagospodarowania i wyposa ania przyczynia si do operacji
globalnej stanowicej przedmiot publicznego porozumienia w sprawie zagospodarowania.
Podmiotom wymienionym w poprzednim akapicie mog zosta powierzone zadania monitorowania wstpnych analiz niezbdnych do zde niowania rodzaju operacji w ramach umowy penomocnictwa upowa niajcej ich do zawierania umów
o przeprowadzenie analiz w imieniu i na rachunek samorzdu lub stowarzyszenia
samorzdów.
Przepisy rozdziau IV w tytule II ustawy (loi) nr 93-122 z dnia 29 stycznia 1993 r.
dotyczcej zapobiegania korupcji oraz przejrzystoci ycia gospodarczego i postpowa publicznych, nie stosuj si do publicznych porozumie w sprawie zagospodarowania zawartych na podstawie niniejszego artykuu.
Publiczne porozumienie w sprawie zagospodarowania mo e przewidywa warunki,
na jakich podmiot zawierajcy porozumienie bierze udzia w przeprowadzaniu analiz
dotyczcych danej operacji, a w szczególnoci w rewizji lub zmianie lokalnego planu
urbanistycznego”.
10. W wyniku wszczcia przez Komisj Wspólnot Europejskich wobec Republiki Francuskiej postpowania o stwierdzenie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego, art. L.300-4 kodeksu urbanistyki zosta zmieniony przez ustaw (loi) nr
2005-809 z dnia 20 licpa 2005 r. w sprawie koncesji na zagospodarowanie (JORF
z dnia 21 lipca 2005 r., str. 11833) jak nastpuje:
„Skarb pastwa i samorzdy terytorialne, jak równie ich organy publiczne, mog
powierzy wykonanie operacji zagospodarowania przewidzianych w tym dziale
wszelkim podmiotom do tego powoanym.
Udzielenie koncesji na zagospodarowanie przez organ udzielajcy koncesji jest
objte procedur ogoszenia umo liwiajc skadanie wielu ofert konkurencyjnych
na warunkach przewidzianych w dekrecie wydanym przez rad stanu (décret en
Conseil d’État).
Koncesjonariusz zapewnia zarzdzanie obiektem budowlanym i wyposa eniem przyczyniajcym si do operacji objtej koncesj, jak równie przeprowadzenie analiz
i wszelkich czynnoci koniecznych do ich wykonania. Podmiot udzielajcy koncesji
mo e mu powierzy zadanie nabycia dóbr koniecznych do realizacji operacji, w tym
równie w drodze wywaszczenia lub pierwokupu, jeli jest taka potrzeba. Koncesjonariusz dokonuje sprzeda y, wynajmu lub koncesji nieruchomoci znajdujcych si
w obrbie terenu objtego koncesj.”
11. Artyku 11 ustawy nr 2005-809 stanowi:
„Z zastrze eniem ostatecznych orzecze sdowych, pozostaj w mocy w zakresie, w jakim ich zgodno z prawem mogaby zosta podwa ona ze wzgldu na
to, i wyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za zagospodarowanie nie zostao
dokonane zgodnie z procedur ogoszenia umo liwiajcego skadanie wielu ofert
konkurencyjnych:
1. Koncesje na zagospodarowanie, publiczne porozumienia w sprawie zagospodarowania i porozumienia w sprawie zagospodarowania podpisane przed dniem
publikacji niniejszej ustawy”.
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Post powanie przed sdem krajowym i pytania prejudycjalne
12. Uchwa z dnia 28 padziernika 2002 r. rada gminy Roanne upowa nia mera tej
gminy do podpisania z SEDL zamówienia na wykonanie w Roanne parku rozrywek
(zwanego dalej „porozumieniem”).
13. Porozumienie zawarte w dniu 25 listopada 2002 r. przewidywao realizacj parku
rozrywki w kilku czciach. Pierwsza cz zakadaa budow kompleksu kinowego
i obiektu handlowego z przeznaczeniem do sprzeda y osobom trzecim, jak równie
obiektów budowlanych, które miay zosta oddane instytucji zamawiajcej, a mianowicie budynku parkingowego oraz dróg dojazdowych i powierzchni publicznych.
Kolejne czci, których realizacja zakadaa podpisanie dodatkowego aktu do porozumienia, obejmoway zasadniczo budow innych obiektów handlowych lub usugowych i hotelu.
14. W myl czci wstpnej porozumienia, poprzez t operacj gmina Roanne zamierza
zmieni kwali kacj czci terenu urbanistycznego niskiej wartoci i promowa rozwój rozrywki i turystyki.
15. Zgodnie z art. 2 porozumienia, spóce SEDL zostaa powierzona misja midzy innymi: dokonania zakupu nieruchomoci gruntowych, organizacji postpowania
konkursowego na wybór architekta lub in yniera, zlecenia przeprowadzenia analiz,
wykonania robót budowlanych, sporzdzenia i aktualizacji okrelonej dokumentacji z zakresu ksigowoci i zarzdzania, poszukiwania funduszy, podjcia skutecznych rodków celem zagwarantowania sprzeda y obiektów, jak równie zapewnienia
w sposób ogólny zarzdzania i koordynacji operacji oraz informowania gminy.
16. Z art. 10 akapit drugi porozumienia wynika, e udzielanie przez SEDL zamówie
na roboty osobom trzecim podlega zasadom publicznoci i zaproszenia do skadania
ofert, przewidzianych w kodeksie zamówie publicznych (code des marchés publics)
na mocy art. 48 ust. 1 ustawy (loi) nr 93-122 z dnia 29 stycznia 1993 r. (JORF z dnia
30 stycznia 1993 r.).
17. Zgodnie z prognoz bilansu zaczonego do porozumienia, przewiduje si, e cakowita warto przychodów wyniesie EUR 10.227.103 za realizacj pierwszej czci
operacji i EUR 14.268.341 za realizacj caej operacji. Z tej ostatniej kwoty EUR
2.925.000 pochodzi bdzie z funduszy miasta w zamian za przeniesienie praw do
budynku parkingowego. Ocenia si ponadto, e SEDL uzyska EUR 8.099.000 w zamian za przeniesienie praw do obiektów przeznaczonych dla osób trzecich. Postanawia si wreszcie, e gmina Roanne zapewni do nansowanie caoci planowanych
obiektów w wysokoci EUR 2.443.103 z tytuu pierwszej czci i EUR 3.034.341
w skali caoci robót budowlanych.
18. Z art. 22-25 porozumienia wynika, e z chwil jego wyganicia SEDL przygotuje
bilans zamknicia, który musi zosta zatwierdzony przez gmin Roanne. Wszelkie
nadwy ki wynikajce z bilansu zostan przekazane gminie. Ponadto gmina stanie
si z mocy samego prawa wacicielem caoci gruntów i obiektów przeznaczonych
do sprzeda y osobom trzecim, które nie zostay jeszcze sprzedane. Gmina Roanne
zapewni równie wykonanie trwajcych jeszcze umów – za wyjtkiem umów o prac
– i przejmie dugi zacignite przez SEDL.
19. Pismem zo onym do sdu administracyjnego (tribunal administratif) w Lyonie
w dniu 11 grudnia 2002 r. skar cy w sprawie gównej wnieli skarg o stwierdzenie niewa noci uchway rady gminy z dnia 28 padziernika 2002 r. W skardze tej
kwestionowali oni wa no rzeczonej uchway zarówno w wietle prawa krajowego,
jak i w wietle prawa wspólnotowego. Co si tyczy tego ostatniego, podnieli oni,
e zgodnie ze zobowizaniami wynikajcymi z dyrektywy, zawarcie porozumienia
powinno byo zosta poprzedzone ogoszeniem i zaproszeniem do skadania ofert.
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20. W tych okolicznociach sd administracyjny w Lyonie postanowi zawiesi postpowanie i zwróci si do Trybunau z nastpujcymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1) Czy porozumienie, moc którego pierwsza instytucja zamawiajca powierza drugiej instytucji zamawiajcej realizacj operacji zagospodarowania, w interesie
ogólnym, w ramach którego to porozumienia druga instytucja zamawiajca przekazuje pierwszej instytucji obiekty budowlane majce su y jej celom i z chwil
wyganicia którego pierwsza instytucja zamawiajca staje si z mocy samego
prawa wacicielem tych gruntów i obiektów, które nie zostay jeszcze sprzedane
osobom trzecim, stanowi zamówienie na roboty publiczne w rozumieniu art. 1
dyrektywy […]?
2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzcej na pierwsze pytanie, czy dla
oceny wy ej przywoanego progu 5.000.000 [SRD] ustanowionego w art. 6 tej
dyrektywy nale y wzi pod uwag jedynie cen uiszczan w zamian za przeniesienie praw do obiektów przekazanych instytucji zamawiajcej czy te sum tej
ceny i wpaconego wkadu, nawet jeli wkad ten jedynie w czci jest przeznaczony na realizacj tych obiektów budowlanych, czy te wreszcie cao wartoci robót budowlanych, skoro dobra niesprzedane w chwili wyganicia umowy
staj si z mocy samego prawa wasnoci instytucji zamawiajcej, która od tej
chwili bdzie wykonywa trwajce jeszcze umowy i przejmie dugi zacignite
przez drug instytucj zamawiajc?
3) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzcej na pierwsze dwa pytania, czy
przy zawieraniu rzeczonego porozumienia pierwsza instytucja zamawiajca jest
zwolniona z obowizku stosowania przewidzianych w tej dyrektywie procedur
przetargowych udzielania zamówie skoro porozumienie to mo e zosta zawarte
jedynie z niektórymi osobami prawnymi i e procedury te zostan zastosowane
przez drug instytucj zamawiajc celem udzielenia zamówie publicznych na
roboty budowlane?”.

W przedmiocie dopuszczalnoci pyta
21 Tytuem wstpu zarówno gmina Roanne, jak i rzd francuski podnosz, e wniosek
o wydanie orzeczenia prejudycjalnego jest niedopuszczalny.
22. Gmina Roanne twierdzi, e wydajc ustaw nr 2005-809 ustawodawca francuski retroaktywnie zatwierdzi porozumienia publiczne w sprawie zagospodarowania, które byy zawarte bez uprzedniej publikacji ogoszenia i bez zaproszenia konkurencji
do skadania ofert. Poniewa sd odsyajcy ma obowizek stosowania prawa francuskiego i uznania, e porozumienie zostao zatwierdzone przez rzeczon ustaw,
wnioskowana wykadnia prawa wspólnotowego nie jest konieczna do rozstrzygnicia sporu w sprawie gównej.
23. Rzd francuski podnosi, e wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego dokonuje
bdnej kwali kacji spornego porozumienia jako porozumienia w sprawie zagospodarowania w rozumieniu art. L.300-4 kodeksu urbanistyki w brzmieniu obowizujcym w chwili zdarze. Zdaniem tego rzdu, w rzeczywistoci jest to zwyka budowa
obiektów budowlanych. Wynikaoby z tego, e pytanie, czy porozumienie dotyczce
realizacji operacji zagospodarowania stanowi zamówienie publiczne na roboty budowlane w rozumieniu dyrektywy jest niedopuszczalne, albowiem nie ma ono adnego zwizku z przedmiotem i treci sporu.
24. Bezspornym jest, e zarówno gmina Roanne, jak i rzd francuski dochodz do konkluzji o niedopuszczalnoci wniosku o wydanie orzeczenia prejudycjalnego na podstawie rozwa a dotyczcych wykadni prawa francuskiego i kwali kacji okolicznoci faktycznych le cych u podstaw sporu w sprawie gównej w wietle tego prawa.
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25. Tymczasem, jak wynika z utrwalonego orzecznictwa, tryb postpowania przewidziany w art. 234 WE opiera si na cakowitym rozdziale zada sdów krajowych
i Trybunau, gdzie wycznie Trybuna jest upowa niony wypowiada si w zakresie wykadni lub wa noci aktów wspólnotowych wymienionych w tym artykule.
W tym kontekcie do Trybunau Sprawiedliwoci nie nale y ocena wykadni przepisów krajowych czy te rozstrzyganie, czy wykadnia dokonana przez sd odsyajcy
jest prawidowa (zob. podobnie wyroki z dnia 22 padziernika 1974 r. w sprawie
27/74 Demag, Rec. str. 1037, pkt 8; z dnia 16 kwietnia 1991 r. w sprawie C-347/89
Eurim-Pharm, Rec. str. I-1747, pkt 16 oraz z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie
C-246/04 Turn-und Sportunion Waldburg, Zb. Orz. str. I-589, pkt. 20).
26. Tak samo jedynie do sdu krajowego, przed którym zawis spór i na którym spoczywa odpowiedzialno za przyszy wyrok nale y, przy uwzgldnieniu okolicznoci
konkretnej sprawy, zarówno ocena, czy dla wydania wyroku jest mu niezbdne uzyskanie orzeczenia prejudycjalnego, jak i ocena znaczenia pyta, które zadaje Trybunaowi (zob. wyroki z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie C-448/01 EVN i Wienstrom,
Rec. str. I 14527, pkt 74, oraz z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie C-145/03 Keller,
Zb. Orz. str. I-2529, pkt 33). W konsekwencji, jeli postawione pytania dotycz wykadni prawa wspólnotowego, Trybuna jest co do zasady zobowizany do wydania
orzeczenia.
27. Z powy szego wynika, e zarzut niedopuszczalnoci podniesiony przez gmin Roanne i przez rzd francuski powinien zosta oddalony, za wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym uznany za dopuszczalny.

W przedmiocie pierwszego pytania
28. W pierwszym pytaniu sd odsyajcy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy porozumienie stanowi zamówienie publiczne na roboty budowlane w rozumieniu art. 1 lit. a)
dyrektywy.
29. Zgodnie z de nicj zawart w tym przepisie, zamówieniami publicznymi na roboty
budowlane s umowy o charakterze odpatnym, zawierane na pimie midzy wykonawc a instytucj zamawiajc, okrelon w lit. b), których przedmiotem jest albo
wykonanie, albo zarówno wykonanie jak i zaprojektowanie robót budowlanych lub
obiektu budowlanego okrelonych w dyrektywie albo wykonanie, za pomoc jakichkolwiek rodków, obiektu budowlanego odpowiadajcego wymogom okrelonym
przez instytucj zamawiajc.
30. W uwagach przedstawionych na pimie gmina Roanne oraz rzdy francuski i polski
podnosz, e porozumienie nie odpowiada tej de nicji, a zatem nie stanowi zamówienia publicznego na roboty budowlane w rozumieniu tej dyrektywy.
31. Zdaniem gminy Roanne, majc na uwadze jego przedmiot, porozumienie nie stanowi
zamówienia publicznego na roboty budowlane albowiem, skoro jest ono publicznym porozumieniem w sprawie zagospodarowania, jego przedmiot wykracza poza
wykonanie prac budowanych. W istocie, zgodnie z prawem francuskim, tego typu
porozumienia dotycz cakowitego wykonania projektu urbanistycznego lub pewnych polityk urbanistycznych w wszystkich ich aspektach, w szczególnoci w zakresie przygotowania projektu, zarzdzania administracyjnego i prawnego, nabycia
gruntów w drodze wywaszczenia i przeprowadzenia postpowa przetargowych na
zawarcie umów.
32. Idc podobnym tokiem rozumowania rzd polski podnosi, e w myl porozumienia,
SEDL zobowizuje si do realizacji projektu inwestycyjnego, który zawiera w sobie
ró ne zadania. Rzd ten podkrela w tym wzgldzie, e SEDL nie bdzie wykonawc, który wykona roboty budowlane przewidziane w umowie, lecz zobowizuje si
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ona jedynie do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zamówienie publiczne
na roboty budowlane. Uznajc, i najistotniejszym elementem umowy jest zlecenie
wykonania obiektów budowlanych i nadzór nad ich wykonaniem, rzd polski uwa a,
e porozumienie powinno zosta zakwali kowane jako „zamówienie publiczne na
usugi” w rozumieniu art. 1 dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r.
odnoszcej si do koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na usugi
(Dz.U. L 209, str. 1).
33. Rzd francuski podnosi, e cz parku rozrywki, która obejmuje wykonanie obiektów budowlanych, przeznaczonych do sprzeda y osobom trzecim, nie stanowi zamówienia publicznego na roboty budowlane w rozumieniu dyrektywy. Rzd ten uwa a
bowiem, e wanie ze wzgldu na fakt, i cz ta jest przeznaczona dla osób trzecich, nie mo e ona zosta uznana za odpowiadajc wymogom gminy. Dodaje przy
tym, e jedynie budowa budynku parkingowego na rzecz gminy Roanne mogaby, co
do zasady, stanowi zamówienie publiczne na roboty budowlane. Jednak e rzeczona
budowa i tak nie zostaaby objta zakresem stosowania dyrektywy, albowiem wasno budynku parkingowego zostanie przeniesiona na gmin dopiero po jego wybudowaniu w trybie szczególnej procedury przewidzianej w prawie francuskim zwanej
„sprzeda  w przyszym stanie ukoczenia”, tak i w istocie mamy tu do czynienia ze
zwykym zakupem nieruchomoci, której przedmiotem s nie tyle roboty budowlane,
co raczej sprzeda przyszego obiektu budowlanego.
34. Zarówno rzdy litewski i austriacki, jak i Komisja, uwa aj, e porozumienie stanowi
zamówienie publiczne na roboty budowlane w rozumieniu art. 1 dyrektywy. Komisja
podnosi w szczególnoci, e mimo i porozumienie obejmuje pewne zadania, które
stanowi wiadczenie usug, wszak jednak gównym jego przedmiotem jest wykonanie obiektu budowlanego odpowiadajcego wymogom okrelonym przez instytucj
zamawiajc w rozumieniu art. 1 lit. a) i c) dyrektywy.
35. Nie mo na zgodzi si z argumentacj przedstawion przez gmin Roanne oraz rzdy francuski i polski.
36. Prawd jest wprawdzie – jak susznie stwierdzili liczni interwenienci – e poza wykonaniem robót budowlanych porozumienie powierza SEDL dodatkowe zadania
majce charakter wiadczenia usug. Niemniej jednak, wbrew twierdzeniom gminy
Roanne, z tego jednego faktu nie wynika jeszcze, e skoro porozumienie zawiera
elementy wykraczajce poza wykonanie robót budowlanych, a zatem wymyka si
ono spod zakresu stosowania dyrektywy.
37. Jak wynika bowiem z orzecznictwa Trybunau, w przypadku gdy umowa zawiera
zarówno elementy stanowice zamówienie publiczne na roboty budowlane, jak i elementy stanowice inny rodzaj zamówienia publicznego, to gówny przedmiot umowy
jest decydujcy dla ustalenia, któr z dyrektyw wspólnotowych z dziedziny zamówie
publicznych nale y co do zasady zastosowa (zob. wyrok z dnia 19 kwietnia 1994 r.
w sprawie C-331/92 Gestión Hotelera Internacional, Rec. str. I-1329, pkt 29).
38. Przy zastosowaniu owego orzecznictwa w przedmiotowej sprawie nale y podkreli ,
e wbrew twierdzeniom rzdu polskiego zawartym w jego uwagach, zgodnie z treci
porozumienia, zobowizania SEDL nie ograniczaj si do zarzdzania i organizacji
robót budowlanych, lecz rozcigaj si równie na wykonanie przewidzianych w nim
robót. Ponadto, zgodnie z utrwalon lini orzecznictwa, aby zosta uznanym za wykonawc odpowiedzialnego za wykonanie zamówienia publicznego na roboty budowlane
w rozumieniu art. 1 lit. a) dyrektywy nie jest konieczne, aby podmiot zawierajcy umow z instytucj zamawiajc by w stanie sam bezporednio wasnymi siami wykona
umówione wiadczenie (zob. podobnie wyroki z dnia 14 kwietnia 1994 r. w sprawie
C-389/92 Ballast Nedam Groep, Rec. str. I-1289, pkt 13, i z dnia 2 grudnia 1999 r.
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w sprawie C-176/98 Holst Italia, Rec. str. I-8607, pkt 26). Wynika z tego, e dla ustalenia, czy gównym przedmiotem porozumienia jest wykonanie obiektu budowlanego,
bez znaczenia pozostaje okoliczno , i SEDL nie wykonuje osobicie robót budowlanych, lecz zleca ich wykonanie podwykonawcom.
39. Nie mo na zgodzi si z argumentem rzdu francuskiego, zgodnie z którym, z powodów przedstawionych w pkt 33, nie mo na uzna , e przedmiotem porozumienia
jest wykonanie obiektu budowlanego odpowiadajcego wymogom okrelonym przez
instytucj zamawiajc w rozumieniu art. 1 lit. a) dyrektywy.
40. W kwestii dokonanej przez rzd francuski kwali kacji prawnej budynku parkingowego nale y stwierdzi , e de nicja zamówienia publicznego na roboty budowlane nale y do waciwoci prawa wspólnotowego. Poniewa art. 1 lit. a) dyrektywy
nie zawiera adnego wyranego odesania do prawa pastw czonkowskich w celu
ustalenia jego treci i zakresu, kwali kacja takich umów w prawie francuskim pozostaje bez wpywu na ustalenie, czy porozumienie jest objte zakresem stosowania
dyrektywy (zob. podobnie wyrok z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie C-264/03
Komisja przeciwko Francji, Zb. Orz. str. I-8831, pkt 36).
41. Z art. 1 lit. c) dyrektywy wynika, e istnienie obiektu budowlanego powinno by oceniane w zwizku z funkcj gospodarcz lub techniczn rezultatu wykonanych robót
budowlanych (zob. wyrok z dnia 27 padziernika 2005 r. w sprawach poczonych
C-187/04 i C-188/04 Komisja przeciwko Wochom, dotychczas nieopublikowany
w Zbiorze, pkt 26). Jak jasno wynika z szeregu postanowie porozumienia, realizacja
parku rozrywki ma za zadanie przycignicie dziaalnoci handlowej i usugowej, tak
i nale y uzna , e porozumienie spenia funkcj gospodarcz.
42. Ponadto nale y uzna , e realizacja parku rozrywki odpowiada wymogom okrelonym w porozumieniu przez gmin Roanne. Nale y w tej kwestii podkreli , e planowym w porozumieniu obiektem budowlanym jest park rozrywki we wszystkich
swych aspektach, obejmujcy budow kompleksu kinowego, lokali usugowych
zwizanych z rozrywk, budynku parkingowego i ewentualnie hotelu. Z szeregu postanowie porozumienia wynika, e poprzez realizacj parku rozrywki gmina Roanne pragnie przekwali kowa i o ywi dzielnic dworcow.
43. Co si tyczy pozostaych elementów skadajcych si na de nicj „zamówienia publicznego na roboty budowlane” ustanowion w art. 1 lit. a) dyrektywy, nale y po
pierwsze stwierdzi , e bezspornym jest, i gmina Roanne jako samorzd terytorialny jest „instytucj zamawiajc” w rozumieniu art. 1 lit. b) dyrektywy oraz e istnieje
umowa na pimie.
44. Po drugie, nie ulega wtpliwoci, e SEDL jako podmiot gospodarczy prowadzcy
dziaalno na danym rynku, który zobowizuje si do realizacji robót budowlanych
przewidzianych w porozumieniu, nale y uzna za wykonawc w rozumieniu dyrektywy. Jak zostao ju powiedziane w pkt 38 niniejszego wyroku, bez znaczenia pozostaje okoliczno , i SEDL zlecia zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
podwykonawcom (zob. w tym znaczeniu wyrok z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie
C-399/98 Ordine degli Architetti i in., Rec. str. I-5409, pkt 90).
45. Jest wreszcie oczywiste, e porozumienie zostao zawarte pod tytuem odpatnym.
Charakter odpatny umowy odnosi si do wiadczenia wzajemnego wiadczonego
wykonawcy w zamian za wykonanie robót budowlanych okrelonych przez instytucj zamawiajc (zob. w tym znaczeniu ww. wyrok w sprawie Ordine degli Architetti i in., pkt 77). Zgodnie z postanowieniami porozumienia, SEDL otrzyma pewn
kwot ze strony gminy Roanne w zamian za przekazanie jej budynku parkingowego.
Gmina zobowizuje si równie do uczestniczenia w kosztach wszystkich planowanych obiektów budowlanych. Wreszcie na mocy porozumienia SEDL ma prawo do
przyjmowania wiadcze pieni nych od osób trzecich w zamian za cesj praw do
ukoczonych obiektów budowlanych.
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46. Z analizy porozumienia wynika, e zgodnie z twierdzeniami Komisji, jego gówny
przedmiot stanowi wykonanie caoci robót budowlanych majcych na celu realizacj obiektu budowlanego rozumieniu art. 1 lit. c) dyrektywy, a mianowicie parku
rozrywki. Przewidziane w porozumieniu zadania stanowice usugi takie jak zakup
nieruchomoci gruntowych, organizacja postpowania konkursowego na wybór architekta lub in yniera oraz sprzeda budynków, stanowi cz realizacji tego obiektu budowlanego.
47. Majc na wzgldzie powy sze rozwa ania nale y odpowiedzie na pierwsze pytanie,
e porozumienie, moc którego pierwsza instytucja zamawiajca powierza drugiej
instytucji zamawiajcej realizacj obiektu budowlanego, stanowi zamówienie na roboty publiczne w rozumieniu art. 1 lit. a) dyrektywy bez wzgldu na to, czy przewiduje ono, e pierwsza instytucja zamawiajca jest lub bdzie wacicielem caoci lub
czci tego obiektu czy te nie.

W przedmiocie drugiego pytania
48. W drugim pytaniu sd odsyajcy pragnie ustali przez Trybuna sposób oszacowania
wartoci spornego zamówienia publicznego dla ustalenia, czy zosta osignity próg
ustanowiony w art. 6 dyrektywy.
49. Sd krajowy proponuje trzy mo liwe podstawy obliczania tego progu. W pierwszym
przypadku warto zamówienia nale aoby oblicza wycznie na podstawie ceny
uiszczanej przez instytucj zamawiajc za przekazane jej w przyszoci obiekty budowlane. W drugim przypadku warto zamówienia stanowiaby suma caoci kwot
wpaconych przez instytucj zamawiajc, a mianowicie wiadczenia wzajemnego
za przekazane jej w przyszoci obiekty budowlane oraz wkadu nansowego wpacanego w odniesieniu do caoci planowanych obiektów budowlanych. W trzecim
przypadku przy ustalaniu wartoci zamówienia nale aoby wzi pod uwag cakowit warto robót budowlanych, co obejmuje kwoty wpacone przez instytucj
zamawiajc, jak równie kwoty otrzymane od osób trzecich w zamian za obiekty
budowlane wykonane na ich rachunek.
50. Nale y przede wszystkim stwierdzi , e zgodnie z brzmieniem art. 6 dyrektywy, jej
przepisy stosuj si do zamówie publicznych na roboty budowlane, których warto
osiga próg ustanowiony w tym artykule. Przepis ten nie wprowadza adnej zasady,
która ograniczaaby kwoty, jakie nale y wzi pod uwag przy ustalaniu wartoci zamówienia publicznego, jedynie do kwot pochodzcych od instytucji zamawiajcej.
51. Ponadto wnioskowanie o istnieniu takiej zasady z rzeczonego art. 6 byoby sprzeczne
z duchem i celem dyrektywy.
52. Jak bowiem wynika z drugiego i dziesitego motywu dyrektywy, dyrektywa ta d y
do zniesienia ogranicze swobody przedsibiorczoci i swobody wiadczenia usug
w stosunku do zamówie publicznych na roboty budowlane w celu otwarcia tych
rynków na rzeczywist konkurencj (ww. wyrok w sprawie Ordine degli Architetti
i in., pkt 52). Dziesity motyw precyzuje, e rozwój owej konkurencji wymaga publikowania w caej Wspólnocie ogosze o zamówieniach zawierajcych informacje
wystarczajce, aby umo liwia wykonawcom majcym swoje przedsibiorstwo we
Wspólnocie ocen, czy s zainteresowani przewidzianymi zamówieniami. W tym
wzgldzie próg przewidziany w art. 6 dyrektywy su y zagwarantowaniu, aby zamówienia publiczne posiadajce na tyle wysok warto , by uzasadni udzia przedsibiorstw z ró nych pastw Wspólnoty, byy ogaszane potencjalnym oferentom.
53. Poniewa celem procedur przetargowych udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane jest wanie zagwarantowanie potencjalnym oferentom prowadzcym
dziaalno na terenie Wspólnoty Europejskiej dostpu do interesujcych ich zamówie publicznych, a zatem wynika std, e to z ich punktu widzenia nale y ustala ,
czy warto danego zamówienia osiga próg okrelony w art. 6 dyrektywy.
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54. Jest oczywiste w tym kontekcie, e gdy na warto zamówienia publicznego skadaj si zarówno kwoty pochodzce od instytucji zamawiajcej, jak i kwoty pochodzce od osób trzecich, zainteresowanie potencjalnego oferenta owym zamówieniem
wi e si z jego ogóln wartoci.
55. Natomiast teza, zgodnie z któr przy obliczaniu wartoci zamówienia w rozumieniu
art. 6 dyrektywy powinny by brane pod uwag jedynie kwoty wpacane przez instytucj zamawiajc stanowiaby zamach na cel tej dyrektywy. Wynikaoby z tego bowiem, e instytucja zamawiajca miaaby mo liwo udzielenia zamówienia o wartoci
przekraczajcej próg okrelony w art. 6, które mogoby interesowa innych wykonawców prowadzcych dziaalno na danym rynku, bez stosowania procedur przetargowych udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane przewidzianych
przez dyrektyw.
56. Nale y wreszcie przypomnie , e w wietle art. 3 dyrektywy, koncesje na roboty
budowlane podlegaj zasadom dotyczcym ogosze przewidzianym w dyrektywie,
w przypadku gdy osignity zostanie próg ustanowiony w tym przepisie. Poniewa
zasadnicz cech koncesji jest to, e wiadczenie wzajemne za roboty budowlane
pochodzi w caoci lub w czci od osób trzecich, byoby sprzeczne z celem i systemem le cymi u podstaw dyrektywy uznanie, e w ramach zamówie publicznych
na roboty budowlane kwoty pochodzce od osób trzecich s wyczone z obliczania
wartoci zamówienia dla celów art. 6 dyrektywy.
57. Majc powy sze na wzgldzie nale y odpowiedzie na drugie pytanie, e przy ustalaniu
wartoci zamówienia publicznego dla celów art. 6 dyrektywy nale y wzi pod uwag
cakowit warto zamówienia na roboty budowlane z punktu widzenia potencjalnego
oferenta, co obejmuje nie tylko cao kwot, jakie bdzie musiaa zapaci instytucja
zamawiajca, ale równie wszystkie inne kwoty pochodzce od osób trzecich.

W przedmiocie trzeciego pytania
58. W trzecim pytaniu sd odsyajcy zmierza w istocie do ustalenia, czy przy zawieraniu porozumienia takiego jak to, o które toczy si sprawa gówna, instytucja zamawiajca jest zwolniona z obowizku stosowania przewidzianych w tej dyrektywie
procedur przetargowych udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane ze
wzgldu na to, e porozumienie to mo e zosta zawarte jedynie z niektórymi osobami prawnymi, które same równie s instytucjami zamawiajcymi i które bd
z kolei zobowizane do stosowania tych procedur celem udzielenia ewentualnych
dalszych zamówie publicznych.
59. Tytuem wstpu nale y zwa y , e jedynymi dopuszczalnymi wyjtkami od stosowania dyrektywy 93/36 s te, które zostay w niej wyranie i w sposób wyczerpujcy
wskazane (zob. podobnie wyroki z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie C-107/98 Teckal, Rec. str. I-8121, pkt 43, i z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-340/04 Carbotermo
i Consorzio Alisei, Zb. Orz. str. I-4137, pkt 45).
60. Tymczasem dyrektywa 93/36 nie zawiera przepisu porównywalnego do art. 6 dyrektywy 92/50, który pod pewnymi warunkami wyklucza z zakresu jej stosowania zamówienia publiczne udzielane instytucjom zamawiajcym (zob. podobnie ww. wyroki
w sprawie Teckal, pkt 44 oraz w sprawie Carbotermo i Consorzio Alise, pkt 46).
61. Nale y stwierdzi , e art. 11 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane, dostawy i usugi (Dz.U. L 134, str. 114) ustanawia
wyjtek dotyczcy instytucji zamawiajcych zlecajcych wykonanie robót budowlanych midzy innymi za porednictwem centralnych jednostek zakupujcych, których
de nicja guruje w art. 1 ust. 10 tej dyrektywy. Niemniej jednak przepis ten ratione
temporis nie znajduje zastosowania do stanu faktycznego w sprawie gównej.
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62. Wynika z tego, e instytucja zamawiajca nie jest zwolniona z obowizku stosowania przewidzianych w tej dyrektywie procedur przetargowych udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane ze wzgldu na to, e zamierza ona zleci
przedmiotowe zamówienie innej instytucji zamawiajcej (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie Teckal, pkt 51; wyroki z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie C-94/99 ARGE,
Rec. str. I-11037, pkt 40, oraz z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie C-26/03 Stadt
Halle i RPL Lochau, Zb. Orz. str. I-1, pkt 47). Co wicej, na stwierdzenie to nie ma
wypywu ci cy na drugiej instytucji zamawiajcej obowizek stosowania procedur
przetargowych przewidzianych w tej dyrektywie (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Teckal, pkt 45).
63. Prawd jest, e zgodnie z orzecznictwem Trybunau, przetarg nie jest obowizkowy w przypadku zamówie udzielanych przez jednostk samorzdu terytorialnego
odrbnej od niej osobie prawnej, gdy jednostka samorzdu terytorialnego sprawuje
nad t osob kontrol analogiczn do sprawowanej nad swoimi wasnymi su bami,
a osoba ta wykonuje swoj dziaalno w przewa ajcym zakresie na rzecz kontrolujcej j jednostki lub jednostek (zob. ww. wyrok w sprawie Teckal, pkt 50, oraz
wyrok z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie C-84/03 Komisja przeciwko Hiszpanii,
Zb. Orz. str. I-139, pkt 38 i 39).
64. Jednak e fakt, i SEDL jest spók mieszan z udziaem kapitau prywatnego wyklucza uznanie, i gmina Roanne sprawuje nad ni kontrol analogiczn do sprawowanej nad swoimi wasnymi su bami. Ju w przeszoci bowiem Trybuna orzek, e
udzia w przedsibiorstwie kapitau prywatnego podlega wzgldom interesu prywatnego i d y do osignicia celów odmiennej natury ni cele realizowane przez organ
wadzy publicznej (zob. ww. wyrok w sprawie Stadt Halle i RPL Lochau, pkt 49
i 50). Tok rozumowania obrany przez Trybuna w przytoczonej tu sprawie Stadt Halle i RPL Lochau w odniesieniu do zamówie publicznych na usugi znajduje zastosowanie równie w stosunku do zamówie publicznych na roboty budowlane.
65. Z uwag gminy Roanne oraz z uwag rzdów francuskiego i polskiego wynika, e ich
zdaniem skuteczno dyrektywy zostaaby jednak zachowana w przypadkach takich
jak niniejszy, gdzie druga instytucja zamawiajca jest zobowizania do stosowania
przewidzianych w tej dyrektywie procedur przetargowych udzielania zamówie
na roboty budowlane przy udzielaniu wszelkich dalszych zamówie publicznych.
Ich zdaniem bowiem dla zapewnienia skutecznej konkurencji bez znaczenia pozostaje to, czy tego typu postpowanie przetargowe zostanie zorganizowane przez pierwsz czy te przez drug instytucj zamawiajc.
66. W pierwszym rzdzie nale y przypomnie , e dyrektywa nie zawiera przepisów zezwalajcych na wyczenie jej stosowania w przypadku zamówienia publicznego
na roboty budowlane zlecanego midzy dwoma instytucjami zamawiajcymi nawet
gdyby druga instytucja zamawiajca zostaa zobowizana do dalszego zlecenia zamówienia w penej wysokoci podwykonawcom i do udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane przy zastosowaniu w tym celu procedur przetargowych
przewidzianych w dyrektywie.
67. Ponadto, w niniejszym stanie faktycznym, porozumienie nie zawiera postanowienia,
e SEDL ma obowizek dalszego zlecenia caoci pierwotnego zamówienia innym
podwykonawcom. Co wicej, jak susznie zauwa a rzecznik generalna w pkt 72 swej
opinii, w przypadku gdy druga instytucja zamawiajca ucieka si do podwykonawców
czsto istnieje ryzyko, e przedmiot kolejnego zamówienia obejmie zaledwie cz cakowitego zamówienia. Mo e z tego wynikn , i warto zamówie udzielonych nastpnie przez drug instytucj zamawiajc bdzie ni sza ni ta, o której mowa w art. 6
ust. 1 lit. a) dyrektywy. W ten sposób, poprzez powoanie do ycia szeregu nastpujcych po sobie zamówie publicznych, mo na by obej stosowanie dyrektywy.
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68. Majc na wzgldzie powy sze rozwa ania nale y odpowiedzie na trzecie pytanie,
e instytucja zamawiajca nie jest zwolniona z obowizku stosowania przewidzianych w tej dyrektywie procedur przetargowych udzielania zamówie publicznych
na roboty budowlane ze wzgldu na to, e wedug prawa krajowego porozumienie to
mo e zosta zawarte jedynie z niektórymi osobami prawnymi, które same równie
s instytucjami zamawiajcymi i które bd z kolei zobowizane do stosowania tych
procedur celem udzielenia ewentualnych dalszych zamówie publicznych.

W przedmiocie kosztów
69. Dla stron postpowania przed sdem krajowym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sdem, do niego zatem nale y rozstrzygnicie o kosztach. Koszty poniesione w zwizku z przedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni poniesione przez strony postpowania przed sdem
krajowym, nie podlegaj zwrotowi.
Z powy szych wzgldów Trybuna (pierwsza izba) orzeka, co nastpuje:
1) Porozumienie, moc którego pierwsza instytucja zamawiajca powierza drugiej
instytucji zamawiajcej realizacj obiektu budowlanego, stanowi zamówienie
na roboty publiczne w rozumieniu art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 93/37/EWG
z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczcej koordynacji procedur udzielania zamówie
publicznych na roboty budowlane (Dz.U. L 199, str. 54) zmienionej przez dyrektyw Parlamentu europejskiego i Rady 97/52/WE z dnia 13 pa dziernika 1997 r.
bez wzgl du na to, czy przewiduje ono, e pierwsza instytucja zamawiajca jest
lub b dzie wacicielem caoci lub cz ci tego obiektu czy te nie.
2) Przy ustalaniu wartoci zamówienia publicznego dla celów art. 6 dyrektywy
93/37 zmienionej przez dyrektyw 97/52 nale y wzi pod uwag cakowit warto zamówienia na roboty budowlane z punktu widzenia potencjalnego oferenta, co obejmuje nie tylko cao kwot, jakie b dzie musiaa zapaci instytucja
zamawiajca, ale równie wszystkie inne kwoty pochodzce od osób trzecich.
3) Instytucja zamawiajca nie jest zwolniona z obowizku stosowania przewidzianych w dyrektywie 93/37, zmienionej przez dyrektyw 97/52, procedur przetargowych udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane ze wzgl du na
to, e wedug prawa krajowego porozumienie to mo e zosta zawarte jedynie
z niektórymi osobami prawnymi, które same równie s instytucjami zamawiajcymi i które b d z kolei zobowizane do stosowania tych procedur celem
udzielenia ewentualnych dalszych zamówie publicznych.

Podpisy

* Jzyk postpowania: francuski.
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Orzeczenie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C-295/05 Tragsa
WYROK TRYBUNAU (druga izba)
z dnia 19 kwietnia 2007 r.(*)
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Dopuszczalno – Artyku
86 ust. 1 WE – Brak niezale nego zakresu przedmiotowego – Dane pozwalajce Trybunaowi udzieli u ytecznej odpowiedzi na zadane mu pytania –Dyrektywy 92/50/EWG,
93/36/EWG i 93/37/EWG – Uregulowania krajowe pozwalajce przedsibiorstwu publicznemu na wykonywanie na bezporednie zlecenie organów administracji publicznej
czynnoci bez stosowania ogólnych regu udzielania zamówie publicznych – Wewntrzna struktura zarzdzania – Przesanki – Organ wadzy publicznej musi sprawowa nad
odrbnym podmiotem kontrol analogiczn do kontroli, któr sprawuje nad wasnymi
su bami – Odrbny podmiot musi wykonywa zasadnicz cz swojej dziaalnoci na
rzecz organu lub organów administracji publicznej, które s jego wacicielami
W sprawie C-295/05
majcej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zo ony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2005 r., które wpyno do Trybunau w dniu 21 lipca 2005 r.,
w postpowaniu:
Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)
przeciwko
Transformación Agraria SA (Tragsa),
Administración del Estado,

TRYBUNA (druga izba),
w skadzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, R. Schintgen, R. Silva de Lapuerta,
G. Arestis (sprawozdawca) i L. Bay Larsen, sdziowie,
rzecznik generalny: L. A. Geelhoed,
sekretarz: H. von Holstein, zastpca sekretarza,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 czerwca 2006 r.,
rozwa ywszy uwagi przedstawione:
- w imieniu Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) przez D. P. Thomas de Carranza y Méndez de Vigo, procuradora, oraz R. Vázqueza del Rey Villanuev, abogado,
- w imieniu Transformación Agraria SA (Tragsa) przez S. Ortiza Vaamondego oraz I.
Pereñ Pineda, abogados,
- w imieniu rzdu hiszpaskiego przez F. Díeza Morena, dziaajcego w charakterze
penomocnika,
- w imieniu rzdu litewskiego, przez D. Kriauinasa, dziaajcego w charakterze penomocnika,
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- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich, przez X. Lewisa oraz F. Castilla de la
Torre, dziaajcych w charakterze penomocników,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 28 wrzenia 2006 r.,
wydaje nastpujcy

Wyrok
1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy tego, czy, biorc
pod uwag art. 86 ust. 1 WE, pastwo czonkowskie mo e obj przedsibiorstwo
publiczne re imem prawnym, zgodnie z którym mo e ono wykonywa czynnoci nie
podlegajc dyrektywie Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszcej si do
koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na usugi (Dz.U. L 209, str. 1),
dyrektywie Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynujcej procedury
udzielania zamówie publicznych na dostawy (Dz.U L 199, str. 1) i dyrektywie Rady
93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczcej koordynacji procedur udzielania
zamówie publicznych na roboty budowlane (Dz.U. L 199, str. 54), oraz czy dyrektywy te nie stoj na przeszkodzie takim uregulowaniom.
2. Wniosek ten zosta zo ony w ramach postpowania toczcego si midzy Asociación Nacional de Empresas Forestales (krajowym stowarzyszeniem przedsibiorstw
lenych, zwanym dalej „Asemfo”) i Administración del Estado (administracj pastwow) w zwizku ze skarg kwestionujc re im prawny, którym objta jest spóka
Transformación Agraria SA (zwana dalej „Trags”).

Ramy prawne
Uregulowania wspólnotowe
3. Artyku 1 dyrektywy 92/50 stanowi:
»Do celów niniejszej dyrektywy:
a) „zamówienia publiczne na usugi” oznaczaj umowy o charakterze odpatnym,
zawierane na pimie pomidzy usugodawc a instytucj zamawiajc […]
[…]
b) „instytucje zamawiajce” oznaczaj pastwo, jednostki samorzdu terytorialnego, podmioty prawa publicznego, zwizki zawarte przez co najmniej jedn tak
jednostk lub podmiot prawa publicznego.
[…]«
4. Artyku 1 dyrektywy 93/36 stanowi:
»Dla celów niniejszej dyrektywy:
a) „zamówieniami publicznymi na dostawy” s umowy o charakterze odpatnym,
zawierane na pimie midzy dostawc (osob zyczn lub prawn) a jedn
z instytucji zamawiajcych, okrelonych w lit. b) poni ej, których przedmiotem
jest kupno, leasing, dzier awa, najem lub kupno na raty, z opcj lub bez opcji
zakupu towarów. Dostawa tych produktów mo e ponadto obejmowa czynnoci
monta u i instalacji;
b) „instytucjami zamawiajcymi” s pastwo, jednostki samorzdu terytorialnego,
podmioty prawa publicznego lub zwizki zawarte przez co najmniej jedn tak
jednostk lub podmiot prawa publicznego;
[...]«
5. Artyku 1 dyrektywy 93/37 stanowi:
»Do celów niniejszej dyrektywy:
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a) „zamówieniami publicznymi na roboty budowlane” s umowy o charakterze odpatnym, zawierane na pimie midzy wykonawc a instytucj zamawiajc, okrelon w lit. b), których przedmiotem jest albo wykonanie, albo zarówno wykonanie
jak i zaprojektowanie robót budowlanych, zwizanych z jedn z dziaalnoci okrelonych w zaczniku II lub obiektu budowlanego, okrelonego poni ej w lit. c),
albo wykonanie, za pomoc jakichkolwiek rodków, obiektu budowlanego odpowiadajcego wymogom okrelonym przez instytucj zamawiajc;
b) „instytucje zamawiajce” oznaczaj pastwo, jednostki samorzdu terytorialnego, podmioty prawa publicznego, zwizki zawarte przez co najmniej jedn tak
jednostk lub podmiot prawa publicznego.
[…]«
Uregulowania krajowe
Przepisy dotyczce zamówie publicznych
6. Artyku 152 ustawy 13/1995 z dnia 18 maja 1995 r. o zamówieniach publicznych
(BOE nr 119 z dnia 19 maja 1995 r., str. 14601), tekst jednolity ogoszony rozporzdzeniem królewskim z moc ustawy 2/2000 z dnia 16 czerwca 2000 r. (BOE nr 148
z dnia 21 czerwca 2000, str. 21775, zwanej dalej „ustaw 13/1995”) stanowi:
„1. Administracja mo e wykonywa roboty budowlane za pomoc wasnych su b
i rodków wasnych lub rzeczywistych, lub te przy wspópracy prywatnych
przedsibiorstw, o ile w przypadku tej wspópracy warto robót jest mniejsza
ni […], w nastpujcych przypadkach:
a) je eli administracja dysponuje fabrykami, arsenaami, warsztatami lub su bami technicznymi lub przemysowymi odpowiednimi do wykonania planowanych robót. W takich przypadkach powinien by to normalnie stosowany
sposób wykonania robót.
[…]”.
7. Artyku 194 ustawy 13/1995 stanowi:
„1. Administracja mo e wytwarza rzeczy ruchome za pomoc wasnych su b
i rodków wasnych lub rzeczywistych, lub te przy wspópracy prywatnych
przedsibiorstw, o ile w przypadku tej wspópracy warto tych przedmiotów
jest mniejsza ni […], w nastpujcych przypadkach:
a) je eli administracja dysponuje fabrykami, arsenaami, warsztatami lub su bami technicznymi lub przemysowymi odpowiednimi do wykonania dostawy. W takich przypadkach powinien by to normalnie stosowany sposób
wykonania dostawy.
[…]”
Re im prawny, którym objta jest Tragsa
8. Tragsa zostaa ukonstytuowana na mocy upowa nienia zawartego w art. 1 rozporzdzenia królewskiego 379/1977 z dnia 21 stycznia 1977 r. (BOE nr 65 z dnia 17 marca 1977,
str. 6202).
9. Re im prawny, którym objta jest Tragsa, ustanowiony we wspomnianym rozporzdzeniu, podlega stopniowym zmianom, a do uchwalenia ustawy 66/1997 z dnia
30 grudnia 1997 r. o rodkach o charakterze skalnym, administracyjnym i dotyczcym systemu spoecznego (BOE nr 313 z dnia 31 grudnia 1997 r., str. 38589),
z póniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawami 53/2002 z dnia 30 grudnia 2002
(BOE nr 313 z dnia 31 grudnia 2002 r., str. 46086) i 62/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.
(BOE nr 313 z dnia 31 grudnia 2003 r., str. 46874, zwanej dalej „ustaw 66/1997”).
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10. Artyku 88 ustawy 66/1997, zatytuowany „Re im prawny” stanowi:
„1. [Tragsa] jest spók pastwow […] wiadczc niezbdne usugi w zakresie rozwoju wsi i zachowania rodowiska, na podstawie przepisów niniejszej ustawy.
2. Comunidades Autónomas (regiony autonomiczne) mog sta si udziaowcami
w kapitale spóki Tragsa poprzez nabycie akcji, na których przekazanie wymagane jest uzyskanie zezwolenia ministerstwa gospodarki i nansów na wniosek
ministerstwa rolnictwa, ryboówstwa i ywnoci oraz ministerstwa rodowiska.
3. Celami dziaalnoci Tragsy s:
a) wykonywanie wszelkiego rodzaju dziaa, robót i usug w dziedzinie rolnictwa, hodowli, lenictwa, rozwoju wsi, zachowania i ochrony przyrody
i rodowiska, akwakultury i ryboówstwa, jak równie dziaa niezbdnych
do poprawy wykorzystania zasobów naturalnych i zarzdzania nimi, w szczególnoci wykonywanie prac konserwacyjnych i majcych na celu wzbogacenie hiszpaskiego historycznego dziedzictwa w rodowisku wiejskim […] ;
b) opracowanie analiz, planów, projektów oraz wszelkiego rodzaju konsultacje
i wsparcie techniczne i szkoleniowe w dziedzinie rolnictwa, lenictwa, rozwoju wsi, ochrony i poprawy stanu rodowiska, akwakultury i ryboówstwa,
zachowania przyrody, jak równie w dziedzinie wykorzystania zasobów naturalnych i zarzdzania nimi;
c) dziaalno rolnicza, hodowlana, lenicza, akwakulturystyczna oraz sprzeda produktów pochodzcych z tej dziaalnoci, administracja i zarzdzanie
dziakami, ugorami, centrami rolniczymi, lenymi i ochrony rodowiska lub
zachowania przyrody, jak równie obszarami i zasobami naturalnymi;
d) upowszechnianie, rozwój i dostosowanie nowych technik, nowych urzdze
i systemów z zakresu rolnictwa, lenictwa, ochrony rodowiska, akwakultury i ryboówstwa, ochrony przyrody i zrównowa onego wykorzystania jej
zasobów;
e) produkcja i sprzeda rzeczy ruchomych o tym samym charakterze;
f) zapobieganie plagom i chorobom rolin i zwierzt oraz po arom lasów i ich
zwalczanie, jak równie wykonywanie robót i zada wsparcia technicznego
o pilnym charakterze;
g) nansowanie budowy lub eksploatacji obiektów infrastruktury rolnej, ochrony rodowiska oraz wyposa enia skupisk wiejskich, jak równie tworzenie
spóek oraz udzia w istniejcych spókach, których cele pozostaj w zwizku z celami spóki;
h) prowadzenie na wniosek osób trzecich dziaa, robót, wsparcia technicznego, konsultacji i wiadczenia usug w dziedzinie wsi, rolnictwa, lenictwa
i ochrony rodowiska, na terytorium krajowym lub poza nim, bezporednio
lub za porednictwem spóek zale nych.
4. Tragsa, nale ca do wasnych jednostek wykonawczych i su b technicznych
administracji, jest zobowizana do wykonywania na zasadzie wycznoci, samodzielnie lub poprzez spóki zale ne, robót zleconych przez administracj rzdow, Comunidades Autónomas (regiony autonomiczne) oraz zale ne od nich
instytucje publiczne, w dziedzinach stanowicych jej cel spóki, a w szczególnoci robót o charakterze pilnym lub których wykonanie zarzdzono w wyniku
nagych sytuacji.
[…]
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5. Ani Tragsa, ani jej spóki zale ne nie mog uczestniczy w przetargach organizowanych przez organy administracji publicznej, których s jednostkami. Jednak e
jeli nie zgosi si aden oferent, mo na powierzy Tragsie wykonanie zadania
bdcego przedmiotem przetargu.
6. Warto prac, robót, projektów, analiz i dostaw realizowanych za pomoc Tragsy
okrela si poprzez zastosowanie do poszczególnych wykonanych czci odpowiadajcych im cen, które powinny zosta ustalone przez waciwy organ. Ceny
te ustala si tak, aby odzwierciedlay rzeczywiste koszty wykonania, a ich zastosowanie do wykonanych czci stanowi uzasadnienie inwestycji lub wykonania
usug.
7. Zamówienia na roboty budowlane, dostawy, doradztwo i wsparcie techniczne
oraz na usugi, których Tragsa i jej spóki zale ne udzielaj podmiotom trzecim
podlegaj przepisom [ustawy 13/1995], w zakresie ogaszania, procedury przetargowej i sposobów udzielania zamówie, je eli warto zamówienia jest równa
lub wy sza, ni warto okrelona w art. 135 ust. 1, art. 177 ust. 2 i art. et 203 ust. 2
[tej ustawy]”.
11. Rozporzdzenie królewskie 371/1999 z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie okrelenia
re imu, któremu podlega Tragsa (BOE nr 64 z dnia 16 marca 1999 r., str. 10605)
okrela re im prawny, gospodarczy i administracyjny tej spóki oraz jej spóek zale nych w zakresie ich stosunków z organami administracji publicznej w dziedzinie
dziaa administracji, na terytorium krajowym lub poza nim, w charakterze wasnych
jednostek wykonawczych i su b technicznych tych organów.
12. Zgodnie z art. 2 rozporzdzenia królewskiego 371/1999, kapita spóki znajduje si
w caoci w rkach publicznych.
13. Artyku 3 rozporzdzenia, zatytuowany „Re im prawny” stanowi:
„1. Tragsa i jej spóki zale ne nale  do wasnych jednostek wykonawczych i su b
technicznych administracji rzdowej oraz administracji zainteresowanych Comunidades Autónomas.
Poszczególne ministerstwa nale ce do wspomnianej wy ej administracji rzdowej lub regionalnej, jak równie organy im podlege oraz wszelkiego rodzaju instytucje powizane z nimi do celów realizacji ich planów dziaania, mog zleca
Tragsie lub jej spókom zale nym roboty lub dziaania niezbdne do wykonania
swoich kompetencji i zada, jak równie roboty i dziaania uzupeniajce lub
pomocnicze, zgodnie z przepisami niniejszego rozporzdzenia.
2. Tragsa i jej spóki zale ne s zobowizane do wykonywania robót i dziaa zleconych przez organy administracji. Obowizek ten dotyczy, wycznie, zlece
skierowanych do Tragsy jako wasnej jednostki wykonawczej i su by technicznej, w dziedzinach stanowicych jej cel spóki.
3. Pilne dziaania ogoszone w zwizku z katastrofami lub klskami ywioowymi
wszelkiego rodzaju, zlecone przez waciwe wadze, s dla Tragsy i jej spóek
zale nych zadaniami obowizkowymi, a tak e priorytetowymi.
W nagych sytuacjach, w których organy administracji publicznej musz dziaa
niezwocznie, mog one bezporednio dysponowa Trags i jej spókami zale nymi, nakazujc im podjcie dziaa niezbdnych dla zapewnienia mo liwie najskuteczniejszej ochrony osób i mienia oraz utrzymania usug.
W tym celu Tragsa i jej spóki zale ne zostaj wczone do istniejcych przepisów w sprawie zapobiegania zagro eniom, poprzez uwzgldnienie ich w planach
dziaania i przyjcie protokoów stosowania. W tego rodzaju sytuacjach mobilizuj one wszelkie wymagane dostpne im rodki.
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4. Organy administracji publicznej mog wykorzysta Trags i jej spóki zale ne,
jako swoje wasne jednostki wykonawcze, w stosunkach wspópracy lub wspódziaania z organami innych administracji lub podmiotami prawa publicznego,
w celu u ycia ich przez te organy lub podmioty na tych samych warunkach jako
wasne jednostki wykonawcze […]
5. […] zadania z zakresu organizacji, nadzoru i kontroli dotyczce Tragsy i jej spóek zale nych sprawowane s przez ministerstwo rolnictwa, ryboówstwa i ywnoci, jak równie przez ministerstwo rodowiska.
6. Trags i jej spóki zale ne cz z organami administracji publicznej, jako wasn
jednostk organizacyjn i su b techniczn, stosunki wykonawcze, a nie umowne. W zwizku z tym maj one pod ka dym wzgldem charakter wewntrzny,
zale ny i podlegy”.
14. Artyku 4 rozporzdzenia królewskiego 371/1999, zatytuowany „Re im gospodarczy” brzmi nastpujco:
„1. Zgodnie z art. 3 rozporzdzenia z tytuu realizacji zleconych im prac, robót,
wsparcia technicznego, konsultacji, dostaw i wiadczenia usug Tragsa i jej spóki zale ne otrzymuj kwot odpowiadajc poniesionym wydatkom, przy zastosowaniu systemu cen okrelonego w tym artykule. […]
2. Ceny s obliczane i stosowane w stosunku do czci wykonania zlecenia, w sposób odzwierciedlajcy rzeczywiste i cakowite koszty, zarówno bezporednie jak
i porednie, wykonania tych czci.
[…]
7. Poszczególne organy administracji publicznej, dla których Tragsa i jej spóki zale ne stanowi wasne jednostki organizacyjne i su by techniczne wprowadzaj
nowe ceny, zmiany cen istniejcych oraz procedury, mechanizmy i wzory stosowane do ich mody kacji.
[…]”
15. Wreszcie art. 5 rozporzdzenia królewskiego 371/1999, zatytuowany „Re im administracyjny dziaania” stanowi:
„1. Obowizkowe dziaania zlecone Tragsie lub jej spókom zale nym okrelone s
w poszczególnych przypadkach w projektach, pismach lub innych dokumentach
technicznych […]
2. Przed zo eniem zlecenia waciwe organy zatwierdzaj te dokumenty i dopeniaj obowizujcych formalnoci technicznych, prawnych, bud etowych oraz
dotyczcych kontroli i zatwierdzania wydatków.
3. O ka dym zleceniu obowizkowego dziaania organ administracji informuje o cjalnie Trags lub jej spóki zale ne za pomoc wniosku zawierajcego, oprócz
odpowiednich informacji, wskazanie organu, termin realizacji, warto zlecenia,
odpowiedni pozycj bud etow, a w razie potrzeby roczne raty, w których bdzie przebiegao nansowanie wraz z poszczególnymi kwotami, a tak e wskazanie dyrektora wyznaczonego do spraw tego dziaania […]
[…]”.

Post powanie przed sdem krajowym i pytania prejudycjalne
16. Na podstawie postanowienia odsyajcego okolicznoci faktyczne mo na streci
w poni szy sposób.
17. W dniu 23 lutego 1996 r. Asemfo wnioso przeciwko Tragsie skarg, domagajc si
stwierdzenia, e nadu ywa ona pozycji dominujcej na hiszpaskim rynku robót budowlanych, usug i przedsiwzi leniczych ze wzgldu na nieprzestrzeganie procedur
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przetargowych okrelonych w ustawie 13/1995. Zdaniem stowarzyszenia szczególny
status Tragsy pozwala tej spóce na wykonywanie znacznej liczby czynnoci na bezporednie zlecenie organów administracji, z naruszeniem regu zamówie publicznych
i wolnej konkurencji, co uniemo liwia cakowicie konkurencj na rynku hiszpaskim.
Jako przedsibiorstwo publiczne w rozumieniu prawa wspólnotowego Tragsa nie ma
prawa korzysta , pod pretekstem, e chodzi o su b techniczn administracji, z uprzywilejowanego traktowania w zakresie regu udzielania zamówie publicznych.
18. Decyzj waciwego organu administracji z dnia 16 padziernika 1997 r. skarga zostaa odrzucona ze wzgldu na to, e Tragsa jest wasn su b administracji, która
nie posiada niezale nej mocy decyzyjnej i jest zobowizana do wykonywania zlecanych jej robót. Z uwagi na to, e spóka ta dziaa poza rynkiem, jej dziaalno nie
podlega prawu konkurencji.
19. Decyzja w sprawie odrzucenia skargi zostaa zaskar ona przez Asemfo do Tribunal
de Defensa de la Competencia. Wyrokiem z dnia 30 marca 1998 r. sd ten oddali
skarg uznajc, e dziaania prowadzone przez Trags prowadzone s przez sam
administracj, i e zatem jedynie gdyby spóka ta dziaaa w sposób niezale ny mogoby zachodzi naruszenie prawa konkurencji.
20. Asemfo wniosa na ten wyrok skarg do Audiencia Nacional, który to sd utrzyma
w mocy wyrok sdu pierwszej instancji wyrokiem z dnia 26 wrzenia 2001 r.
21. Asemfo odwoao si w trybie kasacji od tego wyroku do Tribunal Supremo, utrzymujc, e Tragsa, jako przedsibiorstwo publiczne, nie mo e by uwa ana za su b
wasn administracji, co pozwolioby jej stosowa odstpstwa od regu udzielania
zamówie publicznych oraz e re im prawny tej spóki, okrelony w art. 88 ustawy
66/1997 nie jest zgodny z prawem wspólnotowym.
22. Stwierdziwszy, e Tragsa stanowi jednostk organizacyjn, któr dysponuje administracja oraz e spóka ta ogranicza si do wykonywania polece wadz publicznych, bez mo liwoci odmowy ani ustalenia ceny za swoje dziaania, Tribunal Supremo powzi wtpliwoci w zakresie zgodnoci re imu prawnego Tragsy z prawem
wspólnotowym w zwizku z orzecznictwem Trybunau w przedmiocie mo liwoci
stosowania do przedsibiorstw publicznych przepisów wspólnotowych dotyczcych
udzielania zamówie publicznych i wolnej konkurencji.
23. Ponadto przypominajc, i w wyroku z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie C-349/97 Hiszpania przeciwko Komisji (Rec. str. I-3851), Trybuna orzek, odnonie do Tragsy, e
spók t nale y uwa a za jednostk organizacyjn, za pomoc której administracja
mo e dziaa bezporednio, sd krajowy stwierdza, e w zawisej przed nim sprawie
zachodz okolicznoci faktyczne, które nie byy brane pod uwag we wspomnianym wyroku, jak na przykad du y udzia w rynku robót rolniczych, który powoduje
znaczne zakócenie tego rynku, chocia dziaanie tej spóki nie ma de jure nic wspólnego z rynkiem, poniewa z prawnego punktu widzenia dziaa administracja.
24. W tych okolicznociach Tribunal Supremo postanowi zawiesi postpowanie i zwróci si do Trybunau z nastpujcymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1) Czy na podstawie art. 86 ust. 1 WE dopuszczalne jest, by pastwo czonkowskie
ex lege objo przedsibiorstwo publiczne re imem prawnym pozwalajcym mu
na realizacj robót publicznych z pominiciem ogólnego systemu udzielania zamówie publicznych w drodze przetargu, je eli nie zachodzi naga sytuacja lub
nie wchodzi w gr szczególny interes publiczny, zarówno poni ej, jak i powy ej
progu wartoci ustalonego w tym wzgldzie w dyrektywach europejskich [?]
2) Czy taki re im prawny jest zgodny z dyrektyw 93/36 […] i dyrektyw 93/37
[…] oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/WE z dnia
13 padziernika 1997 r. (Dz.U. L 328, str. 1) i dyrektyw Komisji 2001/78/WE
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[z dnia 13 wrzenia 2001 r. (Dz.U. L 285, str. 1)], zmieniajc poprzednie dyrektywy, która to dyrektywa zostaa niedawno zmieniona dyrektyw 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. [w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane, dostawy
i usugi (Dz.U. L 134, str. 114)] [?]
3) Czy do Tragsy i jej spóek zale nych znajduj w ka dym razie zastosowanie
stwierdzenia zawarte w wyroku w sprawie C-349/97 Hiszpania przeciwko
Komisji, przy uwzgldnieniu orzecznictwa Trybunau w dziedzinie zamówie
publicznych oraz faktu, e administracja powierza Tragsie wiele robót nieobjtych w zwizku z tym reguami wolnej konkurencji, a tak e, e okoliczno ta
mo e powodowa znaczce zakócenia na waciwym rynku?”
W przedmiocie pyta prejudycjalnych
W przedmiocie dopuszczalnoci
25. Tragsa, rzd hiszpaski i Komisja Wspólnot Europejskich kwestionuj kompetencje
Trybunau do orzekania w przedmiocie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym i wyra aj wtpliwoci co do dopuszczalnoci pyta zdanych przez sd
krajowy, podajc szereg argumentów.
26. Przede wszystkim, pytania te dotycz jedynie oceny rodków krajowych, a zatem nie
nale  do kompetencji Trybunau.
27. Nastpnie, pytania te s hipotetyczne, poniewa maj na celu uzyskanie odpowiedzi
w kwestiach nieistotnych i niemajcych zwizku z rozstrzygniciem sporu przed sdem krajowym. Skoro jedynym zarzutem podnoszonym przez Asemfo jest naruszenie regu udzielania zamówie publicznych, naruszenie to nie uprawnia samo przez
si do stwierdzenia, e Tragsa nadu ywa pozycji dominujcej na rynku. Ponadto nie
wydaje si, by Trybuna móg podejmowa si interpretacji dyrektyw dotyczcych
udzielania zamówie publicznych w ramach krajowego postpowania majcego na
celu ustalenie, czy spóka ta nadu ywaa pozycji dominujcej.
28. Wreszcie postanowienie odsyajce nie zawiera adnych informacji dotyczcych
waciwego rynku oraz ewentualnej pozycji dominujcej Tragsy na tym e rynku.
Nie zawiera ono równie szczegóowego wywodu w przedmiocie obowizywania
art. 86 WE i w ogóle nie zawiera wzmianki o stosowaniu go cznie z art. 82 WE.
29. Nale y w pierwszej kolejnoci przypomnie , e zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, chocia do zada Trybunau nie nale y orzekanie, w ramach postpowania
wszcztego na podstawie art. 234 WE, w przedmiocie zgodnoci norm prawa wewntrznego z przepisami prawa wspólnotowego, gdy udzielanie wykadni tych
norm nale y do sdów krajowych, rol Trybunau jest dostarczy sdom krajowym
wszystkich elementów wykadni prawa wspólnotowego, które mog by im pomocne w dokonaniu oceny zgodnoci norm prawa krajowego z uregulowaniami wspólnotowymi (wyrok z dnia 19 wrzenia 2006 r. w sprawie C-506/04 Wilson, dotychczas
nieopublikowany w Zbiorze, pkt 34 i 35 wraz z przywoanym orzecznictwem).
30. Po drugie, równie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w ramach wspópracy pomidzy Trybunaem a sdami krajowymi ustanowionej na mocy art. 234 WE do sdu
krajowego, przed którym sprawa zawisa i którego odpowiedzialnoci jest w sprawie przed nim zawisej orzec, nale y dokonanie oceny, z uwzgldnieniem szczególnych okolicznoci tej sprawy, czy wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
jest niezbdne do wydania wyroku w postpowaniu przed sdem krajowym, jak
i ocena zasadnoci pyta, z którymi zwraca si on do Trybunau. Zatem je eli pytania zadane przez sdy krajowe dotycz wykadni przepisu prawa wspólnotowego,
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Trybuna ma co do zasady obowizek wydania orzeczenia (zob. w szczególnoci wyroki
z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie C-286/02 Bellio F.lli, Rec. str. I-3465, pkt 27
i z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie C-217/05 Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, dotychczas niepublikowany w Zbiorze, pkt 16 i 17
wraz z przywoanym orzecznictwem).
31. Po trzecie, z utrwalonego orzecznictwa wynika, e oddalenie wniosku zo onego
przez sd krajowy jest mo liwe tylko wtedy, gdy jest oczywiste, e wykadnia prawa
wspólnotowego, o któr wnioskowano, nie ma adnego zwizku ze stanem faktycznym lub przedmiotem sporu w postpowaniu przed sdem krajowym, lub gdy problem jest natury hipotetycznej lub gdy Trybuna nie dysponuje danymi na temat stanu
faktycznego albo prawnego, które s konieczne do udzielenia u ytecznej odpowiedzi
na postawione mu pytania (wyrok z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie C-238/05
Asnef-Equifax i Administración del Estado, dotychczas niepublikowany w Zbiorze,
pkt 17 wraz z przywoanym orzecznictwem).
32. Ponadto Trybuna orzek równie , e konieczno dokonania u ytecznej dla sdu
krajowego wykadni prawa wspólnotowego wymaga, aby sd ten dokadnie okreli ramy faktyczne i prawne stawianych pyta lub, przynajmniej, aby wyjani stan
faktyczny, którego dotycz te pytania (wyroki z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie
C-205/05 Nemec, dotychczas niepublikowany w Zbiorze, pkt 25 i ww. wyrok w sprawie Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, pkt 26 wraz
z przywoanym orzecznictwem).
33. W tym wzgldzie, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunau, niezbdne jest,
aby sd krajowy udzieli przynajmniej minimum wyjanie dotyczcych powodów
wyboru przepisów wspólnotowych, o których wykadni si zwraca, oraz zwizku
jaki dostrzega on pomidzy tymi przepisami a przepisami krajowymi znajdujcymi
zastosowanie w sprawie (ww. wyrok w sprawie Nemec, pkt 26 oraz wyrok z dnia
5 grudnia 2006 r. w sprawach poczonych C-94/04 i C-202/04 Cipolla i in., dotychczas niepublikowany w Zbiorze, pkt 38).
34. W sprawie przed sdem krajowym, chocia rzeczywicie Trybuna nie mo e orzec
jako taki w przedmiocie zgodnoci re imu prawnego Tragsy z prawem wspólnotowym, nic nie stoi na przeszkodzie temu, by dostarczy elementów dotyczcych wykadni prawa wspólnotowego pozwalajcych sdowi krajowemu samodzielnie orzec
w przedmiocie zgodnoci re imu prawnego Tragsy z prawem wspólnotowym.
35. W tych okolicznociach nale y zbada , czy w wietle orzecznictwa przywoanego
w pkt 31-33 Trybuna dysponuje danymi na temat stanu faktycznego i prawnego niezbdnymi do udzielenia u ytecznej odpowiedzi na zadane mu pytania.
36. Co si tyczy drugiego i trzeciego pytania, nale y zauwa y , e postanowienie odsyajce opisuje w sposób zwizy lecz dokadny okolicznoci faktyczne le ce u podstaw
sporu przed sdem krajowym, oraz istotne dla sprawy przepisy majcego zastosowanie
prawa krajowego.
37. Z postanowienia tego wynika bowiem jasno, e spór ten wynik w nastpstwie skargi
wniesionej przez Asemfo, dotyczcej statusu prawnego Tragsy, gdy zdaniem skarcej w postpowaniu przed sdem krajowym, Tragsa mo e wykonywa znaczn
liczb czynnoci na bezporednie zlecenie administracji, nie przestrzegajc regu
ogaszania, okrelonych w dyrektywach dotyczcych udzielania zamówie publicznych. W ramach tego postpowania Asemfo utrzymywao równie , e poniewa jest
przedsibiorstwem publicznym, Tragsa nie mo e korzysta , pod pretekstem, e chodzi o su b techniczn administracji, z uprzywilejowanego traktowania w zakresie
regu udzielania zamówie publicznych.
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38. Ponadto w ramach drugiego i trzeciego pytania postanowienie odsyajce wyszczególnia odwoujc si do orzecznictwa Trybunau po pierwsze powody, dla których
sd krajowy zwraca si o wykadni dyrektyw dotyczcych udzielania zamówie
publicznych, a po drugie, zwizek midzy majcymi zastosowanie w tej dziedzinie
uregulowaniami wspólnotowymi i krajowymi.
39. Co do pierwszego pytania, w którym chodzi o to, czy art. 86 ust. 1 WE stoi na przeszkodzie re imowi prawnemu Tragsy, nale y przypomnie , e zgodnie z tym artykuem, pastwa czonkowskie, w odniesieniu do przedsibiorstw publicznych i przedsibiorstw, którym przyznaj prawa specjalne lub wyczne, nie wprowadzaj ani
nie utrzymuj adnego rodka sprzecznego z normami traktatu WE, w szczególnoci
z normami przewidzianymi w artykuach 12 oraz 81-89.
40. Z jasnego brzmienia art. 86 ust. 1 WE wynika, e artyku ten nie ma niezale nego
zakresu przedmiotowego, to znaczy, e nale y go rozumie cznie z odpowiednimi
postanowieniami traktatu.
41. Z postanowienia odsyajcego wynika, e waciwym przepisem, o które chodzi sdowi krajowemu, jest art. 86 ust. 1 WE cznie z art. 82 WE.
42. W tym wzgldzie stwierdzi nale y, e postanowienie odsyajce nie wskazuje dokadnie na istnienie pozycji dominujcej, jej nadu ywanie przez Trags ani wpyw
takiej pozycji na handel midzy pastwami czonkowskimi.
43. Ponadto wydaje si, e w pierwszym pytaniu sd krajowy ma na myli zasadniczo
dziaania mogce by zakwali kowane jako zamówienia publiczne, na temat czego
Trybuna ma si w ka dym razie wypowiedzie w ramach drugiego pytania.
44. Z powy szego wynika zatem, e inaczej ni w przypadku drugiego i trzeciego pytania, Trybuna nie dysponuje niezbdnymi danymi na temat stanu faktycznego i prawnego pozwalajcymi mu udzieli u ytecznej odpowiedzi na pierwsze pytanie.
45. Wynika z tego, e o ile pierwsze pytanie nale y uzna za niedopuszczalne, wniosek
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest dopuszczalny w zakresie pozostaych dwóch pyta.
Co do istoty sprawy
W przedmiocie drugiego pytania
46. W drugim pytaniu sd krajowy zapytuje Trybuna, czy dyrektywy 93/36 i 93/37, zmienione dyrektywami 97/52, 2001/78 i 2004/18 stoj na przeszkodzie ustanowieniu takiego re imu prawnego, jakim objta jest Tragsa, pozwalajcego na wykonywanie czynnoci nie podlegajc przy tym reguom ustanowionym w tych dyrektywach.
47. Tytuem wstpu stwierdzi nale y, e mimo i sd krajowy odnosi si do dyrektyw
97/52, 2001/78 i 2004/18, ze wzgldu na okolicznoci sprawy i czas, w którym miay
miejsce okolicznoci faktyczne sporu przed sdem krajowym jak równie charakter
dziaalnoci Tragsy, okrelony w art. 88 ust. 3 ustawy 66/1997, nale y rozpatrywa
to pytanie w odniesieniu do przepisów zawartych w dyrektywach dotyczcych udzielania zamówie publicznych, tj. w dyrektywach 92/50, 93/36 i 93/37, które maj
w niniejszej sprawie istotne znaczenie.
48. W tym zakresie nale y przypomnie , e zgodnie z de nicjami zawartymi w art. 1 lit. a)
wymienionych w poprzednim punkcie dyrektyw, zamówienie publiczne na usugi,
dostawy lub roboty publiczne wymaga istnienia umowy o charakterze odpatnym,
zawartej na pimie midzy usugodawc, dostawc lub wykonawc a instytucj zamawiajc w rozumieniu art. 1 lit. b) tych dyrektyw.
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49. W niniejszej sprawie nale y stwierdzi po pierwsze, e zgodnie z art. 88 ust. 1 i 2
ustawy 66/1997, Tragsa jest spók pastwow, w której kapitale mog mie równie
udziay Comunidades Autónomas. Artyku 88 ust. 4 oraz art. 3 ust. 1 akapit pierwszy
rozporzdzenia królewskiego 371/1999 stanowi, e Tragsa jest wasn jednostk
wykonawcz i su b techniczn administracji rzdowej i organów administracji zainteresowanych Comunidades Autónomas.
50. Nastpnie, jak wynika z art. 3 ust. 2-5 i art. 4 ust. 1, 2 i 7, rozporzdzenia królewskiego 371/1999, Tragsa ma obowizek wykonywania zada zleconych przez administracj rzdow, Comunidades Autónomas oraz zale ne od nich instytucje publiczne,
w dziedzinach stanowicych jej cel spóki i nie ma mo liwoci swobodnego ustalania
cen za swoje dziaania.
51. Wreszcie, zgodnie z art. 3 ust. 6 rozporzdzenia królewskiego, Trags i jej spóki
zale ne cz z tymi wspólnotami publicznymi, jako ich wasn jednostk wykonawcz i su b techniczn, nie stosunki umowne, lecz stosunki pod ka dym wzgldem
o charakterze wewntrznym, zale nym i podlegym.
52. Asemfo utrzymuje, e stosunek prawny wynikajcy ze zlece otrzymywanych przez
Trags, cho formalnie jednostronny, w rzeczywistoci oznacza, jak wynika z orzecznictwa Trybunau, niezaprzeczalny zwizek umowny ze zleceniodawc. Odnosi si
w tym wzgldzie do wyroku z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie C-399/98 Ordine degli
Architetti i in. (Rec. str. I-5409). W tych okolicznociach, chocia wydaje si, e Tragsa
dziaa na zlecenie wadz publicznych, w rzeczywistoci jest dla administracji zleceniobiorc, tak e powinny j obowizywa reguy udzielania zamówie publicznych.
53. W tym wzgldzie nale y przypomnie , e w pkt 205 ww. wyroku w sprawie Hiszpania przeciwko Komisji Trybuna uzna, w okolicznociach innych ni okolicznoci
obecnej sprawy przed sdem krajowym, e bdc jednostk wykonawcz i su b
techniczn hiszpaskiej administracji, Tragsa jest zobowizana do wykonywania
na zasadzie wycznoci, samodzielnie lub poprzez spóki zale ne, robót zleconych
przez administracj rzdow, Comunidades Autónomas oraz zale ne od nich instytucje publiczne.
54. Nale y zauwa y , e je eli Tragsa nie ma adnej swobody decydowania ani o tym,
jak postpi ze zleceniem otrzymanym od wadz, ani o cenach za swoje wiadczenia,
co powinien sprawdzi sd krajowy, warunek obowizywania omawianych dyrektyw
dotyczcy istnienia umowy nie jest speniony.
55. W ka dym razie nale y przypomnie , e zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunau zgodnie z dyrektywami dotyczcymi udzielania zamówie publicznych nie ma
obowizku ogaszania przetargu, nawet w przypadku, gdy zleceniobiorca jest podmiotem prawnie odrbnym od instytucji zamawiajcej, gdy spenione zostan dwa warunki. Po pierwsze, organ administracji publicznej bdcy instytucj zamawiajc musi
sprawowa nad tym odrbnym podmiotem kontrol analogiczn do kontroli sprawowanej nad swoimi wasnymi su bami, a po drugie, podmiot ten musi wykonywa swoj dziaalno w zasadniczej czci na rzecz kontrolujcej j jednostki lub jednostek
(zob. wyroki z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie C-107/98 Teckal, Rec. str. I-8121,
pkt 50 ; z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie C-26/03 Stadt Halle i RPL Lochau, Rec.
str. I-1, pkt 49 ; z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie C-84/03 Komisja przeciwko Hiszpanii, Rec.str. I-139, pkt 38 ; z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie C-29/04 Komisja
przeciwko Austrii, Rec. str. I-9705, pkt 34 i z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-340/04
Carbotermo i Consorzio Alisei, Rec. str. I-4137, pkt 33).
56. Nale y zatem zbada , czy oba warunki wymagane na podstawie wymienionego w poprzednim punkcie orzecznictwa s w przypadku Tragsy spenione.
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57. Jeli chodzi o warunek pierwszy, dotyczcy kontroli sprawowanej przez organ administracji publicznej, z orzecznictwa Trybunau wynika, e okoliczno , e instytucja zamawiajca posiada, sama lub wraz z innymi instytucjami publicznymi, cao
kapitau zakadowego spóki, której udzielono zamówienia, wskazuje raczej i co do
zasady na to, e instytucja zamawiajca sprawuje nad t spók kontrol analogiczn
do sprawowanej nad wasnymi su bami, (ww. wyrok w sprawie Carbotermo i Consorzio Alisei, pkt 37).
58. W sprawie przed sdem krajowym wynika z akt, z zastrze eniem, e sprawdzi to sd
krajowy, i 99 % kapitau spóki Tragsy posiadane jest przez samo pastwa hiszpaskie, jak równie za porednictwem spóki holdingowej i funduszu gwarancyjnego,
i e cztery Comunidades Autónomas, z których ka da ma jedn akcj, w sumie maj
1% kapitau.
59. W tym wzgldzie nie mo na zgodzi si z twierdzeniem, i warunek ten speniony
jest jedynie w przypadku zamówie realizowanych na zlecenie pastwa hiszpaskiego, a nie Comunidades Autónomas, wobec których nale y uwa a Trags za osob
trzeci.
60. Z art. 88 ust. 4 ustawy 66/1997 oraz art. 3 ust. 2-6 i art. 4 ust. 1 i 7, rozporzdzenia
królewskiego 371/1999 zdaje si wynika bowiem, e Tragsa ma obowizek wykonywania zlece organów administracji publicznej, w tym Comunidades Autónomas.
Wydaje si równie , e z tych przepisów krajowych wynika, i tak samo jak w stosunku do pastwa hiszpaskiego, w ramach dziaalnoci na rzecz Comunidades Autónomas jako ich wasna jednostka wykonawcza i su ba techniczna Tragsa nie ma
mo liwoci swobodnego ustalania cen za swoje wiadczenia, a jej stosunki z nimi nie
maj charakteru umownego.
61. Wydaje si wic, e Tragsy nie mo na uwa a za osob trzeci w stosunku do Comunidades Autónomas, które posiadaj cz jej kapitau.
62. Jeli chodzi o drugi warunek, dotyczcy tego, e zasadnicza cz dziaalnoci Tragsy
musi by wykonywana na rzecz jednostek administracji publicznej, które s wacicielami tej spóki, z orzecznictwa wynika, e w przypadku, gdy kilka jednostek kontroluje jedno przedsibiorstwo, przesanka dotyczca zasadniczej czci jego dziaalnoci
mo e zosta speniona, jeli przedsibiorstwo to wykonuje swoj dziaalno w zasadniczej czci niekoniecznie na rzecz takiej czy innej jednostki, lecz na rzecz wszystkich
ich cznie (ww. wyrok w sprawie Carbotermo i Consorzio Alisei, pkt 70).
63. W sprawie przed sdem krajowym, jak wynika z akt, Tragsa wykonuje rednio ponad
55 % swojej dziaalnoci na rzecz Comunidades Autónomas, a blisko 35 % na rzecz
pastwa. Jak wida wic, zasadnicza cz dziaalnoci tej spóki wykonywana jest
na rzecz wspólnot lub instytucji publicznych, które s jej wacicielami.
64. W tych okolicznociach i z zastrze eniem, e zostanie to sprawdzone przez sd krajowy, nale y uzna , e oba warunki wymagane przez orzecznictwo wymienione w pkt
55 wyroku s w niniejszym przypadku spenione.
65. Z caoci powy szych rozwa a wynika, e na drugie pytanie nale y odpowiedzie
w ten sposób, e dyrektywy 92/50, 93/36 i 93/37 nie stoj na przeszkodzie ustanowieniu re imu prawnego, takiego jakim objta jest Tragsa, pozwalajcego na to,
by jako przedsibiorstwo publiczne dziaajce jako wasna jednostka wykonawcza
i su ba techniczna szeregu organów administracji publicznej, wykonywaa czynnoci nie podlegajc reguom ustanowionym w tych dyrektywach, je eli po pierwsze,
dane organy administracji publicznej sprawuj nad t spók kontrol analogiczn
do kontroli, któr sprawuj nad wasnymi su bami, a po drugie, spóka ta wykonuje
zasadnicz cz swojej dziaalnoci na rzecz tych organów.
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W przedmiocie trzeciego pytania
66. Z uwagi na odpowied udzielon na drugie z pyta zasadnych przez sd krajowy, nie
ma koniecznoci udzielania odpowiedzi na pytanie trzecie.

W przedmiocie kosztów
67. Dla stron postpowania przed sdem krajowym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sdem; do niego zatem nale y rozstrzygnicie o kosztach. Koszty poniesione w zwizku z przedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni poniesione przez strony postpowania przed sdem
krajowym, nie podlegaj zwrotowi.
Z powy szych wzgldów Trybuna (druga izba) orzeka, co nastpuje:
Dyrektywa Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszca si do koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na usugi, dyrektywa Rady
93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynujca procedury udzielania zamówie publicznych na dostawy i dyrektywa Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczca koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych
na roboty budowlane nie stoj na przeszkodzie ustanowieniu re imu prawnego,
takiego jakim obj ta jest Tragsa, pozwalajcego na to, by jako przedsi biorstwo
publiczne dziaajce jako wasna jednostka wykonawcza i su ba techniczna
szeregu organów administracji publicznej, wykonywaa czynnoci nie podlegajc reguom ustanowionym w tych dyrektywach, je eli po pierwsze, dane organy
administracji publicznej sprawuj nad t spók kontrol analogiczn do kontroli, któr sprawuj nad wasnymi su bami, a po drugie, spóka ta wykonuje
zasadnicz cz  swojej dziaalnoci na rzecz tych organów.
Podpisy

* Jzyk postpowania: hiszpaski.
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Orzeczenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-195/04
Komisja przeciwko Finlandii
WYROK TRYBUNAU (druga izba)
z dnia 26 kwietnia 2007 r.(*)
Uchybienie zobowizaniom pastwa czonkowskiego – Zamówienie publiczne na dostaw wyposa enia zakadu zbiorowego ywienia – Artyku 28 WE – Ograniczenia ilociowe w przywozie – rodki o skutku równowa nym – Zasada niedyskryminacji – Obowizek zachowania przejrzystoci
W sprawie C-195/04
majcej za przedmiot skarg o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego, wniesion w dniu 29 kwietnia 2004 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich, reprezentowana przez M. Huttunena oraz K. Wiednera, dziaajcych w charakterze penomocników, z adresem do dorcze w Luksemburgu,
strona skar ca,
przeciwko
Republice Finlandii, reprezentowanej przez T. Pynnä oraz E. Bygglin, dziaajce w charakterze penomocników, z adresem do dorcze w Luksemburgu,
strona pozwana,
popieranej przez:
Królestwo Danii, reprezentowane przez J. Molde’a, dziaajcego w charakterze penomocnika, z adresem do dorcze w Luksemburgu,
Republik Federaln Niemiec, reprezentowan przez A. Tiemann oraz M. Lumm,
dziaajcych w charakterze penomocników,
Królestwo Niderlandów, reprezentowane przez H.G. Sevenster i C.M. Wissels oraz
P. van Ginnekena, dziaajcych w charakterze penomocników,
interwenienci,

TRYBUNA (druga izba),
w skadzie: C.W.A. Timmermans, prezes izby, R. Schintgen, P. Kris, R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca) i G. Arestis, sdziowie,
rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: B. Fülöp, administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 czerwca
2006 r.,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 18 stycznia
2007 r.,
wydaje nastpujcy
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Wyrok
1. W swojej skardze Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunau o stwierdzenie, e pozwalajc Senaatti-kiinteistöt (poprzednio Valtion kiinteistölaitos), organowi zarzdzajcemu nieruchomociami skiej administracji, na naruszenie w ramach
umowy dotyczcej wyposa enia zakadu zbiorowego ywienia podstawowych zasad
traktatu WE, a w szczególnoci zasady niedyskryminacji, z której wynika obowizek
zachowania przejrzystoci, Republika Finlandii naruszya zobowizania, które ci 
na niej na mocy art. 28 WE.

Okolicznoci faktyczne sporu i post powanie poprzedzajce wniesienie skargi
2. W marcu 1998 r. Senaatti-kiinteistöt w ramach przetargu ograniczonego opublikowaa w Dzienniku Urzdowym Wspólnot Europejskich oraz w Suomen säädöskokoelma
(Dzienniku Urzdowym Republiki Finlandii) zaproszenie do skadania ofert dotyczce
zamówienia publicznego na renowacj i mody kacj pomieszcze administracji regionalnej w Turku (zwane dalej „pocztkowym zaproszeniem do skadania ofert”).
3. Zamówienie to zostao podzielone na czci, których pojedyncza warto wynosia
od 1 000 000 do 22 000 000 FIM. Oferty mogy obejmowa jedn lub kilka czci
albo cao zamówienia. Jedna z tych czci obejmowaa dostaw i instalacj wyposa enia zakadu zbiorowego ywienia przeznaczonego dla zaplecza kuchennego
stoówki rzeczonej administracji.
4. Strony postpowania nie zgadzaj si w kwestii, czy na tym etapie postpowania przetargowego zostaa zo ona instytucji zamawiajcej oferta dotyczca wskazanej czci zamówienia. Zdaniem Republiki Finlandii zostaa zo ona tylko jedna oferta, nale ca do
spóki Kopal Markkinointi Oy, podczas gdy Komisja twierdzi, e nie miao to miejsca.
5. Na pocztku 2000 r. instytucja zamawiajca zwrócia si bezporednio do czterech
przedsibiorstw, które poprosia o przedstawienie ofert dotyczcych dostawy i instalacji wyposa enia zakadu zbiorowego ywienia.
6. W pimie z dnia 14 lutego 2000 r. instytucja zamawiajca poinformowaa adresatów
pisma, e z uwagi na zbyt wysok cen otrzymanych ofert postanowia je wszystkie
odrzuci . Republika Finlandii i Komisja nie zgadzaj si w kwestii, czy rzeczone pismo zostao skierowane do wszystkich przedsibiorstw, które zo yy oferty obejmujce wyposa enie i instalacj wyposa enia zakadu zbiorowego ywienia w ramach
pocztkowego zaproszenia do skadania ofert.
7. W tym samym pimie instytucja zamawiajca wskazaa równie , e powierzya spóce Amica Ravintolat Oy, najemcy stoówki administracji regionalnej w Turku, dokonanie zakupu wyposa enia zakadu zbiorowego ywienia na rachunek tej instytucji
i do wysokoci maksymalnej kwoty 1 050 000 FIM oraz zwrócia si do adresatów
rzeczonego pisma o zo enie ich ofert bezporednio tej spóce.
8. Ostatecznie Amica Ravintolat Oy zakupia omawiane wyposa enie od spóki Hackman-Metos Oy.
9. Komisja, do której wniesiono skarg dotyczc prawidowego przebiegu postpowania prowadzonego przez Senaatti-kiinteistöt, wezwaa Republik Finlandii w pimie
z dnia 17 lipca 2002 r. do przedstawienia uwag w terminie dwóch miesicy od dnia
otrzymania tego pisma.
10. Pismem z dnia 3 wrzenia 2002 r. wadze skie udzieliy odpowiedzi na rzeczone
wezwanie.
11. Uznawszy, e Republika Finlandii uchybia zobowizaniom, które ci  na niej na mocy
art. 28 WE, Komisja w dniu 19 grudnia 2002 r. zwrócia si do Republiki Finlandii z uzasadnion opini, w której nakazaa jej podjcie wszelkich rodków niezbdnych w celu
zastosowania si do tej opinii w terminie dwóch miesicy od jej dorczenia.
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12. W pimie z dnia 12 lutego 2003 r. wadze skie zakwestionoway zarzucane przez
Komisj uchybienie i stwierdziy, e w niniejszym przypadku zarówno art. 28 WE,
jak i wynikajce z niego zasada niedyskryminacji oraz obowizek zachowania przejrzystoci byy przestrzegane.
13. Uznawszy, e wyjanienia udzielone przez wadze skie nie s zadawalajce, Komisja podja decyzj o wniesieniu niniejszej skargi.
14 Postanowieniem Prezesa Trybunau z dnia 14 padziernika 2004 r. Królestwo Danii,
Republika Federalna Niemiec oraz Królestwo Niderlandów zostay dopuszczone do
sprawy w charakterze interwenientów popierajcych dania Republiki Finlandii.

W przedmiocie dopuszczalnoci
15. Republika Finlandii twierdzi, e skarga Komisji jest niedopuszczalna.
16. Zdaniem tego pastwa czonkowskiego uzasadniona opinia nie obejmuje tych samych
zarzutów, które wyra one zostay w skardze. W rzeczonej opinii Komisja stwierdzia,
e instytucja zamawiajca powinna bya dopilnowa odpowiedniego opublikowania
zamówienia oraz e zarzucane uchybienie wynikao z faktu, e najemca stoówki administracji regionalnej w Turku, jako penomocnik rzeczonej instytucji, zawar umow na dostaw wyposa enia zakadu zbiorowego ywienia, podczas gdy w swojej
skardze podnosi ona, i instytucja zamawiajca powinna bya zorganizowa przetarg
i e uchybienie wynika z faktu, e pocztkowe zaproszenie do skadania ofert nie
zakoczyo si osigniciem zamierzonego celu oraz e omawiane zamówienie nie
byo nastpnie przedmiotem opublikowanego zaproszenia do skadania ofert.
17. Komisja rozszerzya zatem przedmiot sporu, który zosta zde niowany w ramach
postpowania poprzedzajcego wniesienie skargi.
18. Nale y w tym wzgldzie przypomnie , e o ile przedmiot skargi na podstawie
art. 226 WE jest wyznaczony przez przewidziane w tym przepisie postpowanie poprzedzajce wniesienie skargi i w zwizku z tym uzasadniona opinia Komisji oraz
skarga powinny by oparte na tych samych zarzutach, to nie jest wymagane, aby pisma te musiay by w ka dym przypadku sformuowane w sposób identyczny, skoro
przedmiot sporu nie zosta rozszerzony lub zmody kowany, lecz przeciwnie – zosta
zaw ony (wyroki z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie C-229/00 Komisja przeciwko
Finlandii, Rec. str. I-5727, pkt 44 i 46, z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie C-433/03 Komisja przeciwko Niemcom, Zb.Orz. str. I-6985, pkt 28, oraz z dnia 30 stycznia 2007 r.
w sprawie C-150/04 Komisja przeciwko Danii, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 67). Komisja mo e zatem uszczegóowi w skardze pierwotne zarzuty,
pod warunkiem jednak, e nie dokonuje zmiany przedmiotu sporu (wyroki z dnia
11 wrzenia 2001 r. w sprawie C-67/99 Komisja przeciwko Irlandii, Rec. str. I-5757,
pkt 23, z dnia 12 padziernika 2004 r. w sprawie C-328/02 Komisja przeciwko Grecji,
dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 32, oraz z dnia 26 kwietnia 2005 r.
w sprawie C-494/01 Komisja przeciwko Irlandii, Rec. str. I-3331, pkt 38).
19. Tymczasem nale y stwierdzi , e w niniejszym przypadku Komisja nie rozszerzya,
nie zmody kowaa ani nawet nie zawzia przedmiotu sporu, który zosta zde niowany w uzasadnionej opinii z dnia 19 grudnia 2002 r.
20. Z treci da uzasadnionej opinii i skargi Komisji, które s sformuowane w prawie
identyczny sposób, wynika nie tylko, e s one oparte na tych samych zarzutach, ale
równie e Komisja, podnoszc w swojej skardze fakt, i instytucja zamawiajca
powinna zorganizowa przetarg, jedynie sprecyzowaa zarzut zawarty pocztkowo
w uzasadnionej opinii, zgodnie z którym zamówienie obejmujce dostaw wyposa enia zakadu zbiorowego ywienia przeznaczonego dla administracji regionalnej
w Turku powinno by odpowiednio opublikowane.
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21. Trybuna jest uprawniony do badania z urzdu, czy spenione zostay przesanki
wniesienia skargi o stwierdzenie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego przewidziane w art. 226 WE (wyroki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie C-362/90
Komisja przeciwko Wochom, Rec. str. I-2353, pkt 8, z dnia 15 stycznia 2002 r.
w sprawie C-439/99 Komisja przeciwko Wochom, Rec. str. I-305, pkt 8, oraz z dnia
4 maja 2006 r. w sprawie C-98/04 Komisja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu,
Zb.Orz. str. I-4003, pkt 16).
22. W tym wzgldzie nale y przypomnie , e zarówno z art. 38 § 1 lit. c) regulaminu
Trybunau, jak i z odnoszcego si do niego orzecznictwa wynika, e skarga wszczynajca postpowanie musi zawiera przedmiot sporu oraz zwize przedstawienie zarzutów, za owo przedstawienie zarzutów musi by wystarczajco zrozumiae
i precyzyjne, tak aby pozwalao stronie pozwanej na przygotowanie obrony, a Trybunaowi na dokonanie kontroli. Z powy szego wynika, e istotne okolicznoci faktyczne i prawne, na których opiera si skarga, musz wynika w sposób spójny i zrozumiay z tekstu samej skargi (wyroki z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-178/00
Wochy przeciwko Komisji, Rec. str. I-303, pkt 6, oraz z dnia 14 padziernika 2004 r.
w sprawie C-55/03 Komisja przeciwko Hiszpanii, niepublikowany w Zbiorze, pkt 23,
oraz z dnia 15 wrzenia 2005 r. w sprawie C-199/03, Zb.Orz. str. I-8027, pkt 50)
oraz e dania w niej zawarte powinny by sformuowane w sposób pozbawiony
dwuznacznoci w celu uniknicia orzekania przez Trybuna ultra petita lub z pominiciem jednego zarzutu (wyroki z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie C-296/01
Komisja przeciwko Francji, Rec. str. I-13909, pkt 121, oraz z dnia 15 czerwca 2006 r.
w sprawie C-255/04 Komisja przeciwko Francji, Zb.Orz. str. I-5251, pkt 24).
23. Tymczasem w niniejszym przypadku skarga Komisji nie spenia tych wymogów.
24. W swojej skardze Komisja wnosi o stwierdzenie, e Republika Finlandii uchybia
zobowizaniom, które ci  na niej na mocy art. 28 WE, z uwagi na fakt, e Senaattikiinteistöt w ramach umowy dotyczcej wyposa enia zakadu zbiorowego ywienia
naruszy podstawowe zasady traktatu, a w szczególnoci zasad niedyskryminacji,
z której wynika obowizek zachowania przejrzystoci.
25. Jak zauwa ya rzecznik generalny w pkt 45 przedstawionej opinii, dania zawarte
w skardze, tak jak zostay one sformuowane, s niejednoznaczne i nie pozwalaj na
ustalenie w sposób jasny i precyzyjny zarzutu stawianego przez Komisj Republice
Finlandii, poniewa dotycz jednoczenie art. 28 WE, zasadniczych przepisów traktatu, zasady niedyskryminacji, jak te obowizku zachowania przejrzystoci.
26. Ponadto zakadajc nawet, e przedmiotem skargi Komisji jest stwierdzenie naruszenia art. 28 WE, ani dania zawarte w skardze, ani sam jej tekst nie wskazuj jasno
i precyzyjnie, jakie dziaanie w niniejszym przypadku stanowi ograniczenie ilociowe w przywozie lub rodek o skutku równowa nym w rozumieniu tego przepisu.
27. Komisja ogranicza si bowiem do zakwestionowania postawy instytucji zamawiajcej „w ramach umowy dotyczcej wyposa enia zakadu zbiorowego ywienia”.
28. Co wicej, Komisja na adnym etapie postpowania nie bya w stanie przedstawi
w sposób spójny i precyzyjny okolicznoci faktycznych, na których opieraj si zarzuty podniesione na poparcie skargi.
29. W swojej skardze Komisja nie zawara adnej precyzyjnej informacji dotyczcej pocztkowego zaproszenia do skadania ofert, lecz ograniczya si jedynie do stwierdzenia, e „nie zakoczyo si ono osigniciem zamierzonego celu, jeli chodzi
o nabycie wyposa enia zakadu zbiorowego ywienia”.
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30. W zwizku z tym ani tekst skargi, ani odpowiedzi Komisji udzielone na pytania zadane
przez Trybuna w trakcie rozprawy nie pozwoliy na jednoznaczne ustalenie, czy oferta
dotyczca dostawy wyposa enia zakadu zbiorowego ywienia zostaa przedstawiona
instytucji zamawiajcej w ramach rzeczonego zaproszenia do skadania ofert.
31. Ponadto w swojej replice Komisja twierdzi, nie wykazujc tego jednak, e po pierwsze, co najmniej jedno przedsibiorstwo, które przedstawio tak ofert, nie nale ao
do grupy czterech przedsibiorstw, do których zwrócia si instytucja zamawiajca
w 2000 r., a po drugie, e cz obejmujca dostaw wyposa enia zakadu zbiorowego ywienia, stanowica element zamówienia opublikowanego w ramach pocztkowego zaproszenia do skadania ofert, nie miaa takiego samego przedmiotu jak
zamówienie, w wyniku którego zawarto w tym samym roku umowy.
32. W tej sytuacji Trybuna nie posiada wystarczajcych elementów, które pozwoliyby
mu na waciwe zrozumienie charakteru zarzucanego Republice Finlandii naruszenia
prawa wspólnotowego oraz ocen istnienia podnoszonego przez Komisj naruszenia
(zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Komisja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, pkt 18).
33. W zwizku z tym skarg nale y odrzuci jako niedopuszczaln.

W przedmiocie kosztów
34. Zgodnie z art. 69 ust. 2 regulaminu kosztami zostaje obci ona, na danie strony
przeciwnej, strona przegrywajca spraw. Poniewa Republika Finlandii wniosa
o obci enie Komisji kosztami postpowania, a skarga Komisji zostaa uznana za
niedopuszczaln, nale y obci y j kosztami postpowania.
Z powy szych wzgldów Trybuna (druga izba) orzeka, co nastpuje:
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obci ona kosztami post powania.
Podpisy

* Jzyk postpowania: ski.
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Orzeczenie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-6/05 Medipac
WYROK TRYBUNAU (pierwsza izba)
z dnia 14 czerwca 2007 r.(*)
Swobodny przepyw towarów – Dyrektywa 93/42/EWG – Zakup przez szpital wyrobów
medycznych posiadajcych oznakowanie CE – rodki ochronne – Zamówienie publiczne na dostawy – Zamówienie poni ej progu uzasadniajcego zastosowanie dyrektywy
93/36/EWG – Zasada równego traktowania i obowizek zachowania przejrzystoci
W sprawie C-6/05
majcej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, zo ony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) postanowieniem
z dnia 17 listopada 2004 r., które wpyno do Trybunau w dniu 5 stycznia 2005 r., w postpowaniu:
Medipac-Kazantzidis AE
przeciwko
Venizeleio-Pananeio (PE.S.Y. KRITIS),

TRYBUNA (pierwsza izba),
w skadzie: P. Jann, prezes izby, K. Lenaerts, E. Juhász (sprawozdawca), K. Schiemann
i M. Ileši, sdziowie,
rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: L. Hewlett, gówny administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 22 czerwca
2006 r.,
rozwa ywszy uwagi przedstawione:
- w imieniu Medipac-Kazantzidis AE przez K. Giannakopoulosa, dikigoros,
- w imieniu Venizeleio-Pananeio (PE.S.Y. KRITIS) przez V. Chasouraki-Damanaki,
dikigoros, oraz M. Ntourountakisa, kierownika,
- w imieniu rzdu greckiego przez S. Spyropoulosa oraz przez Z. Chatzipavlou
i D. Tsagkaraki, dziaajcych w charakterze penomocników,
- w imieniu rzdu austriackiego przez M. Fruhmanna, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez M. Pataki oraz X. Lewisa, dziaajcych w charakterze penomocników,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 21 listopada
2006 r.,
wydaje nastpujcy

Wyrok
1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykadni dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynujcej procedury udzielania zamówie publicznych na dostawy (Dz.U. L 199, str. 1), zmienionej dyrektyw
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97/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 padziernika 1997 r. (Dz.U.
L 328, str. 1, zwanej dalej „dyrektyw 93/36”), oraz dyrektywy Rady 93/42/EWG
z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczcej wyrobów medycznych (Dz.U. L 169, str. 1),
zmienionej rozporzdzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 wrzenia 2003 r. (Dz.U. L 284, str. 1, zwanej dalej „dyrektyw 93/42”).
2. Wniosek ten zosta przedo ony przez Symvoulio tis Epikrateias (greck rad pastwa) w ramach sporu pomidzy spók Medipac-Kazantzidis AE (zwan dalej „Medipac”) a Venizeleio-Pananeio (PE.S.Y. KRITIS) (zwanym dalej „Venizeleio-Pananeio”), szpitalem ogólnym w Heraklionie, dotyczcego przetargu ogoszonego przez
ten szpital, w którym wzia udzia rzeczona spóka.

Ramy prawne
Uregulowania wspólnotowe
3. Artyku 5 ust. 1 dyrektywy 93/36 stanowi:
„a) Tytuy II-IV oraz art. 6 i 7 maj zastosowanie do zamówie publicznych na dostawy udzielanych przez:
i) instytucje zamawiajce, okrelone w art. 1 lit. b), […], w przypadku gdy
warto szacunkowa bez podatku VAT wynosi nie mniej ni równowarto
w [EUR] 200 000 specjalnych praw cignienia (SDR);
[…]
b) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zamówie publicznych na dostawy,
których warto szacunkowa jest równa lub przekracza dany próg w chwili publikacji ogoszenia zgodnie z art. 9 ust. 2.
[…]
d) Progi ustanowione w lit. a) i ich równowartoci w [EUR] i walutach krajowych
s publikowane w Dzienniku Urzdowym Wspólnot Europejskich na pocztku
miesica listopada, który nastpuje po rewizji, ustanowionej w lit. c) akapit
pierwszy”.
4. Równowarto progów ustanowionych w dyrektywach w sprawie zamówie publicznych obowizujca od dnia 1 stycznia 2002 r. zostaa opublikowana w Dzienniku Urzdowym Wspólnot Europejskich z dnia 27 listopada 2001 r. (Dz.U. C 332,
str. 21). Z tabeli zawartej w pkt 1 tego dokumentu wynika, e warto 200 000 SDR
jest równa 249 681 EUR.
5. Motywy trzeci, pity, ósmy, trzynasty, siedemnasty i dwudziesty pierwszy dyrektywy
93/42 stanowi:
„przepisy krajowe dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia pacjentów, u ytkowników i, gdzie stosowne, innych osób w odniesieniu do stosowania wyrobów
medycznych powinny by zharmonizowane w celu zagwarantowania swobodnego
przepywu takich wyrobów w ramach rynku wewntrznego;
[…]
wyroby medyczne powinny zapewnia pacjentom, u ytkownikom i osobom trzecim
wysoki poziom ochrony oraz osiga skuteczno zakadan przez wytwórc; dlatego utrzymywanie lub poprawa poziomu ochrony osignitego w pastwach czonkowskich jest jednym z zasadniczych celów niniejszej dyrektywy;
[…]
zgodnie z zasadami wymienionymi w rezolucji Rady z dnia 7 maja 1985 r. dotyczcej nowego podejcia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji […], zasady
dotyczce projektowania i produkcji wyrobów medycznych musz ogranicza si do
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przepisów potrzebnych do spenienia zasadniczych [wymaga]; [wymagania] te z racji tego, e s zasadnicze, powinny zastpi odpowiadajce im przepisy krajowe; zasadnicze [wymagania] powinny by stosowane [z rozeznaniem] i z uwzgldnieniem
poziomu technologicznego istniejcego w czasie projektowania oraz uwarunkowa
technicznych i ekonomicznych, zgodnych z wysokim poziomem ochrony zdrowia
i bezpieczestwa;
[…]
dla celów niniejszej dyrektywy norm zharmonizowan jest specy kacja techniczna (norma europejska lub dokument harmonizacyjny) przyjta na zlecenie Komisji
przez (CEN) [Europejski Komitet Normalizacyjny] oraz (CENELEC) [Europejski
Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki] […] lub oba te organy zgodnie z dyrektyw Rady 83/189/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiajc procedur udzielania
informacji w dziedzinie norm i uregulowa technicznych […] oraz zgodnie z […]
ogólnymi wytycznymi [wspópracy midzy Komisj i tymi organami, podpisanymi
w dniu 13 listopada 1984 r.]; […]; [w odniesieniu do] szczegóow[ych] dziedzin[…],
[dorobek] istniejc[y] ju w postaci monogra i Farmakopei Europejskiej powin[ien]
zosta [uwzgldniony] w ramach niniejszej dyrektywy; kilka monogra i Farmakopei
Europejskiej mo na uzna za odpowiadajce wy ej wspomnianym normom zharmonizowanym;
[…]
wyroby medyczne powinny w ramach ogólnej zasady nosi oznakowanie CE wskazujce ich zgodno z przepisami niniejszej dyrektywy, co pozwoli na ich swobodne
przemieszczanie we Wspólnocie i wprowadzanie do u ywania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem;
[…]
ochrona zdrowia i powizane z ni kontrole mo na uczyni skuteczniejszymi za pomoc systemów nadzoru technicznego wyrobów medycznych, zintegrowanych na
poziomie wspólnotowym”.
6. Zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywa 93/42 ma zastosowanie do wyrobów medycznych
oraz ich wyposa enia. Do celów tej dyrektywy wyposa enie jest traktowane jako
samodzielne wyroby medyczne.
7. Zgodnie z art. 2 dyrektywy 93/42 pastwa czonkowskie podejm wszelkie niezbdne kroki w celu zapewnienia, e wyroby medyczne bd wprowadzane do obrotu lub
oddane do u ytku tylko wtedy, gdy speniaj wymagania ustanowione w niniejszej
dyrektywie, kiedy s prawidowo dostarczone, zainstalowane, konserwowane i u ywane zgodnie z zamierzonym celem.
8. Na podstawie art. 3 dyrektywy 93/42 wyroby medyczne musz spenia wymagania
zasadnicze wymienione w zaczniku I odnoszce si do nich, przy uwzgldnieniu
przewidzianego zastosowania danych wyrobów.
9. Artyku 4 ust. 1 dyrektywy 93/42 nakada na pastwa czonkowskie zakaz ustanawiania na swoim terytorium jakichkolwiek ogranicze dla wprowadzania do obrotu
i u ywania wyrobów medycznych noszcych oznakowanie CE, okrelone w art. 17
tej dyrektywy, które wskazuje, e byy one przedmiotem oceny zgodnoci zgodnie
z przepisami art. 11.
10. Na mocy art. 5 ust. 1 dyrektywy 93/42 pastwa czonkowskie zakadaj zgodno
z wymaganiami zasadniczymi okrelonymi w jej art. 3 w odniesieniu do wyrobów,
które s zgodne z odpowiednimi normami krajowymi przyjtymi w zastosowaniu
norm zharmonizowanych, do których odniesienia zostay opublikowane w Dzienniku
Urzdowym Wspólnot Europejskich.
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11. Rzeczony art. 5 ust. 2 stanowi, e do celów dyrektywy 93/42 odesanie do norm zharmonizowanych obejmuje równie monogra e Farmakopei Europejskiej, szczególnie w zakresie szwów chirurgicznych, do których odniesienia zostay opublikowane
w Dzienniku Urzdowym Wspólnot Europejskich.
12. Artyku 5 ust. 3 dyrektywy 93/42 odsya do jej art. 6 ust. 2 w odniesieniu do procedury,
któr maj stosowa pastwa czonkowskie, uwa ajce, e normy zharmonizowane nie
speniaj cakowicie wymaga zasadniczych okrelonych w art. 3 tej dyrektywy.
13. Artyku 8 wskazanej dyrektywy, zatytuowany „Klauzula ochronna”, ma nastpujce
brzmienie:
„1. W przypadku gdy pastwo czonkowskie stwierdzi, e wyroby okrelone w art. 4
ust. 1 i 2 tiret drugie mimo prawidowej instalacji, utrzymywania i stosowania
zgodnie z przewidzianym zastosowaniem mog zagra a zdrowiu i/lub bezpieczestwu pacjentów, u ytkowników lub, gdzie stosowne, innych osób, podejmie
wszelkie waciwe rodki tymczasowe w celu wycofania takich wyrobów z obrotu, zakazania lub ograniczenia wprowadzania ich do obrotu lub u ywania. Dane
pastwo czonkowskie niezwocznie zawiadamia Komisj o wszelkich takich
rodkach, wskazujc powody swojej decyzji oraz, w szczególnoci, wskazujc,
czy niezgodno z niniejsz dyrektyw jest spowodowana:
a) niespenieniem [wymaga] zasadniczych okrelonych w art. 3;
b) nieprawidowym stosowaniem norm okrelonych w art. 5, w zakresie w jakim normy te byy stosowane;
c) nieprawidowociami samych norm.
2. Komisja skonsultuje si z zainteresowanymi stronami w mo liwie najkrótszym
czasie. Je eli po takiej konsultacji Komisja stwierdzi, e:
- rodki s uzasadnione, niezwocznie informuje o tym pastwo czonkowskie, które podjo inicjatyw, oraz inne pastwa czonkowskie; je eli decyzja okrelona w ust. 1 przypisywana jest nieprawidowociom istniejcym
w samych normach, wówczas Komisja po skonsultowaniu si z zainteresowanymi stronami w terminie dwóch miesicy przekazuje spraw Komitetowi okrelonemu w art. 6 ust. 1, je eli pastwo czonkowskie, które podjo
decyzj, zamierza j utrzyma i wszczyna postpowanie okrelone w art. 6,
- rodki s nieuzasadnione, wówczas powiadamia o tym niezwocznie to pastwo czonkowskie, które podjo inicjatyw, oraz wytwórc lub jego upowa nionego przedstawiciela z siedzib we Wspólnocie.
3. W przypadku gdy wyrób niezgodny z [wymaganiami] nosi oznakowanie CE,
waciwe pastwo czonkowskie podejmuje odpowiednie dziaania przeciw
temu, kto umieci oznakowanie, oraz informuje o tym Komisj i pozostae pastwa czonkowskie.
4. Komisja zapewnia, by pastwa czonkowskie byy informowane o postpach
i wyniku tej procedury”.
14. Zgodnie z art. 10 dyrektywy 93/42:
„1. Pastwa czonkowskie podejmuj wszelkie konieczne kroki dla zapewnienia,
aby ka da otrzymana przez nie zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy informacja, dotyczca incydentów wymienionych poni ej i obejmujcych [wyrób]
klasy I, IIa, IIb lub III, zostaa centralnie zarejestrowana i oceniona:
a) ka de wadliwe dziaanie lub pogorszenie si waciwoci i/lub dziaania wyrobu, jak równie wszelkie nieprawidowoci w etykietowaniu lub instrukcjach u ywania, które doprowadziy lub mogyby doprowadzi do mierci
lub powa nego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub u ytkownika;
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b) ka da techniczna lub medyczna usterka odnoszca si do waciwoci lub
dziaania wyrobu, prowadzca z przyczyn okrelonych w lit. a) do systematycznego wycofywania wyrobów tego samego typu przez wytwórc.
2. W przypadku gdy pastwo czonkowskie wymaga, by praktykujcy lekarze lub
instytucje medyczne informoway waciwe organy o wszelkich incydentach
okrelonych w ust. 1, podejmuje ono wszelkie niezbdne kroki w celu zapewnienia, by wytwórca danych wyrobów lub jego upowa niony przedstawiciel z siedzib we Wspólnocie zosta równie poinformowany o tym incydencie.
3. Po przeprowadzeniu oceny, w miar mo liwoci wspólnie z wytwórc, pastwa
czonkowskie, bez uszczerbku dla przepisów art. 8, niezwocznie powiadamiaj
Komisj i pozostae pastwa czonkowskie o incydentach okrelonych w ust. 1,
w stosunku do których podjto lub zamierza si podj odpowiednie rodki”.
15. Artyku 11 dyrektywy 93/42 reguluje procedur oceny zgodnoci wyrobów medycznych z wymaganiami dyrektywy. W tym celu, jak stanowi motyw pitnasty tej dyrektywy, wyroby medyczne pogrupowane s w cztery klasy produktów, a ich kontrola
jest bardziej zaostrzona w zale noci od wra liwoci ciaa ludzkiego i z uwzgldnieniem potencjalnego zagro enia zwizanego z projektowaniem technicznym i wytwarzaniem takich wyrobów.
16. Zgodnie z art. 14 wskazanej dyrektywy:
„Jeli pastwo czonkowskie uwa a, e w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczestwa i/lub zgodnoci z wymogami w zakresie zdrowia publicznego na podstawie art. 36 traktatu, nale y zakaza dostpnoci takich produktów, ograniczy lub
obj szczególnymi wymogami dany produkt lub grup produktów, mo e podj
niezbdne i uzasadnione rodki tymczasowe. W takim przypadku pastwo to informuje Komisj i inne pastwa czonkowskie, podajc powody swej decyzji. Komisja
po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami i pastwami czonkowskimi przyjmuje konieczne rodki na poziomie Wspólnoty, zgodnie z procedur
okrelon w art. 7 ust. 2, jeli uzna, e krajowe rodki s uzasadnione”.
17, Na podstawie art. 17 ust. 1 dyrektywy 93/42 wyroby medyczne inne ni wyroby wykonywane na zamówienie lub wyroby przeznaczone do bada klinicznych, uznane za
speniajce wymagania zasadnicze okrelone w art. 3, musz podczas wprowadzania
do obrotu nosi oznakowanie CE.
18, Zgodnie z art. 18 rzeczonej dyrektywy:
„Bez uszczerbku dla art. 8:
a) w przypadku gdy pastwo czonkowskie ustali, e oznakowanie CE zostao
umieszczone bezprawnie, wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel z siedzib we Wspólnocie jest zobowizany do zaprzestania narusze na warunkach
nao onych przez pastwo czonkowskie;
b) w przypadku dalszego braku zgodnoci pastwo czonkowskie podejmie wszelkie waciwe rodki w celu ograniczenia lub zakazania wprowadzania do obrotu przedmiotowego produktu lub w celu zapewnienia jego wycofania z rynku,
zgodnie z procedur okrelon w art. 8.
[…]”.
19. Zacznik I do dyrektywy 93/42, zatytuowany „[Wymagania] zasadnicze”, w czci I noszcej tytu „[Wymagania] ogólne”, stanowi:
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„1. Wyroby musz by projektowane i wytwarzane w taki sposób, e u ywanie ich
zgodnie z warunkami i przeznaczeniem nie zagra a warunkom klinicznym, bezpieczestwu pacjentów, bezpieczestwu i zdrowiu u ytkowników, lub, gdzie stosowne,
innych osób, pod warunkiem e wszelkie zagro enie, które mo e towarzyszy ich
u yciu, jest zagro eniem akceptowalnym w odniesieniu do korzyci dla pacjenta
i e s one zgodne z wysokim poziomem ochrony zdrowia i bezpieczestwa.
2. Rozwizania przyjte przez wytwórc przy projektowaniu i wykonaniu wyrobów musz odpowiada zasadom bezpieczestwa, z uwzgldnieniem ogólnie
uznanego poziomu technologii.
Przy wybieraniu najbardziej waciwych rozwiza wytwórca musi stosowa nastpujce zasady wedug podanej kolejnoci:
-

wyeliminowanie lub mo liwie najwiksze zminimalizowanie zagro enia (projektowanie i wykonywanie maszyn bezpiecznych z zao enia),
- gdzie stosowne, podejmowanie odpowiednich rodków ochrony w razie koniecznoci wcznie z alarmem, wobec zagro enia, którego nie mo na wyeliminowa ,
- informowanie u ytkowników o pozostaych zagro eniach istniejcych z powodu
nieprawidowoci istniejcych w przyjtych rodkach ochrony.
3. Wyroby musz osiga parametry dziaania przewidziane przez wytwórc oraz
by projektowane, produkowane i pakowane w taki sposób, aby nadawa si
do jednej lub wicej funkcji okrelonych w art. 1 ust. 2 lit. a), tak jak wskazuje
wytwórca.
[…]”.
Uregulowania krajowe
20. Wspóln decyzj ministrów DY7/oik.2480 z dnia 19 sierpnia 1994 r. (FEK B’ 679)
w sprawie dostosowania greckich przepisów do dyrektywy Rady 93/42/WE z dnia
14 czerwca 1993 r. dotyczcej wyrobów medycznych dokonana zostaa transpozycja
tej dyrektywy do greckiego porzdku prawnego.

Post powanie przed sdem krajowym i pytania prejudycjalne
21. Ogoszeniem nr 146/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. Venizeleio-Pananeio, przyjmujc
za kryterium udzielenia zamówienia najni sz cen, ogosi przetarg publiczny na
dostaw ró nych szwów chirurgicznych o wartoci wynoszcej 131 500 EUR (wraz
z podatkiem VAT). W ogoszeniu zaznaczono, e szwy musz by powiadczone jako
zgodne z Farmakope Europejsk i posiada oznakowanie CE.
22. Medipac bya jedn z dziewiciu spóek, które przedstawiy ofert. Materiay proponowane przez Medipac posiaday rzeczone oznakowanie.
23. W dniu 17 marca 2004 r. komisja zajmujca si rozstrzygniciem przetargu wydaa
zalecenie dla zarzdu Venizeleio-Pananeio, w którym uwzgldniono propozycj
chirurgów tego szpitala zmierzajc do wykluczenia szwów chirurgicznych typu
PGA, proponowanych przez Medipac. Zgodnie z tym zaleceniem stwierdzono, e
wzy wykonane z materiaów typu PGA z atwoci rozwizyway si i przedwczenie zaciskay, e igy czsto wyginay si albo amay, a odporno szwów
bya niedostateczna.
24. Na mocy decyzji nr 108 z dnia 24 marca 2004 r. zarzd Venizeleio-Pananeio uzna,
e szwy chirurgiczne typu PGA proponowane przez Medipac nie speniaj wymaga
zawartych w specy kacji technicznej zamówienia i odrzuci ofert tej spóki.
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25. W dniu 5 kwietnia 2004 r. Medipac wniosa za alenie na decyzj o odrzuceniu oferty do administracji szpitala Venizeleio-Pananeio. W za aleniu tym podniosa ona
w szczególnoci, e specy kacja techniczna, na podstawie której odrzucono jej ofert, nie bya zawarta w specy kacji zamówienia umieszczonej w ogoszeniu o zamówieniu, bya nieprecyzyjna, a nawet niezrozumiaa, nie pozwalaa na poprawn
ocen wymaga dotyczcych dostarczanych materiaów oraz odbiegaa od waciwoci technicznych, do których odwouje si dyrektywa 93/42 w odniesieniu do tego
typu materiaów. Medipac twierdzia równie , e materiay, które proponowaa, byy
zgodne z wymaganiami Farmakopei Europejskiej i nie mogy posiada wad technicznych wskazanych przez rzeczony szpital. Szpital ten oddali za alenie na mocy
pierwszej decyzji z dnia 7 kwietnia 2004 r., która zostaa nastpnie uniewa niona
i zastpiona drug decyzj z dnia 28 kwietnia 2004 r.
26. Do Symvoulio tis Epikrateias zostaa wniesiona skarga na wskazan decyzj odrzucajc ofert. W skardze Medipac powouje si na te same zarzuty, które przedstawia
w za aleniu.
27. W tej sytuacji Symvoulio tis Epikrateias postanowia zawiesi postpowanie i zwróci si do Trybunau z nastpujcymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1) Czy w przypadku gdy postpowanie przetargowe, uregulowane dyrektyw […]
93/36/EWG, obejmujce dostaw wyrobów medycznych w rozumieniu dyrektywy 93/42/EWG, zostao przeprowadzone w oparciu o kryterium najni szej
ceny, instytucja zamawiajca jako nabywca odpowiednich produktów mo e, na
podstawie dyrektywy 93/42/EWG w zwizku z dyrektyw 93/36EWG, odrzuci
na etapie oceny technicznej ofert obejmujc wyroby medyczne, posiadajce
oznakowanie CE i poddane kontroli jakoci przez waciw jednostk certy kujc, jako technicznie niedopuszczalne, powoujc si przy tym na powa ne
zastrze enia dotyczce ich odpowiedniej jakoci zwizane z ochron zdrowia publicznego i szczególnym zastosowaniem, do jakiego te wyroby s przeznaczone,
i z powodu których wyroby nale y uzna za niewaciwe i nieodpowiednie do takiego zastosowania (zakadajc oczywicie, e w przypadku zakwestionowania,
zasadno tych zastrze e zostaaby poddana kontroli waciwego sdu)?
2) Czy w przypadku odpowiedzi twierdzcej na powy sze pytanie, instytucja zamawiajca jako nabywca odpowiednich produktów mo e bezporednio uzna , ze
wskazanych powy ej powodów, e wyroby medyczne posiadajce oznakowanie
CE s nieodpowiednie do przewidzianego zastosowania, czy te konieczne jest
wczeniejsze zastosowanie klauzul ochronnych zawartych w dyrektywie 93/42/
EWG oraz […] wspólnej decyzji ministrów DY7/oik.2480, które umo liwiaj
waciwemu organowi – jakim jest w Grecji minister zdrowia, pomocy spoecznej i ubezpiecze spoecznych dziaajcy za porednictwem dyrekcji ds. technologii biomedycznej – podjcie dziaa zgodnie z procedur przewidzian w art. 8
dyrektywy, jeli mimo prawidowej instalacji i konserwacji wyroby medyczne
mog zagra a yciu lub bezpieczestwu pacjentów lub u ytkowników bd
w art. 18 tej dyrektywy, jeli zostanie stwierdzone, e oznakowanie CE zostao
umieszczone bezzasadnie?
3) Czy w wietle odpowiedzi udzielonej na pytanie drugie i zakadajc, e naley najpierw zastosowa wskazane klauzule ochronne, instytucja zamawiajca
powinna czeka na zakoczenie procedury wszcztej na podstawie art. 8 lub
art. 18 dyrektywy 93/42/EWG oraz czy instytucja zamawiajca jest zwizana
rozstrzygniciem w tym znaczeniu, e musi ona naby sporny produkt, nawet
je eli dowiedziono, e jego stosowanie mo e stanowi zagro enie dla zdrowia
publicznego i e jest on ogólnie niewaciwy dla przewidzianego przez instytucj
zamawiajc stosowania?”.
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W przedmiocie dopuszczalnoci wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym
Argumenty rzdu austriackiego
28. Rzd austriacki uwa a, e pytania przedo one przez sd krajowy nie mog mu pomóc w rozstrzygniciu sporu toczcego si przed tym sdem i w zwizku z tym uwaa on, e wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest niedopuszczalny. Po pierwsze, pytania te wyranie dotycz wykadni dyrektywy 93/36, podczas
gdy przetarg bdcy u podstaw postpowania przed sdem krajowym nie jest objty
zakresem zastosowania tej dyrektywy, gdy kwota zamówienia bdcego przedmiotem przetargu jest ni sza ni próg uzasadniajcy jej zastosowanie przewidziany w jej
art. 5.
29. Po drugie, wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie zawiera
niezbdnych informacji umo liwiajcych Trybunaowi udzielenie odpowiedzi na
przedo one pytania w sposób u yteczny dla prowadzenia postpowania przed sdem krajowym. Rzd austriacki zauwa a w tym wzgldzie, e rzeczony wniosek nie
okrela, czy omawiane szwy chirurgiczne s rzeczywicie uznane za niebezpieczne
dla zdrowia ludzi, czy te nie speniaj one oczekiwa zainteresowanych chirurgów
w zakresie jakoci, co stanowi rozstrzygajcy element przy ocenie praw i obowizków instytucji zamawiajcej.
Ocena Trybunau
30. Jeli chodzi, po pierwsze, o zastosowanie dyrektywy 93/36, nie ulega wtpliwoci, e
znajduje ona zastosowanie wycznie do zamówie, których warto jest równa lub
wy sza ni próg okrelony w art. 5 ust. 1 tej dyrektywy (zob. podobnie postanowienie z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie C-59/00 Vestergaard, Rec. str. I-9505, pkt 19).
Tymczasem z akt sprawy wynika, e warto zamówienia bdcego przedmiotem
postpowania przed sdem krajowym wynosi 131 500 EUR (wraz z podatkiem VAT),
a kwota ta jest ni sza ni próg zastosowania przewidziany w tej dyrektywie.
31. W tej sytuacji Trybuna, na podstawie art. 104 § 5 regulaminu, zwróci si na pimie do sdu krajowego o wyjanienie powodów, dla których uznaje on, e dyrektywa 93/36 ma zastosowanie do rzeczonego zamówienia. Sd krajowy przekaza, e
z przyczyn proceduralnych nie mo e udzieli odpowiedzi na przedstawione pytanie.
W rezultacie Trybuna postanowi o przeprowadzeniu rozprawy, w toku której rzd
grecki potwierdzi, e warto rzeczonego zamówienia bya ni sza od progu zastosowania wskazanej dyrektywy i uzna, i nie znajduje ona zastosowania do postpowania przed sdem krajowym. Nale y zatem stwierdzi , e rzd austriacki susznie
twierdzi, i w tej sytuacji wykadnia dyrektywy 93/36 nie ma wpywu na zakoczenie rzeczonego postpowania.
32. Jednak e udzielenie u ytecznej odpowiedzi na pytania przedo one przez sd krajowy wymaga zbadania niektórych ogólnych zasad majcych zastosowanie do zamówie publicznych.
33. Nale y bowiem zauwa y , e Venizeleio-Pananeio zosta uznany przez sd krajowy
za „instytucj zamawiajc”. Równie rzd grecki przyzna mu taki status, twierdzc
w toku rozprawy, e szpital ten jest podmiotem prawa publicznego traktowanym na
równi z pastwem. Tymczasem zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, nawet jeli
warto zamówienia bdcego przedmiotem przetargu jest ni sza ni próg uzasadniajcy zastosowanie dyrektyw, w których ustawodawca wspólnotowy uregulowa
kwestie udzielania zamówie publicznych i jeli dane zamówienie nie jest objte
zakresem zastosowania tych dyrektyw, instytucje zamawiajce, udzielajc zamówienia, s jednak zobowizane do przestrzegania ogólnych zasad prawa wspólnotowego,
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takich jak zasada równego traktowania i wynikajcy z niej obowizek zachowania
przejrzystoci (zob. podobnie wyrok z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie C-324/98
Telaustria i Telefonadress, Rec. str. I-10745, pkt 60 i 61, ww. postanowienie w sprawie Vestergaard, pkt 20 i 21, wyroki z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie C-231/03 Coname, Zb.Orz. str. I-7287, pkt 16 i 17, oraz z dnia 13 padziernika 2005 r. w sprawie
C-458/03 Parking Brixen, Zb.Orz. str. I-8585, pkt 46–48).
34. Bez wtpienia we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym sd krajowy nie odwouje si bezporednio do ogólnych zasad prawa wspólnotowego. Niemniej jednak z utrwalonego orzecznictwa wynika, e w celu przedstawienia u ytecznej odpowiedzi sdowi krajowemu, który skierowa pytanie prejudycjalne, Trybuna
mo e powoa si na normy prawa wspólnotowego, do których nie odniós si sd
krajowy w swoim wniosku (wyroki z dnia 20 marca 1986 r. w sprawie 35/85 Tissier,
Rec. str. 1207, pkt 9, z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie C-315/88 Bagli Pennacchiotti, Rec. str. I-1323, pkt 10, z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie C-107/98 Teckal,
Rec. str. I-8121, pkt 39, oraz ww. w sprawie Telaustria i Telefonadress, pkt 59).
35. Po drugie, w odniesieniu do argumentów rzdu austriackiego odnoszcych si do niewystarczajcych informacji dotyczcych stanu faktycznego w postpowaniu przed
sdem krajowym nale y zauwa y , e informacje zawarte we wniosku o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym zostay uzupenione uwagami przedo onymi
Trybunaowi. Ponadto rozprawa, który miaa miejsce, umo liwia rzdowi greckiemu
i austriackiemu oraz Komisji przedstawienie dodatkowych uwag. Trybuna dysponuje zatem wystarczajcym materiaem, by odpowiedzie na przedstawione pytania.
36. Wobec powy szego nale y uzna , e wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest dopuszczalny, oraz nale y udzieli odpowiedzi na pytania przedo one przez sd krajowy.

W przedmiocie pyta prejudycjalnych
W przedmiocie pyta pierwszego i drugiego
37. W pytaniach pierwszym i drugim, które s ze sob cile powizane i powinny by
zbadane cznie, sd krajowy d y w istocie do ustalenia, czy na podstawie ogólnych
zasad prawa wspólnotowego, znajdujcych zastosowanie w zakresie postpowa
przetargowych, instytucja zamawiajca, która wszcza takie postpowanie w celu
nabycia wyrobów medycznych, mo e bezporednio wykluczy ofert obejmujc
proponowane jej produkty, skoro jak wymaga tego ogoszenie o przetargu, posiadaj
one oznakowanie CE, czy te instytucja ta jest zobowizana do zastosowania uprzednio klauzul ochronnych ustanowionych w art. 8 i 18 dyrektywy 93/42.
Uwagi przedo one Trybunaowi
38. W odniesieniu do dyrektywy 93/42 Medipac podkrela, e pastwa czonkowskie
nie mog zakaza , ograniczy ani utrudnia wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych, które posiadaj oznakowanie CE. Zdaniem Medipac oraz Komisji z art. 3
w zwizku z art. 17 dyrektywy 93/42 wynika, e wyroby medyczne posiadajce rzeczone oznakowanie speniaj wszystkie wymagania w zakresie zgodnoci i bezpieczestwa wymienione w zaczniku I do tej dyrektywy. Wynika z tego, e dyrektywa
ustanawia domniemanie zgodnoci produktów posiadajcych oznakowanie CE, które mo e zosta obalone jedynie w ramach procedury ochronnej, o której mowa w jej
art. 8 i 18.
39. Venizeleio-Pananeio oraz rzdy grecki i austriacki zauwa aj, e dyrektywa 93/42
ma zagwarantowa , aby wyroby medyczne zapewniay pacjentom, u ytkownikom
i osobom trzecim wysoki poziom ochrony. Na tej podstawie twierdz, e w przypadku oferty obejmujcej wyroby medyczne powiadczone jako zgodne z t dyrektyw,

87

która byaby jednak nieodpowiednia technicznie, instytucja zamawiajca mo e bezporednio wykluczy te wyroby przy dokonywaniu zakupu. Rzd austriacki dodaje
jednak, e instytucja zamawiajca jest zobowizana powiadomi waciwy krajowy
organ o takim wykluczeniu, aby móg on podj odpowiednie rodki tymczasowe
i wszcz procedur przewidzian w art. 8 wskazanej dyrektywy.
40. Rzd grecki zauwa a ponadto, e dyrektywa 93/42 ustanawia wycznie minimalne
wymagania, jakie musi spenia wyrób medyczny, aby móg posiada oznakowanie
CE na terytorium wspólnotowym. Rzd austriacki dodaje, e instytucja zamawiajca
ma swobod w nakadaniu wymaga w zakresie jakoci, które wykraczaj poza minimum wymagane na poziomie wspólnotowym.
Odpowied Trybunau
41. Nale y stwierdzi na wstpie, e z akt sprawy nie wynika, e w postpowaniu przed
sdem krajowym instytucja zamawiajca nao ya szczególne wymagania wykraczajce poza minimum okrelone w prawie wspólnotowym.
42. Z przepisów wskazanych w pkt 5 i 19 niniejszego wyroku wynika, e dyrektywa
93/42 harmonizuje wymagania zasadnicze, które musz spenia wyroby medyczne objte jej zakresem zastosowania. Wyroby te, jeli s zgodne z normami zharmonizowanymi i powiadczone wedug procedur przewidzianych w tej dyrektywie,
nale y uzna za zgodne z rzeczonymi wymaganiami i w rezultacie odpowiednie do
przewidzianego stosowania. Co wicej, wyroby te powinny podlega swobodnemu
przepywowi w caej Wspólnocie.
43. Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa Trybunau, zobowizania wypywajce
z dyrektyw wspólnotowych wi  w szczególnoci organy lub jednostki organizacyjne podlegajce wadzom publicznym lub pastwu lub pozostajce pod ich kontrol (zob. podobnie wyroki z dnia 26 lutego 1986 r. w sprawie 152/84 Marshall, Rec.
str. 723, pkt 49, z dnia 22 czerwca 1989 r. w sprawie 103/88 Fratelli Costanzo, Rec.
str. 1839, pkt 30 i 31, z dnia 12 lipca 1990 r. w sprawie C-188/89 Foster i in., Rec.
str. I-3313, pkt 18, oraz postanowienie z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie C-297/03
Sozialhilfeverband Rohrbach, Zb.Orz. str. I-4305, pkt 27). W rezultacie obowizek
uznania, e wyroby medyczne zgodne z normami zharmonizowanymi i posiadajce oznakowanie CE odpowiadaj wymaganiom dyrektywy 93/42, ci y równie na
Venizeleio-Pananeio bdcym podmiotem prawa publicznego.
44. Nale y jednak zauwa y , podobnie jak wskazuje rzecznik generalny w pkt 92 swojej opinii, e domniemanie zgodnoci wyrobów medycznych mo e zosta obalone.
W zwizku z tym dyrektywa 93/42 przewiduje wprowadzenie rodków ochronnych,
w przypadku gdy stwierdzone zostanie, e niektóre wyroby medyczne posiadajce
oznakowanie CE mog jednak stanowi zagro enie dla pacjentów i u ytkowników.
45. Artyku 10 dyrektywy stanowi, e pastwa czonkowskie podejmuj kroki konieczne
dla zapewnienia, e dane dotyczce incydentów powstaych w wyniku wprowadzenia do obrotu wyrobów, które mog prowadzi do zagro enia stanu zdrowia pacjentów lub u ytkowników, zostan centralnie zarejestrowane i ocenione. Je eli pastwa
czonkowskie, w zale noci od takiej oceny, podejm lub bd chciay podj dziaania, maj bezzwocznie poinformowa o tym Komisj.
46. Artyku 8 ust. 1 dyrektywy 93/42 zobowizuje pastwa czonkowskie, które stwierdz zagro enie zwizane z wyrobami medycznymi powiadczonymi jako zgodne
z t dyrektyw, do podjcia wszelkich waciwych rodków tymczasowych w celu
zakazania lub ograniczenia wprowadzania ich do obrotu lub u ywania. W tej sytuacji
zainteresowane pastwo czonkowskie ma, zgodnie z tym przepisem, niezwocznie
zawiadomi Komisj o podjtych rodkach, wskazujc w szczególnoci powody, dla
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których zostay one podjte. W rozumieniu art. 8 ust. 2 dyrektywy 93/42 Komisja
jest z kolei zobowizana zbada , czy rodki tymczasowe s uzasadnione i w takiej
sytuacji niezwocznie poinformowa o tym pastwo czonkowskie, które podjo inicjatyw w zakresie tych rodków oraz inne pastwa czonkowskie.
47. Zgodnie z art. 8 ust. 3 dyrektywy 93/42, je eli oka e si, e wyrób medyczny, mimo
i posiada oznakowanie CE, nie jest jednak zgodny z wymaganiami zasadniczymi
przewidzianymi w tej dyrektywie, waciwe pastwo czonkowskie podejmuje odpowiednie dziaania oraz informuje o tym Komisj i pozostae pastwa czonkowskie.
Ponadto z art. 18 tej dyrektywy wynika, e je eli pastwo czonkowskie stwierdzi,
e rzeczone oznakowanie zostao umieszczone w sposób bezzasadny, wytwórca lub
jego upowa niony przedstawiciel z siedzib we Wspólnocie jest zobowizany do
zaprzestania narusze na warunkach nao onych przez to pastwo czonkowskie.
48. Z treci art. 8 ust. 1 wskazanej dyrektywy jasno wynika, e zobowizania w niej ustanowione obci aj organy, które pastwa czonkowskie upowa niy do stwierdzenia
zagro enia, jakie wyroby zgodne z t dyrektyw mog jednak stanowi dla zdrowia
lub bezpieczestwa publicznego, i podjcia, stosownie do okolicznoci, dziaa o zasigu ogólnym przewidzianych w tej dyrektywie, które nale y przedsiwzi w tym
wzgldzie.
49. Biorc pod uwag, e pastwo greckie nie powierzyo wyranie Venizeleio-Pananeio
takich kompetencji, szpital ten nie mo e bezporednio podj rodków ochronnych,
o których mowa w art. 8 dyrektywy 93/42. Wynika z tego, e jeli Venizeleio-Pananeio mia wtpliwoci co do technicznej niezawodnoci szwów chirurgicznych
proponowanych przez Medipac, to na mocy ci cych na nim, jako na podmiocie
prawa publicznego, zobowiza mia on przyczyni si do prawidowego zastosowania dyrektywy 93/42, powiadomi krajowy organ, tak aby organ ten móg przeprowadzi wasne badania i adekwatnie do sytuacji zastosowa takie rodki ochronne.
Z akt sprawy wynika, e w postpowaniu przed sdem krajowym Venizeleio-Pananeio zwróci si rzeczywicie do greckiego krajowego organu waciwego w zakresie
rodków leczniczych z pytaniem dotyczcym odpowiedniego charakteru omawianych materiaów do stosowania w przewidziany sposób, a organ ten potwierdzi ich
zgodno z obowizujcymi normami. Jednak e nastpio to dopiero w dniu 5 maja
2004 r., czyli po odrzuceniu przez szpital oferty Medipac. W rezultacie VenizeleioPananeio sam dokona obalenia domniemania zgodnoci, bez zachowania procedury
ochronnej ustanowionej we wskazanej powy ej dyrektywie.
50. Tymczasem nie tylko tre art. 8 dyrektywy 93/42, ale równie cel ustanowionego
w niej systemu harmonizacji sprzeciwiaj si temu, aby instytucja zamawiajca miaa prawo, z pominiciem rzeczonej procedury ochronnej, do odrzucenia ze wzgldu
na braki techniczne wyrobów medycznych, powiadczonych jako zgodne z wymaganiami zasadniczymi ustanowionymi w tej dyrektywie.
51. Poniewa dyrektywa 93/42 stanowi jako taka rodek harmonizacji przyjty na
podstawie art. 100A traktatu EWG (po zmianach art. 100A traktatu WE, obecnie
art. 95 WE), ma uatwia swobodny przepyw wyrobów medycznych powiadczonych jako zgodne z t dyrektyw, tak aby zastpi poszczególne przepisy przyjte w pastwach czonkowskich w tej dziedzinie, które mog stanowi przeszkod
w swobodnym przepywie.
52. W tym kontekcie konieczno pogodzenia swobodnego przepywu i ochrony zdrowia pacjentów zakada, e w razie pojawienia si zagro enia zwizanego z wyrobami
powiadczonymi jako zgodne z dyrektyw 93/42, zainteresowane pastwo czonkowskie stosuje procedur ochronn ustanowion w art. 8 rzeczonej dyrektywy, przy
czym nieuprawnione organy nie mog w sposób bezporedni i jednostronny zadecydowa o rodkach, jakie nale y podj w takiej sytuacji.
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53. Nale y doda , e je eli proponowane produkty, mimo e posiadaj oznakowanie CE,
wzbudzaj po stronie instytucji zamawiajcej obawy, jeli chodzi o zdrowie i bezpieczestwo pacjentów, zasada równego traktowania oferentów oraz obowizek zachowania przejrzystoci, które znajduj zastosowanie niezale nie od zastosowania dyrektywy
93/36, sprzeciwiaj si w celu uniknicia arbitralnych decyzji, aby rzeczona instytucja
zamawiajca moga sama bezporednio odrzuci dan ofert i zobowizuj j do podporzdkowania si procedurze ochronnej, ustanowionej w art. 8 dyrektywy 93/42, tak
aby zapewni obiektywn i niezale n ocen i kontrol wskazywanego zagro enia.
54. Ponadto ta zasada i ten obowizek zakazuj instytucji zamawiajcej odrzucenia oferty speniajcej wymagania zawarte w ogoszeniu o przetargu, z powodów niewskazanych w rzeczonym ogoszeniu i na które powoano si po zo eniu tej oferty.
55. W zwizku z powy szym na pytania pierwsze i drugie nale y odpowiedzie , e zasada równego traktowania i obowizek zachowania przejrzystoci sprzeciwiaj si, aby
instytucja zamawiajca, która wszcza postpowanie przetargowe na dostaw wyrobów medycznych, wskazujc, e wyroby te musz by zgodne z Farmakope Europejsk i posiada oznakowanie CE, odrzucia proponowane materiay bezporednio
i z pominiciem procedury ochronnej, ustanowionej w art. 8 i 18 dyrektywy 93/42,
ze wzgldów dotyczcych zdrowia publicznego, mimo e speniaj one ten wymagany warunek techniczny. Jeli instytucja zamawiajca uzna, e te wyroby medyczne
mog stanowi zagro enie dla zdrowia publicznego, jest zobowizana powiadomi
waciwy krajowy organ w celu zastosowania rzeczonej procedury ochronnej.
W przedmiocie pytania trzeciego
56. W pytaniu trzecim sd krajowy zwraca si do Trybunau w kwestii sposobu, w jaki
rodki ochronne przewidziane w dyrektywie 93/42 powinny zosta zastosowane
przez instytucj zamawiajc w ramach toczcego si postpowania przetargowego.
Sd krajowy d y w szczególnoci do ustalenia, czy instytucja zamawiajca powinna
oczekiwa na zakoczenie procedury ochronnej i czy jest zwizana wynikiem tej
procedury.
57. Jak wynika z odpowiedzi udzielonej na pytania pierwsze i drugie, instytucja zamawiajca mo e odrzuci ofert obejmujc wyroby medyczne posiadajce oznakowanie CE ze wzgldu na braki techniczne wycznie w ramach procedury ochronnej
ustanowionej w dyrektywie 93/42.
58. W szczególnoci mo liwo odrzucenia przez instytucj zamawiajc oferty obejmujcej wyroby medyczne posiadajce oznakowanie CE ze wzgldu na braki techniczne
jest uzale niona od wyniku procedury ochronnej, czyli od decyzji Komisji, w której
zgodnie z art. 8 ust. 2 rzeczonej dyrektywy stwierdzone zostao, e przyjcie zakazu
wprowadzenia do obrotu u ywania byo uzasadnione.
59. Wynika z tego, e instytucja zamawiajca po podjciu decyzji o zwróceniu si do
waciwego organu krajowego ma zawiesi postpowanie przetargowe w celu wszczcia procedury ochronnej ustanowionej w dyrektywie 93/42 i oczekiwa na wynik
tej procedury. Decyzja Komisji jest wi ca dla instytucji zamawiajcej. Je eli procedura ochronna doprowadzi do stwierdzenia, e materiay te nie s zgodne z wymaganiami wskazanej dyrektywy, rodki o zasigu ogólnym podjte przez pastwo
czonkowskie spowoduj odrzucenie rzeczonych produktów w zawieszonym postpowaniu przetargowym.
60. Bez wtpienia zawieszenie postpowania przetargowego na dostaw wyrobów medycznych mo e spowodowa opónienia wywoujce zakócenia w funkcjonowaniu
szpitala takiego jak Venizeleio-Pananeio. Jednak e jak podkrelia rzecznik generalny
w pkt 118 swojej opinii i zgodnie z art. 14b dyrektywy 93/42, cel, jakim jest ochrona
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zdrowia publicznego, stanowi nadrzdny wymóg interesu ogólnego, na podstawie
którego pastwa czonkowskie mog wprowadzi odstpstwa od zasady swobodnego przepywu, pod warunkiem e podjte rodki bd zgodne z zasad proporcjonalnoci (zob. wyroki z dnia 20 lutego 1979 r. w sprawie 120/78 Rewe-Zentral, zwanej
„Cassis de Dijon”, Rec. str. 649, pkt 8, z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie C-270/02
Komisja przeciwko Wochom, Rec. str. I-1559, pkt 21 i 22, oraz z dnia 14 wrzenia
2006 r. w sprawach poczonych C-158/04 i C-159/04, Alfa Vita Vassilopoulos i Carrefour-Marinopoulos, Zb.Orz. str. I-8135, pkt 20–23).
61. W rezultacie w nagym przypadku szpital taki jak Venizeleio-Pananeio mo e podj
rodki tymczasowe, które umo liwiaj mu zaopatrzenie si w wyroby medyczne niezbdne do jego funkcjonowania. Jednak e, stosownie do okolicznoci, ma on wykaza zaistnienie nagych okolicznoci, które uzasadniaj takie odstpstwo od zasady
swobodnego przepywu towarów, oraz wykaza proporcjonalny charakter podjtych
rodków.
62. W wietle powy szego na pytanie trzecie nale y odpowiedzie , e instytucja zamawiajca, która zwrócia si do waciwego organu krajowego w celu zastosowania
procedury ochronnej ustanowionej w art. 8 i 18 dyrektywy 93/42 w zakresie wyrobów medycznych posiadajcych oznakowanie CE, jest zobowizana zawiesi postpowanie przetargowe do czasu zakoczenia procedury ochronnej, poniewa jej wynik jest wi cy dla tej instytucji zamawiajcej. Je eli zastosowanie takiej procedury
ochronnej powoduje opónienia mogce stanowi zagro enie dla funkcjonowania
szpitala publicznego i w zwizku z tym dla zdrowia publicznego, instytucja zamawiajca mo e, z zachowaniem zasady proporcjonalnoci, podj wszelkie niezbdne rodki tymczasowe umo liwiajce jej zaopatrzenie si w materiay konieczne do
waciwego funkcjonowania tego szpitala.

W przedmiocie kosztów
63. Dla stron postpowania przed sdem krajowym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sdem; do niego zatem nale y rozstrzygnicie o kosztach. Koszty poniesione w zwizku z przedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni poniesione przez strony postpowania przed sdem
krajowym, nie podlegaj zwrotowi.
Z powy szych wzgldów Trybuna (pierwsza izba) orzeka, co nastpuje:
1) Zasada równego traktowania i obowizek zachowania przejrzystoci sprzeciwiaj si , aby instytucja zamawiajca, która wszcz a post powanie przetargowe
na dostaw wyrobów medycznych, wskazujc, e wyroby te musz by zgodne
z Farmakope Europejsk i posiada oznakowanie CE, odrzucia proponowane materiay bezporednio i z pomini ciem procedury ochronnej, ustanowionej
w art. 8 i 18 dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczcej
wyrobów medycznych zmienionej rozporzdzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 wrzenia 2003 r., ze wzgl dów dotyczcych zdrowia publicznego, mimo, e speniaj one ten wymagany warunek techniczny. Jeli instytucja zamawiajca uzna, e te wyroby medyczne mog stanowi zagro enie dla zdrowia publicznego, jest zobowizana powiadomi waciwy
krajowy organ w celu zastosowania rzeczonej procedury ochronnej.
2) Instytucja zamawiajca, która zwrócia si do waciwego organu krajowego
w celu zastosowania procedury ochronnej, ustanowionej w art. 8 i 18 dyrektywy
93/42 zmienionej rozporzdzeniem nr 1882/2003, w zakresie wyrobów medycznych posiadajcych oznakowanie CE, jest zobowizana zawiesi post powanie
przetargowe do czasu zakoczenia procedury ochronnej, poniewa jej wynik jest
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wi cy dla tej instytucji zamawiajcej. Je eli zastosowanie takiej procedury
ochronnej powoduje opó nienia mogce stanowi zagro enie dla funkcjonowania szpitala publicznego i w zwizku z tym dla zdrowia publicznego, instytucja
zamawiajca mo e, z zachowaniem zasady proporcjonalnoci, podj wszelkie
niezb dne rodki tymczasowe umo liwiajce jej zaopatrzenie si w materiay
konieczne do waciwego funkcjonowania tego szpitala.
Podpisy

* Jzyk postpowania: grecki

Orzeczenie z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie C-503/04
Komisja przeciwko Niemcom
WYROK TRYBUNAU (druga izba)
z dnia 18 lipca 2007 r.(*)
Uchybienie zobowizaniom pastwa czonkowskiego – Wyrok Trybunau stwierdzajcy
uchybienie – Niewykonanie – Artyku 228 WE – rodki zapewniajce wykonanie wyroku Trybunau – Rozwizanie umowy
W sprawie C-503/04
majcej za przedmiot skarg o stwierdzenie, na podstawie art. 228 WE, uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego, wniesion w dniu 7 grudnia 2004 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich, reprezentowana przez B. Schim, dziaajcego
w charakterze penomocnika, z adresem do dorcze w Luksemburgu,
strona skar ca,
przeciwko
Republice Federalnej Niemiec, reprezentowanej przez W.-D. Plessinga oraz C. Schulze-Bahr, dziaajcych w charakterze penomocników, wspieranych przez H.-J. Prieß,
Rechtsanwalt,
strona pozwana,
popieranej przez
Republik Francusk, reprezentowan przez G. de Berguesa oraz J.-C. Graci, dziaajcych w charakterze penomocników, z adresem do dorcze w Luksemburgu,
Królestwo Niderlandów, reprezentowane przez H.G. Sevenster oraz D.J.M. de Grave’a,
dziaajcych w charakterze penomocników,
Republik Finlandii, reprezentowan przez T. Pynn, dziaajc w charakterze penomocnika, z adresem do dorcze w Luksemburgu,
interwenienci,

TRYBUNA (druga izba),
w skadzie: C.W.A. Timmermans (sprawozdawca), prezes izby, P. Kris, K. Schiemann,
J. Makarczyk i J.-C. Bonichot, sdziowie,
rzecznik generalny: V. Trstenjak,
sekretarz: H. von Holstein, zastpca sekretarza,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 grudnia
2006 r.,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 28 marca
2007 r.,
wydaje nastpujcy
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Wyrok
1. Komisja Wspólnot Europejskich wnosi w skardze do Trybunau o stwierdzenie, e
nie podejmujc rodków niezbdnych w celu wykonania wyroku z dnia 10 kwietnia
2003 r. w sprawach poczonych C-20/01 i C-28/01 Komisja przeciwko Niemcom,
Rec. str. I-3609, którego przedmiotem byo zawarcie umowy o odprowadzanie cieków przez gmin Bockhorn (Niemcy) oraz umowy na unieszkodliwianie odpadów
przez miasto Brunszwik (Niemcy), Republika Federalna Niemiec uchybia zobowizaniom, które na niej ci  na mocy art. 228 ust. 1 WE jak te o zasdzenie od
tego pastwa czonkowskiego wpacenia na rzecz Komisji, na konto „zasoby wasne
Wspólnoty Europejskiej”, okresowej kary pieni nej w wysokoci 31 680 EUR za
ka dy dzie opónienia w podjciu rodków niezbdnych w celu wykonania tego
wyroku w zakresie umowy o odprowadzanie cieków zawartej przez gmin Bockhorn oraz w wysokoci 126 720 EUR za ka dy dzie opónienia w podjciu rodków niezbdnych w celu wykonania tego wyroku w zakresie umowy zawartej przez
miasto Brunszwik, liczc od dnia ogoszenia wyroku, który zapadnie do dnia podjcia tych rodków.
2. Postanowieniem prezesa Trybunau z dnia 6 czerwca 2005 r. Republika Francuska,
Królestwo Niderlandów oraz Republika Finlandii zostay dopuszczone do sprawy
w charakterze interwenientów popierajcych dania Republiki Federalnej Niemiec.

Ramy prawne
3. Dyrektywa Rady nr 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszcych si do stosowania procedur odwoawczych w zakresie udzielania zamówie publicznych na
dostawy i roboty budowlane (Dz.U. L 395, str. 33) w art. 2 ust. 6 stanowi:
„Stosowanie uprawnie okrelonych w ust. 1 do umowy podpisanej wskutek udzielenia zamówienia, okrelaj przepisy krajowe.
Ponadto pastwo czonkowskie mo e uzna , z wyjtkiem sytuacji, gdy decyzja musi
zosta uchylona przed przyznaniem odszkodowania, e po podpisaniu umowy wskutek udzielenia zamówienia uprawnienia organów odwoawczych s ograniczone do
przyznania odszkodowa podmiotom, które doznay uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów”.
4. Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 89/665:
„Komisja mo e zastosowa procedur, o której mowa w niniejszym artykule, gdy
przed zawarciem umowy uwa a, e w trakcie udzielania zamówienia objtego dyrektywami 71/305/EWG i 77/62/EWG nastpio jawne i ra ce naruszenie przepisów
wspólnotowych w dziedzinie zamówie publicznych”.

Wyrok w sprawach poczonych Komisja przeciwko Niemcom
5. W pkt 1 i 2 sentencji ww. wyroku w sprawach poczonych Komisja przeciwko
Niemcom Trybuna orzek, co nastpuje:
„1) Z uwagi na nieopublikowanie przez gmin Bockhorn (Niemcy) ogoszenia o zamówieniu dotyczcego umowy o odprowadzanie cieków oraz z powodu braku publikacji wyniku postpowania o udzielenie zamówienia w suplemencie do
Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich, Republika Federalna Niemiec,
udzielajc tego zamówienia publicznego na usugi, uchybia zobowizaniom,
które na niej ci  na mocy art. 8, art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady
nr 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszcej si do koordynacji procedur
udzielania zamówie publicznych na usugi [Dz.U. L 209, str. 1].
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2) W wyniku udzielenia przez miasto Brunszwik (Niemcy) zamówienia dotyczcego unieszkodliwiania odpadów w trybie procedury negocjacyjnej bez uprzedniej
publikacji ogoszenia o zamówieniu, mimo e przesanki przewidziane w art. 11
ust. 3 dyrektywy 92/50 w celu udzielenia zamówienia w trybie procedury negocjacyjnej bez publikacji ogoszenia o zamówieniu na poziomie wspólnotowym
nie zostay spenione, Republika Federalna Niemiec, udzielajc tego zamówienia
publicznego na usugi, uchybia zobowizaniom, które na niej ci  na mocy
art. 8 i art. 11 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy”.

Post powanie poprzedzajce wniesienie skargi
6. Pismem z dnia 27 czerwca 2003 r. Komisja zwrócia si do rzdu niemieckiego o poinformowanie jej o rodkach podjtych w celu wykonania ww. wyroku w sprawach
poczonych Komisja przeciwko Niemcom.
7. Uznawszy odpowied rzdu niemieckiego z dnia 7 sierpnia 2003 r. za niezadowalajc, Komisja w dniu 17 padziernika 2003 r. zwrócia si do wadz niemieckich
o przedstawienie uwag w terminie dwóch miesicy.
8. W swoim komunikacie z dnia 23 grudnia 2003 r. rzd niemiecki powoa si na pismo
skierowane na pocztku grudnia 2003 r. do rzdu landu Dolnej Saksonii, w którym
zwróci si do niego o zapewnienie przestrzegania obowizujcego ustawodawstwa
w zakresie udzielania zamówie publicznych oraz powiadomienie go o rodkach,
które umo liwi uniknicie w przyszoci podobnych narusze. Rzd niemiecki powoa si tak e na art. 13 niemieckiego Vergabeverordnung (rozporzdzenia dotyczcego udzielania zamówie publicznych), które weszo w ycie z dniem 1 lutego
2001 r., stanowicego, e umowy zawarte przez publiczne instytucje zamawiajce
s niewa ne, je eli oferenci, których oferty zostay odrzucone, nie zostan powiadomieni o zawarciu tych umów w terminie 14 dni przed udzieleniem zamówienia.
Rzd niemiecki podniós równie , e w sprawie, która zakoczya si ww. wyrokiem
w sprawach poczonych Komisja przeciwko Niemcom, prawo wspólnotowe nie wymagao rozwizania dwóch spornych umów.
9. W dniu 1 kwietnia 2004 r. Komisja skierowaa do Republiki Federalnej Niemiec uzasadnion opini, na któr rzd niemiecki udzieli odpowiedzi w dniu 7 czerwca 2004 r.
10. Zwa ywszy, e Republika Federalna Niemiec nie podja rodków, które zapewniaj wykonanie ww. wyroku w sprawach poczonych Komisja przeciwko Niemcom,
Komisja podja decyzj o wniesieniu niniejszej skargi.

W przedmiocie skargi
Co do przedmiotu skargi
11. Poniewa Republika Federalna Niemiec w odpowiedzi na skarg podniosa, e w dniu
28 lutego 2005 r. miaa zosta stwierdzona niewa no umowy o odprowadzanie
cieków zawartej przez gmin Bockhorn, Komisja w swojej replice stwierdzia, i
nie podtrzymuje swojej skargi ani wniosku o zasdzenie okresowej kary pieni nej
w zakresie, w jakim dotycz one tej umowy.
12. Poniewa Komisja czciowo wycofaa swoj skarg, nale y j rozpatrzy jedynie
w zakresie, w jakim dotyczy ona umowy na unieszkodliwianie odpadów zawartej
przez miasto Brunszwik.
W przedmiocie dopuszczalnoci
13. Republika Federalna Niemiec podnosi w pierwszym rzdzie, e Komisja nie ma interesu prawnego we wniesieniu skargi, gdy nie zo ya wniosku o wykadni wyroku
w rozumieniu art. 102 regulaminu. Wedug tego pastwa czonkowskiego spór doty-

95

czcy konsekwencji wynikajcych z ww. wyroku w sprawach poczonych Komisja
przeciwko Niemcom móg i powinien zosta rozstrzygnity w ramach wniosku o wykadni tego wyroku, a nie w ramach skargi wniesionej w trybie art. 228 WE.
14. Teza ta nie mo e zosta jednak uwzgldniona.
15. W ramach postpowania o stwierdzenie uchybienia zobowizaniom w rozumieniu
art. 226 WE Trybuna zobowizany jest bowiem wycznie do stwierdzenia, e doszo do naruszenia przepisu prawa wspólnotowego. Zgodnie z art. 228 ust. 1 WE zainteresowane pastwo czonkowskie zobowizane jest nastpnie podj rodki, które
zapewniaj wykonanie wyroku Trybunau (zob. podobnie wyrok z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie C-126/03 Komisja przeciwko Niemcom, Zb.Orz. str. I-11197,
pkt 26). Poniewa kwestia rodków zapewniajcych wykonanie wyroku stwierdzajcego uchybienie w rozumieniu art. 226 WE nie jest przedmiotem tego wyroku,
nie mo e stanowi ona przedmiotu wniosku o wykadni tego wyroku (zob. podobnie postanowienie z dnia 20 kwietnia 1988 r. w sprawach poczonych 146/85 INT
i 431/85 INT Maindiaux i in. przeciwko CES i in., Rec. str. 2003, pkt 6).
16. Ponadto to wanie w ramach ewentualnej skargi wniesionej w trybie art. 228 ust. 2
WE pastwo czonkowskie, na którym spoczywa obowizek podjcia odpowiednich
dziaa wynikajcych wedug niego z wyroku stwierdzajcego uchybienie, powinno
uzasadni te dziaania, jeli s one przedmiotem krytyki ze strony Komisji.
17. Po drugie, Republika Federalna Niemiec wspierana przez Królestwo Niderlandów
zwraca si w swojej duplice do Trybunau o zamknicie postpowania zgodnie
z art. 92 § 2 regulaminu, gdy z dniem 10 lipca 2005 r. skarga staa si bezprzedmiotowa, poniewa umowa na unieszkodliwianie odpadów zawarta przez miasto
Brunszwik równie zostaa rozwizana.
18. Komisja odpowiada w swoich uwagach dotyczcych uwag interwenienta zo onych
przez Republik Francusk, Królestwo Niderlandów oraz Republik Finlandii, e
posiada ona interes w uzyskaniu od Trybunau orzeczenia w przedmiocie, czy w momencie upywu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii sporzdzonej w trybie
art. 228 WE, Republika Federalna Niemiec wykonaa ju ww. wyrok z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawach poczonych Komisja przeciwko Niemcom. Komisja podnosi
jednak, i zasdzenie zapaty okresowej kary pieni nej nie jest ju konieczne.
19. W tym wzgldzie nale y przypomnie , e zgodnie z utrwalonym orzecznictwem dat
odniesienia dla oceny istnienia uchybienia w rozumieniu art. 228 WE jest upyw terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii sporzdzonej na podstawie tego przepisu
(wyrok z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie C-119/04 Komisja przeciwko Wochom,
Zb.Orz. str. I-6885, pkt 27 oraz przywoane tam orzecznictwo).
20. W niniejszej sprawie uzasadniona opinia, któr jak wynika ze stempla powiadczajcego przyjcie, wadze niemieckie otrzymay w dniu 1 kwietnia 2004 r., wyznaczaa
termin dwóch miesicy. Dat odniesienia dla oceny istnienia uchybienia w rozumieniu
art. 228 WE jest wic dzie 1 czerwca 2004 r. Jednak e tego dnia umowa na unieszkodliwianie odpadów zawarta przez miasto Brunszwik nie zostaa jeszcze rozwizana.
21. Ponadto nie mo na tak e zgodzi si z zarzutem niedopuszczalnoci skargi, podniesionym przez Republik Federaln Niemiec na rozprawie, opartym na wycofaniu
przez Komisj wniosku o zasdzenie okresowej kary pieni nej.
22. Poniewa Trybuna mo e zasdzi kar pieni n, której nie zaproponowaa Komisja
(zob. podobnie wyrok z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie C-304/02 Komisja przeciwko Francji, Zb.Orz. str. I-6263, pkt 90), skarga nie jest niedopuszczalna tylko z tego
powodu, e na pewnym etapie postpowania przed Trybunaem Komisja uzna, i
zasdzenie okresowej kary pieni nej nie jest ju konieczne.
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23. Co si tyczy, po trzecie, zarzutu niedopuszczalnoci, opartego na art. 3 dyrektywy
89/655, do którego odwouje si rzecznik generalny w pkt 44 swojej opinii, nale y
stwierdzi , e szczególna procedura przewidziana w tym przepisie stanowi rodek
o charakterze prewencyjnym, który nie mo e ani uchyla , ani zastpowa uprawnie Komisji wynikajcych z art. 226 WE oraz 228 WE (zob. podobnie wyrok
z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-394/02 Komisja przeciwko Grecji, Zb.Orz..
str. I-4713, pkt 27 oraz przywoane tam orzecznictwo).
24. Wobec powy szego skarga jest dopuszczalna.
Co do istoty sprawy
25. Komisja uwa a, e Republika Federalna Niemiec nie podja wystarczajcych rodków niezbdnych w celu wykonania ww. wyroku z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawach poczonych Komisja przeciwko Niemcom, gdy rzeczone pastwo czonkowskie nie rozwizao przed upywem terminu okrelonego w uzasadnionej opinii,
zawartej przez miasto Brunszwik, umowy na unieszkodliwianie odpadów.
26. Republika Federalna Niemiec podtrzymuje swoje stanowisko wyra one w komunikacie rzdu niemieckiego z dnia 23 grudnia 2003 r., zgodnie z którym rozwizanie
umów, których dotyczy ten wyrok, nie byo wymagane oraz podnosi, e wspomniane
w tym komunikacie podjte dziaania stanowiy wystarczajce rodki w celu wykonania tego wyroku.
27. W tym wzgldzie nale y przypomnie , e jak wynika z pkt 12 ww. wyroku z dnia
10 kwietnia 2003 r. w sprawach poczonych Komisja przeciwko Niemcom, miasto
Brunszwik i Braunschweigsche Kohlebergwerke zawary umow, na mocy której
spóce tej powierzono wykonywanie dziaalnoci unieszkodliwiania odpadów za pomoc obróbki termicznej, poczwszy od czerwca/lipca 1999 r. przez okres 30 lat.
28. Jak zauwa ya rzecznik generalny w pkt 72 swojej opinii, rodki wspomniane przez
rzd niemiecki w komunikacie z dnia 23 grudnia 2003 r. miay na celu wycznie
uniemo liwienie zawierania nowych umów, które byyby obarczone uchybieniami
podobnymi do uchybienia stwierdzonego w tym wyroku. rodki te nie przeszkodziy
jednak temu, e umowa zawarta przez miasto Brunszwik nadal w peni obowizywaa w dniu 1 czerwca 2004 r.
29. W zwizku z tym, i umowa ta nie zostaa rozwizana do dnia 1 czerwca 2004 r.,
omawiane uchybienie nadal istniao w tym dniu. Oznacza to, e przez cay okres
wykonywania umów zawartych z naruszeniem przepisów dyrektywy 92/50 utrzymywao si naruszenie swobodnego wiadczenia usug spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów tej dyrektywy (ww. wyrok z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawach
poczonych Komisja przeciwko Niemcom, pkt 36). Ponadto w tym dniu mo na byo
przyj , e omawiane uchybienie trwaoby jeszcze przez kilkadziesit lat, biorc pod
uwag dugi okres, na który zostaa zawarta wspomniana umowa.
30. Wobec powy szego nie mo na uzna , w sytuacji takiej jak w niniejszej sprawie, e
jeli chodzi o umow zawart przez miasto Brunszwik, Republika Federalna Niemiec przyja do dnia 1 czerwca 2004 r. rodki zapewniajce wykonanie ww. wyroku
z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawach poczonych Komisja przeciwko Niemcom.
31. Republika Federalna Niemiec popierana przez Republik Francusk, Królestwo Niderlandów oraz Republik Finlandii podnosi jednak, i art. 2 ust. 6 akapit drugi dyrektywy 89/665, który pozwala pastwom czonkowskim ustanowi w przepisach
krajowych, e po zawarciu umowy w wyniku udzielenia zamówienia publicznego,
wniesienie skargi mo e skutkowa jedynie przyznaniem odszkodowania i w zwizku
z tym wykluczy jakkolwiek mo liwo rozwizania umowy, sprzeciwia si, aby
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stwierdzenie uchybienia w rozumieniu art. 226 WE w odniesieniu do takiej umowy
pocigao za sob obowizek jej rozwizania. Wspomniane pastwa czonkowskie
podnosz równie , e zasady pewnoci prawa oraz ochrony uzasadnionych oczekiwa, zasada pacta sunt servanda, prawo podstawowe, jakim jest prawo wasnoci,
art. 295 WE oraz orzecznictwo Trybunau w zakresie ograniczenia skutków wyroku
w czasie równie sprzeciwiaj si takiemu rozwizaniu.
32. Niemniej jednak tego rodzaju argumenty nie mog zosta przyjte.
33. Co si tyczy, po pierwsze, art. 2 ust. 6 akapit drugi dyrektywy 89/665, Trybuna
orzek ju , e cho prawd jest, i przepis ten zezwala pastwom czonkowskim na
pozostawienie w mocy umów zawartych z naruszeniem dyrektyw dotyczcych udzielania zamówie publicznych i w zwizku z tym chroni uzasadnione oczekiwania
stron umów, nie mo e on skutkowa tym, e postpowanie instytucji zamawiajcych
w stosunku do stron trzecich zostaje uznane za zgodne z prawem wspólnotowym po
zawarciu takich umów, gdy ograniczaoby to zakres przepisów traktatu WE ustanawiajcych rynek wewntrzny (ww. wyrok z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawach
poczonych Komisja przeciwko Niemcom, pkt 39).
34. W zwizku z powy szym, skoro art. 2 ust. 6 drugi akapit dyrektywy 89/665 nie ma
wpywu na stosowanie art. 226 WE, nie mo e on równie mie wpywu na stosowanie art. 228 WE, gdy w sytuacji takiej jak w niniejszej sprawie zostaby ograniczony
zakres przepisów traktatu ustanawiajcych rynek wewntrzny.
35. Ponadto art. 2 ust. 6 akapit drugi dyrektywy 89/665, której celem jest zagwarantowanie istnienia we wszystkich pastwach czonkowskich skutecznych rodków odwoawczych w przypadkach narusze prawa wspólnotowego w zakresie zamówie
publicznych lub przepisów krajowych transponujcych to prawo w celu zagwarantowania skutecznego stosowania dyrektyw w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamówie publicznych (wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-470/99 Universale-Bau i in., Rec. str. I-11617, pkt 71), dotyczy, jak wynika z jego brzmienia,
odszkodowania, które osoba doznajca uszczerbku w wyniku naruszenia popenionego przez instytucj zamawiajc mo e od niej uzyska . Tymczasem z powodu jego
specy cznego charakteru przepis ten nie mo e by uwa any za regulujcy równie
stosunki midzy pastwem czonkowskim i Wspólnot, których dotycz art. 226 WE
i 228 WE.
36. Co si tyczy, po drugie, zasad pewnoci prawa oraz ochrony uzasadnionych oczekiwa, zasady pacta sund servanda oraz prawa wasnoci, zakadajc nawet, e druga
strona umowy w przypadku jej rozwizania mo e przeciwstawi te zasady oraz to
prawo instytucji zamawiajcej, pastwo czonkowskie nie mo e powoywa si na
nie w celu uzasadnienia niewykonania wyroku stwierdzajcego uchybienie w rozumieniu art. 226 WE i w ten sposób uchyla si od swej odpowiedzialnoci w ramach
prawa wspólnotowego (zob. analogicznie wyrok z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie C-470/03 AGM-COS.MET, dotychczas nie opublikowany w Zbiorze, pkt 72).
37. Co si tyczy, po trzecie, art. 295 WE, który stanowi, e „traktat [...] nie przesdza
w niczym zasad prawa wasnoci w pastwach czonkowskich”, nale y przypomnie , e artyku ten nie skutkuje wyczeniem obowizujcych w pastwach czonkowskich zasad prawa wasnoci spod podstawowych regu traktatu (wyrok z dnia
13 maja 2003 r. w sprawie C-463/00 Komisja przeciwko Hiszpanii, Rec. str. I-4581,
pkt 67 oraz przywoane tam orzecznictwo). Szczególne cechy systemu prawa wasnoci obowizujcego w pastwach czonkowskich nie mog zatem uzasadnia
kontynuacji uchybienia, polegajcego na naruszeniu swobodnego wiadczenia usug
z powodu nieprzestrzegania przepisów dyrektywy 92/50.
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38. Ponadto nale y przypomnie , e pastwo czonkowskie nie mo e powoywa si
na przepisy, praktyki lub sytuacje w jego porzdku prawnym dla uzasadnienia nieprzestrzegania zobowiza wynikajcych z prawa wspólnotowego (zob. ww. wyrok
w sprawie Komisja przeciwko Wochom, pkt 25 i przywoane tam orzecznictwo).
39 Co si tyczy, po czwarte, orzecznictwa Trybunau w zakresie ograniczenia skutków
wyroku w czasie wystarczy stwierdzi , e orzecznictwo to nie pozwala, w adnym
razie, uzasadni niewykonania wyroku stwierdzajcego uchybienie w rozumieniu
art. 226 WE.
40. Chocia w odniesieniu do umowy zawartej przez miasto Brunszwik nale y stwierdzi , e Republika Federalna Niemiec nie podja do dnia 1 czerwca 2004 r. rodków
zapewniajcych wykonanie ww. wyroku z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawach poczonych Komisja przeciwko Niemcom, sytuacja ta nie zachodzia ju jednak w chwili dokonania przez Trybuna oceny stanu faktycznego. Wynika z tego, e nao enie
okresowej kary pieni nej, czego w rzeczywistoci nie domaga si ju Komisja, nie
jest uzasadnione.
41. Podobnie z okolicznoci niniejszej sprawy wynika, e nie wydaje si konieczne zasdzenie ryczatu.
42. Wobec powy szego nale y stwierdzi , e nie podejmujc do dnia, w którym upyn termin wyznaczony w uzasadnionej opinii wystosowanej przez Komisj w trybie
art. 228 WE, rodków zapewniajcych wykonanie ww. wyroku z dnia 10 kwietnia
w sprawach poczonych Komisja przeciwko Niemcom dotyczcego zawarcia umowy na unieszkodliwianie odpadów przez miasto Brunszwik, Republika Federalna
Niemiec uchybia zobowizaniom, które na niej ci  na mocy tego artykuu.

W przedmiocie kosztów
43. Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu kosztami zostaje obci ona, na danie strony
przeciwnej, strona przegrywajca spraw. Poniewa Republika Federalna Niemiec
przegraa spraw, nale y j obci y kosztami postpowania, zgodnie z daniem
Komisji. Zgodnie z art. 69 § 4 akapit pierwszy regulaminu Republika Francuska,
Królestwo Niderlandów oraz Republika Finlandii, wystpujce w charakterze interwenientów, pokrywaj wasne koszty.
Z powy szych wzgldów Trybuna (druga izba) orzeka, co nastpuje:
1) Nie podejmujc do dnia, w którym upyn termin wyznaczony w uzasadnionej opinii wystosowanej przez Komisj Wspólnot Europejskich w trybie
art. 228 WE, rodków zapewniajcych wykonanie wyroku z dnia 10 kwietnia w sprawach poczonych C-20/01 i C-28/01 Komisja przeciwko Niemcom
w przedmiocie zawarcia umowy na unieszkodliwianie odpadów przez miasto
Brunszwik (Niemcy), Republika Federalna Niemiec uchybia zobowizaniom,
które na niej ci  na mocy tego artykuu
2) Republika Federalna Niemiec zostaje obci ona kosztami post powania.
3) Republika Francuska, Królestwo Niderlandów oraz Republika Finlandii pokrywaj wasne koszty.

Podpisy

* Jzyk postpowania: niemiecki
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Orzeczenie z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie C-382/05
Komisja przeciwko Wochom
WYROK TRYBUNAU (druga izba)
z dnia 18 lipca 2007 r.(*)
Uchybienie zobowizaniom pastwa czonkowskiego – Zamówienia publiczne na usugi – Dyrektywa 92/50/EWG – Umowy w zakresie przetwarzania odpadów miejskich
– Kwali kacja – Zamówienie publiczne – Koncesja na wiadczenie usug – Sposoby
dokonywania ogosze
W sprawie C-382/05
majcej za przedmiot skarg o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego, wniesion w dniu 20 padziernika 2005 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich, reprezentowana przez A. Aresu oraz X. Lewisa, dziaajcych w charakterze penomocników, z adresem do dorcze w Luksemburgu,
strona skar ca,
przeciwko
Republice Woskiej, reprezentowanej przez I.M. Bragugli, dziaajcego w charakterze
penomocnika, wspieranego przez G. Fienga, avvocato dello Stato, z adresem do dorcze w Luksemburgu,
strona pozwana,

TRYBUNA (druga izba),
w skadzie: C.W.A Timmermans, prezes izby, P. Kris, K. Schiemann (sprawozdawca),
L. Bay Larsen i C. Toader, sdziowie,
rzecznik generalny: J. Mazák,
sekretarz: J. Swedenborg, administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 marca 2007 r.,
podjwszy, po wysuchaniu rzecznika generalnego, decyzj o rozstrzygniciu sprawy bez
opinii,
wydaje nastpujcy

Wyrok
1. W swej skardze Komisja Wspólnot Europejskich zwraca si do Trybunau o stwierdzenie, e wobec okolicznoci, i Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la protezione civile – Uf cio del Commissario delegato per l’emergenza
ri uti e la tutela delle acque in Sicilia (kancelaria Prezesa Rady Ministrów, departament obrony cywilnej, biuro penomocnika ds. dziaa nadzwyczajnych dotyczcych odpadów i ochrony wody na Sycylii) wszcza postpowanie zmierzajce do
zawarcia umów w zakresie wykorzystania czci odpadów miejskich pozostaych
po zbiórce selektywnej, powstaych w gminach regionu Sycylia i zawara te umowy z pominiciem procedury przewidzianej w dyrektywie Rady 92/50/EWG z dnia
18 czerwca 1992 r. odnoszcej si do koordynacji procedur udzielania zamówie
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publicznych na usugi (Dz.U. L 209, str. 1), zmienionej dyrektyw Komisji 2001/78/
WE z dnia 13 wrzenia 2001 r. (Dz.U. L 285, str. 1, zwanej dalej „dyrektyw 92/50”),
a w szczególnoci z pominiciem zamieszczenia odpowiedniego ogoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzdowym Wspólnot Europejskich, Republika Woska uchybia
zobowizaniom, które na niej ci  na podstawie tej dyrektywy, a w szczególnoci na
podstawie jej art. 11, 15 i 17.

Ramy prawne
Uregulowania wspólnotowe
2. Artyku 1 lit. a) dyrektywy 92/50 stanowi:
„a) »zamówienia publiczne na usugi« oznaczaj umowy o charakterze odpatnym,
zawierane na pimie pomidzy usugodawc a instytucj zamawiajc […]”.
3. Artyku 8 tej dyrektywy stanowi:
„Zamówie, których przedmiotem s usugi wymienione w zaczniku I A, udziela
si zgodnie z przepisami tytuów III–VI”.
4. Zgodnie z zawartym w tytule V dyrektywy 92/50 art. 15 ust. 2:
„Instytucje zamawiajce, które zamierzaj udzieli zamówienia publicznego na
usugi w procedurze otwartej, ograniczonej lub zgodnie z warunkami okrelonymi
w art. 11 w procedurze negocjacyjnej, podaj do wiadomoci swój zamiar w ogoszeniu”.
5 Artyku 17 dyrektywy 92/50 stanowi:
„1. Ogoszenia sporzdza si zgodnie ze wzorami okrelonymi w zacznikach III
oraz IV, okrelajc informacje wymagane w tych wzorach. […]
[…]
4. Ogoszenia, okrelone w art. 15 ust. 2 i 3, zostaj opublikowane w caoci w Dzienniku Urzdowym Wspólnot Europejskich oraz w bazie danych TED, w jzyku oryginau. Streszczenie wa niejszych elementów ka dego ogoszenia zostaje opublikowane
w jzykach urzdowych Wspólnot, przy czym autentyczny jest jedynie tekst w jzyku oryginau.
[…]”.
6. Zacznik I A do dyrektywy 92/50 zatytuowany „Usugi w rozumieniu art. 8” zawiera midzy innymi kategori 16 zatytuowan „Usugi w dziedzinie odprowadzania
cieków i wywozu nieczystoci, usugi sanitarne i podobne”, której nadano numer
referencyjny CPC 94.
7. Zacznik III do wspomnianej dyrektywy zawiera midzy innymi wzory „wstpnych
ogosze informacyjnych” i „ogosze o zamówieniu”.
Uregulowania krajowe
8 Artyku 4 zarzdzenia nr 2983 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. (GURI
nr 132 z dnia 8 czerwca 1999 r.) w brzmieniu zmienionym zarzdzeniem nr 3190
z dnia 22 marca 2002 r. (zwanego dalej „zarzdzeniem nr 2983/99”) stanowi:
„Penomocnik, prezydent regionu Sycylia, po wysuchaniu ministra ds. ochrony rodowiska i terytorium, zawiera na okres nie du szy ni dwadziecia lat umowy w zakresie
wykorzystania czci odpadów miejskich pozostaych po zbiórce selektywnej, powstaych w gminach regionu Sycylia […]. W tym celu penomocnik, prezydent regionu
Sycylia, wyznacza przedsibiorstwa przemysowe na podstawie jawnych procedur publicznych, w drodze odstpstwa od wspólnotowych procedur przetargowych […]”.
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9. Sformuowanie „w drodze odstpstwa od wspólnotowych procedur przetargowych”
zawarte w tym przepisie zostao wykrelone zarzdzeniem Prezesa Rady Ministrów
nr 3334 z dnia 23 stycznia 2004 r. (GURI nr 26 z dnia 2 lutego 2004 r.).

Okolicznoci poprzedzajce powstanie sporu i post powanie poprzedzajce
wniesienie skargi
10. Zarzdzeniem nr 670 z dnia 5 sierpnia 2002 r. prezydent regionu Sycylia, dziaajc
w charakterze Commissario delegato per l’emergenza ri uti e la tutela delle acque in
Sicilia (penomocnik ds. dziaa nadzwyczajnych dotyczcych odpadów i ochrony
wody na Sycylii, zwany dalej „penomocnikiem”) zatwierdzi na podstawie art. 4
zarzdzenia nr 2983/99 dokument zatytuowany „Publiczne ogoszenie dotyczce
zawarcia umów w zakresie wykorzystania czci odpadów miejskich pozostaych
po zbiórce selektywnej, powstaych w regionie Sycylia” (zwany dalej „spornym
ogoszeniem”). Sporne ogoszenie zawiera trzy zaczniki. Zacznik A zawiera „wytyczne dotyczce wykorzystania czci odpadów miejskich pozostaych po zbiórce
selektywnej, powstaych w gminach regionu Sycylia”. Zacznik B jest zatytuowany
„Podsumowanie planu nansowego”, a zacznik C zawiera umow wzorcow zawieran z wybranymi przedsibiorcami (zwan dalej „umow wzorcow”).
11. W dniu 7 sierpnia 2002 r. ogoszenie w sprawie wspomnianych umów sporzdzone
na podstawie wzoru ogoszenia zatytuowanego „Wstpne ogoszenie informacyjne”, zawartego w zaczniku III do dyrektywy 92/50, zostao przesane do Urzdu
Publikacji. Publikacja ogoszenia nastpia w dniu 16 sierpnia 2002 r. w Dzienniku
Urzdowym Wspólnot Europejskich (Dz.U. S 158, wersja elektroniczna).
12. Natomiast sporne ogoszenie zostao opublikowane w dniu 9 sierpnia w Gazzetta
ufciale della Regione Siciliana.
13. Po otrzymaniu skargi na przedstawione powy ej postpowanie Komisja skierowaa
w dniu 15 listopada 2002 r. do wadz woskich wniosek o udzielenie informacji, na
który wadze te odpowiedziay pismem z dnia 2 maja 2003 r.
14. W dniu 17 czerwca 2003 r. penomocnik zawar cztery umowy – oparte na umowie wzorcowej – kolejno z Tifeo Energia Ambiente Soc. coop. arl, Palermo Energia
Ambiente Soc. coop. arl, Sicil Power SpA i Platani Energia Ambiente Soc. coop. arl
(zwane dalej „spornymi umowami”).
15. W dniu 17 padziernika 2003 r. Komisja przedstawia Republice Woskiej w trybie
art. 226 WE wezwanie do usunicia uchybienia, zarzucajc temu pastwu czonkowskiemu naruszenie dyrektywy 92/50, w szczególnoci art. 11, 15 i 17 tej dyrektywy.
Nie bdc usatysfakcjonowana odpowiedzi z dnia 1 kwietnia 2004 r. na to wezwanie, Komisja przesaa Republice Woskiej w dniu 9 lipca 2004 r. uzasadnion opini,
wyznaczajc jej termin dwóch miesicy na usunicie zarzucanego uchybienia.
16. W odpowiedzi z dnia 24 wrzenia 2004 r. na uzasadnion opini wadze woskie
zaprzeczyy, by doszo do uchybienia zobowizaniom.
17. Nie bdc usatysfakcjonowana t odpowiedzi, Komisja postanowia wnie niniejsz skarg.

W przedmiocie skargi
Argumentacja stron
18. Komisja twierdzi, e sporne umowy stanowi zamówienia publiczne na usugi w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/50 oraz e zostay zawarte z naruszeniem przewidzianych w tej dyrektywie wymogów w zakresie ogosze. Twierdzi ona w szczególnoci,
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e ogoszenie opublikowane w Dzienniku Urzdowym Wspólnot Europejskich nie
zostao sporzdzone na formularzu ogoszenia o zamówieniu wymaganym dla udzielenia zamówienia publicznego w wietle zacznika III do tej dyrektywy, lecz z wykorzystaniem formularza zwanego „wstpnym”, który równie znajduje si w tym
zaczniku. Ponadto zagraniczni usugodawcy byli dyskryminowani w porównaniu
z krajowymi przedsibiorcami, którzy skorzystali ze szczegóowego ogoszenia o zamówieniu opublikowanego w Gazetta ufciale della Regione Siciliana.
19. Zdaniem Komisji spornych usug nie mo na kwali kowa jako niepodlegajcych
zakresowi stosowania dyrektywy 92/50 koncesji na wiadczenie usug, jak twierdzi Republika Woska. Wynagrodzenie przedsibiorców nie opiera si bowiem na
uprawnieniu do prowadzenia wasnej dziaalnoci w zakresie usug, z której dochody
pochodz od u ytkowników, a pene ryzyko z ni zwizane ponosz przedsibiorcy.
20. Po pierwsze w niniejszej sprawie wynagrodzenie przedsibiorcy skada si z opaty
wpacanej bezporednio przez penomocnika, której wysoko jest ustalona w spornych umowach przez wskazanie kwoty, ustalonej w euro, za ton odpadów przesyanych przez gminy przedsibiorcy. Co do dochodów, które przedsibiorca mo e uzyska
równie ze sprzeda y energii elektronicznej produkowanej przy okazji termicznego
przetwarzania odpadów, nie stanowi one czci wynagrodzenia tego przedsibiorcy.
21. Po drugie przedsibiorca nie ponosi ryzyka zwizanego z prowadzon dziaalnoci,
gdy sporne umowy gwarantuj mu w szczególnoci wysyk minimalnej rocznej iloci odpadów, przewidujc dostosowanie rocznej wysokoci opaty w celu uwzgldnienia ponoszonych przeze kosztów. Ponadto umowy te przewiduj dostosowanie
tej opaty w sytuacji, gdy rzeczywista roczna ilo przesyanych odpadów jest ni sza
ni 95% lub przekracza 115% gwarantowanej kwoty minimalnej, w celu zagwarantowania równowagi ekonomicznej i nansowej przedsibiorcy.
22. Natomiast rzd woski twierdzi, e sporne umowy stanowi – jak wynika to w szczególnoci z orzecznictwa krajowego – koncesje na wiadczenie usug pozostajce
poza zakresem stosowania dyrektywy 92/50.
23. Po pierwsze poprzez umowy dokonuje si powierzenia usug wiadczonych w interesie ogólnym, których cigo zobowizany jest zapewni przedsibiorca.
24. Po drugie przedmiotowe usugi s wiadczone bezporednio na rzecz u ytkowników,
to jest zbiorowoci mieszkaców gmin, gdzie powstaj odpady, którzy muszc ponosi podatki gminne zwizane zarówno z odbiorem, jak i przetwarzaniem odpadów,
ponosz ostatecznie koszt opaty przekazywanej przedsibiorcy, a zatem pac za te
usugi. Penomocnik jest jedynie porednikiem w tym zakresie.
25. Po trzecie sporne umowy przewiduj równie obowizek przetwarzania odpadów
w sposób prowadzcy do wytworzenia energii, a nastpnie sprzeda y tej energii.
Ponadto wynagrodzenie zwizane z koncesj pochodzi zazwyczaj nie tylko z ceny
paconej przez u ytkownika, lecz równie z innych dziaa zwizanych ze wiadczonymi usugami.
26 Po czwarte – w wietle nansowych rozmiarów inwestycji poczynionych przez
przedsibiorc, które sigaj miliardów euro i wobec znacznego okresu, na który
zawierane s sporne umowy, wynoszcego 20 lat – zyski osigane przez przedsibiorc maj charakter niepewny, tym bardziej e cz z nich pochodzi ze sprzeda y
wytworzonej energii.
27 Po pite wyczn odpowiedzialno za zarzdzanie powierzanymi w ten sposób
usugami ponosi przedsibiorca, podczas gdy organy administracji ograniczaj si do
funkcji nadzorczych.
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28. Co si tyczy koncesji na wiadczenie usug, wymagana przejrzysto mo e zosta
zapewniona wszelkimi waciwymi rodkami, w tym publikacj, jak w niniejszej
sprawie, ogoszenia w specjalistycznych dziennikach krajowych.
Ocena Trybunau
29. W wietle utrwalonego orzecznictwa koncesje na wiadczenie usug s wyczone
z zakresu stosowania dyrektywy 92/50 (zob. w szczególnoci wyroki z dnia 21 lipca
2005 r. w sprawie C-231/03 Coname, Zb.Orz. str. I-7287, pkt 9 oraz z dnia 13 padziernika 2005 r. w sprawie C-458/03 Parking Brixen, Zb.Orz. str. I-8585, pkt 42).
30. Jako e rzd woski kilkakrotnie wskazywa na okoliczno , e w wietle orzecznictwa krajowego umowy takie jak bdce przedmiotem sporu nale y kwali kowa
jako koncesje na wiadczenie usug, nale y przypomnie na wstpie, e de nicja
zamówienia publicznego na usugi nale y do dziedziny prawa wspólnotowego, wobec czego kwali kacja spornych umów w prawie woskim jest bez znaczenia dla
rozstrzygnicia, czy te ostatnie s objte zakresem stosowania dyrektywy 92/50 (zob.
podobnie wyrok z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie C-264/03 Komisja przeciwko Francji, Zb.Orz. str. I-8831, pkt 36 oraz z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie
C-220/05 Auroux i in., Zb.Orz. str. I-385, pkt 40).
31. Kwestia, czy sporne umowy powinny, czy te nie, zosta zakwali kowane jako koncesje na wiadczenie usug, musi by zatem oceniana wycznie w wietle prawa
wspólnotowego.
32. W tym wzgldzie nale y po pierwsze stwierdzi , e rzeczone umowy przewidyway
przekazanie przez penomocnika opaty, ustalonej w euro, od tony odpadów przesanych przez odnone gminy przedsibiorcy.
33. Jak Trybuna uprzednio orzek, z de nicji zawartej w art. 1 lit. a) dyrektywy 92/50
wynika, e z zamówieniem publicznym na usugi w rozumieniu tej dyrektywy zwizane jest wzajemne wiadczenie pieni ne uiszczane bezporednio przez instytucj
zamawiajc usugodawcy (ww. wyrok w sprawie Parking Brixen, pkt 39). Wobec
powy szego ten rodzaj opaty, jak przewiduj sporne umowy, mo e charakteryzowa umow o charakterze odpatnym w rozumieniu rzeczonego art. 1 lit. a), a zatem
zamówienie publiczne (zob. w przedmiocie przekazywania kwoty ustalonej od pojemnika lub kontenera, wpacanej przez miasto spóce, której powierzono na zasadzie
wycznoci zbieranie i przetwarzanie odpadów, wyrok z dnia 10 listopada 2005 r.
w sprawie C-29/04 Komisja przeciwko Austrii, Zb.Orz. str. I-9705, pkt 8 i 32).
34. Po drugie, w wietle utrwalonego orzecznictwa Trybunau, koncesja na wiadczenie
usug wystpuje wówczas, gdy ustalony sposób wynagrodzenia opiera si na uprawnieniu usugodawcy do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w zakresie oferowanych
przeze usug i oznacza, e ponosi on ryzyko zwizane z prowadzeniem dziaalnoci
w tym zakresie (zob. wyrok z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie C-324/98 Telaustria
i Telefonadress, Rec. str. I-10745, pkt 58 oraz postanowienie z dnia 30 maja 2002 r.
w sprawie C-358/00 Buchhändler-Vereinigung, Rec. str. I-4685, pkt 27 i 28, oraz
ww. wyrok w sprawie Parking Brixen, pkt 40).
35. W tym zakresie nale y stwierdzi , e przewidziany w spornych umowach sposób
wynagrodzenia nie opiera si na uprawnieniu do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w zakresie przedmiotowych usug ani nie wi e si z ponoszeniem przez
przedsibiorc ryzyka zwizanego z t dziaalnoci.
36. Nie tylko bowiem rzeczony przedsibiorca jest zasadniczo wynagradzany przez penomocnika poprzez opat ustalon od tony przesanych mu odpadów, jak przypomniano w pkt 32 niniejszego wyroku, lecz ponadto bezsporne jest, e na podstawie
spornych umów penomocnik zobowizuje si po pierwsze do tego, e wszystkie

105

zainteresowane gminy bd przesya ogó pozostaoci odpadów do przedsibiorcy,
a po drugie, e pewna minimalna ilo w skali roku zostanie przesana do przedsibiorcy. Ponadto rzeczone umowy przewiduj dostosowanie kwoty opaty w sytuacji,
gdy rzeczywista roczna ilo przesanych odpadów jest ni sza ni 95% lub przekracza 115% tej minimalnej gwarantowanej iloci, w celu zapewnienia nansowej
i ekonomicznej równowagi przedsibiorcy. Przewiduj one równie , e opata jest
przedmiotem rocznej rewaloryzacji odpowiadajcej zmianom kosztów w zakresie
personelu, surowców i prac konserwacyjnych oraz zmianom wskanika nansowego. Umowy te przewiduj ponadto renegocjacj opaty, gdy z powodu zmiany uregulowa prawnych przedsibiorca musi dokona przekraczajcych pewien poziom
inwestycji, celem dostosowania si do nowych wymogów.
37. W wietle powy szego sporne umowy nale y uzna za zamówienia publiczne na
usugi, podlegajce dyrektywie 92/50, a nie za koncesje na usugi pozostajce poza
zakresem stosowania tej dyrektywy.
38. aden z argumentów przedstawionych przez rzd woski w celu podwa enia takiej
kwali kacji nie jest przekonujcy.
39. Co si tyczy przede wszystkim okolicznoci, e przedsibiorcy mog, oprócz otrzymywania uzgodnionej opaty, korzysta z wpywów nansowych zwizanych ze
sprzeda  elektrycznoci produkowanej przy przetwarzaniu odpadów, nale y przypomnie , e art. 1 lit. a) dyrektywy 92/50, który de niuje pojcia zamówienia publicznego, mówi o „umowach o charakterze odpatnym” oraz e odpatny charakter
umowy odnosi si do wiadczenia wzajemnego oferowanego usugodawcy w zwizku ze wiadczeniem usug wskazanych przez instytucj zamawiajc (zob. podobnie
ww. wyrok w sprawie Auroux i in., pkt 45).
40. W niniejszej sprawie jest oczywiste, e wiadczenie wzajemne uzyskane przez
przedsibiorc z tytuu wiadczenia usug okrelonych przez penomocnika, to jest
przetworzenia przesanych odpadów z odzyskaniem energii, skada si zasadniczo
z kwoty opaty ponoszonej przez penomocnika.
41. Nawet zakadajc, e dochód ze sprzeda y elektrycznoci mógby by rozpatrywany
jako wiadczenie wzajemne w stosunku do usug okrelonych przez penomocnika,
ze wzgldu midzy innymi na okoliczno , e ten ostatni zobowizuje si w sporych umowach do uatwienia tej sprzeda y na rzecz podmiotów trzecich, wyczna
okoliczno , e przedsibiorca mógby w ten sposób – oprócz wynagrodzenia otrzymanego tytuem zapaty od rzeczonego penomocnika – uzyska pewne dodatkowe
dochody od podmiotów trzecich w zamian za wiadczenie usug, nie mo e zmieni
kwali kacji spornych umów jako zamówie publicznych (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie Auroux i in., pkt 45).
42. Nastpnie znaczny okres trwania spornych umów oraz okoliczno , e ich wykonaniu towarzysz znaczne wstpne inwestycje ponoszone przez przedsibiorc, równie
nie przesdzaj o kwali kacji tych umów, jako e cechy te mog dotyczy zarówno
zamówie publicznych, jak i koncesji na wiadczenie usug.
43. Podobny wniosek dotyczy okolicznoci, e przetwarzanie odpadów jest dokonywane
w interesie ogólnym. W tym zakresie nale y ponadto przypomnie , e jak wynika z zacznika I A do dyrektywy 92/50, poród „[u]sug w rozumieniu art. 8”, do
których rzeczona dyrektywa mo e by stosowana, znajduje si kategoria „[u]sugi
w dziedzinie odprowadzania cieków i wywozu nieczystoci, usugi sanitarne i podobne”, co do której Trybuna wczeniej orzek, e obejmuje w szczególnoci usugi
zbierania i przetwarzania odpadów (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Komisja
przeciwko Austrii, pkt 32).
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44. Wreszcie o kwali kacji umowy jako zamówienia publicznego lub koncesji na wiadczenie usug nie przesdza te okoliczno , e wiadczone przez przedsibiorc usugi wymagaj od niego, w odpowiednim przypadku, znacznej samodzielnoci podczas
ich wykonywania.
45. Poniewa sporne umowy stanowi zamówienia publiczne w rozumieniu art. 1 lit. a)
dyrektywy 92/50, ich udzielenie mo e nastpi wycznie zgodnie z przepisami tej
dyrektywy, w szczególnoci z art. 11, 15 i 17 dyrektywy. W wietle tych przepisów na
instytucji zamawiajcej ci y w szczególnoci obowizek opublikowania ogoszenia
o zamówieniu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w zaczniku III tej dyrektywy, co
nie miao miejsca.
46. W wietle powy szego nale y przychyli si do skargi Komisji i stwierdzi , e wobec
okolicznoci, i Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la protezione civile – Uf cio del Commissario delegato per l’emergenza ri uti e la tutela delle
acque in Sicilia, wszcza postpowanie zmierzajce do zawarcia umów w zakresie
wykorzystania czci odpadów miejskich pozostaych po zbiórce selektywnej, powstaych w gminach regionu Sycylia i zawara te umowy z pominiciem procedury
przewidzianej w dyrektywie 92/50, a w szczególnoci z pominiciem zamieszczenia
odpowiedniego ogoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzdowym Wspólnot Europejskich, Republika Woska uchybia zobowizaniom, które na niej ci  na podstawie tej dyrektywy, a w szczególnoci na podstawie jej art. 11, 15 i 17.

W przedmiocie kosztów
47. Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu kosztami zostaje obci ona, na danie strony przeciwnej, strona przegrywajca spraw. Poniewa Komisja wniosa o obci enie Republiki Woskiej kosztami postpowania, a ta spraw przegraa, nale y obci y j
kosztami postpowania.
Z powy szych wzgldów Trybuna (druga izba) orzeka, co nastpuje:
1) Wobec okolicznoci, e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
la protezione civile – Uf cio del Commissario delegato per l’emergenza ri uti
e la tutela delle acque in Sicilia, wszcz a post powanie zmierzajce do zawarcia umów w zakresie wykorzystania cz ci odpadów miejskich pozostaych po
zbiórce selektywnej, powstaych w gminach regionu Sycylia i zawara te umowy
z pomini ciem procedury przewidzianej w dyrektywie Rady 92/50/EWG z dnia
18 czerwca 1992 r. odnoszcej si do koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na usugi, zmienionej dyrektyw Komisji 2001/78/WE z dnia
13 wrzenia 2001 r., a w szczególnoci z pomini ciem zamieszczenia odpowiedniego ogoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzdowym Wspólnot Europejskich,
Republika Woska uchybia zobowizaniom, które na niej ci  na podstawie tej
dyrektywy, a w szczególnoci na podstawie jej art. 11, 15 i 17.
2) Republika Woska pokrywa koszty post powania.

Podpisy

* Jzyk postpowania: woski.
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Orzeczenie z dnia 13 wrzenia 2007 r. w sprawie C-260/04
Komisja przeciwko Wochom
WYROK TRYBUNAU (czwarta izba)
z dnia 13 wrzenia 2007 r.(*)
Uchybienie zobowizaniom pastwa czonkowskiego – Swoboda przedsibiorczoci
i swoboda wiadczenia usug – Koncesje na wiadczenie usug publicznych – Odnowienie 329 koncesji na prowadzenie zakadów na wycigi konne bez przetargu – Wymóg
ogaszania i przejrzystoci
W sprawie C-260/04
majcej za przedmiot skarg o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego, wniesion w dniu 17 czerwca 2004 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich, reprezentowana przez K. Wiednera, C. Cattabrig
oraz L. Visaggia, dziaajcych w charakterze penomocników, z adresem do dorcze
w Luksemburgu,
strona skar ca,
przeciwko
Republice Woskiej, reprezentowanej przez I. M. Bragugli, dziaajcego w charakterze
penomocnika, wspieranego przez G. De Bellisa, avvocato dello Stato, z adresem do
dorcze w Luksemburgu,
strona pozwana,
popieranej przez:
Królestwo Danii, reprezentowane przez J. Moldego, dziaajcego w charakterze penomocnika, z adresem do dorcze w Luksemburgu,
Królestwo Hiszpanii, reprezentowane przez F. Díeza Morena, dziaajcego w charakterze penomocnika, z adresem do dorcze w Luksemburgu,
interwenienci,

TRYBUNA (czwarta izba),
w skadzie: K. Lenaerts, prezes izby, E. Juhász, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis (sprawozdawca) i J. Malenovský, sdziowie,
rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: R. Grass,
uwzgldniajc procedur pisemn,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 29 marca 2007 r.,
wydaje nastpujcy
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Wyrok
1. Komisja Wspólnot Europejskich wnosi w skardze do Trybunau o stwierdzenie, e
odnawiajc 329 koncesji na prowadzenie zakadów na wycigi konne z cakowitym
pominiciem postpowania przetargowego, Republika Woska uchybia zobowizaniom, które na niej ci  na mocy traktatu WE, a w szczególnoci naruszya ogóln
zasad przejrzystoci i obowizek ogaszania, wynikajce z art. 43 i 49 WE.

Ramy prawne
Prawo krajowe
2. Organizowanie gier i zakadów zwizanych z wycigami konnymi byo we Woszech
pocztkowo zastrze one dla Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine
(krajowego zwizku ds. uszlachetniania rasy koni, zwanego dalej „UNIRE”), który
móg albo podj si bezporednio prowadzenia tych zakadów, albo zleci innym
podmiotom wiadczenie usug ich zbierania i przyjmowania. UNIRE powierzyo to
zadanie agencjom wycigów konnych.
3. Ustaw nr 662 z dnia 23 grudnia 1996 r. (zwyky suplement GURI nr 303 z dnia
28 grudnia 1996 r.) powierzono organizacj gier i zakadów zwizanych z wycigami
konnymi i zarzdzanie nimi ministerstwu nansów i ministerstwu zasobów rolnych,
ywnociowych i lenych, które uzyskay uprawnienie do prowadzenia tej dziaalnoci bd bezporednio, bd za porednictwem wyznaczonych przez siebie instytucji
publicznych, spóek lub bukmacherów. Artyku 3 ust. 78 tej ustawy stanowi, e za
pomoc uregulowa prawnych zostanie przeprowadzona reorganizacja gier i zakadów zwizanych z wycigami konnymi w aspektach organizacyjnych, funkcjonalnych, skalnych i karnych, a tak e rozdziau przychodów z tych zakadów.
4. Na mocy tego artykuu wspomnianej ustawy rzd woski wyda dekret prezydenta
republiki nr 169 z dnia 8 kwietnia 1998 r. (GURI nr 125 z dnia 1 czerwca 1998 r.,
zwany dalej „dekretem nr 169/1998”), którego art. 2 stanowi, e ministerstwo nansów w porozumieniu z ministerstwem polityki rolnej i lenej udziela w postpowaniu
przetargowym prowadzonym zgodnie z uregulowaniami wspólnotowymi koncesji
na prowadzenie zakadów na wycigi konne osobom zycznym i spókom speniajcym okrelone wymagania. W ramach postanowie przejciowych art. 25 dekretu
nr 169/1998 przewidywa przedu enie koncesji udzielonych przez UNIRE do dnia
31 grudnia 1998 r. lub, je eli nie byoby mo liwe zorganizowanie przetargów przed
tym terminem, do dnia 31 grudnia 1999 r.
5. Dekretem ministerialnym z dnia 7 kwietnia 1999 r. (GURI nr 86 z dnia 14 kwietnia
1999 r.) zatwierdzono plan wzmocnienia sieci zbierania i przyjmowania zakadów na
wycigi konne, tak aby liczba orodków przyjmowania zakadów na caym terytorium Woch wrosa z 329 do 1000. Na 671 nowych koncesji zorganizowano przetarg,
natomiast dyrektyw ministra nansów z dnia 9 grudnia 1999 r. przewidziano odnowienie 329 „starych koncesji” UNIRE. Dyrektywa zostaa wykonana przy pomocy
decyzji ministra nansów z dnia 21 grudnia 1999 r. (GURI nr 300 z dnia 23 grudnia
1999 r., zwanej dalej „zaskar on decyzj”), za pomoc której odnowiono te koncesje na okres szeciu lat od dnia 1 stycznia 2000 r.
6. Dekret z moc ustawy nr 452 z dnia 28 grudnia 2001 r. (GURI nr 301 z dnia 29 grudnia 2001 r.), przeksztacony po zmianie w ustaw nr 16 z dnia 27 lutego 2002 r.
(GURI nr 49 z 27 lutego 2002 r., zwan dalej „ustaw nr 16/2002”), przewidzia
nastpnie, po pierwsze, ponowne przyznanie „starych koncesji”, zgodnie z dekretem
nr 169/1998, to jest w przetargu wspólnotowym, a po drugie, pozostanie tych koncesji w mocy do chwili ich ostatecznego ponownego przyznania.
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7. Wreszcie dekret z moc ustawy nr 147 z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wydu enia
terminów i przepisów na wypadek nagych sytuacji w sprawach bud etowych (GURI
nr 145 z dnia 25 czerwca 2003 r.), przeksztacony w ustaw nr 200 z dnia 1 sierpnia
2003 r. (GURI nr 178 z dnia 2 sierpnia 2003 r., zwan dalej „ustaw nr 200/2003”),
przewidywa w art. 8 ust. 1 wery kacj statusu nansowego ka dego z koncesjonariuszy w celu rozwizania problemu „gwarantowanego minimum”, opaty, do uiszczenia
której na rzecz UNIRE zobowizany by ka dy z koncesjonariuszy, bez wzgldu na
faktyczn wielko przychodów za dany rok, a która okazaa si zbyt wysoka, co doprowadzio do kryzysu gospodarczego sektora wycigów konnych. Wykonujc zapisy
ustawy, nadzwyczajny komisarz wyznaczony przez UNIRE wyda decyzj nr 107/2003
z dnia 14 padziernika 2003 r. przedu ajc przyznane ju koncesje w celu ustalenia,
jakie sumy powinny zosta wpacone przez koncesjonariuszy w terminie dokonania
ostatniej wpaty, ustalonym na dzie 30 padziernika 2011 r., a w ka dym razie do
czasu, kiedy w przetargu udzielone zostan nowe koncesje.

Okolicznoci faktyczne i post powanie poprzedzajce wniesienie skargi
8. W nastpstwie skargi wniesionej przez podmiot prywatny z sektora zakadów na wycigi konne w dniu 24 lipca 2001 r. Komisja skierowaa do wadz woskich wezwanie
do usunicia uchybienia zgodnie z art. 226 WE, zwracajc uwag na niezgodno
woskiego systemu przyznawania koncesji na zakady na wycigi konne, a w szczególnoci odnawiania bez przetargu 329 starych koncesji udzielonych przez UNIRE,
przewidzianego w zaskar onej decyzji, z ogóln zasad przejrzystoci i obowizkiem ogaszania wynikajcymi z art. 43 i 49 WE. W odpowiedzi na to rzd woski
zapowiedzia w pismach z dnia 30 listopada 2001 r. i 15 stycznia 2002 r. projekt
i przyjcie ustawy nr 16 z dnia 27 lutego 2002 r.
9. Poniewa Komisja nie uznaa sposobu stosowania przepisów tej ustawy za satysfakcjonujcy, wydaa ona w dniu 16 padziernika 2002 r. uzasadnion opini, wzywajc
Republik Wosk do przyjcia rodków niezbdnych do zastosowania si do tej opinii w terminie dwóch miesicy od dorczenia. Pismem z dnia 10 grudnia 2002 r. rzd
woski odpowiedzia, e przed wszczciem postpowa przetargowych konieczne
jest przeprowadzenie wybiórczej wery kacji statusu nansowego posiadaczy pozostajcych jeszcze w mocy koncesji.
10. Wobec nieotrzymania adnych nowych informacji dotyczcych zakoczenia procedury wery kacji oraz ogoszenia przetargu na ponowne przyznanie tych koncesji Komisja postanowia wnie skarg w niniejszej sprawie.
11. Królestwo Danii i Królestwo Hiszpanii przystpiy do sprawy w charakterze interwenientów po stronie Republiki Woskiej.

W przedmiocie skargi
12. Na poparcie swojej skargi Komisja wysuwa jeden zarzut. Podnosi, e odnawiajc
329 starych koncesji UNIRE na prowadzenie zakadów na wycigi konne z cakowitym pominiciem postpowania przetargowego, Republika Woska uchybia zobowizaniom, które na niej ci  na mocy traktatu, a w szczególnoci naruszya ogóln
zasad przejrzystoci i obowizek ogaszania wynikajce z art. 43 i 49 WE.
13. Komisja wskazuje w skardze, e z punktu widzenia prawa wspólnotowego udzielenie
koncesji na prowadzenie i zbieranie zakadów na wycigi konne we Woszech nale y
uzna za koncesj na wiadczenie usug publicznych. Z tego wzgldu przyznanie ich
nie podlega zakresowi dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszcej si do koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na usugi (JO
L 209, str. 1). Jednak e z orzecznictwa Trybunau, a w szczególnoci z wyroku z dnia
7 grudnia 2000 r. w sprawie C-324/98 Telaustria i Telefonadress, Rec. str. I-10745
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wynika, e wadze krajowe udzielajce takich koncesji musz przestrzega zasady
niedyskryminacji i przejrzystoci w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia jawnoci, pozwalajcego na otwarcie rynku usug na konkurencj oraz na kontrol bezstronnoci procedur udzielania koncesji.
14. Komisja stwierdza w tym wzgldzie, e rzd woski nie speni wymogów tych zasad
przy odnawianiu bez przetargu istniejcych 329 koncesji UNIRE. Zdaniem Komisji bowiem odstpstwa od tych zasad s jedynie dopuszczalne w przypadkach i ze
wzgldów okrelonych w art. 45 i 46 WE. Uzasadnienia, na które powouje si rzd
woski, nie wchodz za w zakres uzasadnie, o których jest mowa w sposób wyrany w tych artykuach, a w ka dym razie rzd ten nie wykaza niezbdnoci i proporcjonalnoci tych odstpstw w odniesieniu do celów, jakie miaby one mie .
15. W odpowiedzi na skarg rzd woski podnosi, e ustawa nr 200/2003 i decyzja
nr 107/2003 s zgodne z wymogami prawa wspólnotowego w dziedzinie koncesji na
wiadczenie usug publicznych. Zdaniem tego rzdu przedu enie starych koncesji
UNIRE jest uzasadnione potrzeb zapewnienia posiadaczom koncesji cigoci, stabilnoci nansowej oraz nale ytej stopy zwrotu poczynionych nakadów inwestycyjnych,
a tak e zniechcenia ich do uciekania si do nielegalnych praktyk a do czasu, gdy
istniejce koncesje bd mogy zosta przyznane ponownie w ramach postpowania
przetargowego. Tego rodzaju uzasadnienia stanowi nadrzdne wzgldy interesu ogólnego, na podstawie których mog by dopuszczalne odstpstwa od traktatowych zasad,
z których wynika obowizek otwarcia rynku usug na konkurencj.
16. Rzd duski kwestionuje interpretacj Komisji powoanego powy ej wyroku w sprawie Telaustria i Telefonadress w punkcie dotyczcym zakresu obowizku przejrzystoci w okolicznociach takich, jak okolicznoci niniejszej sprawy. Jeli chodzi
o rzd hiszpaski, powouje si on na wzgldy dotyczce specy ki dopuszczania
i prowadzenia zakadów, których jego zdaniem Komisja nie wzia pod uwag.
17. Na wstpie nale y zauwa y , e rzd woski nie kwestionuje tego, e ustawa
nr 200/2003 i decyzja nr 107/2003 zostay wydane po upywie terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii.
18. W tym wzgldzie nale y przypomnie , e zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunau, istnienie uchybienia powinno by oceniane wedug stanu faktycznego w pastwie czonkowskim w momencie upywu terminu okrelonego w uzasadnionej opinii,
a zmiany, które nastpiy w okresie póniejszym, nie mog by uwzgldniane przez
Trybuna (zob. w szczególnoci wyroki z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-282/02
Komisja przeciwko Irlandii, Zb.Orz. str. I-4653, pkt 40 i z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie C-514/03 Komisja przeciwko Hiszpanii, Zb.Orz. str. I-963, pkt 44).
19. Zatem przepisy ustawy nr 200/2003 i decyzji nr 107/2003 nie mog by istotne dla
oceny zarzucanego Republice Woskiej uchybienia. Wynika z tego, e niniejsze postpowanie opiera si wycznie na analizie zaskar onej decyzji.
20. Jak susznie podnosi Komisja, rzd woski nie kwestionowa ani w trakcie postpowania poprzedzajcego wniesienie skargi, ani w toku niniejszego postpowania, e udzielenie koncesji na prowadzenie i zbieranie zakadów na wycigi konne we Woszech
stanowi koncesj na wiadczenie usug publicznych. Tak kwali kacj przyjto w wyroku z dnia 6 marca 2007 r. w sprawach poczonych C-338/04, C-359/04 i C-360/04
Placanica i in., dotychczas nieopublikowanym w Zbiorze, w którym Trybuna udzieli
wykadni art. 43 i 49 WE w odniesieniu do tych samych uregulowa krajowych.
21. Bezsporne jest za, e koncesje na wiadczenie usug publicznych zostay wyczone
z zakresu stosowania dyrektywy 92/50 (zob. wyrok z dnia 13 padziernika 2005 r.
w sprawie C-458/03 Parking Brixen, Zb.Orz. str. I-8585, pkt 42).

112

22. Trybuna orzek, i mimo e umowy koncesyjne na wiadczenie usug publicznych
s w obecnym stanie prawa wspólnotowego wyczone z zakresu stosowania dyrektywy 92/50, organy wadzy publicznej udzielajce koncesji s niemniej zobowizane
do przestrzegania podstawowych zasad traktatowych w ogóle, a w szczególnoci zasady niedyskryminacji ze wzgldu na przynale no pastwow (zob. podobnie ww.
wyrok w sprawie Telaustria i Telefonadress, pkt 60, wyrok z dnia 21 lipca 2005 r.
w sprawie C-231/03 Coname, Zb.Orz. str. I-7287, pkt 16 oraz ww. wyrok w sprawie
Parking Brixen, pkt 46).
23. Trybuna orzek nastpnie, e postanowienia traktatu majce zastosowanie do koncesji na wiadczenie usug publicznych, w szczególnoci art. 43 i 49 WE oraz zakaz dyskryminacji ze wzgldów przynale noci pastwowej, stanowi szczególny
wyraz zasady równoci traktowania (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Parking
Brixen, pkt 48).
24. W tym wzgldzie zasady równoci traktowania i niedyskryminacji ze wzgldu na
przynale no pastwow pocigaj za sob midzy innymi obowizek przejrzystoci, który pozwala organowi wadzy publicznej udzielajcemu koncesji na upewnienie si, e zasady te s przestrzegane. Ów obowizek przejrzystoci, który ci y
na rzeczonym organie, wymaga zagwarantowania wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu jawnoci umo liwiajcego otwarcie sfery koncesji na
wiadczenie usug na konkurencj oraz kontrol bezstronnoci procedur ich udzielania (zob. podobnie ww. wyroki w sprawie Telaustria i Telefonadress, pkt 61 i 62 oraz
Parking Brixen, pkt 49).
25.W niniejszym przypadku nale y stwierdzi , e cakowite pominicie postpowania
przetargowego w celu udzielenia koncesji na prowadzenie zakadów na wycigi konne nie jest zgodne z art. 43 i 49 WE, a w szczególnoci narusza ogóln zasad przejrzystoci oraz obowizek zapewnienia odpowiedniego stopnia jawnoci. Odnowienie
329 starych koncesji bez przetargu uniemo liwia bowiem otwarcie tych koncesji na
konkurencj oraz kontrol bezstronnoci procedur ich udzielania.
26. W tych okolicznociach nale y zbada , czy to odnowienie jest dopuszczalne w wietle wycze przewidzianych wyranie w art. 45 i art. 46 WE lub uzasadnione, zgodnie z orzecznictwem Trybunau, nadrzdnymi wzgldami interesu ogólnego (zob.
podobnie wyroki z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie C-243/01 Gambelli i in., Rec.
str. I-13031, pkt 60 i ww. w sprawie Placanica i in., pkt 45).
27. W tym zakresie orzecznictwo dopucio szereg nadrzdnych wzgldów interesu
ogólnego, takich jak wzgldy ochrony konsumentów, przeciwdziaania oszustwom
i nakanianiu obywateli do nadmiernych wydatków zwizanych z gr, jak te ogólne
wzgldy zapobiegania zakóceniom porzdku publicznego (ww. wyrok w sprawie
Placanica i in., pkt 46).
28. Chocia pastwa czonkowskie korzystaj ze swobody w ustalaniu celów ich polityki
w dziedzinie gier losowych i w razie potrzeby szczegóowego okrelenia poziomu
ochrony, do którego d , nakadane przez nie ograniczenia musz jednak e spenia
przesanki wynikajce z orzecznictwa Trybunau w zakresie proporcjonalnoci (ww.
wyrok w sprawie Placanica i in., pkt 48).
29. Zatem nale y dokona oceny, czy odnowienie koncesji bez przetargu jest odpowiednim rodkiem do realizacji celu wskazanego przez Republik Wosk oraz czy nie
wykracza poza to, co niezbdne dla jego osignicia. W ka dym razie odnowienie
to musi by stosowane w sposób niedyskryminacyjny (zob. podobnie ww. wyroki
w sprawie Gambelli i in., pkt 64 i 65 oraz Placanica i in., pkt 49).
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30. Bezsporny jest fakt, e rzd woski zatwierdzi plan wzmocnienia sieci zbierania
i przyjmowania zakadów na wycigi konne, tak aby liczba orodków przyjmowania
zakadów na caym terytorium Woch wrosa z 329 do 1000. W celu realizacji tego
planu przyznano 671 nowych koncesji w wyniku przetargu, a 329 starych istniejcych koncesji odnowiono bez przetargu.
31. W tym wzgldzie rzd woski nie powoa si na przepisy zawierajce takie wyczenia, jak wyjtki przewidziane wyranie w art. 45 i 46 WE. Natomiast rzd ten uzasadnia odnowienie koncesji bez przetargu koniecznoci midzy innymi zniechcenia
do prowadzenia nielegalnych praktyk w zakresie zbierania i udzielania zakadów.
32 Niemniej jednak w odpowiedzi na skarg rzd woski nie wyjani, na jakiej podstawie jest w tym wzgldzie niezbdny cakowity brak postpowania przetargowego,
oraz nie wysun argumentów, które mogyby wiadczy przeciwko zarzucanemu
przez Komisj uchybieniu. W szczególnoci rzd ten nie uzasadni, w jaki sposób odnowienie istniejcych koncesji z cakowitym pominiciem postpowania przetargowego mogo przeszkodzi w prowadzeniu nielegalnych praktyk w sektorze zakadów
na wycigi konne, i ograniczy si do twierdzenia, e ustawa nr 200/2003 i decyzja
nr 107/2003 s zgodne z wymogami prawa wspólnotowego w dziedzinie koncesji na
wiadczenie usug publicznych.
33. W tym wzgldzie nale y za przypomnie , e to do waciwych wadz krajowych
nale y wykazanie, po pierwsze, e ich uregulowania s niezbdne do ochrony zasadniczego interesu w rozumieniu art. 45 i 46 WE lub nadrzdnego wymogu interesu ogólnego usankcjonowanego orzecznictwem, a po drugie, e te uregulowania s
zgodne z zasad proporcjonalnoci (zob. podobnie wyroki z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie C-41/02 Komisja przeciwko Niderlandom, Rec. str. I-11375, pkt 47, z dnia
13 stycznia 2005 r. w sprawie C-38/03 Komisja przeciwko Belgii, niepublikowany
w Zbiorze, pkt 20 i z dnia 15 czerwca 2006 r. w sprawie C-255/04 Komisja przeciwko Francji, Zb.Orz. str. I-5251, pkt 29).
34. Nale y zatem stwierdzi , e odnowienie starych koncesji UNIRE bez przetargu nie
jest odpowiednim rodkiem do zapewnienia realizacji stawianego sobie przez Republik Wosk celu i wykracza poza to, co niezbdne do uniknicia zaanga owania si
przez podmioty dziaajce w sektorze zakadów konnych w dziaalno przestpcz
lub w oszustwa.
35. Ponadto jeli chodzi o motywacj ekonomiczn, na któr powouje si rzd woski, tak jak fakt zapewnienia posiadaczom koncesji cigoci, stabilnoci nansowej oraz nale ytej stopy zwrotu poczynionych nakadów inwestycyjnych, wystarczy
przypomnie , e nie mo na jej uwzgldni jako nadrzdnego wzgldu interesu ogólnego mogcego stanowi uzasadnienie ograniczenia podstawowej swobody gwarantowanej traktatem (zob. podobnie wyroki z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie C-35/98
Verkooijen, Rec. str. I-4071, pkt 48 i z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie C-388/01
Komisja przeciwko Wochom, Rec. str. I-721, pkt 22).
36. Z powy szego wynika, e nie mo na uzna adnego z nadrzdnych wzgldów interesu ogólnego, na które powouje si rzd woski w celu uzasadnienia odnowienia 329
starych koncesji z cakowitym pominiciem postpowania przetargowego.
37. Nale y zatem stwierdzi , e skarga Komisji jest zasadna.
38. Z caoci powy szych rozwa a wynika, e odnawiajc 329 koncesji na prowadzenie
zakadów na wycigi konne z cakowitym pominiciem postpowania przetargowego, Republika Woska uchybia zobowizaniom, które na niej ci  na mocy art. 43
i 49 WE, a w szczególnoci naruszya ogóln zasad przejrzystoci i obowizek zapewnienia odpowiedniego ogoszenia.
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W przedmiocie kosztów
39. Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu kosztami zostaje obci ona, na danie strony przeciwnej, strona przegrywajca spraw. Poniewa Komisja wniosa o obci enie Republiki Woskiej kosztami postpowania, a Republika Woska przegraa spraw, nale y
obci y j kosztami postpowania.
Z powy szych wzgldów Trybuna (czwarta izba) orzeka, co nastpuje:
1) Odnawiajc 329 koncesji na prowadzenie zakadów na wycigi konne z cakowitym pomini ciem post powania przetargowego, Republika Woska uchybia
zobowizaniom, które na niej ci  na mocy art. 43 i 49 WE, a w szczególnoci
naruszya ogóln zasad przejrzystoci i obowizek zapewnienia odpowiedniego
ogoszenia.
2) Republika Woska zostaje obci ona kosztami post powania.

Podpisy

* Jzyk postpowania: woski.
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Orzeczenie z dnia 4 pa dziernika 2007 r. w sprawie C-492/06
Consorzio Elisoccorso
POSTANOWIENIE TRYBUNAU (szósta izba)
z dnia 4 pa dziernika 2007 r. (*)
Zamówienia publiczne –Dyrektywa 89/665/EWG – Procedura odwoawcza w zakresie
udzielania zamówie publicznych – Osoby, którym powinny by dostpne procedury
odwoawcze – Spóka powoana dla osignicia okrelonego celu (konsorcjum) bdca
oferentem – Prawo ka dego czonka konsorcjum do wnoszenia indywidualnej skargi
W sprawie C-492/06
majcej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zo ony przez Consiglio di Stato (Wochy) postanowieniem z dnia 21 lutego 2006 r., które wpyno do Trybunau w dniu 28 listopada 2006, w postpowaniu:
Consorzio Elisoccorso San Raffaele,
przeciwko
Elilombarda Srl,
Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano,

TRYBUNA (szósta izba),
w skadzie: P. Kris, prezes izby, L. Bay Larsen (sprawozdawca) i J.-C. Bonichot, sdziowie,
rzecznik generalny: Y. Bot,
sekretarz: R. Grass,
podjwszy decyzj o rozstrzygniciu sprawy postanowieniem z uzasadnieniem, zgodnie
z art. 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego,
wydaje nastpujce

Postanowienie
1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykadni art. 1
dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszcych si do
stosowania procedur odwoawczych w zakresie udzielania zamówie publicznych
na dostawy i roboty budowlane (Dz.U. L 395, str. 33) zmienionej dyrektyw Rady
92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. (Dz.U. L 209, str. 1, zwanej dalej „dyrektyw
89/665”).
2. Wniosek ten zosta przedo ony w ramach sporu zawisego midzy Consorzio Elisoccorso San Raffaele (zwanym dalej „Consorzio”) oraz Elilombarda Srl (zwan
dalej „Elilombarda”), bdc liderem tworzonej spóki powoanej dla osignicia
okrelonego celu (konsorcjum), dotyczcego postpowania w przedmiocie udzielania zamówienia publicznego.
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Ramy prawne
Uregulowania wspólnotowe
3. Artyku 1 dyrektywy 89/665 stanowi:
„1. Pastwa czonkowskie podejmuj rodki niezbdne do zapewnienia, aby decyzje podejmowane przez instytucje zamawiajce odnonie do procedur udzielania
zamówie publicznych objtych zakresem dyrektyw 71/305/EWG, 77/62/WE
i 92/50/EWG […] mogy skutecznie i przede wszystkim mo liwie szybko, zgodnie z warunkami okrelonymi w poni szych artykuach, w szczególnoci art. 2
ust. 7, podlega odwoaniu na podstawie tego, e takie decyzje naruszyy prawo
wspólnotowe w dziedzinie zamówie publicznych albo krajowe przepisy wykonujce to prawo.
[…]
3. Pastwa czonkowskie zapewniaj, e procedury odwoawcze, zgodnie ze szczegóowymi przepisami, które pastwa czonkowskie mog wprowadzi , dostpne
s co najmniej ka demu podmiotowi, który ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia publicznego na dostawy lub roboty budowlane, w przypadku gdy
taki podmiot dozna uszczerbku lub zagra a mu doznanie uszczerbku w wyniku
domniemanego naruszenia przepisów. W szczególnoci, pastwa czonkowskie
mog wymaga od podmiotu, który zamierza skorzysta ze rodków odwoawczych, uprzedniego powiadomienia instytucji zamawiajcych o domniemanym
naruszeniu przepisów oraz o zamiarze skorzystania ze rodków odwoawczych”.
4. Artyku 2 ust. 1 tej dyrektywy stanowi:
„Pastwa czonkowskie zapewni wprowadzenie do procedur odwoawczych, okrelonych w art. 1, odpowiednich rodków obejmujcych prawo do:
[…]
b) uchylenia lub doprowadzenia do uchylenia bezprawnych decyzji, w tym usunicia dyskryminujcych specy kacji technicznych, ekonomicznych lub nansowych zawartych w zaproszeniu do skadania ofert, dokumentacji zamówienia lub we wszelkich innych dokumentach zwizanych z procedur udzielania
zamówienia;
[…]”.
5. Zgodnie z art. 26 ust. 1 dyrektywy 92/50:
„Oferty mog by skadane przez grupy usugodawców. Od takich grup nie mo na
wymaga , aby przybray w celu zo enia oferty okrelon form prawn; mo na jednak tego wymaga od grupy, której udzielono zamówienia”.
Uregulowania krajowe
6. Uregulowania krajowe dotyczce udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane, dostawy i usugi [zob. odpowiednio, ustawa nr 109 z dnia 11 lutego 1994 r.
(GURI nr 41 z dnia 19 lutego 1994 r.), dekret ustawodawczy nr 358 z dnia 24 lipca
1992 r. (GURI nr 188 z dnia 11 sierpnia 1992 r.) oraz dekret ustawodawczy nr 157
z dnia 17 marca 1995 r. (GURI nr 104 z dnia 6 maja 1995 r.)], nie wykluczaj ani nie
ograniczaj indywidualnej legitymacji procesowej poszczególnych przedsibiorstw
nale cych do „konsorcjum” lub „grupy przedsibiorstw”.
7. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Consiglio di Stato (rady pastwa), przedsibiorstwa bdce czonkami konsorcjum lub grupy przedsibiorstw maj prawo zaskar y indywidualnie akty dotyczce zamówie publicznych, o które si ubiegay.
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Post powanie przed sdem krajowym i pytanie prejudycjalne
8. W dniu 30 listopada 2004 r., Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di
Milano opublikowaa, jako instytucja zamawiajca, ogoszenie o zamówieniu o wartoci 25 900 000 EUR, którego przedmiotem bya w szczególnoci migowcowa
su ba ratownicza.
9. Zo one zostay dwie oferty. Pierwsza przez Elilombarda, dziaajc w charakterze
lidera tworzonego konsorcjum midzy ni i Helitalia SpA, druga przez Consorzio,
w skad którego wchodziy Elilario Italia SpA i Air Viaggi San Raffaele Srl.
10. W dniu 28 kwietnia 2005 r., instytucja zamawiajca udzielia zamówienia Consorzio,
któremu decyzja zostaa dorczona w nocie z dnia 10 maja 2005 r.
11. Elilombarda wniosa we wasnym imieniu i indywidualnie skarg, midzy innymi,
na t decyzj do Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (regionalnego
sdu administracyjnego w Lombardii, zwanego dalej „TAR Lombardia”).
12. W ramach tego postpowania, Consorzio podnioso zarzut niedopuszczalnocitwierdzc, e skarga zostaa wniesiona nie przez samo tworzce si konsorcjum, które
zdaniem Consorzio, jako jedyne posiadao legitymacj procesow dla ochrony swojego interesu jakim byo udzielenie mu zamówienia, lecz wycznie przez jeden
z podmiotów gospodarczych tworzcych to konsorcjum.
13. TAR Lombardia, odwoujc si do orzecznictwa Consiglio di Stato, oddali zarzut
niedopuszczalnoci oraz, uwzgldniajc skarg, stwierdzi niewa no rodków
przyjtych przez instytucj zamawiajc.
14. Consorzio wnioso odwoanie do Consiglio di Stato, która musi w pierwszej kolejnoci zbada orzeczenie TAR Lombardia dotyczce dopuszczalnoci skargi wniesionej
przez Elilombarda.
15. W postanowieniu odsyajcym, Consiglio di Stato podkrela, po pierwsze, e uregulowania krajowe w zakresie udzielania zamówie publicznych nie wykluczaj ani nie
ograniczaj indywidualnej legitymacji procesowej poszczególnych przedsibiorstw
nale cych do konsorcjum, a po drugie, e TAR Lombardia rzeczywicie zastosowaa zasady wyra one w tym wzgldzie w jej orzecznictwie.
16. Cosiglio di Stato rozwa a jednak, czy w wietle wyroku Trybunau z dnia 8 wrzenia
2005 r. w sprawie C-129/04 Espace Trianon i So bail, Zb. Orz. str. I-7805, art. 1
dyrektywy 89/665 sprzeciwia si skardze na decyzj o udzieleniu zamówienia, wniesionej indywidualnie przez czonka konsorcjum bdcego oferentem.
17. W tych okolicznociach, Consiglio di Stato postanowia zawiesi postpowanie
i zwróci si do Trybunau z nastpujcym pytaniem prejudycjalnym:
„Czy art. 1 dyrektywy Rady 89/665/EWG […] nale y rozumie w ten sposób, i
sprzeciwia si on temu, aby zgodnie z prawem krajowym, skarga na decyzj o udzieleniu zamówienia moga zosta wniesiona indywidualnie przez jednego z czonków
spóki powoanej dla osignicia okrelonego celu (konsorcjum) nieposiadajcej osobowoci prawnej, która to spóka jako taka uczestniczya w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, i która nie uzyskaa owego zamówienia”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego
18. Zgodnie z art. 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu, jeli odpowied na pytanie skierowane w ramach wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym mo e zosta
w sposób jednoznaczny wyprowadzona z istniejcego orzecznictwa, Trybuna mo e,
po wysuchaniu rzecznika generalnego, orzec postanowieniem z uzasadnieniem.
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19. Sd krajowy w przedstawionym pytaniu rozwa a, czy art. 1 dyrektywy 89/665 nale y
rozumie w ten sposób, i sprzeciwia si on temu, aby zgodnie z prawem krajowym
skarga na decyzj o udzieleniu zamówienia, moga zosta wniesiona indywidualnie
przez jednego z czonków spóki powoanej dla osignicia okrelonego celu (konsorcjum) nieposiadajcej osobowoci prawnej, która to spóka jako taka uczestniczya w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i która nie uzyskaa owego
zamówienia.
20. W zwizku z tym nale y przypomnie , e na podstawie art. 1 ust. 3 rzeczonej dyrektywy, pastwa czonkowskie zapewniaj, e ustanowione przez nie procedury odwoawcze dostpne s „co najmniej” ka demu podmiotowi, który ma lub mia interes
w uzyskaniu danego zamówienia publicznego lub w przypadku, gdy taki podmiot
dozna uszczerbku lub zagra a mu doznanie uszczerbku w wyniku domniemanego
naruszenia przepisów prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówie publicznych
albo krajowych przepisów wykonujcych to prawo.
21. Wynika z tego, e dyrektywa 89/665 ustanawia jedynie minimalne przesanki, jakie
musz spenia procedury odwoawcze ustanowione w krajowych porzdkach prawnych w celu zapewnienia poszanowania przepisów prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówie publicznych (zob. wyrok z dnia 19 czerwca 2003 r. w sprawie C-315/01
GAT, Rec. str. I-6351, pkt 45 i przywoane tam orzecznictwo).
22. W ww. wyroku w sprawie Espace Trianon i So bail Trybuna dokona wykadni art. 1
dyrektywy 89/665 w sytuacji, w której krajowy porzdek prawny wymaga, aby skarga o stwierdzenie niewa noci na decyzj o udzieleniu zamówienia bya wniesiona
przez wszystkich czonków tworzcych konsorcjum bdce oferentem.
23. Trybuna, odnoszc si do sytuacji, której dotyczyy przedo one mu pytania prejudycjalne, w pkt 19–21, stwierdzi, e:
- mo na uzna , e konsorcjum stanowi podmiot majcy interes w uzyskaniu zamówienia publicznego w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 89/665, skoro skadajc
ofert na zamówienie publiczne, wykazao si ono interesem w jego uzyskaniu,
oraz e
- nic nie stoi na przeszkodzie, w postpowaniu przed sdem krajowym, aby wszyscy czonkowie konsorcjum wnieli razem, w charakterze wspólników lub w ich
wasnym imieniu, skarg o stwierdzenie niewa noci spornych decyzji.
24. Trybuna uzna zatem, w pkt 22 rzeczonego wyroku, e dany krajowy przepis proceduralny nie ogranicza dostpnoci skargi w sposób sprzeczny z art. 1 ust. 3 dyrektywy 89/665.
25. W rezultacie Trybuna orzek, e art. 1 rzeczonej dyrektywy nie sprzeciwia si temu,
aby zgodnie z prawem krajowym pastwa czonkowskiego, jedynie wszyscy razem
czonkowie spóki powoanej dla osignicia okrelonego celu (konsorcjum), nieposiadajcej jako taka osobowoci prawnej, która uczestniczya w postpowaniu udzielenia zamówienia publicznego i nie uzyskaa tego zamówienia, mogli wnie skarg
na decyzj o udzieleniu tego zamówienia.
26. W ten sposób, jak susznie zauwa yy w uwagach przedstawionych na pimie Elilombarda oraz Komisja Wspólnot Europejskich, Trybuna okreli jedynie, w odniesieniu
do okolicznoci waciwych postpowaniu przed sdem krajowym, minimalny poziom dostpnoci skarg w dziedzinie przetargów, gwarantowany dyrektyw 89/665.
27. Trybuna nie wykluczy w aden sposób, e inne pastwa czonkowskie mog w prawie krajowym przyzna szerszy dostp do rzeczonych skarg, ustanawiajc pojcie legitymacji procesowej o zasigu szerszym, ni ten minimalny gwarantowany dyrektyw.
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28. W braku bowiem szczególnego przepisu dyrektywy, wewntrzny porzdek prawny
ka dego pastwa czonkowskiego okrela w szczególnoci czy i po spenieniu jakich
przesanek, legitymacja procesowa w procedurach odwoawczych mo e by rozszerzona na przedsibiorstwa nale ce do konsorcjum, które jako takie zo yo ofert.
29. W tym wzgldzie nale y doda , e w przypadku przepisów dotyczcych procedury odwoawczej przed sdem, których celem jest zapewnienie ochrony przyznanych
przez prawo wspólnotowe kandydatom i oferentom praw naruszonych wskutek decyzji instytucji zamawiajcych, nie powinny one stanowi zagro enia dla skutecznoci
dyrektywy 89/665 (wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-470/99 Universale-Bau i in., Rec. str. I-11617, pkt 72), której celem jest zapewnienie, aby niezgodne
z prawem decyzje instytucji zamawiajcych mogy skutecznie i przede wszystkim
mo liwie szybko podlega odwoaniu.
30. Jednak w przeciwiestwie do stanowiska rzdu cypryjskiego, wykadnia art. 1 rzeczonej dyrektywy, która zezwala na rozszerzenie legitymacji procesowej na ka dego
czonka konsorcjum, które przedo yo ofert w postpowaniu w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego nie zagra a temu celowi, lecz przeciwnie, wydaje si su y
jego realizacji.
31. Na przedo one pytanie nale y zatem odpowiedzie , e art. 1 dyrektywy 89/665
nale y interpretowa w ten sposób, e nie sprzeciwia si temu, aby zgodnie z prawem krajowym, jeden z czonków spóki powoanej dla osignicia okrelonego celu
(konsorcjum), nieposiadajcej osobowoci prawnej, która uczestniczya jako taka
w postpowaniu udzielenia zamówienia publicznego i nie uzyskaa tego zamówienia,
móg indywidualnie wnie skarg na decyzj o udzieleniu tego zamówienia.

W przedmiocie kosztów
32. Dla stron postpowania przed sdem krajowym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sdem, zatem do niego nale y rozstrzygnicie o kosztach. Koszty poniesione w zwizku z przedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni poniesione przez strony postpowania przed sdem
krajowym, nie podlegaj zwrotowi.
Z powy szych wzgldów Trybuna (szósta izba) orzeka, co nastpuje:
Wykadni art. 1 dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
odnoszcych si do stosowania procedur odwoawczych w zakresie udzielania
zamówie publicznych na dostawy i roboty budowlane zmienionej dyrektyw
Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. nale y dokonywa w ten sposób,
e przepis ten nie sprzeciwia si temu, aby zgodnie z prawem krajowym, jeden
z czonków spóki powoanej dla osigni cia okrelonego celu (konsorcjum), nieposiadajcej osobowoci prawnej, która uczestniczya jako taka w post powaniu udzielenia zamówienia publicznego i nie uzyskaa tego zamówienia, móg
indywidualnie wnie skarg na decyzj o udzieleniu tego zamówienia.

Podpisy

* Jzyk postpowania: woski.
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Orzeczenie z dnia 11 pa dziernika 2007 r. w sprawie C-237/05
Komisja przeciwko Grecji
WYROK TRYBUNAU (druga izba)
z dnia 11 pa dziernika 2007 r.(*)
Uchybienie zobowizaniom pastwa czonkowskiego – Dyrektywa 92/50/EWG – Zamówienia publiczne na usugi – wiadczenie producentom rolnych usug doradczych w roku
2001 – Rozporzdzenie (EWG) nr 3508/92 – Wdra anie w Grecji Zintegrowanego Systemu Zarzdzania i Kontroli (IACS) – Brak przetargu – Niedopuszczalno skargi
W sprawie C-237/05
majcej za przedmiot skarg o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego, wniesion w dniu 30 maja 2005 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich, reprezentowana przez M. Pataki i X. Lewisa, dziaajcych w charakterze penomocników, z adresem do dorcze w Luksemburgu,
strona skar ca,
przeciwko
Republice Greckiej, reprezentowanej przez G. Kanellopoulosa i S. Charitaki, dziaajcych w charakterze penomocników, z adresem do dorcze w Luksemburgu,
strona pozwana,

TRYBUNA (druga izba),
w skadzie: C.W.A. Timmermans (sprawozdawca), prezes izby, G. Arestis, L. Bay Arsen,
R. Schintgen i P. Kris, , sdziowie,
rzecznik generalny: P. Mengozzi,
sekretarz: L. Hewlett, gówny administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 wrzenia
2006 r.,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 15 lutego
2007 r.,
wydaje nastpujcy

Wyrok
1. W niniejszej skardze Komisja Wspólnot Europejskich domaga si od Trybunau
stwierdzenia, e poprzez utrwalon praktyk waciwych organów w zakresie prac
zwizanych z opracowaniem oraz gromadzeniem wniosków i owiadcze producentów zbo a i innych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarzdzania i Kontroli w roku 2001, Republika Grecka uchybia zobowizaniom, które na niej ci  na
mocy dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszcej si do koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na usugi (Dz.U. L 209, str. 1),
zmienionej przez dyrektyw 97/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 padziernika 1997 r. (Dz.U. L 328, str. 1, zwanej dalej „dyrektyw 92/50”), w tym
w szczególnoci art. 3 ust. 2, art. 7, 11 ust. 1 i art. 15 ust. 2 tej dyrektywy, jak równie
na mocy ogólnej zasady przejrzystoci.
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Ramy prawne
Dyrektywa 92/50
2. Zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy 92/50, „»zamówienia publiczne na usugi« oznaczaj umowy o charakterze odpatnym, zawierane na pimie pomidzy usugodawc a instytucj zamawiajc”, z wyczeniem umów wyliczonych w tym przepisie
w ppkt i)–ix).
3. Artyku 3 ust. 1 i 2 tej dyrektywy stanowi:
„1. Instytucje zamawiajce, udzielajc zamówie publicznych na usugi lub organizujc konkursy na projekty, stosuj procedury dostosowane do przepisów niniejszej dyrektywy.
2. Instytucje zamawiajce zapewniaj, aby nie istniaa dyskryminacja midzy ró nymi usugodawcami”.
4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/50:
„1. a) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do:
.- […] zamówie publicznych na usugi okrelone w zaczniku IB, […] udzielonych przez instytucje zamawiajce, okrelone w art. 1 lit. b) i których warto
szacunkowa bez podatku VAT wynosi nie mniej ni 200 000 ECU;
- zamówie publicznych na usugi okrelone w zaczniku IA […]:
i) udzielonych przez instytucje zamawiajce wymienione w zaczniku I do dyrektywy 93/36/EWG i których warto szacunkowa bez podatku VAT wynosi nie
mniej ni równowarto w ecu 130 000 specjalnych praw cignienia (SDR);
ii) udzielonych przez instytucje zamawiajce, wymienione w art. 1 lit. b) inne ni
okrelone w zaczniku I do dyrektywy 93/36/EWG i których warto szacunkowa bez podatku VAT wynosi nie mniej ni równowarto w ecu 200 000 SDR”.
5. Zgodnie z art. 8 dyrektywy 92/50 „[z]amówie, których przedmiotem s usugi wymienione w zaczniku IA, udziela si zgodnie z przepisami tytuów III–VI” tej dyrektywy.
6. Artyku 9 tej dyrektywy stanowi:
„Zamówie, których przedmiotem s usugi wymienione w zaczniku IB, udziela
si zgodnie z art. 14 i 16”.
7. Artyku 11 ust. 1 tej dyrektywy stanowi, e przy udzielaniu zamówie publicznych
na usugi instytucje zamawiajce stosuj procedury otwarte, ograniczone i negocjacyjne okrelone w art. 1 lit. d), e) i f), dostosowane do celów tej dyrektywy.
8. Zgodnie z art. 15 ust. 2 dyrektywy 92/50:
„Instytucje zamawiajce, które zamierzaj udzieli zamówienia publicznego na usugi
w procedurze otwartej, ograniczonej lub zgodnie z warunkami okrelonymi w art. 11
w procedurze negocjacyjnej, podaj do wiadomoci swój zamiar w ogoszeniu”.
Rozporzdzenie (EWG) nr 3508/92
9. Jak wynika z motywów trzeciego i czwartego rozporzdzenia Rady (EWG) nr 3508/92
z dnia 27 listopada 1992 r. ustanawiajcego zintegrowany system zarzdzania i kontroli pewnych systemów pomocy Wspólnoty (Dz.U. L 355, str. 1), zmienionego przez
rozporzdzenie Rady (WE) nr 1593/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.U. L 182, str. 4,
zwanego dalej „rozporzdzeniem nr 3508/92”), w ramach reformy wspólnej polityki
rolnej, w celu dostosowania mechanizmów administracji i kontroli do nowej sytuacji
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oraz poprawy ich efektywnoci i u ytecznoci, konieczne jest utworzenie nowego, zintegrowanego systemu zarzdzania i kontroli, zawierajcego systemy pomocy dla rolin
uprawnych, woowiny i cielciny, misa owczego i koziego (zwanego dalej „IACS”).
10. Artyku 2 rozporzdzenia nr 3508/92 stanowi:
„[IACS] zawiera nastpujce elementy:
a) skomputeryzowan baz danych;
b) alfanumeryczny system identy kacji dziaek rolnych;
c) alfanumeryczny system identy kacji i rejestracji zwierzt;
d) wnioski o przyznanie pomocy;
e) zintegrowany system kontroli”.
11. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tego rozporzdzenia:
„W skomputeryzowanej bazie danych zapisywane s, dla ka dego gospodarstwa rolnego, dane uzyskane z wniosków o przyznanie pomocy. Baza ta pozwala w szczególnoci na bezporednie i natychmiastowe sprawdzenie przez waciwy organ pastwa
czonkowskiego danych dotyczcych przynajmniej ostatnich trzech kolejnych lat kalendarzowych lub gospodarczych”.
12. Artyku 4 tego rozporzdzenia stanowi:
„System identy kacyjny dziaek rolnych ustanawia si na podstawie map lub dokumentów katastralnych lub innych wiadectw kartogra cznych. Nale y u y technik
komputerowego systemu informacji geogra cznej, wczajc lotnicze lub satelitarne
tworzenie map wektorowych, z jednolit norm gwarantujc dokadno równ kartogra i w skali 1:10 000”.
13. Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporzdzenia nr 3508/92:
„W celu zakwali kowania si do jednego lub wicej systemów Wspólnoty objtych
niniejszym rozporzdzeniem ka dy rolnik skada co roku wniosek o przyznanie pomocy obszarowej, wskazujcy:
- dziaki rolne, w tym obszary pod upraw rolin paszowych, oraz dziaki rolne, objte
wyczeniem spod uprawy i inne odogowane,
- w danym przypadku, wszelkie inne niezbdne informacje okrelone bd w rozporzdzeniach dotyczcych systemów Wspólnoty, bd przez zainteresowane pastwa
czonkowskie”.
14. Artyku 7 tego rozporzdzenia brzmi nastpujco:
„[IACS] obejmuje wszystkie zo one wnioski o przyznanie pomocy, w szczególnoci w odniesieniu do kontroli administracyjnych, kontroli na miejscu oraz, w danym
przypadku, wery kacji poprzez lotnicz lub satelitarn teledetekcj”.

Okolicznoci powstania sporu i post powanie poprzedzajce wniesienie skargi
15. Komisja otrzymaa doniesienie dotyczce rzekomej nielegalnoci, z punktu widzenia
dyrektywy 92/50, porozumienia ramowego i umów wykonawczych do tego porozumienia obejmujcych wiadczenie pewnych usug w ramach wdra ania IACS w Grecji za rok 2001.
16. Wspomniane porozumienie ramowe zostao zawarte w dniu 20 lutego 2001 r. midzy greckim ministerstwem spraw wewntrznych, su by cywilnej i decentralizacji,
greckim ministerstwem rolnictwa i zwizkiem administracji prefektoralnych Grecji
a ogólnogreckim stowarzyszeniem spódzielni rolniczych (zwane dalej „porozumieniem ramowym”).
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17. Porozumienie ramowe dotyczyo koordynacji przez rzeczone stowarzyszenie opisanych poni ej usug, których wiadczenie zostao powierzone czonkom tego stowarzyszenia – lokalnym zwizkom spódzielni rolniczych (zwanym dalej „UCA”),
a mianowicie usug:
- informowania rolników o przyjciu nowych formularzy wniosków o przyznanie
pomocy i deklaracji dotyczcych gospodarstw i upraw rolnych, przeznaczonych
do uzupenienia bazy danych IACS;
- su enia rolnikom pomoc celem zagwarantowania prawidowej i terminowej
rejestracji danych dostarczonych przez rolników na odpowiednich formularzach.
Usuga ta obejmuje w szczególnoci pomoc techniczn rolnikom w identy kacji
powierzchni rolnych i lenych na ortofotogra i, zdjciach lotniczych lub mapach
topogra cznych;
- zbierania formularzy i przesyania ich w formie papierowej lub elektronicznej do
waciwych organów administracji prefektoralnej.
18. W tym zakresie porozumienie ramowe przewidywao zawarcie umów wykonawczych midzy organami administracji prefektoralnej a UCA na poziomie ka dego
z nich. Nastpnie umowy te (zwane dalej „spornymi umowami”) rzeczywicie zostay zawarte.
19. W dniu 18 grudnia 2002 r. Komisja przesaa Republice Greckiej wezwanie do przedstawienia jej uwag w przedmiocie zarzutu naruszenia przez Republik Greck przepisów dyrektywy 92/50, w tym w szczególnoci jej art. 3 ust. 2, oraz naruszenia
zasady niedyskryminacji wskutek bezporedniego zlecenia danych usug UCA bez
uprzedniego ogoszenia o zamówieniu.
20. Jako, e uwagi przedstawione przez Republik Greck w odpowiedzi na owo wezwanie
byy niewystarczajce, Komisja wydaa w dniu 19 grudnia 2003 r. uzasadnion opini
wzywajc owo pastwo czonkowskie do podjcia dziaa niezbdnych do zastosowania si do wspomnianej opinii w terminie dwóch miesicy od dnia jej dorczenia.
21. Z uwagi na to, e odpowied rzdu greckiego nie przekonaa Komisji, postanowia
ona wnie niniejsz skarg.

W przedmiocie dopuszczalnoci skargi
22. Republika Grecka podnosi wobec skargi Komisji zarzut niedopuszczalnoci uzasadniony brakiem interesu prawnego Komisji do dziaania oraz bezprzedmiotowoci
skargi.
23. W tym wzgldzie rzeczone pastwo czonkowskie twierdzi, po pierwsze, e podjo
niezbdne rodki celem poo enia kresu zarzucanemu naruszeniu oraz, e w dniu
upywu zakrelonego w uzasadnionej opinii terminu do zastosowania si do niej naruszenie to ju nie istniao, skoro:
- w roku 2003 sporne zamówienia na usugi nie byy ju udzielane bezporednio,
przy czym tak e podmioty inne ni UCA miay mo liwo ubiegania si o udzielenie im zamówienia;
- wadze greckie zobowizay si w o cjalnym owiadczeniu sekretarza generalnego ministerstwa rolnictwa nr 5767 z dnia 6 listopada 2003 r. „do stosowania,
o ile bdzie to konieczne, otwartych procedur przetargowych w zakresie udzielania zamówie na sporne usugi, pod warunkiem oczywicie, e usugi te bd
w caoci lub w czci objte zacznikiem IA do dyrektywy 92/50”.
24. Po drugie, Republika Grecka twierdzi, e w dniu upywu terminu, który zosta jej
wyznaczony na zastosowanie si do uzasadnionej opinii, zarzucane naruszenie dotyczce jedynie roku 2001 przestao wywoywa jakiekolwiek skutki.
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25. Komisja odpowiada, e stwierdzenie zarzucanego naruszenia jest niezbdne, albowiem skuteczne i prawidowe stosowanie dyrektywy 92/50 zarówno w niniejszym
sporze dotyczcym roku 2001, jak i na przyszo nie jest wcale pewne.
26. Przede wszystkim owiadczenie nr 5767 jest jej zdaniem nie tylko niewystarczajce,
poniewa nie jest prawnie wi ce, ale równie niejasne ze wzgldu na u yte w nim
sformuowanie „o ile bdzie to konieczne”.
27. Nadto utrzymujca si rozbie no zda midzy Republik Greck a Komisj na
temat jednolitego charakteru spornych umów, jak równie w kwestii zaliczenia danych usug do zacznika IA do dyrektywy 92/50 jest daleka od dywagacji czysto
teoretycznych, co pociga za sob niebezpieczestwo powrotu tego pastwa czonkowskiego do popeniania narusze.
28. Nic nie gwarantuje wreszcie, e dyrektywa 92/50 bdzie w przyszoci stosowana
prawidowo, skoro w latach póniejszych po roku 2001 rzeczone usugi równie byy
zlecane bezporednio UCA.
29. W tym wzgldzie nale y przypomnie , e w dziedzinie udzielania zamówie publicznych Trybuna orzek, i skarga o stwierdzenie uchybienia zobowizaniom pastwa
czonkowskiego jest niedopuszczalna, je eli w dniu upywu terminu zakrelonego
w uzasadnionej opinii sporna umowa nie wywouje ju adnych skutków (wyroki:
z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie C-362/90 Komisja przeciwko Wochom, Rec.
str. I-2353, pkt 11 i 13 oraz z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-394/02 Komisja
przeciwko Grecji, Zb.Orz. str. I-4713, pkt 18).
30. Dlatego nale y zbada , czy w dniu upywu terminu zakrelonego w uzasadnionej
opinii, czyli w dniu 19 lutego 2004 r., sporne umowy byy przynajmniej w czci
w fazie wykonywania, czy te , przeciwnie, usugi pomocy, w których przedmiocie
zawarte zostay rzeczone umowy, byy ju w tym dniu wykonane w caoci, tak i
umowy te wyczerpay wszystkie swoje skutki.
31. W niniejszym stanie faktycznym uchybienie zarzucane przez Komisj, jak wprost
wynika z da zawartych w pimie wszczynajcym postpowanie sdowe, dotyczy
usug pomocy wiadczonych przez UCA w ramach wdra ania IACS jedynie w roku
2001 w zakresie, w jakim usugi te zostay okrelone w zawartych spornych umowach
wykonujcych za ten wanie rok porozumienie ramowe. Podczas rozprawy Komisja
potwierdzia, e jej skarga ogranicza si jedynie do tego wanie roku 2001.
32. Usugi pomocy przewidziane w spornych umowach obejmuj przygotowywanie
wniosków o przyznanie pomocy skadanych przez rolników celem wpisania zawartych w tych wnioskach danych do bazy danych IACS zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporzdzenia nr 3508/92. Wnioski te powinny by skadane na koniec ka dego roku, aby
umo liwi wypat pomocy za dany rok. Chodzi zatem w istocie o usugi, które s
zwizane z danym rokiem kalendarzowym ulegajcym zamkniciu z chwil wypaty
przyznanej pomocy.
33. W tym wzgldzie nale y stwierdzi , e postanowienie art. 5 ust. 1 porozumienia ramowego, które guruje tak e w spornych umowach, przewiduje, e umowy te wchodz w ycie w dniu ich podpisania i wygasaj z dniem, w którym cao pomocy
nansowej zostaa wypacona rolnikom, którzy si o ni ubiegali.
34. Tymczasem Komisja nie bya w stanie podwa y tezy Republiki Greckiej, której penomocnik stwierdzi na rozprawie, e wypaty pomocy za rok 2001 zostay w caoci
dokonane w cigu nastpnego roku, a zatem przed upywem terminu zakrelonego
w uzasadnionej opinii.
35. W braku przeciwnego dowodu ze strony Komisji nale y zatem stwierdzi , e w dniu
upywu terminu zakrelonego w uzasadnionej opinii porozumienie ramowe i sporne
umowy dotyczce jego wykonania za rok 2001 wyczerpay ju wszelkie swoje skutki.
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36. Podczas rozprawy Komisja stwierdzia, e w przeciwiestwie do uchybienia rozpatrywanego w ramach postpowania w zakoczonej ww. wyrokiem sprawie Komisja przeciwko Wochom uchybienie bdce przedmiotem postpowania w niniejszej
sprawie, a mianowicie bezporednie udzielenie UCA, bez uprzedniego ogoszenia,
zamówienia na usugi pomocy, powtórzyo si w latach póniejszych po roku 2001,
czyli przed wniesieniem niniejszej skargi.
37. W tym wzgldzie nale y stwierdzi , e Komisja nie bya w stanie podwa y twierdze Republiki Greckiej, wedug których w owych latach rzeczone usugi pomocy
byy wiadczone w trybie postpowania radykalnie odmiennego od tego, które zostao zastosowane w roku 2001.
38. W szczególnoci Komisja nie bya w stanie podwa y twierdzenia penomocnika rzdu greckiego, który podczas rozprawy, przedstawiajc potwierdzajce to dokumenty
zo one przez ten rzd w odpowiedzi na pytanie zadane w tym celu przez Trybuna,
owiadczy, e w latach póniejszych po roku 2001 bud et pastwa nie przewidywa
adnego wynagrodzenia za usugi pomocy wiadczone przez UCA, które od tej pory
otrzymyway zapat od ka dego rolnika z osobna za konkretne usugi wiadczone
temu rolnikowi.
39. Wynika z tego, e majc na wzgldzie dowody przedstawione Trybunaowi, Komisja
nie bya w stanie wykaza w wystarczajcym stopniu wymaganym prawem, e w kolejnych latach Republika Grecka ponownie dopucia si uchybienia zarzucanego jej
przez Komisj w odniesieniu do roku 2001.
40. Co si wreszcie tyczy argumentacji Komisji, zgodnie z któr jej skarg nale y uzna
za dopuszczaln ze wzgldu na utrzymywanie si niezgody midzy ni sam a Republik Greck w kwestii wykadni dyrektywy 92/50 pod ktem cech szczególnych
rozpatrywanych zamówie publicznych, wystarczy stwierdzi , e ta jedynie okoliczno nie mo e przesdzi o dopuszczalnoci skargi.
41. W tych okolicznociach skarg Komisji nale y odrzuci jako niedopuszczaln.

W przedmiocie kosztów
42. Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu kosztami zostaje obci ona, na danie strony przeciwnej, strona przegrywajca spraw. Poniewa Republika Grecka wniosa o obcienie Komisji kosztami postpowania, a Komisja przegraa spraw, nale y obci y
j kosztami postpowania.
Z powy szych wzgldów Trybuna (druga izba) orzeka, co nastpuje:
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obci ona kosztami post powania.

Podpisy

* Jzyk postpowania: grecki.

Orzeczenie z dnia 11 pa dziernika 2007 r. w sprawie C-241/06
Lämmerzahl
WYROK TRYBUNAU (trzecia izba)
z dnia 11 pa dziernika 2007 r.(*)
Zamówienia publiczne – Dyrektywa 89/665/EWG – Postpowanie odwoawcze w zakresie postpowa przetargowych – Termin – Zasada skutecznoci
W sprawie C-241/06
majcej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zo ony przez Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Niemcy)
postanowieniem z dnia 18 maja 2006 r., które wpyno do Trybunau w dniu 30 maja
2006 r., w postpowaniu:
Lämmerzahl GmbH
przeciwko
Freie Hansestadt Bremen,

TRYBUNA (trzecia izba),
w skadzie: A. Rosas, prezes izby, J.N. Cunha Rodrigues (sprawozdawca), J. Kluka,
P. Lindh i A. Arabadjiev, sdziowie,
rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: J. Swedenborg, administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 28 marca
2007 r.,
rozwa ywszy uwagi przedstawione:
- w imieniu Lämmerzahl GmbH przez A. Kusa, Rechtsanwalt,
- w imieniu Freie Hansestadt Bremen przez W. Dierksa i J. van Dyka, Rechtsanwälte,
- w imieniu Republiki Litewskiej przez D. Kriauinasa, dziaajcego w charakterze
penomocnika,
- w imieniu Republiki Austrii przez M. Fruhmanna, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez X. Lewisa i B. Schim, dziaajcych w charakterze penomocników,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 7 czerwca
2007 r.,
wydaje nastpujcy

Wyrok
1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykadni dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszcych si do stosowania
procedur odwoawczych w zakresie udzielania zamówie publicznych na dostawy
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i roboty budowlane (Dz.U. L 395, str. 33), zmienionej dyrektyw Rady 92/50/EWG
z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszc si do koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na usugi (Dz.U. L 209, str. 1, zwanej dalej „dyrektyw 89/665”).
2. Wniosek ten zo ony zosta w ramach sporu toczcego si midzy przedsibiorstwem Lämmerzahl GmbH (zwanym dalej „Lämmerzahl”) a Freie Hansestadt Bremen (zwanym dalej „Brem”) w przedmiocie postpowania przetargowego.

Ramy prawne
Prawo wspólnotowe
3. Artyku 1 dyrektywy 89/665 stanowi:
„Pastwa czonkowskie podejmuj rodki niezbdne dla zapewnienia, w odniesieniu do procedur udzielania zamówie objtych dyrektywami 71/305/EWG, 77/62/
EWG i 92/50/EWG, e decyzje podjte przez instytucje zamawiajce podlegaj
efektywnemu oraz, w szczególnoci, mo liwie szybkiemu postpowaniu odwoawczemu, zgodnie z warunkami okrelonymi w poni szych artykuach, w szczególnoci zgodnie z art. 2 ust. 7, z powodu naruszenia przez takie decyzje prawa
wspólnotowego w dziedzinie zamówie publicznych lub krajowych przepisów
wdra ajcych to prawo.
[…]
3. Pastwa czonkowskie zapewniaj, e procedury odwoawcze, zgodnie ze szczegóowymi przepisami, które pastwa czonkowskie mog wprowadzi , dostpne
s, co najmniej ka demu podmiotowi, który ma lub mia interes w uzyskaniu
danego zamówienia publicznego na dostawy lub roboty budowlane, w przypadku gdy taki podmiot dozna uszczerbku lub zagra a mu doznanie uszczerbku w wyniku domniemanego naruszenia przepisów. W szczególnoci pastwa
czonkowskie mog wymaga od podmiotu, który zamierza skorzysta ze rodków odwoawczych, uprzedniego powiadomienia instytucji zamawiajcych
o domniemanym naruszeniu przepisów oraz o zamiarze skorzystania ze rodków
odwoawczych”.
4. W myl art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynujcej procedury udzielania zamówie publicznych na dostawy (Dz.U. L 199,
str. 1), zmienionej dyrektyw Komisji 2001/78/WE z dnia 13 wrzenia 2001 r. (Dz.U.
L 285, str. 1, zwanej dalej „dyrektyw 93/36”):
„1. a) Tytuy II, III i IV oraz art. 6 i 7 maj zastosowanie do zamówie publicznych
na dostawy, udzielanych przez:
i) instytucje zamawiajce, okrelone w art. 1 lit. b), […] w przypadku gdy
warto szacunkowa bez podatku VAT wynosi nie mniej ni równowarto
w [EUR] 200 000 specjalnych praw cignienia (SDR);
[…]
b) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zamówie publicznych na dostawy,
których warto szacunkowa jest równa lub przekracza dany próg w chwili
publikacji ogoszenia zgodnie z art. 9 ust. 2.
[…]”.
5. Artyku 9 ust. 4 zdanie pierwsze dyrektywy 93/36, znajdujcy si w tytule III tej
dyrektywy stanowi:
„Ogoszenia s sporzdzane zgodnie ze wzorami podanymi w zaczniku IV i zawieraj informacje wymagane w tych wzorach”.
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6. Wzór ogoszenia o zamówieniu zamieszczony w zaczniku IV do dyrektywy 93/36
zawiera nastpujce pozycje:
„II.2)

Wielko lub zakres zamówienia

II.3)

II.2.1) Cakowita wielko lub zakres zamówienia (z uwzgldnieniem
wszystkich czci i opcji, o ile dotyczy)
[…]
II.2.2) Opcje (o ile dotyczy). Opis i moment, w którym mog by wykorzystane (o ile moliwe)
[…]
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Okres w miesicach […] i/lub w dniach […] (liczc od momentu udzielenia zamówienia)
Lub Data rozpoczcia […] l/lub zakoczenia […] (dd/mm/rrrr)”.
7. Artyku 10 ust. 1 i 1a dyrektywy 93/36 stanowi:
„1. W procedurach otwartych termin skadania ofert ustalony przez instytucje zamawiajce nie jest krótszy ni pi dziesit dwa dni od daty wysania ogoszenia.
1a. Termin skadania ofert, ustanowiony w ust. 1, mo e by zastpiony terminem
wystarczajco dugim, aby umo liwi zainteresowanym zo enie odpowiednich
ofert, i który, zgodnie z ogóln zasad, nie jest krótszy ni trzydzieci sze dni,
ale w adnym wypadku nie jest krótszy ni dwadziecia dwa dni od daty ogoszenia o zamówieniu, jeli instytucje zamawiajce przesay ogoszenie wstpne,
przewidziane w art. 9 ust. 1, sformuowane zgodnie ze wzorem zamieszczonym
w zaczniku IV A (informacja wstpna), do Dziennika Urzdowego Wspólnot
Europejskich, na co najmniej pi dziesit dwa dni i co najwy ej dwanacie miesicy przed dat przekazania do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich
ogoszenia o zamówieniu przewidzianego w art. 9 ust. 2, pod warunkiem e ogoszenie wstpne zawierao przynajmniej informacje okrelone we wzorze ogoszenia z zacznika IV B (procedura otwarta), o ile informacje te byy dostpne
w chwili publikacji ogoszenia”.
Prawo krajowe
8. Artyku 100 ust. 1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (ustawy o zapobieganiu ograniczeniom konkurencji, zwanej dalej „GWB”) stanowi:
„T cz ustawy stosuje si jedynie do zamówie, których warto przekracza progi
okrelone w rozporzdzeniach, o których mowa w art. 127 (wartoci progowe)”.
9. Art. 107 ust. 3 GWB stanowi:
„Odwoanie jest niedopuszczalne, gdy wnoszcy odwoanie ju w trakcie postpowania dostrzeg naruszenie przepisów, nie wnoszc na nie niezwocznie protestu do zamawiajcego. Ponadto jest ono niedopuszczalne, je eli naruszenie przepisów dotyczcych
zamówie publicznych, widoczne ju na podstawie ogoszenia, nie zostanie oprotestowane najpóniej do chwili upywu terminu skadania ofert, który okrelono w tym
ogoszeniu albo terminu ubiegania si o udzia w postpowaniu przetargowym”.
10. Artyku 127 pkt 1 GWB stanowi:
„Rzd federalny, za zgod Bundesrat, mo e wyda w drodze rozporzdzenia przepisy
[…] w celu transponowania do prawa niemieckiego wartoci progowych, o których
mowa w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej dotyczcych koordynacji procedur
udzielania zamówie publicznych”.
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11. Artyku 2 pkt 3 Vergabeverordnung (rozporzdzenia o udzielaniu zamówie publicznych), w wersji obowizujcej w chwili udzielenia zamówienia bdcego przedmiotem sporu przed sdem krajowym, stanowi:
„Wartoci progowe wynosz:
[...]
3. dla wszystkich innych zamówie na dostawy i usugi: 200 000 EUR”.

Post powanie przed sdem krajowym i pytania prejudycjalne
12. W marcu 2005 r. Brema ogosia krajowy przetarg na standardowe oprogramowanie
przeznaczone do zinformatyzowanej obsugi spraw z zakresu opieki spoecznej dla
dorosych i pomocy ekonomicznej.
13. Wskazany w ogoszeniu o zamówieniu termin skadania ofert upywa w dniu
12 kwietnia 2005 r. o godz. 15.
14. W ogoszeniu o zamówieniu odnoszcym si to tego przetargu nie podano adnych informacji na temat szacunkowej wartoci zamówienia ani te jego wielkoci lub zakresu.
15. W ogoszeniu tym wskazano, e specy kacj dotyczc bdcego przedmiotem
sporu w postpowaniu przed sdem krajowym przetargu mo na cign ze strony
internetowej Bremy i podano jej adres. Specy kacja ta zawieraa nastpujce stwierdzenie, zatytuowane „Ilo ”:
„W dziedzinie pomocy ekonomicznej jest okoo 200 pracownic rozdzielonych w sposób zdecentralizowany, w pomocy spoecznej dla dorosych jest 45 pracownic w 6 centrach pomocy spoecznej, a okoo 65 pracownic jest w su bach centralnych”.
16. Natomiast formularz, za pomoc którego Brema prosia oferentów o przedstawienie
swoich cen, nie podawa cakowitej liczby licencji, które miay zosta nabyte, i wymaga jedynie, by poda jednostkow cen poszczególnych licencji.
17. W odpowiedzi na pierwsze zapytanie Lämmerzahl Brema udzielia jej pismem
z dnia 24 marca 2005 r. pewnych informacji, nie podajc jednak liczby poszukiwanych licencji.
18. W drugim zapytaniu Lämmerzahl poprosia Brem o udzielenie informacji, czy zamawiajcy pragnie naby w sumie 310 licencji, któr to liczb wywnioskowaa na
podstawie specy kacji, dodajc do siebie podane w niej liczby, tj. 200, 45 i 65, oraz
czy nale y przedstawi warto kwotow oferty z uwzgldnieniem wszystkich oferowanych licencji. Pismem z dnia 6 kwietnia 2005 r. Brema odpowiedziaa Lämmerzahl, e nale y poda „cen cakowit, tj. cakowit cen licencji (koszty udostpnienia), koszty opieki serwisowej i usug (szkolenia)”.
19. W dniu 8 kwietnia 2005 r. Lämmerzahl zo ya ofert na kwot brutto 691 940 EUR,
tj. netto 603 500 EUR.
20. Pismem z dnia 6 lipca 2005 r. Brema powiadomia Lämmerzahl, e jej oferta nie
mo e zosta wybrana, gdy ocena zo onych ofert wykazaa, e nie jest ona najkorzystniejsza z ekonomicznego punktu widzenia.
21. W dniu 14 lipca 2005 r. Lämmerzahl zwrócia si do instytucji zamawiajcej z pismem,
w którym podnosia, po pierwsze, e nie przeprowadzono europejskiego przetargu, a po
drugie, e oferowane przez ni oprogramowanie nie zostao prawidowo przetestowane.
22. W dniu 21 lipca 2005 r. Lämmerzahl wniosa odwoanie do Vergabekammer der
Freien Hansestadt Bremen (izby ds. zamówie publicznych), podnoszc, e powinien by zosta przeprowadzony przetarg europejski, gdy przekroczony zosta próg
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200 000 EUR. Utrzymywaa ona, e dosza to takiego wniosku dopiero po otrzymaniu opinii prawnej dnia 14 lipca 2005 r. i e z tego wzgldu nale y uzna , e jej wniosek zosta zo ony w terminie. Co do meritum, powoywaa si ona na niewaciwe
przeprowadzenie przez instytucj zamawiajc testów.
23. Decyzj z dnia 2 sierpnia 2005 r. Vergabekammer der Freien Hansestadt Bremen odrzucia to odwoanie jako niedopuszczalne. Uznaa ona, e nawet przy zao eniu przekroczenia waciwego progu, odwoanie jest niedopuszczalne na mocy art. 107 ust. 3
zdanie drugie GWB, poniewa Lämmerzahl bya w stanie stwierdzi na podstawie
ogoszenia o zamówieniu popenienie naruszenia, na które skar ya si w odwoaniu.
Vergabekammer der Freien Hansestadt Bremen stwierdzia równie , e ze wzgldu na
to, e wniosek by zo ony po terminie, Lämmerzahl nie przysuguje równie prawo do
wystpienia ze skarg do sdów waciwych do spraw zamówie publicznych.
24. Lämmerzahl zaskar ya t decyzj do Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen
(sdu apelacyjnego). Na poparcie swojej skargi podniosa ona, e wbrew stanowisku Vergabekammer der Freien Hansestadt Bremen ogoszenie o zamówieniu nie pozwalao stwierdzi , e wybrane postpowanie jest niezgodne z prawem z dziedziny
udzielania zamówie publicznych. Brema odpara, e z uwagi na swe dowiadczenie
Lämmerzahl powinna bya zda sobie spraw, e próg zosta przekroczony. Lämmerzahl podtrzymaa równie swe twierdzenia w przedmiocie nieodpowiednich procedur testowania i podniosa, e wybrana oferta zawieraa niezgodny z prawem podzia
kosztów, który powinien spowodowa odrzucenie tej oferty. Brema zakwestionowaa
zasadno obu tych zarzutów.
25. Lämmerzahl wnioskowaa o przedu enie zawieszajcego skutku odwoania a do wydania orzeczenia w przedmiocie zarzutów materialnych. Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen oddali ten wniosek jako bezzasadny decyzj z dnia 7 listopada 2005 r.
Podzieli on w tej decyzji zdanie Vergabekammer der Freien Hansestadt Bremen, i
zgodnie z terminem okrelonym w art. 107 ust. 3 zdanie drugie GWB Lämmerzahl
powinna by traktowana, tak jakby warto spornego zamówienia nie osigaa progu
200 000 EUR, co pozbawiao Lämmerzahl mo liwoci wystpienia ze skarg.
26. Brema udzielia wówczas zamówienia przedsibiorstwu Prosoz Herten GmbH, z którym podpisaa w dniach 6 i 9 marca 2006 r. umow.
27. W postanowieniu odsyajcym Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen nie podaje
wartoci zamówienia udzielonego przez Brem Prosoz Herten GmbH, lecz wskazuje,
e „oferty zo one przez wszystkich oferentów dla pierwszego wariantu wynosiy
ponad 200 000 EUR (midzy 232 452,80 a 887 300 EUR lub 3 218 000 EUR), a dla
drugiego wariantu tylko jeden oferent z czterech da cen poni ej progu, wynoszc
134 050 EUR (nie liczc kosztów licencji), podczas gdy pozostae oferty wynosiy
midzy 210 252,80 a 907 300 EUR lub 2 774 800 EUR […]”.
28. Przed Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen Lämmerzahl utrzymywaa, e
przyjte przez ten sd w orzeczeniu z dnia 7 listopada 2005 r. stanowisko utrudnia
dostp do rodków odwoawczych w sposób nieproporcjonalny i niezgodny z dyrektyw 89/665.
29. Sd ten stwierdza w postanowieniu odsyajcym, e specy czn cech zawisego
przed nim postpowania jest to, e w przypadku narusze prawa zamówie publicznych dotyczcych bezporednio wartoci zamówienia, a zatem obowizujcego progu, stosowany na mocy art. 107 ust. 3 zdanie drugie GWB termin prowadzi – zgodnie z lini orzecznicz Kammergericht, przyjt i rozwinit przez Hanseatisches
Oberlandesgericht in Bremen w orzeczeniu z dnia 7 listopada 2005 r. – do ogólnego
wykluczenia prawa do odwoania.
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30. Zdaniem Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen wynika z tego, e je eli szacunkowa warto zamówienia jest od pocztku ustalona w sposób niezgodny z prawem na zbyt niskim poziomie, osoba, której odwoanie zostanie uznane za zo one
po terminie, traci nie tylko prawo do podwa enia wyboru zastosowanej procedury
lub oszacowania wartoci zamówienia, lecz równie prawo do odwoywania si od
wszelkich innych narusze, które samodzielnie nie byyby objte skutkami upywu
terminu, a wic które mogyby zosta zbadane, gdyby instytucja zamawiajca postpia zgodnie z przepisami.
31. Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen zastanawia si, czy takie stosowanie
krajowych przepisów dotyczcych terminów nie zagra a w praktyce skutecznoci
dyrektywy 89/665, a w szczególnoci czy jest zgodne z art. 1 tej dyrektywy.
32. W tych okolicznociach Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen postanowi zawiesi postpowanie i skierowa do Trybunau nastpujce pytania prejudycjalne:
„1). Czy z dyrektyw 89/665/EWG, w szczególnoci z jej art. 1 ust. 1 i 3 zgodne jest,
e oferent zostaje ogólnie pozbawiony dostpu do rodków odwoawczych od
decyzji instytucji zamawiajcej, poniewa nie podniós, z wasnej winy, w terminie okrelonym w krajowych przepisach, zarzutu naruszenia procedury przetargowej, dotyczcego:
a) wyboru trybu postpowania przetargowego
lub
b) prawidowoci ustalenia wartoci zamówienia (w sposób oczywisty bdnego oszacowania wartoci, wzgldnie niedostatecznie przejrzystego sposobu
jej obliczenia),
a na podstawie prawidowo dokonanego ustalenia wartoci zamówienia mo liwe
byoby ponowne zbadanie innych narusze procedury przetargowej, dla których,
jeli traktowa je oddzielnie, termin odwoania jeszcze by nie upyn?
2) Czy nale y ustanowi szczególne wymogi dotyczce informacji zawartych
w ogoszeniu o zamówieniu, majcych znaczenie dla okrelenia wartoci zamówienia, tak aby z naruszenia procedury udzielania zamówienia zwizanego
z oszacowaniem wartoci zamówienia wynikao ogólne wyczenie ochrony
prawnej równie wtedy, gdy prawidowo oszacowana warto zamówienia przekracza odnon warto progow?”.

W przedmiocie pyta prejudycjalnych
W przedmiocie drugiego pytania
33. W drugim pytaniu, które nale y rozpatrzy w pierwszej kolejnoci, sd krajowy pragnie si w istocie dowiedzie , jakie wymagania nakada prawo wspólnotowe w zakresie, po pierwsze, informacji na temat szacunkowej wartoci zamówienia, które powinny si znale w ogoszeniu o zamówieniu, a po drugie, procedur odwoawczych
dostpnych w razie braku tych informacji.
Argumentacja stron
34. Lämmerzahl nie podaje konkretnie, jakie informacje na temat wartoci zamówienia
powinny si znale w ogoszeniu o zamówieniu, lecz podkrela, e w celu zastosowania terminu niedopuszczalne jest powoywanie si wobec zainteresowanego na
informacje, których instytucja zamawiajca nie uja w ogoszeniu o zamówieniu.
35. Rzd litewski uwa a, e instytucja zamawiajca ma obowizek podania w ogoszeniu o zamówieniu wszelkich informacji dotyczcych wielkoci zamówienia, które
obiektywnie pozwol oferentom ustali , czy warto zamówienia nie osiga progu
okrelonego we wspólnotowych dyrektywach z dziedziny zamówie publicznych.
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36. W podobnym kierunku zmierza Komisja Wspólnot Europejskich, która utrzymuje, e
warunki, które musz zosta spenione zanim mo na bdzie zastosowa termin, a którym prawo krajowe poddaje postpowanie przetargowe, powinny by tak stosowane
przez sd krajowy, by nie uniemo liwiao to lub nie utrudniao nadmiernie zainteresowanym wykonywania praw przysugujcych im zgodnie z dyrektyw 89/665.
37. Tezie tej przeciwstawiaj si Brema i rzd austriacki, uznajc, e dyrektywy wspólnotowe nie wymagaj podawania szacunkowej wartoci zamówienia w ogoszeniu,
gdy nie jest to waciwe z punktu widzenia prawidowego dziaania konkurencji.
Ocena Trybunau
38. Zgodnie z zawartymi w aktach sprawy informacjami wydaje si, e zamówienie bdce przedmiotem sporu przed sdem krajowym jest, jeli nie zamówieniem na dostawy, to mieszanym zamówieniem na dostawy i usugi, przy czym warto dostaw
jest przewa ajca. W takim przypadku waciwe s przepisy wspólnotowych dyrektyw z zakresu zamówie publicznych na dostawy, a nie na usugi.
39. Poniewa chodzi tu o zamówienia publiczne na dostawy podlegajce zakresowi dyrektywy 93/36, tre ogoszenia o zamówieniu uregulowana bya, w chwili gdy miay
miejsce okolicznoci faktyczne sprawy zawisej przed sdem krajowym, w art. 9 ust. 4
zdanie pierwsze oraz zaczniku IV do dyrektywy 93/36, które to przepisy zostay nastpnie zastpione przez art. 36 ust. 1 i zacznik VII A do dyrektywy 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane, dostawy i usugi (Dz.U.
L 134, str. 114) oraz przez zacznik II do rozporzdzenia Komisji (WE) nr 1564/2005
z dnia 7 wrzenia 2005 r. ustanawiajcego standardowe formularze do publikacji ogosze w ramach procedur zamówie publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 257, str. 1).
40. Artyku 9 ust. 4 zdanie pierwsze dyrektywy 93/36 wymaga, by ogoszenia byy sporzdzane zgodnie ze wzorami podanymi w zaczniku IV tej dyrektywy i zawieray
wymagane w tych wzorach informacje.
41. Wzór ogoszenia o zamówieniu znajdujcy si we wspomnianym zaczniku IV wymaga podania cakowitej wielkoci lub cakowitego zakresu zamówienia (w tym,
w odpowiednim przypadku, wszystkich czci i opcji).
42. Wynika z tego, e w ogoszeniu o zamówieniu dotyczcym zamówienia na dostawy,
podlegajcym zakresowi dyrektywy 93/36, nale y zgodnie z t dyrektyw poda cakowit wielko lub cakowity zakres zamówienia, którego to ogoszenie dotyczy.
43. Jeli w danym przypadku nie dochowano by tego obowizku, oznaczaoby to naruszenie wspólnotowego prawa zamówie publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1
dyrektywy 89/665, mogce skutkowa uprawnieniem do wystpienia z odwoaniem,
zgodnie ze wspomnianym przepisem.
44. Na pytanie drugie nale y zatem odpowiedzie w ten sposób, e zgodnie z art. 9 ust. 4
i zacznikiem IV do dyrektywy 93/36 w ogoszeniu o zamówieniu dotyczcym zamówienia podlegajcego zakresowi tej dyrektywy nale y poda cakowit wielko
lub cakowity zakres tego zamówienia. W przypadku braku podania tej informacji
powinna istnie mo liwo odwoania na mocy art. 1 ust. 1 dyrektywy 89/665.
W przedmiocie pierwszego pytania
45. W pierwszym pytaniu sd krajowy pragnie w istocie znale rozwizanie dwóch
problemów. Po pierwsze, pragnie si dowiedzie , w jakich okolicznociach prawo wspólnotowe dopuszcza, by prawo krajowe ograniczao terminem odwoanie
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w przedmiocie wyboru procedury przetargowej lub szacunkowej oceny wartoci
zamówienia, tj. czynnoci dokonywanych w pocztkowych fazach postpowania
przetargowego. Po drugie, w przypadku gdyby taki przepis ustanawiajcy termin by
dopuszczalny, sd ten zastanawia si, czy prawo wspólnotowe dopuszcza, by termin
ten zosta rozcignity w sposób ogólny na odwoania dotyczce decyzji instytucji
zamawiajcej, w tym decyzji podejmowanych w póniejszych fazach postpowania
przetargowego.
Argumentacja stron
46. Lämmerzahl utrzymuje, e art. 107 ust. 3 GWB nakada termin jedynie w przypadku
narusze, które s „widoczne ju na podstawie ogoszenia”, co jej zdaniem nale y
interpretowa wsko. Podnosi, e w sprawie przed sdem krajowym wycignicie
z informacji znajdujcych si w ogoszeniu o zamówieniu wniosku, e szacunkowa
warto zamówienia przekracza próg wyznaczony we wspólnotowych dyrektywach
i e w zwizku z tym bdnie wybrano krajow procedur przetargow, byo niemo liwe. Przez to, e obowizywa j termin, chocia z podanych przez instytucj zamawiajc informacji nie moga wywnioskowa faktu naruszenia regu wspólnotowych,
zostaa ona pozbawiona skutecznego rodka odwoawczego, co jest niezgodne z dyrektyw 89/665.
47. Rzd litewski podkrela podobnie, e zgodnie z t dyrektyw nale y zapewni zainteresowanym prawo do skutecznego rodka odwoawczego. Tak wic jeli nie uzyskali oni obiektywnej i penej informacji na temat wielkoci danego zamówienia,
termin mo e rozpocz bieg dopiero w chwili, gdy dowiedz si lub bd w stanie
si dowiedzie , i wybrana procedura jest nieodpowiednia. W razie wtpliwoci, czy
osignity zosta próg obowizujcy zgodnie z dyrektywami wspólnotowymi, powinno si stosowa dyrektyw 89/665.
48. Rzd austriacki i Komisja uwa aj, e krajowe przepisy, takie jak przepisy bdce przedmiotem sporu przed sdem krajowym, s zgodne z dyrektyw 89/665 pod
pewnymi warunkami. Rzd austriacki uwa a, e przepisy te s zgodne z dyrektyw
wycznie, je eli ustanowiony w nich termin jest rozsdny, a instytucja zamawiajca
poprzez swe zachowanie nie uniemo liwia lub nie utrudnia nadmiernie skorzystania
z prawa do odwoania. Z kolei Komisja podnosi, e takie przepisy krajowe s zgodne
z prawem wspólnotowym, pod warunkiem e oferentowi przysuguje skuteczny rodek odwoawczy pozwalajcy zaskar y do sdu wszelkie naruszenia podstawowych
zasad wynikajcych z traktatu WE.
49. Brema uwa a, e dyrektywa 89/665 zgodnie z udzielan przez Trybuna wykadni pozwala pastwom czonkowskim na ustanowienie terminów obowizujcych
w przypadku protestów dotyczcych postpowa przetargowych. Artyku 107
ust. 3 GWB jest zgodny z t dyrektyw, nawet w razie gdy instytucja zamawiajca
udzielia mylnych informacji w celu ustalenia wartoci zamówienia. Zdaniem Bremy, je eli jest mo liwe, by oferent oszacowa na podstawie informacji znajdujcych
si w ogoszeniu o zamówieniu bd nawet na podstawie braku waciwych informacji, e warto zamówienia jest wy sza, a nie wystpi z odwoaniem, to nie wynika
z tego, e co do zasady wykluczono jego prawo do rodka odwoawczego.
Ocena Trybunau
50. Jeli chodzi o pierwszy aspekt tego pytania, nale y przypomnie , e dyrektywa
89/665 nie stoi na przeszkodzie przepisom krajowym stanowicym, e wszelkie odwoania od decyzji instytucji zamawiajcych powinny by wnoszone w okrelonym
terminie i e na wszelkie nieprawidowoci postpowania przetargowego podnoszone na poparcie tego odwoania powinno si powoywa w tym terminie, pod grob bezskutecznoci, tak e po upywie tego terminu nie mo na ju zakwestionowa
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danej decyzji lub podnie nieprawidowoci, o ile wspomniany termin jest rozsdny
(wyroki z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-470/99 Universale-Bau i in., Rec.
str. I-11617, pkt 79, i z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie C-327/00 Santex, Rec.
str. I-1877, pkt 50).
51. Stanowisko to wynika std, e pena realizacja celu dyrektywy 89/665 byaby zagroona, gdyby pozwolono kandydatom i oferentom na powoywanie si na naruszenia
regu przetargowych na dowolnym etapie postpowania przetargowego, zmuszajc
w ten sposób instytucj zamawiajc do powtórzenia caego postpowania w celu
naprawienia tych narusze (ww. wyrok w sprawie Universale-Bau i in., pkt 75).
52. Natomiast krajowe terminy, wraz ze sposobami ich stosowania, nie powinny same
z siebie móc praktycznie uniemo liwi lub nadmiernie utrudni zainteresowanemu
skorzystania z praw przysugujcych mu w danym przypadku na mocy prawa wspólnotowego (ww. wyrok w sprawie Santex, pkt 55, podobnie zob. równie ww. wyrok
w sprawie Universale-Bau i in., pkt 73).
53. Nale y wic zbada , czy stosowanie takiego terminu jak termin zawarty w przepisie
bdcym przedmiotem sporu przed sdem krajowym mo na uzna za rozsdne, czy
te przeciwnie, za praktycznie uniemo liwiajce lub nadmiernie utrudniajce korzystanie z praw, które przysuguj zainteresowanemu na mocy prawa wspólnotowego.
54. Z akt sprawy wynika, e poprzez kolejne zapytania i podejmowane przez siebie dziaania Lämmerzahl staraa si uzyska potwierdzenie swoich domysów, poczynionych na podstawie dokumentacji przetargowej i obarczonych brakiem pewnoci, e
zamówienie dotyczy 310 licencji i dziaalnoci szkoleniowej. Mimo to nawet ostatnia
odpowied instytucji zamawiajcej, tj. pismo z dnia 6 kwietnia 2005 r., wci bya
w tym wzgldzie niejasna, dwuznaczna i wymijajca.
55. Ogoszenie o przetargu niezawierajce adnych informacji o szacunkowej wartoci
zamówienia, a nastpnie wymijajce odpowiedzi instytucji zamawiajcej wobec zapyta potencjalnego oferenta, jak to przedstawiono w sporze przed sdem krajowym,
nale y uzna , biorc pod uwag istnienie terminu, za nadmiernie utrudniajce korzystanie przez zainteresowanego oferenta z praw, które mu przysuguj we wspólnotowym porzdku prawnym (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Santex, pkt 61).
56. Wynika z tego, e chocia krajowy przepis ustanawiajcy termin taki jak ten, który
znajduje si w art. 107 ust. 3 zdanie drugie GWB, mo na zasadniczo uzna za zgodny
z prawem wspólnotowym, to jego zastosowanie do oferenta w takich okolicznociach
jak okolicznoci sprawy przed sdem krajowym nie spenia wymogu skutecznoci
wynikajcego z dyrektywy 89/665.
57. Nale y uzna , e dyrektywa 89/665, a w szczególnoci art. 1 ust. 1 i 3, stoi na przeszkodzie temu, by termin ustanowiony w prawie krajowym by stosowany w ten
sposób, eby odmówi oferentowi dostpu do rodka odwoawczego w przedmiocie
wyboru procedury przetargowej lub oszacowania wartoci zamówienia, je eli instytucja zamawiajca nie wskazaa zainteresowanemu jasno cakowitej wielkoci lub
cakowitego zakresu tego zamówienia.
58. Jeli chodzi o drugi aspekt pierwszego pytania, nale y stwierdzi , e art. 107 ust. 3
zdanie drugie GWB wyznacza jako chwil upywu terminu upyw terminu zgoszenia do udziau w przetargu lub skadania ofert. Z tego powodu wydaje si, e przepis
ten powinien obowizywa jedynie w odniesieniu do nieprawidowoci, które mo na
stwierdzi przed upywem tych terminów. Nieprawidowoci takie mog obejmowa
niecisoci w oszacowaniu wartoci zamówienia lub bdny wybór procedury przetargowej. Nie mog one natomiast dotyczy sytuacji, które teoretycznie mog si
pojawi jedynie na póniejszych etapach postpowania przetargowego.

137

59. W postpowaniu przed sdem krajowym skar ca podnosi – poza tym, e brakowao
informacji na temat wartoci zamówienia i e bdnie wybrano procedur przetargow – nieprawidowoci dotyczce, po pierwsze, nansowej prezentacji wygrywajcej oferty, a po drugie, testów prowadzonych na oferowanym przez ni oprogramowaniu. Nieprawidowo w zakresie prezentacji nansowej jednej z ofert mo na
za stwierdzi jedynie po otwarciu kopert z ofertami. Podobnie rzecz si ma w przypadku testów oferowanego oprogramowania. Tego typu nieprawidowoci mog nastpi dopiero po upywie terminu okrelonego takim przepisem jak sporny przepis
w postpowaniu przed sdem krajowym.
60. Z postanowienia odsyajcego wynika, e w swym orzeczeniu z dnia 7 listopada
2005 r. Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen zastosowa termin bdcy przedmiotem sporu przed sdem krajowym w ten sposób, e obj nim wszystkie decyzje,
które mogy zosta podjte przez instytucj zamawiajc w przecigu caego postpowania przetargowego.
61. Tego rodzaju stosowanie terminu praktycznie uniemo liwia skorzystanie z przysugujcych zainteresowanemu na mocy prawa wspólnotowego praw w zakresie nieprawidowoci, które mog nastpi dopiero po upywie terminu skadania ofert. Zatem
jest ono niezgodne z dyrektyw 89/665, a w szczególnoci z art. 1 ust. 1 i 3.
62. Rol sdu krajowego jest nadanie prawu wewntrznemu, które ma on stosowa ,
o ile to tylko mo liwe, wykadni zgodnej z celem dyrektywy 89/665 (zob. podobnie
ww. wyrok w sprawie Santex, pkt 62 i 63).
63. Je eli taka wykadnia, zgodna z celem dyrektywy 89/665, jest niemo liwa, sd krajowy nie powinien stosowa krajowych przepisów sprzecznych z t dyrektyw (wyrok
z dnia 9 marca 1978 r. w sprawie 106/77 Simmenthal, Rec. str. 629, pkt 24, i ww. wyrok
w sprawie Santex, pkt 64). Artyku 1 ust. 1 dyrektywy 89/665 jest bowiem sformuowany w sposób bezwarunkowy i wystarczajco precyzyjny, by mo na byo powoa
si na niego przeciwko danej instytucji zamawiajcej (zob. podobnie wyrok z dnia
2 czerwca 2005 r. w sprawie C-15/04 Koppensteiner, Rec. str. I-4855, pkt 38).
64. W wietle powy szych rozwa a na pierwsze pytanie nale y odpowiedzie w ten sposób, e dyrektywa 89/665, a w szczególnoci art. 1 ust. 1 i 3, stoi na przeszkodzie temu,
by termin nao ony przepisem prawa krajowego by stosowany w taki sposób, e odmawia si oferentowi dostpu do rodka odwoawczego w przedmiocie wyboru procedury przetargowej lub oszacowania wartoci zamówienia, je eli instytucja zamawiajca nie wskazaa zainteresowanemu jasno cakowitej wielkoci lub cakowitego zakresu
tego zamówienia. Wspomniane przepisy tej dyrektywy stoj równie na przeszkodzie
temu, by podobny przepis zosta rozcignity w sposób ogólny na rodki odwoawcze
dotyczce decyzji instytucji zamawiajcej, w tym decyzji wydanych na etapach postpowania przetargowego nastpujcych po upywie wyznaczonego terminu.

W przedmiocie kosztów
65. Dla stron postpowania przed sdem krajowym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sdem; do niego zatem nale y rozstrzygnicie o kosztach. Koszty poniesione w zwizku z przedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni poniesione przez strony postpowania przed sdem
krajowym, nie podlegaj zwrotowi.
Z powy szych wzgldów Trybuna (trzecia izba) orzeka, co nastpuje:
1) Zgodnie z art. 9 ust. 4 i zacznikiem IV do dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia
14 czerwca 1993 r. koordynujcej procedury udzielania zamówie publicznych na dostawy, zmienionej dyrektyw Komisji 2001/78/WE z dnia 13 wrzenia 2001 r. w ogoszeniu o zamówieniu dotyczcym zamówienia podlegajcego
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zakresowi tej dyrektywy nale y poda cakowit wielko lub cakowity zakres
tego zamówienia. W przypadku braku podania tej informacji powinna istnie
mo liwo odwoania na mocy art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia
21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszcych si do stosowania procedur odwoawczych w zakresie udzielania zamówie publicznych na dostawy i roboty budowlane, zmienionej dyrektyw Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszc si do koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na usugi.
2). Dyrektywa 89/665, zmieniona dyrektyw 92/50, a w szczególnoci art. 1 ust. 1
i 3, stoi na przeszkodzie temu, by termin nao ony przepisem prawa krajowego
by stosowany w taki sposób, e odmawia si oferentowi dost pu do rodka odwoawczego w przedmiocie wyboru procedury przetargowej lub oszacowania
wartoci zamówienia, je eli instytucja zamawiajca nie wskazaa zainteresowanemu jasno cakowitej wielkoci lub cakowitego zakresu tego zamówienia.
Wspomniane przepisy tej dyrektywy stoj równie na przeszkodzie temu, by
podobny przepis zosta rozcigni ty w sposób ogólny na rodki odwoawcze dotyczce decyzji instytucji zamawiajcej, w tym decyzji wydanych na etapach post powania przetargowego nast pujcych po upywie wyznaczonego terminu.

Podpisy

* Jzyk postpowania: niemiecki.
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Orzeczenie z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie C-507/03
Komisja przeciwko Irlandii
WYROK TRYBUNAU (wielka izba)
z dnia 13 listopada 2007 r. (*)
Zamówienia publiczne – Artykuy 43 WE i 49 WE – Dyrektywa 92/50/EWG – Udzielenie
zamówienia publicznego poczcie irlandzkiej An Post bez uprzedniej publikacji ogoszenia
– Niewtpliwy przedmiot zainteresowania o charakterze transgranicznym – Przejrzysto
W sprawie C-507/03
majcej za przedmiot skarg o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego, wniesion w dniu 1 grudnia 2003 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich, reprezentowana przez X. Lewisa i K. Wiednera, dziaajcych w charakterze penomocników, wspieranych przez J. Flynna, QC, z adresem do
dorcze w Luksemburgu,
strona skar ca,
przeciwko
Irlandii, reprezentowanej przez D. O’Hagana, dziaajcego w charakterze penomocnika, wspieranego przez E. Regana i B. O’Moore’a, SC, oraz C. O’Toole’a, barrister,
z adresem do dorcze w Luksemburgu,
strona pozwana,
popieranej przez:
Królestwo Danii, reprezentowane przez J. Moldego i A. Jacobsena, dziaajcych w charakterze penomocników,
Republik Francusk, reprezentowan przez G. de Berguesa, D. Petrauscha i S. Ramet,
dziaajcych w charakterze penomocników,
Królestwo Niderlandów, reprezentowane przez H.G. Sevenster, C. Wissels i P. van Ginnekena, dziaajcych w charakterze penomocników,
Republik Finlandii, reprezentowan przez A. Guimaraes-Purokoski, dziaajc w charakterze penomocnika,
interwenienci,

TRYBUNA (wielka izba),
w skadzie: V. Skouris, prezes, P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, G. Arestis
i U. Lõhmus, prezesi izb, J.N. Cunha Rodrigues, R. Silva de Lapuerta, J. Makarczyk
(sprawozdawca), A. Borg Barthet, M. Ileši i J. Malenovský, J. Kluka sdziowie,
rzecznik generalny: C Stix-Hackl
sekretarz: K. Sztranc-Sawiczek, administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4 kwietnia
2006 r.,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 14 wrzenia
2006 r.,
wydaje nastpujcy
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Wyrok
1. Komisja Wspólnot Europejskich wnosi w skardze do Trybunau o stwierdzenie, e podejmujc decyzj o zleceniu, bez uprzedniego ogoszenia, wiadczenia usug wypaty
wiadcze socjalnych An Post, poczcie irlandzkiej, Irlandia uchybia zobowizaniom,
które na niej ci  na mocy art. 43 WE i 49 WE oraz ogólnych zasad prawa wspólnotowego w zwizku z zamówieniem dotyczcym wiadczenia tego rodzaju usug.

Ramy prawne
2. Z motywu dwudziestego dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r.
odnoszcej si do koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na usugi
(Dz.U. L 209, str. 1) wynika, e:
„ […] w celu wyeliminowania praktyk ogólnie ograniczajcych konkurencj oraz
ograniczajcych w szczególnoci udzia w zamówieniach obywateli innych pastw
czonkowskich niezbdna jest poprawa dostpu usugodawców do procedur udzielania zamówie”.
3. Artyku 3 ust. 2 dyrektywy 92/50 stanowi:
„Instytucje zamawiajce zapewniaj, aby nie istniaa dyskryminacja midzy ró nymi
usugodawcami”.
4. Dyrektywa 92/50 przewiduje w tytule II tak zwane dwa poziomy stosowania. Zgodnie z art. 8 zamówie, których przedmiotem s usugi wymienione w zaczniku I A
do tej dyrektywy, udziela si zgodnie z przepisami tytuów III–VI, to jest art. 11–37.
Natomiast zgodnie z art. 9 tej dyrektywy „zamówie, których przedmiotem s usugi
wymienione w zaczniku I B, udziela si zgodnie z art. 14 i 16”.
5. Artyku 14 dyrektywy 92/50 okrela szczegóowe zasady dotyczce specy kacji
technicznych, które powinny by zawarte w dokumentacji przetargowej.
6. Artyku 16 dyrektywy stanowi:
„1. Instytucje zamawiajce, które udzieliy zamówienia publicznego lub przeprowadziy konkurs na projekt, przesyaj ogoszenie o wynikach przeprowadzonego
postpowania do Urzdu ds. Publikacji Urzdowych Wspólnot Europejskich
[(OPOCE)].
[…]
3. W przypadku zamówie publicznych na usugi, wymienionych w zaczniku I B,
instytucja zamawiajca wskazuje w zamówieniu, czy zgadza si na jego opublikowanie.
4. Komisja opracowuje reguy dotyczce ustanowienia regularnych sprawozda na
podstawie ogosze okrelonych w ust. 3 i dotyczce publikacji takich sprawozda zgodnie z procedur okrelon w art. 40 ust. 3.
[…]”.
7. Artyku 43 dyrektywy stanowi:
„Nie póniej ni trzy lata po terminie wykonania niniejszej dyrektywy Komisja,
dziaajc w cisej wspópracy z komitetami, okrelonymi w art. 40 ust. 1 oraz 2,
dokonuje przegldu sposobu funkcjonowania niniejszej dyrektywy, wczajc skutki
stosowania dyrektywy do zamówie na usugi wymienione w zaczniku I A oraz
przepisy dotyczce norm technicznych. Komisja w szczególnoci ocenia perspektywy penego stosowania dyrektywy do zamówie na inne usugi wymienione w zaczniku I B oraz skutki wykonywania usug w ramach relacji pomidzy instytucjami
zamawiajcymi usugi na efektywne otwarcie rynku zamówie w tej dziedzinie. Komisja odpowiednio przedstawia niezbdne wnioski do dostosowania dyrektywy”.
8. Zacznik I B do tej e dyrektywy zawiera list kategorii usug.
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Okolicznoci prowadzce do wniesienia skargi i post powanie poprzedzajce
jej wniesienie
9. W dniu 4 grudnia 1992 r. irlandzki minister do spraw spoecznych udzieli An Post,
nie ogaszajc przedtem przetargu, zamówienia, zgodnie z którym bene cjenci
wiadcze socjalnych mog podejmowa w oddziaach poczty nale ne im kwoty.
10. Pierwotnie umowa obowizywaa w okresie od 1 stycznia 1992 r. do 31 grudnia 1996 r.
W maju 1997 r. zostaa przedu ona do dnia 31 grudnia 1999 r. W maju 1999 r. wadze irlandzkie zatwierdziy kolejne przedu enie tej umowy na okres od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
11. W nastpstwie skargi Komisja zacza korespondowa z Irlandi w padzierniku 1999 r.
12. Na skutek interwencji Komisji i oczekujc na odpowied na podniesione przez t
instytucj kwestie, Irlandia nie przedu ya o cjalnie umowy zawartej z An Post.
Aby jednak nie nastpia przerwa w wypacie wiadcze socjalnych, An Post nadal
wiadczy te usugi na zasadzie ad hoc.
13. Irlandia w ramach postpowania na podstawie art. 226 WE, zdaniem Komisji, nie zaproponowaa adnego rozwizania zaistniaego problemu. Komisja uznaa bowiem
w wietle odpowiedzi udzielonych przez to pastwo czonkowskie na wezwanie
do usunicia uchybienia z dnia 26 czerwca 2002 r. i na uzasadnion opini z dnia
17 grudnia 2002 r., e zawarcie nowej umowy z An Post jest niezgodne z postanowieniami traktatu WE i w zwizku z tym wniosa skarg w niniejszej sprawie.

W przedmiocie skargi
Argumentacja stron
14. Komisja uwa a, e Irlandia naruszya art. 43 WE i 49 WE oraz ogólne zasady przejrzystoci, równoci i niedyskryminacji. Twierdzi w skardze, e normy te obowizuj
w stosunku do pastw czonkowskich obok obowizków okrelonych w art. 14 i 16
dyrektywy 92/50.
15. W swej analizie opiera si ona na szeregu orzecze Trybunau, dowodzcych jej
zdaniem, e na prawo pierwotne mo na powoywa si obok zobowiza przewidzianych dyrektyw (wyrok z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie C-324/98 Telaustria
i Telefonadress, Rec. str. I-10745; postanowienie z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie
C-59/00 Vestergaard, Rec. str. I-9505, i wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie
C-92/00 HI, Rec. str. I-5553).
16. Irlandia kwestionuje analiz dokonan przez Komisj i utrzymuje, e gdy ustawodawca wspólnotowy przyjmuje wyrane przepisy regulujce szczegóowe zagadnienia, przepisów tych nie mo na lekcewa y , pomija lub ignorowa z racji stosowania
ogólnych regu. Przepisy szczególne powinny bowiem mie pierwszestwo przed
przepisami ogólnymi. Poprzez swe dziaanie Komisja d y wic do rozcignicia
obowizków pastw czonkowskich w dziedzinie zamówie publicznych na usugi.
17. Ponadto Irlandia podnosi bezczynno Komisji w sferze legislacyjnej w tym zakresie, cho byy przez ni podejmowane liczne konsultacje w przedmiocie zmian dyrektywy 92/50, a od czasu jej przyjcia dokonano w niej szeregu zmian. Sposób
postpowania Komisji narusza zdaniem Irlandii ogólne zasady uzasadnionych oczekiwa i pewnoci prawa.
18. Komisja odpiera t argumentacj w myl zasady, e prawo pochodne ma charakter
wtórny wobec prawa pierwotnego. Jakakolwiek zmiana dyrektywy 92/50 nie miaaby zatem adnego wpywu na zobowizania Irlandii.
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19. Królestwo Danii, Republika Francuska, Królestwo Niderlandów i Republika Finlandii popary Irlandi w charakterze interwenientów.
20. Zdaniem Królestwa Niderlandów instytucje zamawiajce obowizuje jedynie ograniczony wymóg przejrzystoci. Dla Królestwa Danii i Republiki Finlandii w wersjach
jzykowych wyroków, które przytacza Komisja istnieje ró nica pozwalajca ograniczy ich zasig. Zdaniem Republiki Francuskiej ograniczenie zobowiza pastw
czonkowskich znajduje potwierdzenie w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane, dostawy i usugi (Dz.U. L 134,
str. 114), utrzymujcej w mocy rozró nienie wprowadzone w dyrektywie 92/50.
Ocena Trybunau
21. Na wstpie nale y stwierdzi , e adna ze stron nie kwestionuje faktu, i w niniejszym przypadku zamówienie jest objte zakresem przedmiotowym dyrektywy 92/50
i e omawiane usugi wypaty wiadcze socjalnych zaliczaj si do kategorii usug
niepriorytetowych, o których mowa w zaczniku I B do tej dyrektywy.
22. Zgodnie z art. 9 dyrektywy 92/50 „zamówie, których przedmiotem s usugi wymienione w zaczniku I B, udziela si zgodnie z art. 14 i 16”.
23. Przepisy szczególne zawarte w art. 14 i 16 dyrektywy 92/50 nakazuj instytucjom
zamawiajcym, odpowiednio, okrela specy kacje techniczne poprzez odniesienie do norm krajowych wdra ajcych normy europejskie, które musz znale si
w ogólnej dokumentacji lub w dokumentacji dotyczcej ka dego zamówienia oraz
przesya ogoszenie o wynikach przeprowadzonego postpowania do OPOCE.
24. A wic z art. 9 w zwizku z art. 14 i 16 dyrektywy 92/50 wynika, e gdy przedmiotem
zamówie, tak jak w niniejszym przypadku, s usugi wymienione w zaczniku I B,
instytucje zamawiajce obowizuje jedynie wymóg okrelania specy kacji technicznych poprzez odniesienie do norm krajowych wdra ajcych normy europejskie, które
musz znale si w ogólnej dokumentacji lub w dokumentacji dotyczcej ka dego
zamówienia oraz przesyania ogoszenia o wynikach przeprowadzonego postpowania do OPOCE. Natomiast pozostae reguy proceduralne przewidziane w tej dyrektywie, w szczególnoci za wymogi dotyczce organizacji przetargu z uprzednim
ogoszeniem, nie maj do tych zamówie zastosowania.
25. Jeli bowiem chodzi o usugi wymienione w zaczniku I B do dyrektywy 92/50
i z zastrze eniem przyszego przegldu, o którym jest mowa w art. 43 tej dyrektywy, ustawodawca wspólnotowy wyszed z zao enia, e zamówienia dotyczce tego
rodzaju usug nie stanowi a priori ze wzgldu na ich szczególny charakter przedmiotu zainteresowania o charakterze transgranicznym, mogcego uzasadni wymóg,
by udzielano ich w wyniku postpowa przetargowych, które maj umo liwi przedsibiorstwom z innych pastw czonkowskich zapoznanie si z ogoszeniem o zamówieniu i zo enie oferty. Z tego wzgldu dyrektywa 92/50 ogranicza si w odniesieniu do tego rodzaju usug do nakazu ogaszania ex post.
26. Niemniej bezsporny jest fakt, e udzielanie zamówie publicznych wci podlega
podstawowym zasadom prawa wspólnotowego, a w szczególnoci wpisanym do
traktatu zasadom w dziedzinie prawa przedsibiorczoci i swobody wiadczenia
usug (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie HI, pkt 42).
27. W tym wzgldzie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem koordynacja na szczeblu
wspólnotowym procedur udzielania zamówie publicznych ma na celu zniesienie
przeszkód w swobodnym przepywie usug i towarów, a zatem ochron podmiotów
gospodarczych majcych siedzib w jednym pastwie czonkowskim, pragncych
oferowa towary lub usugi instytucjom zamawiajcym z siedzib w innym pastwie
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czonkowskim (zob. w szczególnoci wyroki: z dnia 3 padziernika 2000 r. w sprawie C-380/98 University of Cambridge, Rec. str. I-8035, pkt 16, z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie C-19/00 SIAC Construction, Rec. str. I-7725, pkt 32, i ww.
wyrok w sprawie HI, pkt 43).
28. Otó dyrektywa 92/50 to wanie ma na celu. Jak wynika z motywu dwudziestego,
jej celem jest bowiem wyeliminowanie praktyk ogólnie ograniczajcych konkurencj oraz ograniczajcych w szczególnoci udzia w zamówieniach obywateli innych
pastw czonkowskich, poprzez popraw dostpu usugodawców do procedur udzielania zamówie (zob. ww. wyrok w sprawie HI, pkt 44).
29. Wynika z tego, e systemu ogaszania, ustanowionego przez wspólnotowego ustawodawc dla zamówie dotyczcych usug wymienionych w zaczniku I B, nie mo na
interpretowa w ten sposób, e stoi on na przeszkodzie stosowaniu zasad wynikajcych z art. 43 WE i 49 WE, je eli tego rodzaju zamówienia byyby pomimo wszystko
niewtpliwym przedmiotem zainteresowania o charakterze transgranicznym.
30. Tak e je eli zamówienie dotyczce usug wymienionych w zaczniku I B stanowi
przedmiot takiego zainteresowania, udzielenie tego zamówienia, przy cakowitym
braku przejrzystoci, przedsibiorstwu znajdujcemu si w pastwie czonkowskim
instytucji zamawiajcej stanowi przejaw ró nego traktowania na niekorzy przedsibiorstw, dla których zamówienie to mogoby by interesujce, a które znajduj si
w innym pastwie czonkowskim. (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Telaustria
i Telefonadress, pkt 60 i 61, i wyrok z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie C-231/03 Coname, Zb.Orz. str. I-7287, pkt 17).
31. O ile takie zró nicowanie traktowania, które poprzez wykluczenie wszystkich przedsibiorstw znajdujcych si w innym pastwie czonkowskim dziaa gównie na ich
niekorzy , nie jest uzasadnione obiektywnymi okolicznociami, stanowi ono przejaw dyskryminacji poredniej ze wzgldu na przynale no pastwow, zakazanej na
mocy art. 43 WE i 49 WE (ww. wyrok w sprawie Coname, pkt 19 wraz z przywoanym orzecznictwem).
32. W tych okolicznociach zadaniem Komisji jest wykazanie, e pomimo tego, i omawiane zamówienie nale y do kategorii usug wymienionych w zaczniku I B do
dyrektywy 92/50, stanowio ono niewtpliwy przedmiot zainteresowania jakiego
przedsibiorstwa znajdujcego si w innym pastwie czonkowskim ni pastwo
danej instytucji zamawiajcej i e przedsibiorstwo to, nie majc dostpu do odpowiednich informacji przed udzieleniem zamówienia, nie byo w stanie wyrazi
zainteresowania tym zamówieniem.
33. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunau to bowiem Komisja powinna dostarczy Trybunaowi wszelkich informacji niezbdnych do tego, by zwery kowa on
istnienie uchybienia, i nie mo e przy tym opiera si na adnym domniemaniu (zob.
podobnie w szczególnoci wyroki: z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie C-434/01
Komisja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Rec. str. I-13239, pkt 21; z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-117/02 Komisja przeciwko Portugalii, Rec. str. I-5517,
pkt 80, i z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-135/05 Komisja przeciwko Wochom,
dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 26), tu za na domniemaniu, e zamówienie dotyczce usug wymienionych w zaczniku I B do dyrektywy 92/50 i podlegajce
reguom okrelonym w pkt 24 niniejszego wyroku koniecznie musi stanowi niewtpliwy przedmiot zainteresowania o charakterze transgranicznym.
34. Tymczasem w niniejszym przypadku Komisja nie dostarczya takich dowodów.
Samo wskazanie istnienia skargi, która do niej wpyna w zwizku ze spornym zamówieniem, nie mo e by bowiem wystarczajce w celu wykazania, e zamówienie
to stanowio niewtpliwy przedmiot zainteresowania o charakterze transgranicznym,
i stwierdzenia w zwizku z tym istnienia uchybienia.
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35. Nale y zatem stwierdzi , e zlecajc, bez uprzedniego ogoszenia, wiadczenie usug
wypaty wiadcze socjalnych An Post, Irlandia nie uchybia zobowizaniom, które
na niej ci  na mocy art. 43 WE i 49 WE oraz na mocy ogólnych zasad prawa wspólnotowego w zwizku z zamówieniem dotyczcym wiadczenia tego rodzaju usug.
36. W zwizku z tym nale y oddali skarg Komisji.

W przedmiocie kosztów
37. Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu kosztami zostaje obci ona, na danie strony przeciwnej, strona przegrywajca spraw. Poniewa Irlandia wniosa o obci enie Komisji kosztami postpowania, a Komisja przegraa spraw, nale y obci y j kosztami
postpowania. Zgodnie z art. 69 § 4 akapit pierwszy regulaminu Królestwo Danii,
Republika Francuska, Królestwo Niderlandów i Republika Finlandii, które przystpiy do sprawy w charakterze interwenientów, ponosz wasne koszty.
Z powy szych wzgldów Trybuna (wielka izba) orzeka, co nastpuje:
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obci ona kosztami post powania.
3) Królestwo Danii, Republika Francuska, Królestwo Niderlandów i Republika
Finlandii ponosz wasne koszty.
Podpisy

* Jzyk postpowania: angielski.

Orzeczenie z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie C-337/06
Bayerischer Rundfunk
WYROK TRYBUNAU (czwarta izba)
z dnia 13 grudnia 2007 r.(*)
Dyrektywy 92/50/EWG i 2004/18 WE – Zamówienia publiczne na usugi – Nadawcy
publiczni – Instytucje zamawiajce – Podmiot prawa publicznego – Przesanka, zgodnie
z któr dziaalno nadawcy jest „ nansowana w przewa ajcej czci przez pastwo”
W sprawie C-337/06
majcej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zo ony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) postanowieniem
z dnia 21 lipca 2006 r., które wpyno do Trybunau w dniu 7 sierpnia 2006 r., w postpowaniu:
Bayerischer Rundfunk,
Deutschlandradio,
Hessischer Rundfunk,
Mitteldeutscher Rundfunk,
Norddeutscher Rundfunk,
Radio Bremen,
Rundfunk Berlin-Brandenburg,
Saarländischer Rundfunk,
Südwestrundfunk,
Westdeutscher Rundfunk,
Zweites Deutsches Fernsehen
przeciwko
GEWA – Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH,
przy udziale:
Heinz W. Warnecke, prowadzcy dziaalno gospodarcz pod nazw Großbauten Spezial Reinigung,

TRYBUNA (czwarta izba),
w skadzie: K. Lenaerts, prezes izby, G. Arestis, R. Silva de Lapuerta, E. Juhász (sprawozdawca) i J. Malenovský, sdziowie,
rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: B. Fülöp, administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 czerwca
2007 r.,
rozwa ywszy uwagi przedstawione:
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- w imieniu Bayerischer Rundfunk, Deutschlandradio, Hessischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Radio Bremen, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Saarländischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen przez B. Mitreng, K.-P. Mailändera, Rechtsanwälte, C.-E. Eberlego, J. Betza, Justiziare oraz N. Hütt, Referentin im Justiziariat,
- w imieniu GEWA – Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH przez
C. Antweilera oraz K. P. Dreesena, Rechtsanwälte,
- w imieniu rzdu niemieckiego przez M. Lumm, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu rzdu austriackiego przez M. Fruhmanna, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu rzdu polskiego przez E. Onieck-Tameck, dziaajc w charakterze penomocnika,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez X. Lewisa oraz B. Schim, dziaajcych w charakterze penomocników,
- w imieniu Urzdu Nadzoru EFTA przez B. Alterskjæra oraz L. Young, dziaajcych
w charakterze penomocników,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 6 wrzenia 2007 r.,
wydaje nastpujcy

Wyrok
1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykadni art. 1
lit. b) akapit drugi tiret trzecie wariant pierwszy dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia
18 czerwca 1992 r. odnoszcej si do koordynacji procedur udzielania zamówie
publicznych na usugi (Dz.U. L 209, str. 1).
2. Wniosek ten zosta zo ony w ramach sporu dotyczcego kwestii, czy publiczni
nadawcy niemieccy (Landesrundfunkanstalten) s instytucjami zamawiajcymi dla
celów zastosowania przepisów wspólnotowych dotyczcych udzielania zamówie
publicznych.

Ramy prawne
Uregulowania wspólnotowe
3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy 92/50, dyrektyw t stosuje si do zamówie publicznych na usugi, których szacunkowa warto , bez podatku VAT, jest nie mniejsza ni 200 000 ECU.
4. Artyku 1 lit. b) dyrektywy 92/50 stanowi:
„»instytucje zamawiajce« oznaczaj pastwo, jednostki samorzdu terytorialnego,
podmioty prawa publicznego, zwizki zawarte przez co najmniej jedn tak jednostk lub podmiot prawa publicznego.
»Podmiot prawa publicznego« oznacza ka dy podmiot:
- ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, który
nie ma charakteru przemysowego lub handlowego,
oraz
- posiadajcy osobowo prawn,
oraz
- nansowany w przewa ajcej czci przez pastwo, jednostki samorzdu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego, lub je eli jego zarzd podlega nadzorowi
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ze strony tych instytucji, lub je eli ponad poow skadu jego organu administracji,
zarzdu lub nadzoru stanowi osoby mianowane przez pastwo, jednostki samorzdu
terytorialnego, lub przez inne podmioty prawa publicznego.
Wykazy podmiotów prawa publicznego lub kategorii takich podmiotów speniajcych
kryteria okrelone w drugim akapicie niniejszej litery s okrelone w zaczniku I do
dyrektywy 71/305/EWG. Wykazy te s wyczerpujce na tyle, na ile to mo liwe, i mog
by poddawane przegldom zgodnie z procedur okrelon w art. 30b tej dyrektywy”.
5. Przepis ten zosta przejty w prawie e identycznym brzmieniu przez art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane, dostawy
i usugi (Dz.U. L 134, str. 114). Zgodnie z pierwszym motywem tej dyrektywy, dokonano w niej przeredagowania w jednym tekcie ró nych dyrektywy majcych zastosowanie do procedur udzielania zamówie publicznych w trzech wskazanych dziedzinach
i zgodnie z jej art. 80 powinna ona zosta przetransponowana do porzdku prawnego
pastw czonkowskich najpóniej w dniu 31 stycznia 2006 r.
6. Publiczni nadawcy niemieccy nie s wskazani w ani w wymienionym powy ej zaczniku, o którym mowa w art. 1 lit. b) akapit trzeci dyrektywy 92/50, ani w zaczniku III dyrektywy 2004/18 o analogicznej treci.
7. Zgodnie z art. 1 lit. a) pkt iv) dyrektywy 92/50, z zakresu stosowania przepisów tej
dyrektywy s wyczone:
„zamówienia obejmujce nabycie, przygotowanie, produkcj lub koprodukcj materiaów programowych przez nadawców, jak równie zamówienia dotyczce czasu
transmisji”.
8. Przepis ten zosta przejty przez art. 16 lit. b) dyrektywy 2004/18 o takim samym
brzmieniu.
9. Ratio legis wskazanego przepisu zostao wyjanione w motywie jedenastym dyrektywy 92/50 o nastpujcym brzmieniu:
„udzielanie zamówie na niektóre usugi audiowizualne w dziedzinie nadawania
podlega okolicznociom sprawiajcym, i stosowanie do nich regu udzielania zamówie nie jest waciwe”.
10. Wskazane ratio legis zostao bli ej wyjanione w motywie dwudziestym pitym dyrektywy 2004/18, zgodnie z którym:
„udzielanie zamówie publicznych na pewne nadawcze usugi audiowizualne powinno umo liwia uwzgldnienie aspektów o znaczeniu kulturalnym lub spoecznym, co
sprawia, e zasady udzielania zamówie nie maj tutaj zastosowania. Z tych wanie
powodów nale y uzna za wyjtek zamówienia publiczne na usugi w zakresie zakupu, opracowania, produkcji lub koprodukcji programów gotowych do u ycia oraz
innych usug przygotowawczych, takich jak usugi zwizane z pisaniem scenariuszy
lub innymi rodzajami twórczoci artystycznej niezbdnymi w produkcji programów
oraz zamówienia dotyczce czasu antenowego. Wyczenie to nie powinno jednak
mie zastosowania wobec dostaw urzdze technicznych niezbdnych do produkcji,
koprodukcji oraz nadawania tych programów [...]”.
Uregulowania krajowe
11. Artyku 1 lit. b) dyrektywy 92/50 zosta transponowany do prawa krajowego na mocy
§ 98 ust. 2 ustawy przeciwko ograniczeniom konkurencji (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen). Tre tego przepisu jest identyczna z treci przepisu wspólnotowego,
z wyjtkiem jednej ró nicy wystpujcej przy de nicji „podmiotu prawa publicznego”,
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w zakresie dotyczcym przesanki nansowania dziaalnoci tego podmiotu w przewaajcej czci przez instytucje publiczne. Ró nica ta polega na dodaniu, e to nansowanie mo e by dokonywane „poprzez udziay lub w inny sposób”.
12. Artyku 5 ust. 1 akapit drugi konstytucji niemieckiej ma nastpujce brzmienie:
„Zapewnia si wolno prasy i wolno przekazu informacji za porednictwem radia,
telewizji i lmu”.
13. W utrwalonym orzecznictwie niemieckich sdów najwy szych, a mianowicie Bundesverfassungsgericht i Bundesverwaltungsgericht, przepis ten jest interpretowany jako cakowity zakaz jakiejkolwiek ingerencji i interwencji wadz publicznych
w administrowanie i funkcjonowanie nadawców publicznych i jako zobowizanie
do cisej neutralnoci w zakresie dotyczcym programów tych nadawców. Ten przepis konstytucyjny ma centraln pozycj w aktualnym ustroju pastwowym Niemiec
i jego celem jest zapewnienie, aby dziaalno nadawcza nie staa si instrumentem
politycznym. Stanowi on konstytucyjn gwarancj prawa do swobodnego wyra ania
pogldów i pluralizmu w rozpowszechnianiu informacji oraz istnienia, nansowania
i rozwoju nadawców publicznych.
14. Wskazani nadawcy s instytucjami prawa publicznego nieposiadajcymi osobowoci prawnej, którym powierzono zadania le ce w interesie publicznym. S oni niezale ni od wadz pastwowych, sami kieruj sw administracj i s zorganizowani
w sposób, który wyklucza wpyw wadz publicznych. Zgodnie z orzecznictwem niemieckich sdów najwy szych nadawcy ci nie stanowi czci organizacji pastwa.
15. Finansowanie wskazanych nadawców jest uregulowane w umowach pastwowych
(Staatsverträge), które s umowami zawartymi pomidzy wadz federaln (Bund)
i krajami zwizkowymi.
16. Umowa pastwowa dotyczca dziaalnoci nadawczej (Rundfunkstaatsvertrag) stanowi w § 12 ust. 1:
„Wyposa enie nadawców publicznych w rodki nansowe ma im umo liwi wykonywanie ich zada konstytucyjnych i ustawowych; ma ono zapewni w szczególnoci istnienie i rozwój publicznej dziaalnoci nadawczej”.
17. Zgodnie z § 13 wskazanej umowy pastwowej, nadawcy publiczni s nansowani
w pierwszej kolejnoci, w czci przekraczajcej poow ich potrzeb, z opat uiszczanych przez obywateli, a w pozostaej czci z wpywów z reklam i z innego rodzaju wpywów. Zgodnie z orzecznictwem Bundesverfassungsgericht, nansowanie
poprzez opaty jest dostosowane do publicznego zadania polegajcego na wiadczeniu usugi publicznej dziaalnoci nadawczej i odpowiada konstytucyjnej gwarancji
nansowania. Jest to sposób nansowania odpowiadajcy funkcji nadawców, umo liwiajcy ochron ich autonomii w zakresie ksztatowania programów przed ewentualn polityczn ingerencj ze strony pastwa.
18. Szczegóowe przepisy dotyczce poboru opat zostay uregulowane w umowie pastwowej w sprawie zasad dotyczcych opaty abonamentowej (Staatsvertrag über die
Regelung des Rundfunkgebührenwesens) z dnia 31 sierpnia 1991 r. w wersji zmienionej w dniu 11 wrzenia 1996 r. (GVBl. NRW 1996, str. 431, zwanej dalej „umow
pastwow w sprawie opat”). Zgodnie z t umow przesank powstania obowizku
uiszczenia opaty jest posiadanie odbiornika. Okoliczno , e odbiornik ten nie jest
w rzeczywistoci u ywany, nie ma adnego wpywu na obowizek zapaty. Wierzycielami opaty s pod wzgldem formalnym regionalni nadawcy majcy siedzib na
obszarze danego kraju zwizkowego.
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19. Uregulowania dotyczce wysokoci opaty obliczanej w zale noci od ustalonych
potrzeb nansowych nadawców publicznych zostay ustanowione w umowie pastwowej w sprawie nansowania nadawców (Rundfunk nanzierungsstaatsvertrag)
z dnia 26 listopada 1996 r. (GVBl. NRW 1996, str. 484). Wysoko opat jest formalnie zatwierdzana przez parlamenty i rzdy krajów zwizkowych.
20. Na podstawie porozumienia administracyjnego nadawcy publiczni utworzyli central
poboru opat, Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
(zwan dalej „GEZ”). GEZ stanowi jednostk prawa publicznego majc w szczególnoci za zadanie pobór i rozliczenie opat. Jednostka ta nie ma osobowoci prawnej
ani zdolnoci do podejmowania czynnoci prawnych i dziaa w imieniu i na rachunek
ró nych nadawców regionalnych. Jednak e w zakresie poboru opat od obywateli
GEZ wydaje decyzje nakadajce obowizek zapaty stanowice akty administracji
publicznej. W zwizku z tym w przypadku braku uiszczenia opaty, zgodnie z § 7
ust. 6 umowy pastwowej w sprawie opat, „decyzje dotyczce zalegych opat abonamentowych s wykonywane w administracyjnym postpowaniu egzekucyjnym.
Nadawcy regionalni uprawnieni do opat maj prawo do kierowania wniosków o pomoc w egzekucji bezporednio do organu waciwego ze wzgldu na miejsce pobytu
lub miejsce staego zamieszkania du nika opaty […]”.
21. Kontrola i ustalanie potrzeb nansowych zgaszanych przez nadawców publicznych
zostay powierzone niezale nej komisji, Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (zwanej dalej „KEF”). Komisja ta,
w której skad wchodzi szesnastu niezale nych rzeczoznawców, otrzymuje i analizuje szacunki w zakresie potrzeb przedstawione przez nadawców publicznych i omawia je z ich przedstawicielami. Komisja ta co dwa lata przedstawia raport stanowicy
podstaw dla formalnych decyzji w przedmiocie kwoty opat wydawanych przez parlamenty i rzdy krajów zwizkowych. Procedura ta, w której obecnie bierze udzia
KEF, zostaa wprowadzona po wydaniu przez Bundesverfassungsgericht wyroku
z dnia 22 lutego 1994 r., na mocy którego procedura wydawania decyzji w przedmiocie kwoty opaty przez premierów krajów zwizkowych bez udziau niezale nej
komisji nie gwarantowaa niezale noci zamierzonej w konstytucji.
22. Wpywy z opat s rozdzielane w szczególnoci pomidzy nadawców publicznych
i instytucje medialne danych krajów zwizkowych.

Post powanie przed sdem krajowym i pytania prejudycjalne
23. W sierpniu 2005 r. GEZ zwrócia si pisemnie do jedenastu przedsibiorstw oferujcych usugi porzdkowe o zo enie wi cych ofert dotyczcych wiadczenia usug
porzdkowych w lokalach poo onych w Kolonii. Nie przeprowadzono formalnego
przetargu zgodnego z przepisami wspólnotowymi. Jako przewidywany czas trwania
umowy wskazano okres od 1 marca 2006 r. do 31 grudnia 2008 r., przy czym w braku
wypowiedzenia miaa ona ulec przedu eniu na jeden rok. GEZ okrelia wysoko
rocznych wydatków na ponad 400 000 EUR.
24. W listopadzie 2005 r. GEWA – Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH
– jedno z przedsibiorstw, z którymi skontaktowano si w ramach zaproszenia do skadania ofert, zostao przez GEZ poinformowane o odmowie udzielenia zamówienia.
Prezentujc stanowisko, wedle którego GEZ powinna bya, jako instytucja zamawiajca, przeprowadzi zgodny z przepisami wspólnotowymi przetarg na usugi porzdkowe, wskazane przedsibiorstwo wnioso odwoanie do izby zamówie publicznych
przy Bezirksregierung Köln. Sd ten uwzgldni skarg, orzekajc, e sporna usuga
nie mieci si w ramach rzeczywistej dziaalnoci nadawczej i jest w zwizku z tym
objta wspólnotowym prawem w dziedzinie zamówie publicznych.
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25. Nadawcy publiczni odwoali si od tego orzeczenia do izby zamówie publicznych
Oberlandesgericht Düsseldorf, podnoszc, e nie s oni instytucjami zamawiajcymi,
poniewa publiczna dziaalno nadawcza jest nansowana w przewa ajcej czci
z opat uiszczanych przez widzów i brak jest jakiegokolwiek nansowania lub kontroli ze strony pastwa.
26. Sd krajowy stwierdza, e przesanki zwizane z de nicj „podmiotu prawa publicznego”, zawarte w art. 1 lit. b) akapit drugi tiret pierwsze i drugie dyrektywy 92/50
oraz w art. 1 ust. 9 akapit drugi lit. a) i b) dyrektywy 2004/18, zostay w niniejszej
sprawie spenione, bowiem nadawcy publiczni zostali utworzeni w szczególnym celu
zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, który nie ma charakteru przemysowego lub handlowego, oraz maj oni osobowo prawn. W pozostaym zakresie sd
ten wskazuje odnonie do trzech alternatywnych przesanek zawartych odpowiednio
w art. 1 lit. b) akapit drugi tiret trzecie dyrektywy 92/50 i w art. 1 ust. 9 akapit drugi
lit. c) dyrektywy 2004/18, e dwie ostatnie z tych przesanek nie zostay spenione,
poniewa pastwo nie wykonuje nadzoru nad administracj tych podmiotów i nie ma
równie jakiegokolwiek wpywu na mianowanie ich organów zarzdu. Nale y wobec
tego zbada , czy dziaalno nadawców, o których mowa, jest nansowana w przewa ajcej czci przez pastwo lub przez inne instytucje zamawiajce, co wizaoby
si z tym, e mogliby oni zosta uznani za „podmioty prawa publicznego”, a zatem
za „instytucje zamawiajce”.
27. Sd krajowy wskazuje w tym kontekcie, e w aktualnym niemieckim orzecznictwie
i doktrynie przesanka „ nansowania w przewa ajcej czci przez pastwo” wymaga wystpienia bezporedniego zwizku przyczynowego pomidzy nansowaniem
a pastwem. Stanowisko to przyjmuje jako wyczne kryterium pastwowe ródo
lub pochodzenie rodków, a wic okoliczno , e pochodz one z bud etu pastwa,
i nie uwzgldnia faktu, e nao enie opaty na konsumentów zostao oparte na akcie prawnym, ani faktu, e pobór tej opaty jest dokonywany przy wykorzystaniu
delegacji uprawnie wadzy publicznej. Zgodnie z tym stanowiskiem, bezporednie
nansowanie przez pastwo musi ponadto umo liwia pastwu lub innym organom
administracji publicznej wywieranie konkretnego wpywu na ró ne procedury udzielania zamówie publicznych przeprowadzane przez podmiot nansowany.
28. Zgodnie z innym stanowiskiem orzecznictwa i doktryny, które podziela sd krajowy,
istnienie ustawowej podstawy, na mocy której osoby prywatne s zobowizane do
uiszczenia opaty, jest wystarczajce do przyjcia, e speniona zostaa przesanka
„ nansowania przez pastwo” dziaalnoci nadawców, o których mowa. Wspólnotowe przepisy dotyczce udzielania zamówie publicznych miayby wobec tego
zastosowanie do nadawców nansowanych z opat obowizkowych, którzy nie s
w zwizku z tym poddani prawom rynku. Ponadto, wedle tego stanowiska, konstytucyjny obowizek neutralnoci pastwa wzgldem ksztatowania programu tych
nadawców nie wymaga, aby ich zamówienia niezwizane z ich gówn misj byy
wyczone z zakresu stosowania przepisów wspólnotowych.
29. Majc na uwadze powy sze, Oberlandesgericht Düsseldorf postanowi zawiesi postpowanie i zwróci si do Trybunau z nastpujcymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1) Czy przesank » nansowania przez pastwo« zawart w art. 1 ust. 9 akapit drugi
lit. c) wariant pierwszy dyrektywy 2004/18/WE nale y interpretowa w ten sposób, e z uwagi na spoczywajcy na pastwie konstytucyjny obowizek zapewnienia niezale noci nansowania i istnienia nadawców porednie nansowanie
nadawców z opat nao onych przez pastwo na osoby posiadajce odbiorniki
stanowi nansowanie, o którym mowa w powoanym przepisie?
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2) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzcej na pytanie pierwsze, czy art. 1 ust. 9
akapit drugi lit. c) wariant pierwszy dyrektywy 2004/18/WE nale y interpretowa w ten sposób, e przesanka » nansowania przez pastwo« wymaga wystpienia bezporedniego wpywu pastwa przy udzielaniu zamówie przez podmioty nansowane ze rodków pastwowych?
3) W razie udzielenia odpowiedzi przeczcej na drugie pytanie, czy art. 1 ust. 9 akapit drugi lit. c) w zwizku z art. 16 lit. b) dyrektywy 2004/18/WE nale y interpretowa w ten sposób, e jedynie usugi wymienione w art. 16 lit. b) nie s objte
zakresem tej dyrektywy, a inne usugi, które nie s cile zwizane z tworzeniem
programów, lecz maj charakter pomocniczy, s objte zakresem tej dyrektywy
(argument a contrario)?”.

W przedmiocie pyta prejudycjalnych
Uwagi wstpne
30. Pytania przedstawione przez sd krajowy dotycz przepisów dyrektywy 2004/18.
Majc jednak na uwadze, e okolicznoci faktyczne sprawy przed sdem krajowym s
objte ratione temporis dyrektyw 92/50, Trybuna rozpatrzy spraw i udzieli odpowiedzi na podstawie odpowiednich przepisów dyrektywy 92/50, uwzgldniajc pewne wyjanienia zawarte w dyrektywie 2004/18. W ka dym razie przepisy dyrektywy
2004/18 oraz zasady le ce u ich podstaw s pod wzgldem treci identyczne z przepisami i zasadami poprzednich dyrektyw. Dyrektywa 2004/18 stanowi przeredagowanie
ju wczeniej istniejcych przepisów. W zwizku z tym brak jest powodów, które mogyby uzasadnia odmienne stanowiska pod rzdami nowej dyrektywy.
31. Nale y wskaza , e jakkolwiek niemiecki system nansowania nadawców publicznych wyklucza co do zasady wywieranie na nadawców jakiegokolwiek wpywu politycznego ze strony organów pastwowych, to okoliczno ta nie wystarcza, aby
niniejsz spraw rozpatrywa wycznie z takiego punktu widzenia, e z de nicji
brak jest mo liwoci wywierania takiego wpywu przez pastwo. Dla celów jednolitej wykadni i stosowania prawa wspólnotowego oraz realizacji celów traktatu WE
nale y bowiem mie równie na uwadze inne aspekty, takie jak swoboda przepywu
i otwarcie rynku.
W przedmiocie pytania pierwszego
32. W pytaniu tym zwrócono si do Trybunau z wnioskiem o dokonanie wykadni pojcia
„ nansowania w przewa ajcej czci przez pastwo” lub przez inne jednostki publiczne, zawartego w art. 1 lit. b) akapit drugi tiret trzecie wariant pierwszy dyrektywy 92/50
celem uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy przesanka ta jest speniona, gdy dziaalno nadawców publicznych, takich jak w postpowaniu przed sdem krajowym, jest
nansowana w przewa ajcej czci z opat nao onych, obliczanych i pobieranych
wedug zasad takich jak omawiane w postpowaniu przed sdem krajowym.
33. Nale y na wstpie wskaza , w zakresie dotyczcym przesanki „w przewa ajcej
czci”, i bezsporne jest, e w wietle orzecznictwa Trybunau przesanka ta zostaa
speniona, poniewa wpywy wskazanych nadawców publicznych pochodz w czci przekraczajcej poow z opaty stanowicej przedmiot sprawy przed sdem krajowym (zob. podobnie wyrok z dnia 3 padziernika 2000 r. w sprawie C-380/98
University of Cambridge, Rec. str. I-8035, pkt 30).
34. Nale y ponadto wskaza , e brzmienie art. 1 lit. b) akapit drugi tiret trzeci wariant
pierwszy dyrektywy 92/50 w ogóle nie precyzuje, w jaki sposób ma si odbywa
nansowanie, o którym mowa w tym przepisie. W szczególnoci dla spenienia zawartej w tym przepisie przesanki nie jest wymagane, aby dziaalno nadawców
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bya nansowana bezporednio przez pastwo lub przez inn jednostk publiczn.
Analiza sposobów nansowania nie powinna si w zwizku z tym ogranicza do sposobów wskazanych przez niektóre strony, których dotyczy niniejsze postpowanie.
35. Aby dokona wykadni pojcia „ nansowania przez pastwo” lub przez inn jednostk publiczn, nale y odwoa si do celu dyrektyw wspólnotowych w dziedzinie
zamówie publicznych, w ksztacie ustalonym w orzecznictwie Trybunau.
36. Zgodnie z tym orzecznictwem, celem dyrektyw w dziedzinie zamówie publicznych
jest uniknicie ryzyka preferencyjnego traktowania krajowych oferentów lub kandydatów przy udzielaniu zamówie publicznych przez instytucje zamawiajce i jednoczenie wykluczenie sytuacji, w których podmioty nansowane lub kontrolowane
przez pastwo, jednostki samorzdu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego mogyby si kierowa kryteriami pozagospodarczymi (ww. wyrok w sprawie
University of Cambridge, pkt 17 oraz cytowane orzecznictwo).
37. Trybuna ponownie wskaza te cele, dodajc, e w ich wietle pojcie „instytucji
zamawiajcej” wcznie z pojciem „podmiotu prawa publicznego” powinny by
interpretowane w sposób funkcjonalny (wyrok z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie
C-237/99 Komisja przeciwko Francji, Rec. str. I-939, pkt. 42 i 43 oraz cytowane tam
orzecznictwo).
38. Trybuna orzek bowiem, e przeprowadzenie na szczeblu wspólnotowym koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych ma na celu zniesienie przeszkód
w swobodnym przepywie usug i towarów i w zwizku z tym ochron interesów
podmiotów gospodarczych majcych siedzib w danym pastwie czonkowskim,
którzy zamierzaj przedstawi ofert w zakresie swych towarów lub usug instytucjom zamawiajcym majcym siedzib w innym pastwie czonkowskim (ww. wyroki w sprawie University of Cambridge, pkt 16 oraz w sprawie Komisja przeciwko
Francji, pkt 41).
39. W bardziej szczegóowym kontekcie zamówie publicznych na usugi Trybuna
podkreli ten sam cel podstawowy, a mianowicie swobodny przepyw usug oraz
otwarcie na niezakócon i jak najszersz konkurencj we wszystkich pastwach
czonkowskich (zob. podobnie wyrok z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie C-26/03
Stadt Halle i RPL Lochau, Rec. str. I-1, pkt 44 i 47).
40. W wietle tych wanie celów i wedle tych kryteriów nale y dokonywa oceny sposobu nansowania nadawców publicznych, jak ci, o których mowa w postpowaniu
przed sdem krajowym, w zwizku z czym pojcie „ nansowania przez pastwo”
równie powinno by interpretowane w sposób funkcjonalny.
41. W tym kontekcie nale y wskaza w pierwszej kolejnoci, e podstawa omawianej opaty zapewniajcej w przewa ajcej czci nansowanie dziaalnoci nadawców zostaa ustanowiona w umowie pastwowej dotyczcej dziaalnoci nadawczej,
a wic w akcie prawa publicznego. Zostaa ona przewidziana oraz nao ona z mocy
prawa i nie wynika ze stosunku umownego zawartego pomidzy nadawcami i konsumentami. Obowizek uiszczenia tej opaty powstaje w zwizku z samym faktem posiadania odbiornika i nie stanowi wiadczenia wzajemnego wzgldem rzeczywistego
korzystania z usug wiadczonych przez wskazanych nadawców.
42. Nale y nastpnie wskaza , e równie okrelenie kwoty opaty nie wynika ze stosunku umownego pomidzy nadawcami, o których mowa w postpowaniu przed
sdem krajowym, a konsumentami. Zgodnie z umow pastwow w sprawie nansowania nadawców, kwota ta zostaa okrelona w formalnej decyzji przyjtej przez
parlamenty i rzdy krajów zwizkowych na podstawie raportu sporzdzonego przez
KEF w zwizku z owiadczeniem o potrzebach nansowych zo onym przez samych
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nadawców. Parlamenty i rzdy krajów zwizkowych mog, nie naruszajc zasady
wolnoci nadawców, nie zastosowa si do zalece KEF, jednak wycznie w razie
wystpienia cile okrelonych powodów, a mianowicie gdy kwota opaty stanowi
dla konsumentów niewspómierny ci ar nansowy ze wzgldu na ogóln sytuacj
gospodarcz i spoeczn i mo e zagrozi ich dostpowi do informacji (zob. wyrok
w sprawie Bundesverfassungsgericht z dnia 11 wrzenia 2007 r., BvR 2270/05, BvR
809/06 i BvR 830/06).
43. Nawet gdyby parlamenty i rzdy krajów zwizkowych musiay stosowa si do zalece KEF bez mo liwoci wprowadzania jakichkolwiek zmian, równie wówczas mechanizm okrelania opat byby ustanawiany przez pastwo, które w tym przypadku
przekazaoby uprawnienia wadzy publicznej komisji ekspertów.
44. Co si tyczy sposobu pokrycia opaty, z umowy pastwowej w sprawie opat wynika,
e jej pobór jest dokonywany przez GEZ, która dziaa na rachunek nadawców publicznych moc decyzji nakadajcej obowizek zapaty, a wic w drodze wadztwa
publicznego. W zwizku z tym w przypadku zwoki w zapacie decyzje dotyczce
zalegych opat staj si przedmiotem administracyjnego postpowania egzekucyjnego, a dany nadawca publiczny mo e jako wierzyciel skierowa wniosek o pomoc
w egzekucji bezporednio do waciwego organu. Z tego wzgldu nadawcy, o których mowa, korzystaj w tym zakresie z uprawnie wadzy publicznej.
45. rodki uzyskiwane przez nadawców we wskazany sposób s przekazywane bez konkretnego wiadczenia wzajemnego w rozumieniu orzecznictwa Trybunau (zob. podobnie ww. wyrok University of Cambridge, pkt 23–25). adne umowne wiadczenie
wzajemne nie jest bowiem zwizane z tym przekazywaniem rodków, poniewa ani
zobowizanie do uiszczenia opaty, ani kwota tej opaty nie wynikaj z umowy pomidzy nadawcami publicznymi i konsumentami. Konsumenci s bowiem zobowizani
do uiszczania opaty jedynie w zwizku z posiadaniem odbiornika, niezale nie od korzystania z usugi oferowanej przez tych nadawców. W zwizku z tym konsumenci s
objci obowizkiem zapaty, nawet jeli nigdy nie korzystali z tych usug.
46. Nale y podkreli , e bezprzedmiotowy jest argument skar cych w postpowaniu
przed sdem krajowym, zgodnie z którym okoliczno , e opata zostaa ustanowiona w akcie prawnym, nie jest decydujca, gdy w przeciwnym razie wszyscy lekarze,
adwokacji i architekci prowadzcy dziaalno w Republice Federalnej Niemiec byliby „ nansowani przez pastwo”, poniewa wysoko ich honorariów jest okrelana
przez pastwo. Nawet jeli te honoraria s uregulowane przez pastwo, konsument
wstpuje w stosunki zobowizaniowe z czonkami tych zawodów zawsze ze swej
wolnej woli i uzyskuje rzeczywiste wiadczenie. Ponadto nansowanie dziaalnoci
osób wykonujcych wskazane wolne zawody nie jest zapewnione czy gwarantowane
przez pastwo.
47. Nale y ponadto wskaza , jak susznie podniosa Komisja Wspólnot Europejskich,
e w wietle wskazanej interpretacji funkcjonalnej nie nale y odmiennie ocenia sytuacji, w której rodki nansowe s przekazywane poprzez bud et pastwa, które
najpierw pobiera opat, a nastpnie udostpnia pochodzce z niej rodki nadawcom
publicznym w sytuacji, w której pastwo nadaje tym nadawcom prawo do pobierania
opat bezporednio.
48. Nale y w zwizku z tym stwierdzi , e nansowanie takie, jakie ma miejsce w sprawie przed sdem krajowym, wynikajce z aktu prawa publicznego, gwarantowane
przez pastwo i zapewniane poprzez mechanizm nakadania i poboru istniejcy w ramach uprawnie wadzy publicznej, spenia przesank „ nansowania przez pastwo” w kontekcie zastosowania przepisów wspólnotowych z dziedziny udzielania
zamówie publicznych.
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49. Ten sposób nansowania poredniego wystarcza do spenienia przesanki „ nansowania przez pastwo” przewidzianej w przepisach wspólnotowych i nie jest ponadto
konieczne, aby samo pastwo ustanowio lub wskazao publiczn lub prywatn instytucj waciw do poboru opat.
50. Na pierwsze pytanie nale y w zwizku z tym odpowiedzie , e art. 1 lit. b) akapit
drugi tiret trzecie wariant pierwszy dyrektywy 92/50 powinien by interpretowany
w ten sposób, e nansowanie w przewa ajcej czci przez pastwo ma miejsce
wówczas, gdy nadawcy publiczni, tacy jak w postpowaniu przed sdem krajowym,
s nansowani w przewa ajcej czci z opat ponoszonych przez posiadaczy odbiorników, nao onych, obliczanych i pobieranych wedug zasad takich jak omawiane w postpowaniu przed sdem krajowym.
W przedmiocie pytania drugiego
51. W pytaniu drugim sd krajowy zmierza do ustalenia, czy art. 1 lit. b) akapit drugi
tiret trzecie wariant pierwszy dyrektywy 92/50 powinien by interpretowany w ten
sposób, e w przypadku nansowania nadawców publicznych w sposób wskazany w ramach pierwszego pytania prejudycjalnego przesanka „ nansowania przez
pastwo” wymaga bezporedniej ingerencji pastwa lub innych wadz publicznych
przy udzielaniu przez nadawc zamówienia publicznego takiego jak w postpowaniu
przed sdem krajowym.
52. W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie nale y po pierwsze wskaza , e na podstawie brzmienia omawianego przepisu bezporednia ingerencja pastwa lub innego
podmiotu publicznego przy udzielaniu zamówienia publicznego nie jest wymagana
do spenienia przesanki „ nansowania przez pastwo”.
53. Co si tyczy po drugie kryterium zale noci podmiotu od wadz publicznych, rozwinitego w orzecznictwie Trybunau w zakresie dotyczcym trzech wariantów zawartych w art. 1 lit. b) akapit drugi tiret trzecie dyrektywy 92/50 (zob. podobnie wyrok
z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-44/96 Mannesmann Anlagenbau Austria i in.,
Rec. str. I-73, pkt 20), sd krajowy wskazuje na wy ej wymienione stanowisko, przyjte przez cz doktryny i orzecznictwa w Niemczech, zgodnie z którym zale no
ta oznacza, e wadza publiczna mo e wywiera konkretny wpyw na ró ne procedury udzielania zamówie publicznych.
54. Nale y w pierwszej kolejnoci wskaza , e pytanie o zale no nadawców od wadzy publicznej w sprawie przed sdem krajowym dotyczy jedynie tych zamówie
publicznych, które nie s zwizane z wykonywaniem waciwej misji publicznej tych
nadawców zagwarantowanej w niemieckiej konstytucji, a mianowicie ksztatowaniem i realizacj programów. Zamówienie, o którym mowa w sprawie przed sdem
krajowym, nie dotyczy tej waciwej funkcji nadawców.
55. Nale y nastpnie podkreli , e w niniejszej sprawie samo istnienie nadawców publicznych zale y od pastwa, jak wynika ze stwierdze zawartych w ramach analizy pierwszego pytania. Kryterium zale noci tych nadawców od pastwa jest wic
spenione bez koniecznoci wystpienia konkretnego wpywu wadzy publicznej na
ró ne decyzje nadawców w zakresie zamówie publicznych.
56. Ta zale no sensu largo nie wyklucza bowiem ryzyka, e przy braku poszanowania
przepisów wspólnotowych w dziedzinie zamówie publicznych nadawcy publiczni,
o których mowa w postpowaniu przed sdem krajowym, bd si kierowa wzgldami pozagospodarczymi, w szczególnoci traktujc na warunkach preferencyjnych
oferentów lub kandydatów krajowych. Nadawcy ci mog postpowa w ten sposób,
nie naruszajc wymogów przewidzianych w niemieckiej konstytucji, która tego nie
zabrania. Jak susznie wskazuje sd krajowy, obowizek zachowania przez pastwo
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neutralnoci w zakresie ksztatowania programów przez nadawców, zagwarantowany w niemieckiej konstytucji i interpretowany przez Bundesverfassungsgericht, nie
wymaga neutralnoci nadawców w zakresie udzielania zamówie publicznych. Takie
ryzyko byoby sprzeczne z celami przepisów wspólnotowych w dziedzinie udzielania zamówie publicznych wskazanymi w pkt 38 i 39 niniejszego wyroku.
57. Sd krajowy pyta ponadto, jakie znaczenie dla odpowiedzi na drugie pytanie prejudycjalne ma stanowisko przyjte przez Trybuna w pkt 21 powoanego powy ej
wyroku w sprawie University of Cambridge, zgodnie z którym o ile sposób nansowania danego podmiotu mo e wskazywa na cis zale no tego podmiotu od
innej instytucji zamawiajcej, to kryterium to nie zawsze jest decydujce. Nie ka de
przekazanie rodków przez instytucj zamawiajc prowadzi do powstania lub pogbienia szczególnego stosunku podporzdkowania lub zale noci. Jedynie wiadczenia dokonywane bez konkretnego wiadczenia wzajemnego, które nansuj lub
wspieraj poprzez pomoc pieni n dziaalno danego podmiotu, mog zosta zakwali kowane jako „ nansowanie publiczne”.
58. Nale y w tym kontekcie wskaza , w zakresie dotyczcym zale noci pomidzy
nadawcami a konsumentami, e z pkt 23–25 powoanego powy ej wyroku w sprawie
University of Cambridge wynika, i za „ nansowanie publiczne” mog zosta uznane wiadczenia rodków publicznych niezwizane z adnym umownym wiadczeniem wzajemnym. Jak zostao stwierdzone w pkt 45 niniejszego wyroku, w niniejszej sprawie adne umowne wiadczenie wzajemne nie jest zwizane ze rodkami
przekazywanymi nadawcom, których dotyczy postpowanie przed sdem krajowym,
poniewa ani obowizek uiszczenia opaty, ani jej kwota nie wynikaj z umowy pomidzy nadawcami a konsumentami. Ponadto obowizek uiszczania przez konsumentów opaty powstaje w zwizku z samym faktem posiadania odbiornika, nawet
jeli nie korzystaj oni z usugi wskazanych nadawców.
59. Brak jest równie w niniejszej sprawie konkretnego wiadczenia wzajemnego na
rzecz pastwa, poniewa jak susznie podkrela sd krajowy, nansowanie su y
w tych okolicznociach wyrównaniu ci arów powstaych w zwizku z wykonywaniem misji publicznej pastwa, polegajcej na zapewnieniu spoeczestwu dostpu
do informacji audiowizualnych w sposób pluralistyczny i obiektywny. W tych okolicznociach nadawcy, których dotyczy postpowanie przed sdem krajowym, nie
ró ni si od innych su b publicznych, które otrzymuj od pastwa subwencj za
wykonywanie zadania le cego w interesie publicznym.
60, W zwizku z tym na drugie pytanie prejudycjalne nale y odpowiedzie , e art. 1
lit. b) akapit drugi tiret trzecie wariant pierwszy dyrektywy 92/50 powinien by interpretowany w ten sposób, e w przypadku nansowania dziaalnoci nadawców
publicznych, takich jak w postpowaniu przed sdem krajowym, w sposób wskazany w ramach analizy pierwszego pytania prejudycjalnego przesanka „ nansowania przez pastwo” nie wymaga bezporedniej ingerencji pastwa lub innych wadz
publicznych przy udzielaniu przez nadawc zamówienia publicznego, takiego jak
w postpowaniu przed sdem krajowym.
W przedmiocie pytania trzeciego
61. W trzecim pytaniu prejudycjalnym sd krajowy zmierza do ustalenia, czy art. 1 lit. a)
pkt iv) w zwizku z art. 1 lit. b) akapit drugi tiret trzecie dyrektywy 92/50 nale y interpretowa w ten sposób, e jedynie zamówienia publiczne na usugi, których dotyczy
pierwszy ze wskazanych przepisów, s wyczone z zakresu stosowania tej dyrektywy.
62. Artyku 1 lit. a) pkt iv) dyrektywy 92/50 stanowi, e dyrektywa ta nie ma zastosowania do zamówie publicznych na usugi dotyczce waciwej funkcji nadawców,
a mianowicie ksztatowania i realizacji programów ze wzgldów o charakterze kultu-
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ralnym i spoecznym, wskazanych w jedenastym motywie dyrektywy 92/50 i w sposób bardziej szczegóowy w dwudziestym pitym motywie dyrektywy 2004/18, które
sprawiaj, i stosowanie dyrektywy nie jest w tych przypadkach waciwe.
63. Przepis ten, jak wskazuje rzecznik generalny w pkt 80 swej opinii, odzwierciedla ten
sam cel, który zawarty jest w konstytucji niemieckiej, a mianowicie zagwarantowanie realizacji misji spoecznej nadawców publicznych w sposób cakowicie niezale ny i bezstronny.
64. W zwizku z tym, e omawiany przepis stanowi odstpstwo od podstawowego celu
przepisów wspólnotowych w dziedzinie udzielania zamówie publicznych, wskazanego w pkt 39 niniejszego wyroku, a mianowicie swobodnego przepywu usug
i otwarcia na jak najszersz konkurencj, powinien on by interpretowany zaw ajco. Wobec tego jedynie zamówienia publiczne na usugi wskazane w art. 1 lit. a)
pkt iv) dyrektywy 92/50 s wyczone z zakresu jej stosowania. Jednak e usugi,
które w aden sposób nie dotycz dziaalnoci zwizanej z realizacj waciwej misji spoecznej nadawców publicznych, s w peni objte przepisami wspólnotowymi
w dziedzinie zamówie publicznych.
65. Stanowisko to potwierdza wymieniony powy ej dwudziesty pity motyw dyrektywy
2004/18, w którym w przedostatnim zdaniu zawarto wskazówk, i wyczenie stosowania tej dyrektywy nie powinno mie miejsca w przypadku dostaw urzdze technicznych niezbdnych do produkcji, koprodukcji oraz nadawania tych programów.
66. Nale y jednak wskaza , e rozwa ania te maj zastosowanie jedynie wówczas, gdy
ma miejsce konkretny przypadek zamówienia publicznego udzielanego przez podmiot
uznany za „instytucj zamawiajc” w rozumieniu art. 1 lit. b) dyrektywy 92/50.
67. W zwizku z tym na trzecie pytanie prejudycjalne nale y odpowiedzie , e art. 1
lit. a) pkt iv) dyrektywy 92/50 powinien by interpretowany w ten sposób, e zgodnie
z tym przepisem jedynie zamówienia publiczne na usugi w nim wskazane s wyczone z zakresu stosowania tej dyrektywy.

W przedmiocie kosztów
68. Dla stron postpowania przed sdem krajowym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sdem, do niego zatem nale y rozstrzygnicie o kosztach. Koszty poniesione w zwizku z przedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni poniesione przez strony postpowania przed sdem
krajowym, nie podlegaj zwrotowi.
Z powy szych wzgldów Trybuna (czwarta izba) orzeka, co nastpuje:
1) Artyku 1 lit. b) akapit drugi tiret trzecie wariant pierwszy dyrektywy Rady
92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszcej si do koordynacji procedur
udzielania zamówie publicznych na usugi powinien by interpretowany w ten
sposób, e nansowanie w przewa ajcej cz ci przez pastwo ma miejsce wówczas, gdy nadawcy publiczni, tacy jak w post powaniu przed sdem krajowym,
s nansowani w przewa ajcej cz ci z opat ponoszonych przez posiadaczy
odbiorników, nao onych, obliczanych i pobieranych wedug zasad takich jak
omawiane w post powaniu przed sdem krajowym.
2) Artyku 1 lit. b) akapit drugi tiret trzecie wariant pierwszy dyrektywy 92/50
powinien by interpretowany w ten sposób, e w przypadku nansowania dziaalnoci nadawców publicznych, takich jak w post powaniu przed sdem krajowym, w sposób wskazany w ramach analizy pierwszego pytania prejudycjalnego
przesanka „ nansowania przez pastwo” nie wymaga bezporedniej ingerencji
pastwa lub innych wadz publicznych przy udzielaniu przez nadawc zamówienia publicznego takiego jak w post powaniu przed sdem krajowym.
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3) Artyku 1 lit. a) pkt iv) dyrektywy 92/50 powinien by interpretowany w ten sposób, e zgodnie z tym przepisem jedynie zamówienia publiczne na usugi w nim
wskazane s wyczone z zakresu stosowania tej dyrektywy.
Podpisy

* Jzyk postpowania: niemiecki.
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Orzeczenie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie C-532/03
Komisja przeciwko Irlandii
WYROK TRYBUNAU (wielka izba)
z dnia 18 grudnia 2007 r.(*)
Uchybienie zobowizaniom pastwa czonkowskiego – Zamówienia publiczne – Artykuy 43 WE i 49 WE – Transport ratowniczy zapewniany przy pomocy ambulansów
ratunkowych
W sprawie C-532/03
majcej za przedmiot skarg o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego, wniesion w dniu 19 grudnia 2003 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich, reprezentowana przez K. Wiednera oraz X. Lewisa,
dziaajcych w charakterze penomocników, wspieranych przez J. Flynna, QC, z adresem
do dorcze w Luksemburgu,
strona skar ca,
przeciwko
Irlandii, reprezentowanej przez D. O’Hagana, dziaajcego w charakterze penomocnika, wspieranego przez A. Collinsa i E. Regana, SC, oraz C. O’Toole’a, barrister, z adresem do dorcze w Luksemburgu,
strona pozwana,
popieranej przez:
Królestwo Niderlandów, reprezentowane przez H. G. Sevenster, C. Wissels oraz przez
P. van Ginnekena, dziaajcych w charakterze penomocników,
interwenient,

TRYBUNA (wielka izba),
w skadzie: V. Skouris, prezes, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G.
Arestis (sprawozdawca) i U. Lõhmus, prezesi izb, J. N. Cunha Rodrigues, R. Silva de
Lapuerta, J. Makarczyk, M. Ileši, J. Malenovský i J. Kluka, sdziowie,
rzecznik generalny: C. Stix-Hackl,
sekretarz: K. Sztranc-Sawiczek, administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4 kwietnia
2006 r.,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 14 wrzenia
2006 r.,
wydaje nastpujcy

Wyrok
1. W skardze do Trybunau Komisja Wspólnot Europejskich wnosi o stwierdzenie, e
zezwalajc Dublin City Council (radzie miejskiej Dublina, zwanej dalej „DCC”),
bdcej nastpc Dublin Corporatio n Fire Brigade, na wiadczenie usug transportu
ratowniczego zapewnianego przy pomocy ambulansów ratunkowych bez uprzedniej publikacji ogoszenia o zamówieniu przez Eastern Regional Health Authori-
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ty (wschodni regionalny urzd ds. zdrowia, zwany dalej „Authority”), poprzednio
Eastern Health Board, Irlandia uchybia zobowizaniom, które na niej ci  na mocy
art. 43 WE i 49 WE oraz zasadom ogólnym prawa wspólnotowego.

Ramy prawne
Uregulowania wspólnotowe
2. Przepisy regulujce udzielanie zamówie publicznych na usugi zostay zawarte w dyrektywie Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszcej si do koordynacji
procedur udzielania zamówie publicznych na usugi (Dz.U. L 209, str. 1), zmienionej dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/WE z dnia 13 padziernika
1997 r. (Dz.U. L 328, str. 1, zwanej dalej „dyrektyw 92/50”). Artyku 1 lit. a) dyrektywy 92/50 przewiduje midzy innymi, e zamówienia publiczne na usugi oznaczaj umowy o charakterze odpatnym, zawierane na pimie pomidzy usugodawc
a instytucj zamawiajc.
Uregulowania krajowe
3. Majcy zastosowanie do niniejszej sprawy art. 65 ust. 1 Health Act 1953 (ustawy
z 1953 r. o zdrowiu publicznym, zwanej dalej „Health Act”), w brzmieniu obowizujcym w 1999 r., stanowi:
„Urzd ds. opieki zdrowotnej mo e, z zastrze eniem ogólnych wytycznych Ministra
oraz na warunkach przez ten urzd okrelonych, wesprze ka dy podmiot wiadczcy lub oferujcy wiadczenie usug podobnych lub pomocniczych w stosunku do
usug, które mog by wiadczone przez ten urzd, w nastpujcy z wymienionych
sposobów:
a) przez udzia w kosztach poniesionych przez ten podmiot.”
4. Artyku 57 Health Act 1970 stanowi:
„Urzd ds. opieki zdrowotnej mo e poczyni uzgodnienia w zakresie zapewnienia
ambulansów ratunkowych lub innych rodków transportu su cych przewo eniu
pacjentów […].”
5. Zgodnie z art. 25 Fire Services Act 1981 (ustawy z 1981 r. o usugach ochrony przeciwpo arowej):
„Organ odpowiedzialny za ochron przeciwpo arow mo e prowadzi lub uczestniczy w prowadzeniu wszelkich akcji w nagych przypadkach, niezale nie od mo liwoci wystpienia zagro enia po arowego, i w zwizku z tym podejmowa czynnoci, które uzna za stosowne, w zakresie ratownictwa lub zapewnienia ochrony osób
i mienia”.
6. Artyku 9 ust. 1 lit. a) Fire Services Act 1981 stanowi, e organem odpowiedzialnym za ochron przeciwpo arow jest do celów wspomnianej ustawy „the council of
a county”.

Okolicznoci faktyczne le ce u podstaw sporu i post powanie poprzedzajce
wniesienie skargi
7. DCC, która jest odpowiedzialna za stra po arn w Dublinie, wiadczy usugi transportu ratowniczego zapewnianego przy pomocy ambulansów ratunkowych w stre e
podlegajcej Authority, midzy innymi na terenia miasta Dublin. Do roku 1960 zapewniaa wiadczenie tych usug jako organ ds. opieki zdrowotnej, nastpnie jako
organ administracji lokalnej za porednictwem podlegajcej jej staej su by ochrony
przeciwpo arowej.
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8. Na podstawie art. 65 Health Act i w celu zapewnienia udziau nansowego w wiadczeniu usug transportu ratowniczego zapewnianego przy pomocy ambulansów ratunkowych, East Coast Area Health Board – urzd odpowiedzialny za ochron zdrowia, odrbny od Authority i który peni swe funkcje na podstawie delegacji udzielonej przez Authority – dokonuje corocznych wpat na rzecz DCC, których ostateczna
kwota jest ustalana w wyniku negocjacji midzy DCC a tym urzdem.
9. W czerwcu 1998 r. Eastern Health Board i Dublin Corporation Fire Brigade sporzdzili projekt porozumienia dotyczcego wiadczenia usug transportu ratowniczego
zapewnianego przy pomocy ambulansów ratunkowych. Na pocztku 2003 r., czyli
w momencie upywu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii, wspomniany
projekt okrela zasady nansowania ustalone midzy tymi dwoma jednostkami i stanowi przegld zarzdzania wydatkami publicznymi zwizanymi z tym projektem.
10. Omawiany projekt porozumienia sta si przedmiotem skargi wniesionej do Komisji,
w której podkrelono, e powinien on by stanowi przedmiot uprzedniego ogoszenia, zgodnie z wymogami dyrektywy 92/50. Zainicjowana wymiana korespondencji
midzy Komisj a wadzami irlandzkimi miaa na celu ustalenie czy istniaa umowa,
do której miaby zastosowanie obowizek uprzedniego ogoszenia.
11. Stwierdziwszy, e wiadczenie na rzecz Authority usug transportu ratowniczego zapewnianego przy pomocy ambulansów ratunkowych i wykonywanych na podstawie
porozumienia zawartego bez uprzedniego ogoszenia nie byo zgodne z postanowieniami art. 43 WE i 49 WE, Komisja wszcza na podstawie art. 226 WE postpowanie
w przedmiocie stwierdzenia uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego.
12. Po wezwaniu Irlandii do przedstawienia uwag, w dniu 17 grudnia 2002 r. Komisja
wydaa uzasadnion opini, wzywajc to pastwo czonkowskie do przyjcia niezbdnych rodków celem zastosowania si do niej w terminie dwóch miesicy od jej
dorczenia.
13. Uznawszy odpowied Irlandii na uzasadnion opini za niewystarczajc, Komisja
postanowia wnie skarg w niniejszej sprawie.

W przedmiocie skargi
Argumentacja stron
14. Komisja podnosi, e mechanizm, zgodnie z którym usugi transportu ratowniczego
zapewnianego przy pomocy ambulansów ratunkowych s wiadczone przez DCC,
na mocy porozumienia zawartego z Authority i bez jakiegokolwiek ogoszenia
w tym wzgldzie stanowi naruszenie art. 43 WE i 49 WE oraz zasad ogólnych prawa
wspólnotowego.
15. Zdaniem Komisji, wobec braku umowy na pimie wiadczenie takich usug wykracza poza zakres stosowania dyrektywy 92/50. Omawiany mechanizm powinien jednak zosta poddany analizie pod ktem podstawowych swobód oraz zasad ogólnych
prawa wspólnotowego, do których nale y zasada przejrzystoci.
16. Powoujc si na wyrok z dnia 9 lipca 1987 r. w sprawach poczonych od 27/86 do
29/86 CEI i Bellini (Rec. str. 3347) Komisja zauwa a, e prawo wspólnotowe znajduje
w peni zastosowanie do sytuacji, które nie s objte dyrektywami w sprawie zamówie publicznych. Dodaje, e zgodnie z pkt od 60 do 62 wyroku z dnia 7 grudnia 2000 r.
w sprawie C-342/98 Telaustria i Telefonadress (Rec. str. I-10745) poszanowanie postanowie traktatu WE odnoszcych si ogólnie do podstawowych swobód i w szczególnoci do zasady niedyskryminacji ze wzgldu na przynale no pastwow pociga za
sob midzy innymi obowizek przejrzystoci, który pozwala na otwarcie rynku usug
na konkurencj oraz na kontrol bezstronnoci postpowa przetargowych.
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17. Komisja jest zdania, e powy sze rozwa ania odnosz si do wiadczenia usug
transportu ratowniczego zapewnianego przy pomocy ambulansów ratunkowych.
Zwraca uwag, e DCC wiadczy te usugi za wynagrodzeniem i z inicjatywy
Authority. Sprawdzajc, czy wiadczone usugi odpowiadaj jej wymaganiom, a take kontrolujc kwoty, jakie wypaci tytuem wynagrodzenia za nie, Authority odgrywa bowiem aktywn rol. Komisja wskazuje równie , e wkad nansowy Authority
wydaje si pokrywa niemal cao wydatków ponoszonych przez DCC w zwizku
ze wiadczeniem tych usug.
18. Irlandia kwestionuje zarzucane jej uchybienie zobowizaniom pastwa czonkowskiego.
19. Podczas rozprawy pozwane pastwo czonkowskie wskazao, e niniejszy spór dotyczy usug z zakresu ratownictwa medycznego („mobile emergency medical service”),
które musz by wiadczone jako usuga publiczna. Irlandia podnosi, e Komisja nie
dowioda, i DCC wiadczy usugi transportu ratowniczego zapewnianego przy pomocy ambulansów ratunkowych z inicjatywy Authority, ani nie wykazaa, e porozumienie zawarte midzy Authority a DCC stanowi udzielenie „zamówienia publicznego”.
20. Jeli chodzi o nansowanie tych usug, Irlandia twierdzi, e Authority w nim uczestniczy w ramach wykonywania swych funkcji, zgodnie z przepisami Health Act, oraz
e jego wkad nansowy pokrywa jedynie cz wydatków ponoszonych przez DCC.
W omawianym przypadku brak jest ustalonej ceny i Authority stara si kontrolowa
lub ogranicza kwoty, które na mocy ustawy jest upowa niony wypaca na rzecz
DCC z tytuu jego udziau w kosztach tych usug.
21. Irlandia utrzymuje, e art. 25 Fire Services Act 1981 specjalnie powierza DCC uprawnienia ustawowe w zakresie wiadczenia usug transportu ratowniczego zapewnianego przy pomocy ambulansów ratunkowych. Jak twierdzi, DCC wiadczya te usugi
w ramach swych uprawnie jako organu administracji lokalnej, który – na mocy prawa
krajowego – jest tak e organem odpowiedzialnym za ochron przeciwpo arow.
22. Irlandia podnosi, e okoliczno , i usugi transportu ratowniczego zapewnianego
przy pomocy ambulansów ratunkowych oraz usugi z zakresu ochrony przeciwpo arowej s skupione w ramach jednego podmiotu publicznego, stanowi korzy
z punktu widzenia zdrowia publicznego i bezpieczestwa publicznego, gdy wszyscy czonkowie poczonych zespoów transportu ratowniczego zapewnianego przy
pomocy ambulansów ratunkowych oraz ochrony przeciwpo arowej przechodz
szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego.
23. Ponadto, Irlandia zauwa a, e zgodnie z wyrokiem Trybunau z dnia 27 wrzenia
1988 r. w sprawie 263/86 Humbel i Edel (Rec. str. 5365) usugi te, które objte s
zakresem zastosowania zacznika 1 B do dyrektywy 92/50, nie nale  do wiadcze
normalnie spenianych za wynagrodzeniem i podlegajcych z tego tytuu art. 43 WE
i 49 WE.
24. Co si tyczy ewentualnej dyskryminacji ze wzgldu na przynale no pastwow,
Irlandia zwraca uwag, e jej prawo krajowe nie zakazuje podmiotom wiadczcym
usugi w zakresie transportu ratowniczego zapewnianego przy pomocy ambulansów
ratunkowych, pochodzcym z innego pastwa czonkowskiego, ustanowienia dziaalnoci lub wiadczenia usug w Irlandii.
25. Pozwane pastwo czonkowskie twierdzi bowiem, e Komisja nie wskazaa adnego
przepisu wprowadzajcego bezporedni lub poredni dyskryminacj, ani w Fire
Services Act 1981 ani w Health Act. Irlandia powouje si w tym zakresie na wyrok
z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie C-70/95 Sodemare i in. (Rec. str. I-3395), w którym Trybuna orzek, i zastrze enie udziau w systemie pomocy spoecznej w zakresie udostpniania domów opieki dla osób starszych na rzecz podmiotów prywatnych
niemajcych celów zarobkowych nie jest sprzeczne z zasad równego traktowania.
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26. Irlandia dodaje, e art. 43 WE i 49 WE nie znajduj zastosowania, gdy usugi stanowice przedmiot niniejszej sprawy s „usugami wiadczonymi w ogólnym interesie
gospodarczym” oraz e ich nansowanie ze rodków publicznych ogranicza si cile do tego, co jest niezbdne do pokrycia rzeczywistych kosztów takich usug.
27. Królestwo Niderlanów, które na mocy postanowienia prezesa Trybunau z dnia
15 czerwca 2004 r. zostao dopuszczone do udziau w postpowaniu w charakterze
interwenienta popierajcego dania Irlandii twierdzi, e zasada przejrzystoci nie
ma zastosowania do sytuacji niewykazujcej adnego zwizku z rynkiem wewntrznym, w niniejszym przypadku – swobod wiadczenia usug. Tytuem ewentualnym
to pastwo czonkowskie podnosi, e nawet je eli Trybuna miaby orzec, i zasada
przejrzystoci musi by respektowana, kiedy dyrektywa 92/50 nie ma zastosowania,
do pastw czonkowskich nale y sprecyzowanie pojcia „odpowiedniego poziomu
jawnoci”.
Ocena Trybunau
28. Tytuem wstpu nale y stwierdzi , e – jak wynika z da skargi – niniejsze postpowanie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego nie dotyczy zastosowania dyrektywy 92/50, lecz tego, czy wiadczenie przez
DCC, bez uprzedniego ogoszenia, usug transportu ratowniczego zapewnianego przy
pomocy ambulansów ratunkowych jest sprzeczne z podstawowymi postanowieniami
traktatu, a dokadniej ze swobodami przedsibiorczoci i wiadczenia usug, którym
powicone s odpowiednio art. 43 WE i 49 WE.
29. Z orzecznictwa Trybunau wynika, e – bez uszczerbku dla ci cego na pastwach
czonkowskich na mocy art. 10 WE obowizku uatwienia Komisji wykonywania
jej zada, polegajcych zgodnie z art. 211 WE midzy innymi na czuwaniu nad stosowaniem postanowie traktatu, jak równie przepisów przyjtych przez instytucje
na jego podstawie (wyrok z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie C-494/01 Komisja
przeciwko Irlandii, Rec. str. I-3331, pkt 42) - w ramach postpowania w przedmiocie stwierdzenia uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego to Komisja
zobowizana jest do wykazania istnienia zarzucanego uchybienia. Ona te powinna
dostarczy Trybunaowi dowodów potrzebnych do zwery kowania przeze istnienia tego uchybienia, przy czym nie mo e opiera si na jakimkolwiek domniemaniu
(zob. w szczególnoci wyroki: z dnia 25 maja 1982 r. w sprawie 96/81 Komisja
przeciwko Niderlandom, Rec. str. 1791, pkt 6; z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
C-404/00 Komisja przeciwko Hiszpanii, Rec. str. I-6695, pkt 26 i z dnia 26 kwietnia
2007 r. w sprawie C-135/05 Komisja przeciwko Wochom, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 26).
30. Komisja twierdzi, e utrzymanie w mocy porozumienia midzy DCC a Authority,
w braku jakiegokolwiek uprzedniego ogoszenia, stanowi naruszenie postanowie
traktatu i co za tym idzie zasad ogólnych prawa wspólnotowego, w szczególnoci
zasady przejrzystoci.
31. Na poparcie swej tezy Komisja podnosi, e nawet w braku umowy na pimie okrelajcej zasady, zgodnie z którymi DCC powinna wiadczy usugi, korespondencja
zaczona do pisma z dnia 19 wrzenia 2002 r. wskazuje, i skala tych usug i zasady
ich wynagradzania zostay przeanalizowane przez strony i sformalizowane w projekcie
porozumienia sporzdzonym w czerwcu 1998 r. Dokadniej rzecz ujmujc, w pimie
z dnia 15 stycznia 1999 r., zaczonym do pisma z dnia 19 wrzenia 2002 r., kierownik
do spraw nansowych DCC stwierdzi, i negocjacje w sprawie nansowania usug
transportu ratowniczego zapewnianego przy pomocy ambulansów ratunkowych doprowadziy, w czerwcu 1998 r., do zawarcia porozumienia ustalajcego przysze zobowizania nansowe Authority w stosunku do DCC.
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32. Komisja utrzymuje, i wydaje si, e DCC i Authority porozumiay si co do zawarcia
porozumienia w sprawie poziomu usug, które bd wiadczone i e zostaa zredagowana w tym celu umowa. Tym samym, zdaniem Komisji, DCC wiadczy usugi
transportu ratowniczego zapewnianego przy pomocy ambulansów ratunkowych z inicjatywy Authority i za wynagrodzeniem.
33. W tym wzgldzie nale y zauwa y , i z akt wynika, e przepisy krajowe upowa niaj zarówno Authority, jak i DCC do wiadczenia usug transportu ratowniczego zapewnianego przy pomocy ambulansów ratunkowych. Zgodnie z art. 25 Fire Services
Act 1981 organ odpowiedzialny za ochron przeciwpo arow mo e prowadzi lub
uczestniczy w prowadzeniu wszelkich akcji w nagych przypadkach, niezale nie
od mo liwoci wystpienia zagro enia po arowego, i w zwizku z tym podejmowa
czynnoci, które uzna za stosowne, w zakresie ratownictwa lub zapewnienia ochrony
osób i mienia. Zgodnie z art. 9 tej ustawy organ administracji lokalnej taki jak DCC
jest organem odpowiedzialnym za ochron przeciwpo arow.
34. Od roku 1899 do roku 1960 DCC zapewniaa wiadczenie usug transportu ratowniczego zapewnianego przy pomocy ambulansów ratunkowych jako organ ds. opieki
zdrowotnej. Nastpnie dziaaa jako organ administracji lokalnej i, na mocy art. 25
Fire Services Act 1981, wiadczya te usugi za porednictwem podlegajcej jej staej
su by ochrony przeciwpo arowej.
35. W konsekwencji nie mo na wykluczy , e DCC wiadczy te usugi o charakterze publicznym w ramach wasnych kompetencji, wywiedzionych bezporednio z ustawy
i z wykorzystaniem wasnych funduszy, mimo e otrzymuje na ten cel od Authority
rodki pokrywajce cz wydatków odpowiadajcych kosztowi tych usug.
36. Jak wynika z orzecznictwa przytoczonego w pkt 29 niniejszego wyroku, w omawianym przypadku to do Komisji nale y dostarczenie Trybunaowi dowodów potrzebnych do zwery kowania przeze faktu udzielenia zamówie publicznych, przy czym
nie mo e ona opiera si na jakimkolwiek domniemaniu.
37. Tymczasem ani argumenty Komisji ani przedstawione dokumenty nie wykazuj, e
miao miejsce udzielenie zamówienia publicznego, zwa ywszy, e nie mo na wykluczy , i DCC wiadczy usugi transportu ratowniczego zapewnianego przy pomocy
ambulansów ratunkowych w ramach wasnych kompetencji, wywiedzionych bezporednio z ustawy. Poza tym samo istnienie, midzy dwoma podmiotami publicznymi, mechanizmu nansowania dotyczcego takich usug nie oznacza, e wiadczenie
danych usug stanowi udzielenie zamówienia publicznego, które nale aoby ocenia
w wietle podstawowych postanowie traktatu.
38. Jako e Komisja nie wykazaa, e Irlandia uchybia zobowizaniom, które na niej
ci  na mocy traktatu, rozpatrywana skarga musi zosta oddalona.

W przedmiocie kosztów
39. Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu kosztami zostaje obci ona, na danie strony przeciwnej, strona przegrywajca spraw. Poniewa Irlandia wniosa o obci enie Komisji kosztami postpowania, a Komisja przegraa spraw, nale y obci y j kosztami
postpowania.
Z powy szych wzgldów Trybuna (wielka izba) orzeka, co nastpuje:
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obci ona kosztami post powania.
Podpisy
* Jzyk postpowania: angielski.

Orzeczenie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie C-220/06
Asociación Profesional
WYROK TRYBUNAU (pierwsza izba)
z dnia 18 grudnia 2007 r.(*)
Zamówienia publiczne – Liberalizacja usug pocztowych –Dyrektywy 92/50/EWG
i 97/67/WE  Artykuy 43 WE, 49 WE i 86 WE – Przepisy krajowe, umo liwiajce organom administracji publicznej zawieranie, z pominiciem regu udzielania zamówie
publicznych, ze spók publiczn, operatorem wiadczcym w danym pastwie czonkowskim pocztowe usugi powszechne, porozumie w sprawie wiadczenia usug pocztowych, zarówno zastrze onych, jak i niezastrze onych
W sprawie C-220/06
majcej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zo ony przez Audiencia Nacional (Hiszpania) postanowieniem z dnia
15 marca 2006 r., które wpyno do Trybunau w dniu 15 maja 2006 r., w postpowaniu:
Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia
przeciwko
Administración General del Estado,

TRYBUNA (pierwsza izba),
w skadzie: P. Jann (sprawozdawca), prezes izby, R. Schintgen, A. Borg Barthet, M. Ileši
i E. Levits, sdziowie,
rzecznik generalny: Y. Bot,
sekretarz: M. Ferreira, gówny administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 czerwca
2007 r.,
rozwa ywszy uwagi przedstawione:
- w imieniu Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia przez J.M. Piquerasa Ruíza, abogado,
- w imieniu rzdu hiszpaskiego przez F. Díeza Morena, dziaajcego w charakterze
penomocnika,
- w imieniu rzdu belgijskiego przez A. Hubert, dziaajc w charakterze penomocnika,
- w imieniu rzdu austriackiego przez M. Fruhmanna, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez X. Lewisa i K. Simonssona, dziaajcych w charakterze penomocników, wspieranych przez C. Fernández i I. MorenoTapi Rivas, abogadas,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 20 wrzenia
2007 r.,
wydaje nastpujcy
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Wyrok
1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykadni art. 43 WE
i 49 WE w zwizku z art. 86 WE, w kontekcie procesu liberalizacji usug pocztowych i w wietle wspólnotowych przepisów z dziedziny zamówie publicznych.
2. Wniosek ten zosta zo ony w ramach sporu midzy Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (zawodowe stowarzyszenie
przedsibiorstw dorczania i obsugi przesyek pocztowych, zwane dalej „Asociación Profesional”) a Administración General del Estado, Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (administracja pastwowa, ministerstwo edukacji, kultury i sportu,
zwane dalej „ministerstwem”), w przedmiocie decyzji ministerstwa o udzieleniu bez
przetargu zamówienia na wiadczenie usug pocztowych Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos SA (pastwowa spóka pocztowa i telegra czna, zwana dalej „Correos”),
która jest operatorem wiadczcym pocztowe usugi powszechne w Hiszpanii.

Ramy prawne
Uregulowania wspólnotowe
Dyrektywa 97/67/WE
3. Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r.
w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewntrznego usug pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakoci usug (Dz.U. 1998, L 15, str. 14) ustanawia, zgodnie
z art. 1, wspólne reguy dotyczce wiadczenia pocztowych usug powszechnych
w ramach Wspólnoty Europejskiej i kryteriów de niujcych usugi, które mog by
zastrze one dla operatorów wiadczcych usugi powszechne.
4. Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 97/67 pastwa czonkowskie zapewniaj, by u ytkownicy korzystali z prawa do usug powszechnych obejmujcych cige wiadczenie usug pocztowych o okrelonej jakoci we wszystkich punktach na swoich obszarach, po przystpnych cenach, dla wszystkich u ytkowników.
5. Artyku 3 ust. 4 tej dyrektywy stanowi:
„Ka de pastwo czonkowskie podejmie dziaania konieczne do zapewnienia, by
usugi powszechne obejmoway przynajmniej nastpujce wiadczenia:
- przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i dorczanie przesyek pocztowych
do dwóch kilogramów,
- przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i dorczanie paczek pocztowych do
10 kilogramów,
- usugi obejmujce przesyki polecone i przesyki wartociowe”.
6. Artyku 7 ust. 1 i 2 dyrektywy, znajdujcy si w rozdziale 3, zatytuowanym „Harmonizacja usug, które mog by zastrze one”, stanowi:
„1. W zakresie koniecznym do utrzymywania usug powszechnych usugi, które
mog by zastrze one przez ka de pastwo czonkowskie dla operatora/operatorów wiadczcego/wiadczcych usugi powszechne, obejmuj przyjmowanie,
sortowanie, przemieszczanie i dorczanie krajowej korespondencji, zarówno za
pomoc usugi przyspieszonego dorczenia, jak i zwykej, której cena jest ni sza ni piciokrotno publicznej opaty za przesyk z korespondencj w pierwszym przedziale wagowym najszybszej kategorii znormalizowanej, je eli taka
kategoria istnieje, pod warunkiem i wa  one poni ej 350 gramów. […]
2. W zakresie koniecznym do zapewnienia utrzymania usug powszechnych przesyki w obrocie zagranicznym [poczta zagraniczna] i direct mail mog nadal by
zastrze one w ramach limitów cenowych i wagowych okrelonych w ust. 1”.
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Dyrektywa 92/50/EWG
7. Artyku 1 lit. a) dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszcej
si do koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na usugi (Dz.U.
L 209, str. 1) w brzmieniu zmienionym dyrektyw Komisji 2001/78/WE z dnia
13 wrzenia 2001 r. (Dz.U. L 285, str. 1, zwanej dalej „dyrektyw 92/50”) stanowi,
e „zamówienia publiczne na usugi” oznaczaj umowy o charakterze odpatnym,
zawierane na pimie pomidzy usugodawc a instytucj zamawiajc, z wyczeniem zamówie wymienionych w tym artykule, pkt i)–ix).
8. Artyku 1 lit. b) dyrektywy 92/50 stanowi, e „instytucje zamawiajce” oznaczaj
„pastwo, jednostki samorzdu terytorialnego, podmioty prawa publicznego, zwizki zawarte przez co najmniej jedn tak jednostk lub podmiot prawa publicznego”.
Artyku ten w lit. c) stanowi, e „usugodawca” oznacza „ka d osob zyczn lub
prawn, która oferuje usugi, wczajc w to podmiot publiczny”.
9. Artyku 3 ust. 2 tej dyrektywy stanowi, e instytucje zamawiajce zapewniaj, aby
nie istniaa dyskryminacja midzy ró nymi usugodawcami.
10. Artyku 6 dyrektywy 92/50 brzmi nastpujco:
„Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówie publicznych na usugi,
udzielanych podmiotowi, który sam jest instytucj zamawiajc w rozumieniu art. 1
lit. b), na podstawie prawa wycznego, przysugujcego mu na podstawie opublikowanych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, które s
zgodne z traktatem [WE]”.
11. Artyku 7 ust. 1 lit. a) tiret drugie ppkt ii) dyrektywy 92/50 w zwizku z kategori
4 zacznika I A do tej dyrektywy stanowi, e ma ona zastosowanie do zamówie
publicznych na usugi, których przedmiot stanowi transport poczty drog ldow
i lotnicz, udzielanych przez instytucje zamawiajce okrelone w art. 1 lit. b) tej
dyrektywy, inne ni okrelone w zaczniku I do dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia
14 czerwca 1993 r. koordynujcej procedury udzielania zamówie publicznych na
dostawy i których warto szacunkowa bez podatku VAT wynosi nie mniej ni równowarto w euro 200 000 SDR (specjalnych praw cignienia).
12. Artyku 7 ust. 5 dyrektywy 92/50 stanowi:
„W przypadku zamówie, które nie okrelaj cakowitej ceny, podstaw obliczenia
szacunkowej wartoci zamówienia jest:
- w przypadku zamówie na czas okrelony, nie du szy ni 48 miesicy – cakowita warto zamówienia przez okres jego trwania,
- w przypadku zamówie na czas nieokrelony lub przekraczajcy 48 miesicy –
miesiczna rata pomno ona przez 48”.
13. Na mocy art. 8 dyrektywy 92/50 zamówie, których przedmiotem s usugi wymienione w zaczniku I A, udziela si zgodnie z przepisami tytuów III–VI tej dyrektywy, co w szczególnoci oznacza, e musi by dla nich zorganizowany przetarg
i musz by w odpowiedni sposób ogoszone.
Uregulowania krajowe
14. W myl ustawy nr 24/1998 o powszechnych usugach pocztowych i liberalizacji usug
pocztowych (Ley 24/1998 del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales) z dnia 13 lipca 1998 r., transponujcej do wewntrznego prawa hiszpaskiego dyrektyw 97/67, usugi pocztowe uwa ane s za usugi wiadczone w interesie
ogólnym, wiadczone na zasadzie wolnej konkurencji. Pocztowe usugi powszechne
uwa ane s za usugi publiczne i podlegaj obowizkowi wiadczenia usug publicznych.
Artyku 18 tej ustawy zastrzega niektóre usugi na zasadzie wycznoci na rzecz operatora, któremu powierzono wiadczenie pocztowych usug powszechnych.
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15. Usugodawca wiadczcy te pocztowe usugi powszechne w Hiszpanii, tj. Correos, jest
publiczn spók akcyjn, której kapita znajduje si w caoci w rkach publicznych.
16. Zgodnie z art. 11 ustawy o zamówieniach publicznych (Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), której skody kowany tekst zosta zatwierdzony dekretem
królewskim z moc ustawy nr 2/2000 (Real Decreto Legislativo 2/2000 por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas)
z dnia 16 czerwca 2000 r. (zwanej dalej „ustaw o zamówieniach publicznych”),
zamówienia publiczne udzielane przez administracj publiczn podlegaj zasadom
ogaszania i wolnej konkurencji, z zastrze eniem wyjtków ustanowionych w tej
ustawie oraz zasadzie równoci i niedyskryminacji.
17. Z art. 206 ust. 4 ustawy o zamówieniach publicznych wynika, e przetargi na wiadczenie usug pocztowych nale , z umownego punktu widzenia, do zamówie publicznych podlegajcych tej ustawie.
18. Jednak art. 3 ust. 1 lit. d) ustawy o zamówieniach publicznych wycza z zakresu
przedmiotowego ustawy porozumienia o wspópracy, które zgodnie ze szczególnymi
przepisami, którym podlegaj, s zawierane przez administracj z osobami zycznymi lub prawnymi podlegajcymi prawu prywatnemu, o ile ich przedmiot nie wchodzi
w zakres zamówie publicznych regulowanych przez t ustaw lub przepisy administracyjne.
19. Zgodnie z przeprowadzon przez sd krajowy analiz ram prawnych, w jakich mieci
si zawisy przed nim spór, takie porozumienie o wspópracy jest aktem prawnym
niemieszczcym si w zakresie przepisów prawnych majcych zastosowanie do zamówie publicznych, a w zwizku z tym zasady konkurencyjnoci, ogaszania i wolnej konkurencji, cechujce sfer zamówie publicznych, nie maj do takiego aktu
zastosowania.
20. Artyku 58 ustawy 14/2000 o instrumentach podatkowych, administracyjnych i z zakresu spraw spoecznych (Ley 14/2000 de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social) z dnia 29 grudnia 2000 r. (zwanej dalej „ustaw 14/2000”) stanowi, e
organy administracji publicznej mog zawiera z Correos porozumienia o wspópracy, o których mowa w art. 3 ustawy o zamówieniach publicznych, w celu wiadczenia
przez t spók usug nale cych do jej przedmiotu dziaalnoci.
21. Zgodnie z tym, co stwierdzi sd krajowy, ze wzgldu na przedmiot dziaalnoci Correos okrelony w art. 58 ustawy 14/2000, mo liwo zawierania takich porozumie
o wspópracy nie ogranicza si do usug niezliberalizowanych lub zastrze onych,
lecz obejmuje prowadzenie wszelkich usug pocztowych i zarzdzanie nimi. Mo liwo taka nie ogranicza si wic do pocztowych usug powszechnych i nie ma w ich
ramach rozró nienia na usugi zastrze one i niezastrze one.
22. Ponadto sd krajowy wskazuje, e zgodnie z art. 58 ustawy 14/2000 wiadczenie
niektórych rodzajów usug pocztowych jest dla Correos obowizkowe. Jednym z jej
zada jest bowiem obowizkowe podejmowanie si wiadczenia usug zwizanych
z jej przedmiotem dziaalnoci, które mo e jej powierzy administracja publiczna.
A wic w stosunku do jednej ze stron brak jest wolnoci zawierania umów.

Post powanie przed sdem krajowym i pytanie prejudycjalne
23. Po przeprowadzeniu procedury negocjacyjnej bez ogoszenia publicznego przetargu
ministerstwo i Correos podpisay w dniu 6 czerwca 2002 r. porozumienie o wspópracy, majce na celu wiadczenie usug pocztowych i telegra cznych (Convenio
de colaboración para la prestación de servicios postales y telegrá cos, zwane dalej
„porozumieniem o wspópracy”).
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24. Porozumienie o wspópracy stanowi, e Correos wiadczy na rzecz ministerstwa
usugi pocztowe i telegra czne w nastpujcym zakresie:
- listy (zwyke, polecone i ekspresowe) miejscowe, zamiejscowe i midzynarodowe, bez limitów wagowych lub dotyczcych wymiarów;
- paczki (pocztowe, „paquete azul” [paczki niebieskie – wysyane do miejsca zamieszkania paczki pocztowe o du ych wymiarach], zagraniczne) bez limitów
wagowych lub dotyczcych wymiarów;
- przesyki ekspresowe krajowe i zagraniczne EMS („Express Mail Service”), bez
limitów wagowych i dotyczcych wymiarów, oraz
- dorczanie ksi ek, przesyek bibliotecznych, czasopism oraz dziennika urzdowego ministerstwa na szczeblu krajowym (miejscowym i zamiejscowym)
i midzynarodowym (drog ldow i powietrzn), bez limitów wagowych lub
dotyczcych wymiarów.
25. Wynagrodzenie za wiadczone usugi nie jest ustalone, poniewa zale y od zrealizowanych obrotów. Przed sdem krajowym oszacowano je na roczn kwot wynoszc
ponad 12 020,42 EUR, co nie zostao zakwestionowane.
26. Porozumienie o wspópracy zawarto na czas nieokrelony i obowizywao ono wci
w chwili wydania postanowienia odsyajcego.
27. Asociación Profesional odwoaa si do ministerstwa od decyzji administracyjnej
o udzieleniu, za pomoc porozumienia o wspópracy, zamówienia na wiadczenie
liberalizowanych usug pocztowych bez publicznego przetargu.
28. Decyzj z dnia 20 marca 2003 r. ministerstwo nie uwzgldnio odwoania ze wzgldu
na to, e udziela ono zamówie w zakresie usug pocztowych w oparciu o istnienie
porozumienia o wspópracy, które nie podlega przepisom o zamówieniach publicznych i w zwizku z tym nie obowizuj go zasady ogaszania i wolnej konkurencji.
29. W tym wzgldzie ministerstwo uznao, e nie zawaro z Correos adnej umowy, lecz
e spóka ta wiadczy usugi na podstawie porozumienia o wspópracy zawartego
zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. d) ustawy o zamówieniach publicznych i art. 58 ust. 2 akapit
pity ustawy 14/2000.
30. T decyzj z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie nieuwzgldnienia przez ministerstwo
odwoania Asociación Profesional zaskar yo do Audiencia Nacional.
31. Zdaniem tego sdu rozstrzygnicie zawisego przed nim sporu zale y od wykadni prawa wspólnotowego. Trybuna mógby bowiem stwierdzi , e posugiwanie si porozumieniami o wspópracy jest niezgodne z zasadami ogaszania i wolnej konkurencji,
obowizujcymi przy zamówieniach publicznych, i uzna , e albo takie porozumienia
mog by stosowane jedynie w zakresie usug pocztowych zastrze onych prawem na
rzecz operatora wiadczcego usugi powszechne, albo e s niezgodne ze wspomnianymi zasadami równie w tym zakresie. W przypadku takiego rozstrzygnicia trzeba
by stwierdzi bezprawno takiego porozumienia o wspópracy, jakie jest w niniejszej
sprawie kwestionowane, a jego tre byaby niewa na bd w caoci, bd jedynie
w zakresie wykraczajcym poza usugi pocztowe, w odniesieniu do których Trybuna
by uzna, e stosowanie takiego porozumienia jest zgodne z prawem.
32. W tych okolicznociach sd krajowy postanowi zawiesi postpowanie i zwróci si
do Trybunau z nastpujcym pytaniem prejudycjalnym:
„Czy art. 43 WE i 49 WE w zwizku z art. 86 WE, wówczas gdy artykuy te s stosowane w ramach liberalizacji usug pocztowych ustanowionej dyrektywami 97/67
i 2002/39/WE oraz w ramach zasad rzdzcych zamówieniami publicznymi ustanowionych dyrektywami ad hoc, nale y interpretowa w ten sposób, e stoj one na
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przeszkodzie porozumieniu, którego przedmiotem objte s zarówno usugi pocztowe zastrze one, jak i niezastrze one, a tym samym zliberalizowane, zawartemu
pomidzy spók pastwow, której kapita w caoci nale y do wadz publicznych
i która ponadto jest operatorem wyznaczonym do wiadczenia pocztowych usug
powszechnych, a organem administracji pastwowej?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego
33. Na wstpie nale y stwierdzi , e chocia sd krajowy odnosi si w treci swojego pytania do dyrektywy 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca
2002 r. zmieniajcej dyrektyw 97/67 w zakresie dalszego otwarcia na konkurencj
wspólnotowych usug pocztowych (Dz.U. L 176, str. 21), dyrektywa ta nie mo e mie
zastosowania w sporze przed sdem krajowym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej dyrektywy,
termin wyznaczony pastwom czonkowskim na transpozycj tej dyrektywy do ich wewntrznego porzdku prawnego upyn bowiem dopiero w dniu 31 grudnia 2002 r.
W przedmiocie dopuszczalnoci
34. Rzd hiszpaski uwa a, e wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest
niedopuszczalny, poniewa w rzeczywistoci zadano Trybunaowi pytanie o to, czy porozumienie o wspópracy jest zgodne z dyrektywami w sprawie zamówie publicznych
i liberalizacji usug pocztowych, a kwestia ta nale y do kompetencji sdu krajowego.
35. Nale y przede wszystkim stwierdzi , e ani tre pytania, ani przedstawione w postanowieniu odsyajcym uzasadnienie stanowice jego niezbdn podstaw nie wskazuj na to, by sd prosi Trybuna o samodzielne rozstrzygnicie, czy porozumienie
o wspópracy jest zgodne z prawem wspólnotowym.
36. Ponadto nale y przypomnie , e chocia Trybuna nie jest waciwy, w ramach
art. 234 WE, w sprawach stosowania przepisów prawa wspólnotowego do konkretnego przypadku ani dokonywania oceny zgodnoci przepisów prawa krajowego z tymi
przepisami, to mo e on jednak dostarczy sdowi krajowemu wszystkich elementów wykadni prawa wspólnotowego, które mog by u yteczne przy dokonywaniu
oceny skutków przepisów prawa wspólnotowego (zob. wyrok z dnia 9 lipca 2002 r.
w sprawie C-181/00 Flightline, Rec. str. I-6139, pkt 20).
37. Nale y zatem uzna wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym za dopuszczalny.
Co do istoty sprawy
38. Za pomoc swojego pytania sd krajowy pragnie si w istocie dowiedzie , czy prawo
wspólnotowe nale y interpretowa w ten sposób, e stoi ono na przeszkodzie przepisom pastwa czonkowskiego, umo liwiajcym organom administracji publicznej
powierzanie, z pominiciem regu udzielania zamówie publicznych, wiadczenia
usug pocztowych, zarówno zastrze onych, jak i niezastrze onych, publicznej spóce akcyjnej, której kapita znajduje si w caoci w rkach publicznych i która jest
w tym pastwie operatorem wiadczcym pocztowe usugi powszechne.
Zastrze one usugi pocztowe w rozumieniu dyrektywy 97/67
39. Na wstpie nale y przypomnie , e art. 7 dyrektywy 97/67 pozwala pastwom
czonkowskim zastrzec niektóre rodzaje usug pocztowych dla operatora/operatorów
wiadczcego/wiadczcych usugi powszechne w zakresie koniecznym do utrzymywania usug powszechnych. W zwizku z tym, je eli usugi pocztowe s, zgodnie
z t dyrektyw, zastrze one dla jednego operatora wiadczcego usugi powszechne,
usugi takie musz by wyczone z konkurencji, gdy aden inny podmiot gospodarczy nie ma prawa oferowa tych usug.
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40. Nale y wic stwierdzi , e w zakresie takich zastrze onych usug nie mog mie
zastosowania wspólnotowe przepisy w sprawie zamówie publicznych, których
gównym celem jest swobodny przepyw towarów i usug oraz otwarcie na niezakócon konkurencj we wszystkich pastwach czonkowskich (wyroki z dnia 11 stycznia 2005 w sprawie C-26/03 Stadt Halle i RPL Lochau, Zb.Orz. str. I-1, pkt 44
i z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-340/04 Carbotermo i Consorzio Alisei, Zb.Orz.
str. I-4137, pkt 58).
41. Na zadane pytanie nale y wic odpowiedzie , i prawo wspólnotowe nale y interpretowa w ten sposób, e nie stoi ono na przeszkodzie przepisom pastwa czonkowskiego pozwalajcym organom administracji publicznej powierza , z pominiciem
regu udzielania zamówie publicznych, wiadczenia usug pocztowych zastrze onych zgodnie z dyrektyw 97/67 publicznej spóce akcyjnej, której kapita znajduje
si w caoci w rkach publicznych i która jest w tym pastwie operatorem wiadczcym pocztowe usugi powszechne.
Niezastrze one usugi pocztowe w rozumieniu dyrektywy 97/67
42. To, czy przy zawieraniu takiego porozumienia o wspópracy, jakie jest przedmiotem
sporu w postpowaniu przed sdem krajowym, nale y przestrzega wspólnotowych
przepisów z dziedziny zamówie publicznych, nale y zbada jedynie w odniesieniu
do niezastrze onych usug pocztowych w rozumieniu dyrektywy 97/67.
-

Dyrektywa 92/50

43. Po pierwsze, nale y sprawdzi , czy takie porozumienie, jakie jest przedmiotem sporu
w postpowaniu przed sdem krajowym, byo objte zakresem przedmiotowym dyrektywy waciwej w sprawie zamówie publicznych na usugi pocztowe w chwili,
gdy miay miejsce okolicznoci faktyczne zawisego przed sdem krajowym sporu,
tj. dyrektywy 92/50.
44. Dyrektywa ta wymaga przy udzielaniu podlegajcych jej zamówie publicznych
przestrzegania pewnych wymogów dotyczcych procedury i ogaszania.
45. Zgodnie z samym brzmieniem art. 1 lit. a) dyrektywy 92/50 zamówienie publiczne
na usugi wymaga istnienia umowy o charakterze odpatnym, zawartej na pimie
pomidzy usugodawc a instytucj zamawiajc w rozumieniu art. 1 lit. b).
46. Jak podniós rzecznik generalny w pkt 63 opinii, trzeba przyzna , e ministerstwo
jest instytucj zamawiajc, a Correos usugodawc w rozumieniu przepisów wymienionych w poprzednim punkcie. Ponadto bezsporny jest fakt, e porozumienie
o wspópracy zostao zawarte na pimie i ma charakter odpatny.
47. Jednak e poniewa sd krajowy wskaza jedynie, e roczna kwota, na jak wiadczone s usugi na mocy tego porozumienia, przekracza 12 020,42 EUR, pojawia si
pytanie, czy kwota ta osiga próg 200 000 SDR ustalony w art. 7 ust. 1 lit. a) tiret drugie ppkt ii) dyrektywy 92/50, co w chwili, gdy miay miejsce okolicznoci faktyczne
sporu zawisego przed sdem krajowym, równao si 249 681 EUR.
48. Jest zadaniem sdu krajowego sprawdzenie, czy w wietle krajowych przepisów transponujcych art. 7 ust. 5 tiret drugie dyrektywy 92/50 osignito próg 249 681 EUR.
49. Jeli próg ten zosta osignity, pytanie brzmi wówczas, czy porozumienie o wspópracy stanowi faktycznie umow w rozumieniu art. 1 lit. a) dyrektywy 92/50. Rzd
hiszpaski uwa a bowiem, e porozumienie to ma charakter nie umowny, lecz wykonawczy, skoro Correos nie ma mo liwoci odmowy zawarcia takiego porozumienia,
tylko musi si na nie zgodzi .
50. W tym wzgldzie nale y przypomnie , e de nicja zamówienia publicznego na usugi nale y do dziedziny prawa wspólnotowego, wobec czego kwali kacja porozumienia o wspópracy w prawie krajowym jest bez znaczenia dla rozstrzygnicia, czy
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jest ono objte zakresem stosowania dyrektywy 92/50 (zob. podobnie wyroki z dnia
20 padziernika 2005 r. w sprawie C-264/03 Komisja przeciwko Francji, Zb.Orz.
str. I-8831, pkt 36 oraz z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie C-382/05 Komisja przeciwko Wochom, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 30).
51. Wprawdzie w pkt 54 wyroku z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C-295/05 Asemfo,
Zb.Orz. str. I-2999 Trybuna orzek, e warunek obowizywania dyrektyw z dziedziny zamówie publicznych dotyczcy istnienia umowy nie jest speniony, je eli wystpujca w danej sprawie spóka pastwowa nie ma adnej swobody decydowania
ani o tym, jak postpi ze zleceniem otrzymanym od waciwych wadz, ani o cenach
za swoje wiadczenia, co mia sprawdzi sd krajowy.
52. Jednak e rozumowanie to nale y postrzega w wietle konkretnych towarzyszcych
mu okolicznoci. Wynika ono ze stwierdzenia faktu, e na mocy prawa hiszpaskiego
omawiana spóka pastwowa bya jednostk wykonawcz i su b techniczn hiszpaskiej administracji rzdowej oraz wszystkich zaanga owanych Comunidades Autónomas, a Trybuna uzna ju w zwizku z innymi okolicznociami, ni te, które wystpoway w ww. sprawie Asemfo, e jako jednostka wykonawcza i su ba techniczna
hiszpaskiej administracji spóka ma obowizek wykonywania na zasadzie wycznoci zleconych jej przez administracj rzdow, Comunidades Autónomas i podlege im
podmioty publiczne zada (ww. wyrok w sprawie Asemfo, pkt 49 i 53).
53. Natomiast Correos, jako operator wiadczcy pocztowe usugi powszechne, ma cakiem inne zadanie, wi ce si w szczególnoci z tym, e jego klientami s wszyscy,
którzy pragn skorzysta z pocztowej usugi powszechnej. Sam fakt, e spóka ta nie
ma adnej swobody ani w zakresie tego, jak postpi z otrzymanym od ministerstwa
zleceniem, ani w zakresie stosowanych do swoich usug cen, nie mo e automatycznie
oznacza tego, e nie zawarto midzy tymi podmiotami adnej umowy.
54. Sytuacja taka nie musi bowiem ró ni si od sytuacji, w której prywatny klient chce
skorzysta z usug Correos nale cych do pocztowych usug powszechnych, skoro
z samej natury tego zadania operatora wiadczcego takie usugi wynika, e w takim
przypadku równie musi on zrealizowa dan usug, i to by mo e po ustalonych
cenach, a w ka dym razie po cenach przejrzystych i niedyskryminacyjnych. Za nie
ulega wtpliwoci, e tego rodzaju relacj nale y zaliczy do stosunków umownych.
Jedynie w przypadku, gdyby porozumienie zawarte midzy Correos a ministerstwem
byo w rzeczywistoci jednostronnym aktem administracyjnym nakadajcym obowizki obci ajce jedynie Correos, czynicym znaczce odstpstwo od zwykych
warunków handlowej oferty tej spóki, a to musi sprawdzi sd krajowy, nale aoby
uzna , e brak jest tutaj umowy i e w zwizku z tym nie mo na zastosowa dyrektywy 92/50.
55. W ramach sprawdzania sd krajowy powinien w szczególnoci zbada , czy Correos
jest w stanie negocjowa z ministerstwem konkretny zakres usug, które ma wiadczy , oraz obowizujce na nie ceny i czy spóka ta, w odniesieniu do usug niezastrzeonych, ma mo liwo zrezygnowania ze zobowiza wynikajcych z porozumienia
o wspópracy, z zachowaniem przewidzianego w nim okresu wypowiedzenia.
56. Nale y równie odrzuci pozostae argumenty rzdu hiszpaskiego wysuwane w celu
wykazania, e takie porozumienie o wspópracy, jakie jest przedmiotem sporu w postpowaniu przed sdem krajowym, nie podlega przepisom obowizujcym w dziedzinie zamówie publicznych.
57. Rzd hiszpaski utrzymuje na przykad, e porozumienie o wspópracy nie mo e
w ka dym razie podlega przepisom dotyczcym zamówie publicznych, poniewa
spenione zostay ustanowione w orzecznictwie Trybunau kryteria „in house”.
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58. W tym wzgldzie nale y przypomnie , e zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunau, w myl dyrektyw dotyczcych udzielania zamówie publicznych, nie ma
obowizku ogaszania przetargu, nawet w przypadku, gdy zleceniobiorca jest podmiotem prawnie odrbnym od instytucji zamawiajcej, gdy spenione zostan dwa
warunki. Po pierwsze, organ administracji publicznej bdcy instytucj zamawiajc
musi sprawowa nad tym odrbnym podmiotem kontrol analogiczn do kontroli
sprawowanej nad swoimi wasnymi su bami, a po drugie, podmiot ten musi wykonywa swoj dziaalno w zasadniczej czci na rzecz kontrolujcej j jednostki lub
jednostek (zob. wyrok z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie C-107/98 Teckal, Rec.
str. I-8121, pkt 50; ww. wyroki w sprawie Stadt Halle i RPL Lochau, pkt 49; w sprawie Carbotermo i Consorzio Alisei, pkt 33 i w sprawie Asemfo, pkt 55).
59. Nie potrzeba przeprowadza gbszej analizy kwestii, czy pierwszy z dwóch wspomnianych w poprzednim punkcie warunków jest speniony, poniewa wystarczy
stwierdzi , e w sprawie bdcej przedmiotem postpowania przed sdem krajowym
nie zosta speniony drugi warunek. Jest bowiem bezsprzeczny fakt, e Correos, jako
operator wiadczcy pocztowe usugi powszechne w Hiszpanii, nie wykonuje zasadniczej czci swojej dziaalnoci na rzecz ministerstwa ani w ogóle na rzecz administracji publicznej, lecz spóka ta wiadczy usugi pocztowe dla nieokrelonej liczby
klientów takich pocztowych usug powszechnych.
60. Rzd hiszpaski podnosi jednak, e stosunki czce administracj publiczn ze spók majc prawa wyczne z natury s stosunkami opartymi na zasadzie wycznoci, co oznacza wy szy stopie, ni „dziaalno w zasadniczej czci”. A Correos
jest wacicielem prawa wycznego z racji tego, e ma ona obowizek, na mocy
art. 58 ustawy 14/2000, wiadczenia organom administracji publicznej usug bdcych przedmiotem jej dziaalnoci, do której zaliczaj si usugi zastrze one i usugi
niezastrze one.
61. W tym wzgldzie nale y stwierdzi , e gdyby obowizek ten rzeczywicie mo na
byo uzna za prawo wyczne, ocena czego byaby zadaniem sdu krajowego, prawo takie nie stanowi spenienia, w ramach wymaganej analizy pod ktem obu warunków, o których mowa w pkt 58 niniejszego wyroku, warunku stanowicego, e
dany usugodawca musi wykonywa swoj dziaalno w zasadniczej czci na rzecz
kontrolujcych j jednostki lub jednostek.
62. Wymóg ten ma bowiem w szczególnoci na celu zapewnienie, aby dyrektywa 92/50
znajdowaa zastosowanie równie w przypadku, gdy przedsibiorstwo kontrolowane
przez jedn lub wicej jednostek dziaa aktywnie na rynku, a tym samym mo e znale
si w stosunku konkurencji z innymi przedsibiorstwami (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie Carbotermo i Consorzio Alisei, pkt 60). Tymczasem bezsporny jest fakt, e
Correos dziaa na hiszpaskim rynku pocztowym i konkuruje na nim, z wyjtkiem obszaru usug zastrze onych w rozumieniu dyrektywy 97/67, z innymi przedsibiorstwami pocztowymi, których liczba, wedug uwag rzdu hiszpaskiego, wynosi ok. 2000.
63. Zatem nale y podsumowa , e takie porozumienie o wspópracy, jakie jest przedmiotem sporu w postpowaniu przed sdem krajowym, nie spenia warunków przytoczonych w pkt 58 niniejszego wyroku i nie mo e zosta wyjte spod zakresu przedmiotowego dyrektywy 92/50.
64. Jednak istnienie prawa wycznego mo e uzasadnia niestosowanie dyrektywy
92/50, poniewa dyrektywa ta zgodnie z art. 6 „nie ma zastosowania do zamówie
publicznych na usugi, udzielanych podmiotowi, który sam jest instytucj zamawiajc w rozumieniu art. 1 lit. b), na podstawie prawa wycznego, przysugujcego mu
na podstawie opublikowanych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, które s zgodne z traktatem”.

175

65. Jednak bez potrzeby analizowania, czy pierwszy z trzech wymienionych w art. 6 warunków, dotyczcy kwestii bycia przez Correos instytucj zamawiajc jest przez
t spók speniony, i nawet jeli przysuguje jej na mocy art. 58 ustawy 14/2000
wyczne prawo wiadczenia organom administracji pastwowej usug pocztowych
nale cych do jej przedmiotu dziaalnoci, wystarczy stwierdzi w ka dym razie, e
nie zosta speniony trzeci z tych warunków, mówicy o tym, e przepisy nadajce
prawo wyczne musz by zgodne z traktatem.
66. Ten przepis krajowy, je eli nadaje krajowemu operatorowi wiadczcemu pocztowe
usugi powszechne wyczne prawo wiadczenia organom administracji publicznej
usug pocztowych niezastrze onych na mocy art. 7 dyrektywy 97/67, do których
ogranicza si niniejsza analiza, jest bowiem niezgodny z celem tej dyrektywy.
67. Jak wynika z orzecznictwa Trybunau, pastwa czonkowskie nie maj prawa rozszerzania w dowolny sposób zakresu usug zastrze onych dla operatorów wiadczcych
pocztowe usugi powszechne na mocy art. 7 dyrektywy 97/67, gdy rozszerzenie
to jest sprzeczne z celem dyrektywy, która zgodnie z motywem ósmym zmierza do
zapewnienia stopniowej i kontrolowanej liberalizacji w sektorze pocztowym (wyrok z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie C-240/02 Asempre i Asociación Nacional
de Empresas de Externalización y Gestión de Envíos y Pequeña Paquetería, Rec.
str. I-2461, pkt 24).
68. To stwierdzenie odnosi si nie tylko do zastrze enia poziomego, tj. zastrze enia
okrelonej usugi pocztowej jako takiej, lecz w celu zapewnienia skutecznoci art. 7
dyrektywy 97/67 ma ono zastosowanie równie do zastrze enia pionowego, jak ma
to miejsce w sprawie zawisej przed sdem krajowym, polegajcego na wycznoci w wiadczeniu usug pocztowych okrelonym klientom. Jak podnosi Komisja
Wspólnot Europejskich, stosowanie hiszpaskich przepisów bdcych przedmiotem
sporu w postpowaniu przed sdem krajowym oznaczaoby bowiem w praktyce, e
wszystkie usugi pocztowe, na które jaki hiszpaski podmiot publiczny miaby zapotrzebowanie, mogyby potencjalnie by wiadczone przez Correos, z wykluczeniem wszystkich innych operatorów pocztowych, co byoby w oczywisty sposób
niezgodne z celem tej dyrektywy.
69. Na zadane pytanie nale y zatem odpowiedzie , e dyrektyw 92/50 nale y interpretowa w ten sposób, e stoi ona na przeszkodzie przepisom pastwa czonkowskiego,
umo liwiajcym organom administracji publicznej powierzanie, z pominiciem regu
udzielania zamówie publicznych, wiadczenia usug pocztowych niezastrze onych
w rozumieniu dyrektywy 97/67 publicznej spóce akcyjnej, której kapita znajduje si
w caoci w rkach publicznych i która jest w tym pastwie operatorem wiadczcym
pocztowe usugi powszechne, je eli porozumienia, do których przepisy te maj zastosowanie,
-

osigaj próg okrelony w art. 7 ust. 1 dyrektywy 92/50
i stanowi umowy w rozumieniu art. 1 lit. a) tej dyrektywy zawarte na pimie
i o charakterze odpatnym,

sprawdzenie tego jest za zadaniem sdu krajowego.
-

Wymogi w dziedzinie zamówie publicznych wynikajce z traktatu

70. O ile przepisy krajowe bdce przedmiotem sporu w postpowaniu przed sdem krajowym miayby zastosowanie do porozumie, które nie osigaj waciwego progu
okrelonego w art. 7 ust. 1 dyrektywy 92/50, nale y po drugie zbada , czy przepisy takie speniaj wymogi w zakresie udzielania zamówie publicznych wynikajce
z traktatu.
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71. Chocia bowiem niektóre umowy wyjte s spod zakresu przedmiotowego wspólnotowych dyrektyw z dziedziny zamówie publicznych, to instytucje zamawiajce,
które ich udzielaj, musz przestrzega podstawowych zasad traktatu, a w szczególnoci zasady niedyskryminacji ze wzgldu na przynale no pastwow (ww. wyrok
w sprawie Komisja przeciwko Francji, pkt 32 i przywoane w nim orzecznictwo).
72. Dotyczy to w szczególnoci zamówie publicznych, których warto jest mniejsza
ni progi ustanowione w dyrektywie 92/50. Zamówienia publiczne o niewielkiej wartoci nie s bowiem wyczone spod zakresu obowizywania prawa wspólnotowego
przez sam fakt, e ustawodawca wspólnotowy uzna, i szczególne, rygorystyczne
procedury ustanowione w dyrektywach z zakresu zamówie publicznych nie s w ich
przypadku odpowiednie (postanowienie z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie C-59/00
Vestergaard, Rec. str. I-9505, pkt 19 i ww. wyrok w sprawie Komisja przeciwko
Francji, pkt 33).
73. Konkretnymi postanowieniami traktatu znajdujcymi zastosowanie do zamówie publicznych na usugi, których warto jest mniejsza ni ustalone w dyrektywie 92/50
progi, s w szczególnoci art. 43 WE i 49 WE.
74. Poza zasad niedyskryminacji ze wzgldu na przynale no pastwow do takich
zamówie publicznych winna mie równie zastosowanie zasada równego traktowania oferentów, nawet w przypadku braku dyskryminacji ze wzgldu na przynale no pastwow (zob. podobnie wyroki z dnia 13 padziernika 2005 r. w sprawie C-458/03 Parking Brixen, Zb.Orz. str. I-8585, pkt 48 i z dnia 6 kwietnia 2006 r.
w sprawie C-410/04 ANAV, Zb.Orz. str. I-3303, pkt 20).
75. Zasady równego traktowania i niedyskryminacji ze wzgldu na przynale no pastwow pocigaj za sob midzy innymi obowizek przejrzystoci, który pozwala publicznej instytucji zamawiajcej na upewnienie si, e zasady te s przestrzegane. Ten obowizek przejrzystoci, który ci y na wspomnianym organie, polega
na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu
jawnoci, umo liwiajcego otwarcie przetargu na usugi na konkurencj i kontrol
bezstronnoci postpowa przetargowych (zob. podobnie ww. wyroki w sprawie Parking Brixen, pkt 49 i ANAV, pkt 21).
76. Co do zasady cakowity brak postpowania przetargowego w przypadku udzielenia
takiego zamówienia publicznego na usugi, jakie jest przedmiotem sporu w postpowaniu przed sdem krajowym, nie jest zgodny ani z wymogami art. 43 WE i 49 WE,
ani te z zasadami równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystoci (zob. podobnie ww. wyroki w sprawie Parking Brixen, pkt 50 i ANAV, pkt 22).
77. Ponadto z art. 86 ust. 1 WE wynika, e pastwa czonkowskie nie mog utrzymywa w mocy przepisów krajowych, które zezwalaj na udzielenie zamówie publicznych na usugi bez przeprowadzenia postpowania przetargowego, poniewa takie
udzielenie narusza postanowienia art. 43 WE lub art. 49 WE, lub zasady równoci
traktowania, niedyskryminacji i przejrzystoci (zob. podobnie ww. wyroki w sprawie
Parking Brixen, pkt 52 i ANAV, pkt 23).
78. Tymczasem w przypadku art. 86 WE ust. 1 w zwizku z art. 86 ust. 2, na ust. 2 mo na
powoywa si w celu uzasadnienia udzielenia przez pastwo czonkowskie przedsibiorstwu zobowizanemu do zarzdzania usugami wiadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym praw specjalnych lub wycznych niezgodnych z postanowieniami traktatu, w granicach, w jakich realizacj powierzonych mu szczególnych zada
mo na zapewni jedynie poprzez przyznanie takich praw i o ile rozwój handlu nie
jest naruszany w sposób pozostajcy w sprzecznoci z interesem Wspólnoty (wyrok
z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie C-340/99 TNT Traco, Rec. str. I-4109, pkt 52).
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79. Nale y równie stwierdzi , e takie przedsibiorstwo, jak Correos, na którym spoczywa odpowiedzialno , na mocy przepisów pastwa czonkowskiego, za zapewnienie pocztowych usug powszechnych, stanowi przedsibiorstwo zobowizane do
zarzdzania usugami wiadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym w rozumieniu art. 86 ust. 2 WE (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie TNT Traco, pkt 53).
80. Jednak e nawet jeli nao ony na Correos na mocy art. 58 ustawy 14/2000 obowizek
wiadczenia organom administracji publicznej usug nale cych do przedmiotu dziaalnoci tej spóki mo na uzna za prawo wyczne na jej rzecz, nale y stwierdzi , e
na art. 86 ust. 2 WE nie mo na si powoywa w celu uzasadnienia takich przepisów
krajowych, jakie s przedmiotem sporu w postpowaniu przed sdem krajowym, je eli
dotycz one usug pocztowych niezastrze onych w rozumieniu dyrektywy 97/67.
81. Jak bowiem podniós rzecznik generalny w pkt 99 opinii, dyrektywa 97/67 wykonuje
art. 86 ust. 2 WE w zakresie mo liwoci zastrze enia niektórych usug pocztowych
na rzecz operatora wiadczcego pocztowe usugi powszechne. Za jak zostao przypomniane w pkt 67 niniejszego wyroku, Trybuna orzek ju , e pastwa czonkowskie nie maj prawa rozszerzania w dowolny sposób zakresu usug zastrze onych dla
operatorów wiadczcych pocztowe usugi powszechne na mocy art. 7 dyrektywy
97/67, gdy rozszerzenie to jest sprzeczne z celem dyrektywy, która zmierza do zapewnienia stopniowej i kontrolowanej liberalizacji w sektorze pocztowym.
82. W tych okolicznociach nale y przypomnie , e w ramach dyrektywy 97/67 bierze
si pod uwag to, czy zastrze enie niektórych usug pocztowych na rzecz operatora wiadczcego pocztowe usugi powszechne jest niezbdne po to, by te pocztowe
usugi powszechne byy wiadczone na warunkach akceptowalnych z gospodarczego
punktu widzenia (wyrok z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie C-162/06 International
Mail Spain, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 50).
83. Zatem jeli chodzi o niezastrze one usugi pocztowe w rozumieniu dyrektywy 97/67,
bdce jedynym przedmiotem tej analizy, art. 86 ust. 2 WE nie mo e stanowi podstawy prawnej dla uzasadnienia przyznania na rzecz operatora wiadczcego pocztowe usugi powszechne wycznego prawa wiadczenia takich usug organom administracji publicznej.
84. Rzd hiszpaski podnosi jednak, e porozumienie o wspópracy nie mo e podlega przepisom z dziedziny zamówie publicznych ze wzgldu na swój wykonawczy,
a nie umowny charakter. Correos nie przysuguje bowiem mo liwo odmowy zawarcia takiego porozumienia o wspópracy, jakie jest przedmiotem sporu w postpowaniu przed sdem krajowym, tylko musi si na nie zgodzi .
85. W tym wzgldzie stwierdzi nale y, e, jak podniesiono ju w pkt 54 niniejszego
wyroku, jedynie w przypadku, gdyby porozumienie o wspópracy byo w rzeczywistoci jednostronnym aktem administracyjnym nakadajcym obowizki obci ajce
jedynie Correos, czynicym znaczce odstpstwo od zwykych warunków handlowej
oferty tej spóki, a to musi sprawdzi sd krajowy, nale aoby uzna , e takie porozumienie nie podlega wspólnotowym przepisom z dziedziny zamówie publicznych.
86. Jeli chodzi o argument rzdu hiszpaskiego, e porozumienie o wspópracy nie
mo e podlega przepisom dotyczcym zamówie publicznych ze wzgldu na to, e
zachodzi tu sytuacja „in house”, nale y przyzna , e w dziedzinie zamówie publicznych na usugi stosowanie norm ustanowionych w art. 12 WE, 43 WE i 49 WE,
a tak e ogólnych zasad, których stanowi one konkretyzacj, jest wyczone, je eli
jednoczenie kontrola sprawowana przez publiczn instytucj zamawiajc nad podmiotem, któremu udzielia ona zamówienia, jest analogiczna do kontroli sprawowanej przez ten organ nad swoimi wasnymi su bami oraz jeli podmiot ten wykonuje
swoj dziaalno w zasadniczej czci na rzecz kontrolujcego go organu (zob. podobnie ww. wyroki w sprawie Parking Brixen, pkt 62 i ANAV, pkt 24).
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87. Jednak e, jak stwierdzono w pkt 63 niniejszego wyroku, takie porozumienie o wspópracy, jakie jest przedmiotem sporu w postpowaniu przed sdem krajowym, nie spenia drugiego z wymienionych w poprzednim punkcie warunków i nie mo e zatem
by wyjte z tego powodu spod zakresu stosowania norm zawartych w art. 12 WE,
43 WE i 49 WE oraz ogólnych zasad, których stanowi one konkretyzacj.
88. Na zadane pytanie nale y wic równie odpowiedzie , e art. 43 WE, 49 WE i 86 WE
oraz zasady równego traktowania, niedyskryminacji ze wzgldu na przynale no
pastwow i przejrzysto nale y interpretowa w ten sposób, e stoj one na przeszkodzie przepisom pastwa czonkowskiego umo liwiajcym organom administracji publicznej powierzanie, z pominiciem regu udzielania zamówie publicznych,
wiadczenia usug pocztowych niezastrze onych w rozumieniu dyrektywy 97/67 publicznej spóce akcyjnej, której kapita znajduje si w caoci w rkach publicznych
i która jest w tym pastwie operatorem wiadczcym pocztowe usugi powszechne,
je eli porozumienia, do których postanowienia te maj zastosowanie,
- nie osigaj odpowiedniego progu okrelonego w art. 7 ust. 1 dyrektywy 92/50 i
- nie stanowi w rzeczywistoci jednostronnego aktu administracyjnego nakadajcego obowizki obci ajce jedynie operatora wiadczcego pocztowe usugi
powszechne, czynicego znaczce odstpstwo od jego zwykych warunków oferty handlowej,
sprawdzenie tego jest za zadaniem sdu krajowego.

W przedmiocie kosztów
89. Dla stron postpowania przed sdem krajowym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sdem, do niego zatem nale y rozstrzygnicie o kosztach. Koszty poniesione w zwizku z przedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni poniesione przez strony postpowania przed sdem
krajowym, nie podlegaj zwrotowi.
Z powy szych wzgldów Trybuna (pierwsza izba) orzeka, co nastpuje:
1) Prawo wspólnotowe nale y interpretowa w ten sposób, e nie stoi ono na przeszkodzie przepisom pastwa czonkowskiego pozwalajcym organom administracji publicznej powierza , z pomini ciem regu udzielania zamówie publicznych, wiadczenie usug pocztowych zastrze onych zgodnie z dyrektyw 97/67/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie
wspólnych zasad rozwoju rynku wewn trznego usug pocztowych Wspólnoty
oraz poprawy jakoci usug, publicznej spóce akcyjnej, której kapita znajduje si w caoci w r kach publicznych i która jest w tym pastwie operatorem
wiadczcym pocztowe usugi powszechne.
2) Dyrektyw Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszc si do koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na usugi, w brzmieniu
zmienionym dyrektyw Komisji 2001/78/WE z dnia 13 wrzenia 2001 r., naley interpretowa w ten sposób, e stoi ona na przeszkodzie przepisom pastwa
czonkowskiego, umo liwiajcym organom administracji publicznej powierzanie, z pomini ciem regu udzielania zamówie publicznych, wiadczenia usug
pocztowych niezastrze onych w rozumieniu dyrektywy 97/67 publicznej spóce
akcyjnej, której kapita znajduje si w caoci w r kach publicznych i która jest
w tym pastwie operatorem wiadczcym pocztowe usugi powszechne, je eli
porozumienia, do których przepisy te maj zastosowanie,
- osigaj próg okrelony w art. 7 ust. 1 dyrektywy 92/50
- i stanowi umowy w rozumieniu art. 1 lit. a) tej dyrektywy zawarte na pimie i o charakterze odpatnym,
sprawdzenie tego jest za zadaniem sdu krajowego.
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3) Artykuy 43 WE, 49 WE i 86 WE oraz zasady równego traktowania, niedyskryminacji ze wzgl du na przynale no pastwow i przejrzysto nale y
interpretowa w ten sposób, e stoj one na przeszkodzie przepisom pastwa
czonkowskiego umo liwiajcym organom administracji publicznej powierzanie, z pomini ciem regu udzielania zamówie publicznych, wiadczenia usug
pocztowych niezastrze onych w rozumieniu dyrektywy 97/67 publicznej spóce
akcyjnej, której kapita znajduje si w caoci w r kach publicznych i która jest
w tym pastwie operatorem wiadczcym pocztowe usugi powszechne, je eli
porozumienia, do których postanowienia te maj zastosowanie,
- nie osigaj odpowiedniego progu okrelonego w art. 7 ust. 1 dyrektywy
92/50
- i nie stanowi w rzeczywistoci jednostronnego aktu administracyjnego nakadajcego obowizki obci ajce jedynie operatora wiadczcego pocztowe usugi powszechne, czynicego znaczce odst pstwo od jego zwykych
warunków oferty handlowej,
sprawdzenie tego jest za zadaniem sdu krajowego.
Podpisy

* Jzyk postpowania: hiszpaski.

Orzeczenie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie C-357/06
Frigerio Luigi
WYROK TRYBUNAU (czwarta izba)
z dnia 18 grudnia 2007 r. (*)
Dyrektywa 92/50/EWG – Zamówienia publiczne na usugi – Przepisy krajowe zastrzegajce na rzecz spóek kapitaowych mo liwo udzielenia zamówie na lokalne usugi
publiczne wiadczone w interesie gospodarczym – Zgodno
W sprawie C-357/06
majcej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, zo ony przez Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
(Wochy) postanowieniem z dnia 16 czerwca 2006 r., które wpyno do Trybunau w dniu
30 sierpnia 2006 r., w postpowaniu:
Frigerio Luigi & C. Snc
przeciwko
Comune di Triuggio,
przy udziale:
Azienda Servizi Multisettoriali Lombarda – A.S.M.L. SpA,

TRYBUNA (czwarta izba),
w skadzie: G. Arestis, prezes ósmej izby penicy obowizki prezesa czwartej izby, R. Silva de Lapuerta, E. Juhász (sprawozdawca), J. Malenovský i T. von Danwitz, sdziowie,
rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: L. Hewlett, gówny administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 18 padziernika 2007 r.,
rozwa ywszy uwagi przedstawione:
- w imieniu Frigerio Luigi & C. Snc przez M. Boifav, avvocato,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez C. Zadr oraz X. Lewisa, dziaajcych w charakterze penomocników,
podjwszy, po wysuchaniu rzecznika generalnego, decyzj o rozstrzygniciu sprawy bez
opinii,
wydaje nastpujcy

Wyrok
1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykadni art. 26
dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszcej si do koordynacji
procedur udzielania zamówie publicznych na usugi (Dz.U. L 209, str. 1) zmienionej dyrektyw Komisji 2001/78/WE z dnia 13 wrzenia 2001 r. (Dz.U. L 285, str. 1,
zwanej dalej „dyrektyw 92/50”), art. 4 ust. 1 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu
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Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane, dostawy i usugi (Dz.U. L 134,
str. 114), art. 39 WE, art. 43 WE, art. 48 WE i art. 81 WE, art. 9 dyrektywy Rady 75/442/
EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz.U. L 194, str. 39) zmienionej dyrektyw Rady 91/156/EWG z dnia 18 marca 1991 r. (Dz. U. L 114, str. 9, zwanej dalej
„dyrektyw 75/442”) oraz art. 7 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz.U. L 114, str. 9).
2. Wniosek ten zosta zo ony w ramach sporu midzy Frigerio Luigi & C. Snc (zwan
dalej „Frigerio”), spók jawn prawa woskiego oraz gmin Triuggio, dotyczcego
przyznania zamówienia na zarzdzanie usugami w zakresie utrzymania porzdku
i czystoci miasta.

Ramy prawne
Uregulowania wspólnotowe
3. Dyrektywa 92/50 ma na celu koordynacj procedur udzielania zamówie publicznych na usugi. Zgodnie z motywem drugim tej dyrektywy d y ona do stopniowego
ustanowienia rynku wewntrznego, obejmujcego obszar bez granic wewntrznych,
na którym zapewniony jest swobodny przepyw towarów, osób, usug i kapitau.
4. Motyw szósty dyrektywy stanowi w szczególnoci, e nale y unika przeszkód
w swobodnym przepywie usug i e w zwizku z tym usugodawcami mog by
osoby zyczne lub prawne.
5. W rozumieniu motywu dwudziestego rzeczonej dyrektywy w celu wyeliminowania
praktyk ogólnie ograniczajcych konkurencj oraz ograniczajcych w szczególnoci
udzia w zamówieniach obywateli innych pastw czonkowskich niezbdna jest poprawa dostpu usugodawców do procedur udzielania zamówie.
6. Artyku 26 dyrektywy 92/50 ma nastpujce brzmienie:
„1. Oferty mog by skadane przez grupy usugodawców. Od takich grup nie mo na
wymaga , aby przybray w celu zo enia oferty okrelon form prawn; mo na
jednak tego wymaga od grupy, której udzielono zamówienia.
2. Kandydaci lub oferenci, którzy zgodnie z prawem pastwa czonkowskiego,
w którym maj siedzib lub miejsce zamieszkania, s uprawnieni do wiadczenia
odnonej dziaalnoci usugowej, nie zostaj odrzuceni jedynie na podstawie tego,
i zgodnie z prawem pastwa czonkowskiego, w którym zamówienie jest udzielone, byliby oni zobowizani by albo osobami zycznymi albo prawnymi.
3. Mo na jednak e wymaga od osób prawnych podania w ofercie lub wniosku
o dopuszczenie do udziau nazwisk i odpowiednich kwali kacji zawodowych
pracowników odpowiedzialnych za wykonanie usugi”.
7. Dyrektywa 92/50, z wyjtkiem art. 41, zostaa z dniem 31 stycznia 2006 r. uchylona
i zastpiona dyrektyw 2004/18. Tre art. 26 dyrektywy 92/50 zostaa w istocie powtórzona w art. 4 dyrektywy 2004/18.
Uregulowania krajowe
8. Dekret ustawodawczy nr 267 z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustaw w sprawie organizacji jednostek samorzdu terytorialnego (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) (dodatek zwyky do GURI
nr 227 z dnia 28 wrzenia 2000 r.), zmieniony dekretem z moc ustawy nr 269 z dnia
30 wrzenia 2003 r. w sprawie przepisów o charakterze doranym przyjtych w celu
wspierania rozwoju i skorygowania funkcjonowania nansów publicznych (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
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pubblici) (dodatek zwyky do GURI nr 229 z dnia 2 padziernika 2003 r.), przeksztacony po zmianach w ustaw, ustaw nr 326 z dnia 14 listopada 2003 r. (dodatek
zwyky do GURI nr 274 z dnia 25 listopada 2003 r., zwany dalej „dekretem ustawodawczym nr 267/2000”), reguluje w szczególnoci zasady udzielania zamówie na
lokalne usugi publiczne wiadczone w interesie gospodarczym. Artyku 113 ust. 5
rzeczonego dekretu przewiduje:
„wiadczenie usug ma miejsce zgodnie z uregulowaniami sektorowymi i z poszanowaniem prawa Unii Europejskiej, przy czym zamówienie publiczne jest udzielane:
a) spókom kapitaowym wyonionym w drodze przetargu;
b) spókom o kapitale mieszanym publiczno-prywatnym, w których prywatny
wspólnik jest wyoniony w drodze przetargu gwarantujcego przestrzeganie
uregulowa krajowych i wspólnotowych z zakresu konkurencji zgodnie z wytycznymi wydanymi przez waciwe wadze w formie przepisów szczególnych
i okólników;
c) spókom nale cym w peni do Skarbu Pastwa, pod warunkiem e organ lub
organy publiczne posiadajce udzia w kapitale sprawuj nad danym podmiotem
kontrol analogiczn do tej, jak sprawuj nad wasnymi su bami, i spóka ta
prowadzi swoj podstawow dziaalno wspólnie z organem lub organami publicznymi, które posiadaj w niej udziay”.
9. Jeli chodzi o szczególny sektor odpadów, art. 2 ust. 6 ustawy regionalnej regionu Lombardia nr 26 z dnia 12 grudnia 2003 r. zawierajcej uregulowania dotyczce usug lokalnych wiadczonych w ogólnym interesie gospodarczym [–] Przepisy
w zakresie gospodarowania odpadami, energi, korzystania z gruntu i zasobów wodnych (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia
di gestione dei ri uti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) (dodatek zwyky do Bollettino Uf ciale della Regione Lombardia nr 51, z dnia 16 grudnia
2003 r., zwanej dalej „ustaw regionaln nr 26”), stanowi:
„Zamówienia na usugi udziela si spókom kapitaowym wyonionym w drodze
przetargu lub procedur zgodnych z krajowymi i wspólnotowymi uregulowaniami
w zakresie konkurencji; [...]”.
10. W rozumieniu art. 198 ust. 1 dekretu ustawodawczego nr 152 z dnia 3 kwietnia 2006 r.
ustanawiajcego przepisy w zakresie rodowiska naturalnego (norme in materia ambiente) (dodatek zwyky do GURI nr 88, z dnia 14 kwietnia 2006 r.):
„[…] gminy w dalszym cigu gospodaruj odpadami miejskimi i innymi odpadami uznanymi za odpady miejskie przeznaczonymi do unieszkodliwienia na zasadach monopolu w formach wskazanych w art. 113 ust. 5 dekretu ustawodawczego
[nr 267/2000]”.

Okolicznoci faktyczne i pytania prejudycjalne
11. Decyzj nr 53 z dnia 29 listopada 2005 r. (zwan dalej „decyzj nr 53”) rada gminy
Triuggio powierzya na okres piciu lat od dnia 1 lipca 2006 r. zarzdzanie usugami
w zakresie utrzymania porzdku i czystoci miasta Azienda Servizi Multisettoriali
Lombarda – A.S.M.L. SpA (zwanej dalej „ASML”).
12. Na mocy tej samej decyzji, rzeczona rada zobowizaa si do zakupu pakietu akcji
umo liwiajcego administracji gminnej „stanie si penoprawnym akcjonariuszem
oraz restrukturyzowanie i regulowanie stosunków z [ASML] zarówno pod ktem organizacyjnym, jak i funkcjonalnym, po to, by [gminie Triuggio] przysugiway takie
uprawnienia w zakresie kontroli i nadzoru tej spóki, które byyby porównywalne do
uprawnie, jakie przysuguj jej wobec jej wasnych su b”.
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13. Frigerio, która zapewniaa wiadczenie omawianych usug od dnia 1 stycznia 1996 r.
do dnia 30 czerwca 2006 r. w ramach konsorcjum z inn spók jawn prawa woskiego wniosa skarg na decyzj nr 53 do Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia (regionalnego sdu administracyjnego regionu Lombardia). W skardze
tej podniosa ona, e rada gminy Triuggio nie miaa prawa udzieli bezporednio
wskazanego zamówienia, ale bya zobowizana przeprowadzi przetarg zgodnie
z przepisami wspólnotowymi znajdujcymi zastosowanie w przedmiocie zamówie
publicznych i art. 113 ust. 5 dekretu ustawodawczego nr 267/2000.
14. Gmina Triuggio oraz ASML wniosy o oddalenie skargi, jak te w trybie incydentalnym, o stwierdzenie jej niedopuszczalnoci. W tym wzgldzie twierdz one w szczególnoci, e skarga jest niedopuszczalna z uwagi na brak interesu prawnego Frigerio,
która majc form prawn spóki osobowej (spóki jawnej) nie mo e ubiega si
o udzielenie spornego zamówienia, gdy art. 113 ust. 5 dekretu ustawodawczego nr
267/2000 zastrzega wycznie na rzecz spóek kapitaowych mo liwo udzielenia
zamówienia na lokalne usugi publiczne, takie jak w zakresie utrzymania porzdku
i czystoci miasta.
15. W tych okolicznociach Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia postanowi zawiesi postpowanie i zwróci si do Trybunau z nastpujcymi pytaniami
prejudycjalnymi:
„1) Czy art. 4 ust. 1 dyrektywy 2004/18/WE, lub analogiczny przepis zawarty
w art. 26 ust. 2 dyrektywy [92/50] (jeli uznane zostanie, e stosuje si ten ostatni
przepis) - zgodnie z którymi kandydaci lub oferenci, którzy zgodnie z prawem
pastwa czonkowskiego, w którym maj siedzib lub miejsce zamieszkania, s
uprawnieni do wiadczenia odnonej dziaalnoci usugowej, nie zostaj odrzuceni jedynie na podstawie tego, i zgodnie z prawem pastwa czonkowskiego,
w którym zamówienie jest udzielone, byliby oni zobowizani by albo osobami
zycznymi albo prawnymi - stanowi podstawow zasad prawa wspólnotowego,
która znosi ograniczenie formalne zawarte w art. 113 ust. 5 dekretu ustawodawczego nr 267/2000 oraz w art. 2 ust. 6 i art. 15 ust. 1 ustawy [regionalnej nr 26]
i w zwizku z tym jego skuteczno rozciga si na tyle, by zezwoli na uczestnictwo w przetargach równie tym podmiotom, które nie s spókami kapitaowymi?
2) Jeli Trybuna uzna, e wymienione uregulowania nie s wyrazem podstawowej
zasady prawa wspólnotowego, czy art. 4 ust. 1 dyrektywy [2004/18] lub podobny przepis zawarty w art. 26 ust. 2 dyrektywy [92/50] (jeli uznane zostanie, e
stosuje si ten ostatni przepis), jest raczej zasad, któr mo na wywnioskowa
lub „zasad wywodzc si” z zasady konkurencji w zwizku z zasad przejrzystoci w administracji i zasad niedyskryminacji ze wzgldu na przynale no
pastwow, i z tego wzgldu jest on bezporednio obowizujcy i ma pierwszestwo przed sprzecznymi z nim przepisami krajowymi, wydanymi przez pastwa czonkowskie w odniesieniu do procedur udzielania zamówie publicznych
na roboty budowlane, do których nie stosuje si bezporednio przepisów prawa
wspólnotowego?
3) Czy art. 113 ust. 5 dekretu ustawodawczego nr 267/2000 oraz art. 2 ust. 6 i art. 15
ust. 1 ustawy [regionalnej nr 26] zgodne s z zasadami wspólnotowymi wymienionymi w art. 39 [WE] (zasada swobodnego przepywu pracowników w ramach
Wspólnoty), art. 43 [WE] (swoboda przedsibiorczoci), art. 48 [WE] i art. 81
[WE] (zakaz porozumie ograniczajcych konkurencj) […] i zatem czy w razie
stwierdzenia ich niezgodnoci z tymi zasadami, wymienionych wy ej przepisów
krajowych nie stosuje si w zakresie, w jakim s one sprzeczne z bezporednio
obowizujcymi normami wspólnotowymi majcymi pierwszestwo przed uregulowaniami krajowymi?
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4) Czy art. 113 ust. 5 dekretu ustawodawczego nr 267/2000 oraz art. 2 ust. 6 i art. 15
ust. 1 ustawy [regionalnej nr 26] zgodne s z art. 9 ust. 1 dyrektywy [75/442]
lub analogicznym art. 7 ust. 2 dyrektywy [2006/12] (jeli uznane zostanie, e
stosuje si ten ostatni przepis), które stanowi – odpowiednio – e „[…] wszelkie
zakady lub przedsibiorstwa, które wykonuj czynnoci okrelone w zaczniku
II A [do dyrektywy 75/442] musz uzyska zezwolenie od waciwych wadz
okrelone w art. 6 [tej dyrektywy]” i e „plany, o których mowa w ust. 1 [dyrektywy 2006/12] (gospodarowania odpadami), mog, przykadowo, obejmowa : a)
osoby zyczne lub prawne upowa nione do gospodarowania odpadami […]?”

W przedmiocie pyta prejudycjalnych
W przedmiocie pyta pierwszego i drugiego
16. Na wstpie nale y zauwa y , e zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w ramach
postpowania, o którym mowa w art. 234 WE, które jest oparte na jasnym podziale zada sdów krajowych i Trybunau, wszelka ocena stanu faktycznego sprawy
nale y do sdu krajowego (zob. w szczególnoci wyroki z dnia 16 lipca 1998 r.
w sprawie C-235/95 Dumon i Froment, Rec. str. I-4531, pkt 25; z dnia 11 lipca 2006 r.
w sprawie C-13/05 Chacón Navas, Zb.Orz. str. I-6467, pkt 32 oraz z dnia 8 listopada
w sprawie 2007 r. C-251/06 ING. AUER, nieopublikowany dotychczas w Zbiorze,
pkt 19).
17. W zwizku z tym z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, a w szczególnoci z pytania pierwszego i drugiego wynika, e sd krajowy opiera si na zaoeniu, zgodnie z którym zamówienie bdce przedmiotem toczcego si przed nim
postpowania objte jest jedn z dyrektyw wspólnotowych dotyczcych zamówie
publicznych na usugi, czyli dyrektyw 92/50 lub dyrektyw 2004/18. Zao enie to
potwierdzaj równie dokumenty przedstawione Trybunaowi, do których nale y decyzja nr 53, której tekst zosta zaczony do uwag Frigerio i z której wnika, e warto
zamówienia bdcego przedmiotem postpowania przed sdem krajowym przekracza
próg uzasadniajcy zastosowanie rzeczonych dyrektyw. Ponadto z przedstawionych
na rozprawie uwag wynika, e wynagrodzenie za rzeczone zamówienie pochodzio od
gminy Triuggio, tak wic nie mo e by ono uznane za koncesj na usugi.
18. W tej sytuacji oraz uwzgldniajc fakt, e rzeczona decyzja zostaa przyjta w dniu
29 listopada 2005 r., nale y stwierdzi , i okolicznoci faktyczne sprawy przed sdem krajowym s objte przedmiotowym i czasowym zakresem zastosowania dyrektywy 92/50.
19. Pytania pierwsze i drugie, które nale y zbada cznie, powinny zosta przeformuowane w ten sposób, e sd krajowy d y przede wszystkim do ustalenia, czy art. 26
ust. 2 dyrektywy 92/50 sprzeciwia si przepisom krajowym, takim jak bdce
przedmiotem postpowania przed sdem krajowym, które zastrzegaj na rzecz zainteresowanych podmiotów majcych form prawn spóki kapitaowej mo liwo
zo enia ofert w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usugi.
Nastpnie rzeczony sd krajowy zastanawia si nad skutkami ewentualnej odpowiedzi twierdzcej w odniesieniu do wykadni i stosowania prawa krajowego.
20. Zgodnie z art. 26 ust. 2 dyrektywy 92/50, instytucje zamawiajce nie mog odrzuci
kandydatów lub oferentów, którzy zgodnie z prawem pastwa czonkowskiego, w którym maj siedzib lub miejsce zamieszkania, s uprawnieni do wiadczenia odnonej
dziaalnoci usugowej, jedynie na podstawie tego, i zgodnie z prawem pastwa
czonkowskiego, w którym zamówienie jest udzielone, byliby oni zobowizani by
albo osobami zycznymi albo prawnymi.
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21. Z przepisu tego wynika, e instytucje zamawiajce nie mog równie wykluczy
z przetargu kandydatów lub oferentów, którzy zgodnie z prawem zainteresowanego
pastwa czonkowskiego s uprawnieni do wiadczenia danej usugi, jedynie na podstawie tego, e ich forma prawna nie odpowiada szczególnej kategorii osób prawnych.
22. Wynika z tego, e rzeczony przepis sprzeciwia si wszelkim uregulowaniom krajowym,
wykluczajcym z udzielenia zamówie publicznych na usugi, których warto przekracza próg uzasadniajcy zastosowanie dyrektywy 92/50, kandydatów lub oferentów,
którzy zgodnie z prawem zainteresowanego pastwa czonkowskiego s uprawnieni do
wiadczenia danej usugi, jedynie na podstawie tego, e forma prawna tych kandydatów lub oferentów nie odpowiada szczególnej kategorii osób prawnych.
23. W rezultacie, przepisy krajowe, takie jak bdce przedmiotem postpowania przed
sdem krajowym, które zastrzegaj na rzecz spóek kapitaowych mo liwo udzielenia zamówie na lokalne usugi publiczne wiadczone w interesie gospodarczym,
których warto przekracza próg uzasadniajcy zastosowanie dyrektywy 92/50, nie
s zgodne z art. 26 ust. 2 tej dyrektywy.
24. W odniesieniu do okolicznoci faktycznych bdcych u podstaw sporu przed sdem
krajowym z akt sprawy wynika, e Frigerio wniosa skarg w postpowaniu przed
tym sdem jako lider konsorcjum, które zarzdzao usugami w zakresie utrzymania
porzdku i czystoci miasta w gminie Triuggio od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia
30 czerwca 2006 r.
25. Nale y doda w tym wzgldzie, e z art. 26 ust. 1 dyrektywy 92/50 wynika, e instytucje zamawiajce nie mog wymaga , aby grupy usugodawców przybray w celu
zo enia oferty okrelon form prawn.
26. Ponadto nie zostao zakwestionowane przed Trybunaem, e zgodnie z woskim ustawodawstwem Frigerio bya uprawniona do wiadczenia usug w zakresie utrzymania
porzdku i czystoci miasta w przyjtej przez ni formie prawnej, tj. jako spóka jawna. W zwizku z tym sd krajowy zauwa a w szczególnoci, e Frigerio jest wpisana
do rejestru osób uprawnionych do prowadzenia dziaalnoci w zakresie odpadów.
27. Jak zauwa ono w pkt 19 niniejszego wyroku, sd krajowy zastanawia si równie
nad skutkami stwierdzenia niezgodnoci z dyrektyw 92/50 przepisów krajowych,
takich jak bdce przedmiotem postpowania przed sdem krajowym.
28. Nale y przypomnie w tym wzgldzie, e zgodnie z utrwalonym orzecznictwem do
sdu krajowego nale y, w ramach maksymalnego zakresu uznania, jakie daje mu
prawo krajowe, dokonanie wykadni oraz zastosowanie przepisu prawa krajowego
zgodnie z wymogami prawa wspólnotowego. Je eli takie zgodne zastosowanie nie
jest mo liwe, sd krajowy ma obowizek zastosowa w caoci prawo wspólnotowe
i zapewni ochron praw, jakie nadaje ono jednostkom, nie stosujc w razie potrzeby
sprzecznego z nim przepisu krajowego (zob. podobnie wyroki z dnia 4 lutego 1988 r.
w sprawie 157/86 Murphy i in., Rec. str. 673, pkt 11 oraz z dnia 11 stycznia 2007 r.
w sprawie C-208/05 ITC, Zb.Orz. str. I-181, pkt 68 i 69).
29. W wietle powy szych uwag na pytania pierwsze i drugie nale y odpowiedzie , e
art. 26 ust. 1 i 2 dyrektywy 92/50 sprzeciwia si przepisom krajowym, takim jak
bdce przedmiotem postpowania przed sdem krajowym, uniemo liwiajcym
przedstawienie ofert w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usugi, którego warto przekracza próg uzasadniajcy zastosowanie dyrektywy 92/50
kandydatom i oferentom, którzy zgodnie z prawem zainteresowanego pastwa czonkowskiego s uprawnieni do wiadczenia danej usugi, równie tym, stanowicym
grup usugodawców, jedynie na podstawie tego, e ich forma prawna nie odpowiada
szczególnej kategorii osób prawnych, jak s spóki kapitaowe. Do sdu krajowego
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nale y – w ramach maksymalnego zakresu uznania, jakie daje mu prawo krajowe –
dokonanie wykadni oraz zastosowanie przepisu prawa krajowego zgodnie z wymogami prawa wspólnotowego, a w razie, gdy taka wykadnia zgodna nie jest mo liwa,
niezastosowanie ka dego przepisu prawa krajowego, który byby sprzeczny z takimi
wymogami.
W przedmiocie pyta trzeciego i czwartego
30. W pytaniach trzecim i czwartym, sd krajowy zastanawia si w istocie nad zgodnoci przepisów krajowych, takich jak bdce przedmiotem postpowania przed tym
sdem, z art. 39 WE, 43 WE, 48 WE i 81 WE oraz z dyrektyw 75/442 i dyrektyw
2006/12.
31. Poniewa , jak wynika z pkt 18 niniejszego wyroku, okolicznoci faktyczne sprawy
w postpowaniu przed sdem krajowym objte s zakresem stosowania dyrektywy
92/50, a wykadnia tej dyrektywy zawiera konieczne elementy umo liwiajce sdowi krajowemu rozstrzygnicie wniesionej do niego sprawy, badanie wskazanych
przepisów wspólnotowych ma znaczenie wycznie hipotetyczne. W rezultacie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem nie nale y udziela odpowiedzi na pytania trzecie
i czwarte (zob. podobnie wyroki z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie C-144/04 Mangold, Zb.Orz. str. I-9981, pkt 36 i 37 oraz z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie C-212/04
Adeneler i in., Zb.Orz. str. I-6057, pkt 42 i 43).

W przedmiocie kosztów
32. Dla stron postpowania przed sdem krajowym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sdem, do niego zatem nale y rozstrzygnicie o kosztach. Koszty poniesione w zwizku z przedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni poniesione przez strony postpowania przed sdem
krajowym, nie podlegaj zwrotowi.
Z powy szych wzgldów Trybuna (czwarta izba) orzeka, co nastpuje:
Artyku 26 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r.
odnoszcej si do koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na
usugi zmienionej dyrektyw Komisji 2001/78/WE z dnia 13 wrzenia 2001 r.
sprzeciwia si przepisom krajowym, takim jak b dce przedmiotem post powania przed sdem krajowym, uniemo liwiajcym przedstawienie ofert w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usugi, którego warto
przekracza próg uzasadniajcy zastosowanie dyrektywy 92/50, kandydatom
i oferentom, którzy zgodnie z prawem zainteresowanego pastwa czonkowskiego s uprawnieni do wiadczenia danej usugi, równie tym, stanowicym grup
usugodawców, jedynie na podstawie tego, e ich forma prawna nie odpowiada
szczególnej kategorii osób prawnych, jak s spóki kapitaowe. Do sdu krajowego nale y – w ramach maksymalnego zakresu uznania, jakie daje mu prawo
krajowe – dokonanie wykadni oraz zastosowanie przepisu prawa krajowego
zgodnie z wymogami prawa wspólnotowego, a w razie, gdy taka wykadnia
zgodna nie jest mo liwa, niezastosowanie ka dego przepisu prawa krajowego,
który byby sprzeczny z takimi wymogami.
Podpisy

* Jzyk postpowania: woski.
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Orzeczenie z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie C-532/06
Lianakis
WYROK TRYBUNAU (pierwsza izba)
z dnia 24 stycznia 2008 r.(*)
Dyrektywa 92/50/EWG – Zamówienia publiczne na usugi – Realizacja projektu dotyczcego katastru, zagospodarowania przestrzennego i wdro enia dla dzielnicy mieszkalnej – Kryteria, które mo na przyj jako „kryteria wyboru jakociowego” lub jako
„kryteria udzielenia zamówienia”– Najkorzystniejsza ekonomicznie oferta – Przestrzeganie okrelonych w specy kacji lub ogoszeniu o zamówieniu kryteriów udzielenia
zamówienia – Ustalenie w terminie póniejszym wspóczynników wagi i podkryteriów
w zakresie kryteriów udzielenia zamówienia – Zasada równego traktowania podmiotów
gospodarczych i obowizek przejrzystoci
W sprawie C-532/06
majcej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, zo ony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) postanowieniem
z dnia 28 listopada 2006 r., które wpyno do Trybunau w dniu 29 grudnia 2006 r.,
w postpowaniu:
Emm. G. Lianakis AE,
Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon,
Nikolaos Vlachopoulos
przeciwko
Dimos Alexandroupolis,
Planitiki AE,
Aikaterini Georgouli,
Dimitriosowi Vasiosowi,
N. Loukatos kai Synergates AE Meleton,
Eratosthenis Meletitiki AE,
A. Pantazis – Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os „Filon” OE,
Nikolaosowi Siderisowi,

TRYBUNA (pierwsza izba),
w skadzie: P. Jann (sprawozdawca), prezes izby, A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ileši
i E. Levits, sdziowie,
rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: R. Grass,
uwzgldniajc procedur pisemn,
rozwa ywszy uwagi przedstawione:
- w imieniu N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE,
A. Pantazis – Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os „Filon” OE oraz Nikolaosa Siderisa
przez E. Konstantopoulou oraz P. E. Bitsaxisa, dikigoroi,
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- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez M. Pataki oraz D. Kukoveca, dziaajcych w charakterze penomocników,
podjwszy, po wysuchaniu rzecznika generalnego, decyzj o rozstrzygniciu sprawy bez
opinii,
wydaje nastpujcy

Wyrok
1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykadni art. 23
ust. 1, art. 32 i 36 dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszcej si do koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na usugi (Dz.U.
L 209, s. 1), zmienionej przez dyrektyw 97/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 13 padziernika 1997 r. (Dz.U. L 328, s. 1, zwanej dalej „dyrektyw 92/50”).
2. Wniosek ten zosta zo ony w ramach dwóch sporów toczcych si midzy konsorcjum biur projektów i ekspertów zo onym z Emm. G. Lianakis AE (nastpca prawny
ogólny Emm. Lianakis EPE), Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon i Nikolaosa Vlachopoulosa (zwanym dalej „konsorcjum Lianakis”) oraz konsorcjum zo onym z Planitiki AE, Aikaterini Georgouli i Dimitriosa Vasiosa (zwanym dalej „konsorcjum Planitiki”) a Dimos Alexandroupolis (gmin Alexandroupolis) i konsorcjum zo onym z N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis
Meletitiki AE, A. Pantazis – Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os „Filon” OE i Nikolaosa
Siderisa (zwanym dalej „konsorcjum Loukatos”), w przedmiocie udzielenia zamówienia na projekt dotyczcy katastru, zagospodarowania przestrzennego i wdro enia
dla czci Dimos Alexandroupolis.

Ramy prawne
3. Dyrektywa 92/50/EWG koordynuje procedury udzielania zamówie publicznych na
usugi.
4. W tym celu dyrektywa okrela po pierwsze zamówienia, które powinny podlega
procedurom przetargowym, a po drugie, obowizujce zasady proceduralne, w tym
za w szczególnoci zasad równego traktowania podmiotów gospodarczych, kryteria wyboru podmiotów pod wzgldem jakociowym (tzw. kryteria wyboru jakociowego) oraz kryteria udzielania zamówie (tzw. kryteria udzielenia zamówienia).
5. A zatem art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/50 stanowi, e „instytucje zamawiajce zapewniaj, aby nie istniaa dyskryminacja midzy ró nymi usugodawcami”.
6. Artyku 23 ust. 1 tej dyrektywy stanowi, e „zamówienie jest udzielane na podstawie kryteriów, okrelonych w rozdziale 3 [tj. art. 36 i 37], uwzgldniajc art. 24,
po sprawdzeniu zgodnie z kryteriami okrelonymi w art. 31 i 32 przez instytucje
zamawiajce odpowiednioci usugodawców, którzy nie zostali wyczeni na mocy
art. 29”.
7. Artyku 32 dyrektywy stanowi:
„1. Zdolno usugodawców do wykonania usug mo e by oceniana w szczególnoci
w odniesieniu do ich kwali kacji, efektywnoci, dowiadczenia i rzetelnoci.
2. Dowodem mo liwoci technicznych usugodawcy zgodnie z charakterem, iloci i celem wiadczonych usug mo e by :
a) wyksztacenie i kwali kacje zawodowe usugodawcy i/lub personelu zarzdzajcego przedsibiorstwem, w szczególnoci osoby lub osób odpowiedzialnych za wiadczenie usug;
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b) wykaz gównych usug, wiadczonych w cigu ostatnich trzech lat, z podaniem kwot, dat wykonania oraz odbiorców, publicznych lub prywatnych:
[…]
c) wskazanie pracowników technicznych lub instytucji technicznych, niezale nie od tego, czy nale  oni bezporednio do usugodawcy, w szczególnoci
tych odpowiedzialnych za kontrol jakoci;
d) owiadczenie, z którego wynika roczne rednie zatrudnienie u usugodawcy w cigu ostatnich trzech lat oraz liczebno personelu zarzdzajcego
w ostatnich trzech latach;
e) owiadczenie dotyczce wyposa enia, sprztu i dostpnych urzdze technicznych usugodawcy do celów wiadczenia usug;
f) opis rodków zapewniajcych jako oraz opis mo liwoci naukowych i badawczych usugodawcy;
[…]”.
8. Artyku 36 dyrektywy 92/50 stanowi:
„1. Bez uszczerbku dla krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczcych wynagrodzenia za okrelone usugi kryteriami, na których instytucja zamawiajca opiera si, udzielajc zamówie, s:
a) w przypadku gdy udzielenie zamówienia jest dokonywane na podstawie
oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – ró ne kryteria odnoszce si do
zamówienia, na przykad: jako , warto techniczna, estetyka, u yteczno ,
pomoc techniczna i serwis po sprzeda y, data zrealizowania usugi, okres
bd termin realizacji usugi, cena, albo
b) wycznie najni sza cena.
2. W przypadku zamówie udzielanych na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie instytucje zamawiajce zamieszczaj w dokumentacji zamówienia
lub w ogoszeniu o przetargu wszystkie kryteria, które zamierzaj zastosowa ,
w miar mo liwoci, w kolejnoci przyznanego im znaczenia”.

Post powanie przed sdem krajowym i pytanie prejudycjalne
9. W 2004 r. rada gminy Alexandroupolis ogosia przetarg na wykonanie projektu
dotyczcego katastru, zagospodarowania przestrzennego i wdro enia dla dzielnicy
Palagia, stanowicej cz tej gminy, której liczba mieszkaców wynosia poni ej
2 000. Na projekt ten przeznaczono bud et wynoszcy 461 737 EUR.
10. W ogoszeniu o zamówieniu jako kryteria udzielenia zamówienia, wedug pierwszestwa, wymieniono po pierwsze, udowodnione dowiadczenie eksperckie nabyte
w zakresie podobnych projektów przeprowadzonych w cigu ostatnich trzech lat, po
drugie, personel i wyposa enie biura, oraz po trzecie, zdolno do wykonania projektu w danym terminie w zwizku ze zobowizaniami biura i potencjaem personelu.
11. Na ogoszenie o zamówieniu odpowiedziao trzynacie biur projektów, a wród nich
w szczególnoci konsorcja Lianakis i Planitiki oraz konsorcjum Loukatos.
12. W celu przeprowadzenia oceny ofert komisja ds. przetargów Dimos Alexandroupolis
(zwana dalej „komisj przetargow”) ustanowia, w trakcie procedury oceny, wspóczynniki wagi i podkryteria w zakresie okrelonych w ogoszeniu o zamówieniu kryteriów udzielenia zamówienia.
13. I tak ustalia ona wag trzech okrelonych w ogoszeniu o zamówieniu kryteriów
udzielenia zamówienia na odpowiednio 60%, 20% i 20%.
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14. Ponadto okrelia, e dowiadczenie (pierwsze z kryteriów udzielenia zamówienia)
nale y ocenia pod ktem wartoci przeprowadzonych projektów. Zatem oferent
uzyskiwa 0 punktów za warto wynoszc do 500 000 EUR, 6 punktów za warto
wynoszc od 500 000 do 1 000 000 EUR, 12 punktów za warto wynoszc od
1 000 000 do 1 500 000 EUR i tak dalej do maksymalnej mo liwej do uzyskania
liczby 60 punktów za warto powy ej 12 000 000 EUR.
15. Personel i wyposa enie biura (drugie z kryteriów udzielenia zamówienia) nale ao
ocenia pod ktem liczebnoci zespou projektowego. Oferent uzyskiwa w ten sposób 2 punkty za zespó zo ony z 1–5 osób, 4 punkty za zespó 6–10 osobowy i tak
dalej, do maksymalnej mo liwej do uzyskania liczby 20 punktów za zespó liczcy
ponad 45 osób.
16. Wreszcie komisja przetargowa zdecydowaa, e zdolno realizacji projektu w przewidzianym terminie (trzecie z kryteriów udzielenia zamówienia) nale y ocenia pod
ktem wartoci zacignitych zobowiza. Tak wic oferent uzyskiwa maksymaln
liczb 20 punktów za kwot poni ej 15 000 EUR, 18 punktów za kwot od 15 000 do
60 000 EUR, 16 punktów za kwot od 60 000 do 100 000 EUR i tak dalej a do minimalnej mo liwej do uzyskania liczby 0 punktów, w przypadku kwoty przekraczajcej
1 500 000 EUR.
17. Stosujc te zasady, komisja przetargowa zaklasy kowaa konsorcjum Loukatos na
pierwszym miejscu z 78 punktami, konsorcjum Planitiki na miejscu drugim z 72
punktami, a konsorcjum Lianakis na miejscu trzecim z 70 punktami. W protokole
z dnia 27 kwietnia 2005 r. przedstawia zatem propozycj udzielenia zamówienia na
projekt konsorcjum Loukatos.
18. Decyzj z dnia 10 maja 2005 r. rada gminy Alexandroupolis zatwierdzia protokó komisji przetargowej i udzielia zamówienia na realizacj projektu konsorcjum
Loukatos.
19. Uznawszy, e powy sze konsorcjum mogo wygra przetarg wycznie dziki ustaleniu w terminie póniejszym przez komisj przetargow wspóczynników wagi i podkryteriów w zakresie okrelonych w ogoszeniu o zamówieniu kryteriów udzielenia
zamówienia, konsorcja Lianakis i Planitiki odwoay si od podjtej przez rad gminy Alexandroupolis decyzji, najpierw do samej rady gminy, a nastpnie do Symvoulio tis Epikrateias (greckiej rady stanu, zwanej dalej „Symvoulio tis Epikrateias”),
podnoszc w szczególnoci zarzuty naruszenia art. 36 ust. 2 dyrektywy 92/50.
20. W tych okolicznociach Symvoulio tis Epikrateias postanowia zawiesi postpowanie i zwróci si do Trybunau z nastpujcym pytaniem prejudycjalnym:
„Czy w przypadku gdy ogoszenie o zamówieniu na wiadczenie usug, udzielanym
w trybie przetargu, okrela jedynie pierwszestwo kryteriów udzielenia zamówienia,
bez ustalania wspóczynników wagi ka dego z kryteriów, art. 36 dyrektywy 92/50/
EWG zezwala na to, aby wspóczynniki wagi kryteriów udzielenia zamówienia byy
ustalane w póniejszym terminie przez komisj przetargow, a w przypadku odpowiedzi twierdzcej, pod jakimi warunkami?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego
21. Przy pomocy swego pytania prejudycjalnego sd krajowy pragnie si w istocie dowiedzie , czy art. 36 ust. 2 dyrektywy 92/50 stoi na przeszkodzie temu, by w ramach
postpowania przetargowego instytucja zamawiajca ustalaa w terminie póniejszym wspóczynniki wagi i podkryteria w zakresie okrelonych w specy kacji lub
ogoszeniu o zamówieniu kryteriów udzielenia zamówienia.
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22. Komisja Wspólnot Europejskich podnosi w uwagach przedstawionych na pimie, e
przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie nale y zbada , czy dyrektywa 92/50 stoi
na przeszkodzie temu, by w ramach postpowania przetargowego instytucja zamawiajca braa pod uwag dowiadczenie oferentów, ich personel i wyposa enie oraz
ich zdolno do wykonania zamówienia w przewidzianym terminie nie jako „kryteria
wyboru jakociowego”, lecz jako „kryteria udzielenia zamówienia”.
23. W tym wzgldzie stwierdzi nale y, e chocia formalnie sd krajowy ograniczy
swoje pytanie do wykadni art. 36 ust. 2 dyrektywy 92/50 pod ktem ewentualnej
zmiany, w terminie póniejszym, kryteriów udzielenia zamówienia, okoliczno ta
nie stoi na przeszkodzie temu, by Trybuna udzieli mu wykadni prawa wspólnotowego we wszelkim zakresie mogcym by u ytecznym dla rozstrzygnicia zawisej
przed nim sprawy, bez wzgldu na to, czy sd ten odniós si do tego w treci swego
pytania, czy te nie (zob. wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-392/05 Alevizos, Zb.Orz. s. I-3505, pkt 64 i przywoane w nim orzecznictwo).
24. Zatem na pocztku nale y sprawdzi zgodno z prawem kryteriów przyjtych jako
„kryteria udzielenia zamówienia”, a nastpnie zbada mo liwo ustalenia w terminie póniejszym wspóczynników wagi i podkryteriów w zakresie okrelonych
w ogoszeniu o zamówieniu kryteriów udzielenia zamówienia.
W przedmiocie kryteriów, które mo na przyj jako „kryteria udzielenia zamówienia” (art. 23 i 36 ust. 1 dyrektywy 92/50)
25. W tym wzgldzie przypomnie nale y, e art. 23 ust. 1 dyrektywy 92/50 stanowi,
e zamówienie jest udzielane na podstawie kryteriów okrelonych w art. 36 i 37,
z uwzgldnieniem art. 24, po sprawdzeniu zgodnie z kryteriami okrelonymi w art. 31
i 32 przez instytucje zamawiajce odpowiednioci usugodawców, którzy nie zostali
wyczeni na mocy art. 29.
26. Z orzecznictwa wynika, e chocia dyrektywa 92/50 teoretycznie nie wyklucza mo liwoci jednoczesnego przeprowadzenia sprawdzenia odpowiednioci oferentów
i udzielenia zamówienia, to jednak obie te czynnoci s odrbnymi czynnociami
i podlegaj ró nym przepisom (zob. podobnie, w odniesieniu do zamówie publicznych na roboty budowlane, wyrok z dnia 20 wrzenia 1988 r. w sprawie 31/87 Beentjes, Rec. s. 4635, pkt 15 i 16).
27. Sprawdzenia odpowiednioci oferentów instytucje zamawiajce dokonuj bowiem
wedug kryteriów mo liwoci ekonomicznych, nansowych i technicznych (zwanych „kryteriami wyboru jakociowego”), okrelonych w art. 31 i 32 tej dyrektywy (zob. w odniesieniu do zamówie publicznych na roboty budowlane ww. wyrok
w sprawie Beentjes, pkt 17).
28. Natomiast zamówienia udziela si na podstawie kryteriów wymienionych w art. 36
ust. 1 dyrektywy, tj. bd najni szej ceny, bd najkorzystniejszej ekonomicznie
oferty (zob. podobnie, w odniesieniu do zamówie publicznych na roboty budowlane, ww. wyrok Beentjes, pkt 18).
29. Tymczasem cho wprawdzie w tym ostatnim przypadku kryteria, które instytucje zamawiajce mog stosowa , nie s w sposób wyczerpujcy wymienione w art. 36 ust. 1
dyrektywy 92/50 i w zwizku z tym przepis ten pozostawia instytucjom zamawiajcym
wybór co do kryteriów udzielenia zamówienia, które zechc zastosowa , to jednak
wybór ten musi si ogranicza do kryteriów zmierzajcych do wyonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty (zob. podobnie, w odniesieniu do zamówie publicznych
na roboty budowlane, ww. wyrok w sprawie Beentjes, pkt 19 i wyrok z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie C-19/00 SIAC Construction, Rec. s. I-7725, pkt 35 i 36,
a w odniesieniu do zamówie publicznych na usugi, wyroki z dnia 17 wrzenia 2002 r.
w sprawie C-513/99 Concordia Bus Finland, Rec. s. I-7213, pkt 54 i 59, oraz z dnia
19 czerwca 2003 r. w sprawie C-315/01 GAT, Rec. s. I-6351, pkt 63 i 64).
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30. Jako „kryteria udzielenia zamówienia” s wic wykluczone kryteria, które nie
maj na celu wyonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty, lecz s zwizane zasadniczo z ocen odpowiednioci oferentów w zakresie wykonania danego
zamówienia.
31. W postpowaniu przed sdem krajowym kryteria przyjte przez instytucj zamawiajc jako „kryteria udzielenia zamówienia” dotycz jednak w gównej mierze
dowiadczenia, kwali kacji i rodków zapewniajcych waciwe wykonanie zamówienia. Chodzi tu o kryteria dotyczce odpowiednioci oferentów w zakresie wykonania tego zamówienia, niemajce w zwizku z tym charakteru „kryteriów udzielenia
zamówienia” w rozumieniu art. 36 ust. 1 dyrektywy 92/50.
32. Nale y zatem stwierdzi , e art. 23 ust. 1, art. 32 i 36 ust. 1 dyrektywy 92/50 stoj na
przeszkodzie temu, by w ramach postpowania przetargowego instytucja zamawiajca braa pod uwag dowiadczenie oferentów, ich personel i wyposa enie oraz ich
zdolno do wykonania zamówienia w przewidzianym terminie, nie jako „kryteria
wyboru jakociowego”, lecz jako „kryteria udzielenia zamówienia”.
W przedmiocie ustalenia w póniejszym terminie wspóczynników wagi i podkryteriów w zakresie okrelonych w specy kacji lub w ogoszeniu o zamówieniu kryteriów udzielenia zamówienia
33. W tym wzgldzie przypomnie nale y, e art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/50 zobowizuje
instytucje zamawiajce do zapewnienia, aby nie istniaa dyskryminacja midzy ró nymi usugodawcami.
34. Zapisana w ten sposób zasada równego traktowania zawiera w sobie równie obowizek przejrzystoci (zob. podobnie, w odniesieniu do zamówie publicznych na
dostawy, wyrok z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie C-275/98 Unitron Scandinavia
i 3-S, Rec. s. 8291, pkt 31, a w odniesieniu do zamówie publicznych na roboty budowlane, ww. wyrok w sprawie SIAC Construction, pkt 41).
35. Ponadto z art. 36 ust. 2 dyrektywy 92/50 wynika, e w przypadku zamówie udzielanych na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie instytucje zamawiajce
zamieszczaj w specy kacji zamówienia lub w ogoszeniu o zamówieniu kryteria,
które zamierzaj zastosowa , w miar mo liwoci w kolejnoci przyznanego im
znaczenia.
36. Zgodnie z orzecznictwem, powy szy przepis, w zwizku z zasad równego traktowania podmiotów gospodarczych, zawart w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/50 oraz wynikajcym z niej obowizkiem przejrzystoci, wymaga tego, by wszystkie czynniki,
które instytucja zamawiajca bierze pod uwag w celu wyonienia najkorzystniejszej
ekonomicznie oferty, oraz ich stosunkowa waga byy znane potencjalnym oferentom
w chwili przygotowywania swoich ofert (zob. podobnie, w odniesieniu do zamówie
publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji, wyrok z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie C-87/94 Komisja przeciwko Belgii,
Rec. s. I-2043, pkt 88; w odniesieniu do zamówie publicznych na roboty budowlane, wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-470/99 Universale-Bau i in., Rec.
s. I-11617, pkt 98, a w odniesieniu do zamówie publicznych na usugi, wyrok z dnia
24 listopada 2005 r. w sprawie C-331/04 ATI EAC e Viaggi di Maio i in., Zb.Orz.
s. I-10109, pkt 24).
37. Potencjalnym oferentom nale y bowiem umo liwi uzyskanie w chwili przygotowania swoich ofert wiedzy o istnieniu i zakresie tych czynników (zob. podobnie,
w odniesieniu do zamówie publicznych na usugi, ww. wyroki w sprawie Concordia
Bus Finland, pkt 62 i ATI EAC e Viaggi di Maio i in., pkt 23).
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38. Zatem instytucja zamawiajca nie mo e stosowa regu dotyczcych wa enia lub podziau na podkryteria kryteriów udzielenia zamówienia, o których nie powiadomia
uprzednio oferentów (zob. analogicznie, w odniesieniu do zamówie publicznych na
roboty budowlane, ww. wyrok w sprawie Universale-Bau i in., pkt 99).
39. Wykadnia ta znajduje oparcie w celu dyrektywy 92/50, która zmierza do zniesienia
przeszkód w swobodnym przepywie usug i w zwizku z tym do ochrony interesów
podmiotów gospodarczych majcych siedzib w jednym z pastw czonkowskich,
pragncych oferowa swe usugi instytucjom zamawiajcym majcym siedzib w innym pastwie czonkowskim (zob. podobnie wyrok z dnia 3 padziernika 2000 r.
w sprawie C-380/98 University of Cambridge, Rec. s. I-8035, pkt 16).
40. eby tak si stao, oferenci musz by traktowani na równi w czasie trwania caego postpowania, co wymaga tego, by kryteria i warunki obowizujce w ka dym przetargu
zostay w odpowiedni sposób ogoszone przez instytucje zamawiajce (zob. podobnie,
w odniesieniu do zamówie publicznych na roboty budowlane, ww. wyroki w sprawie
Beentjes, pkt 21, i SIAC Construction, pkt 34, oraz w odniesieniu do zamówie publicznych na usugi, ww. wyrok w sprawie ATI EAC e Viaggi di Maio i in., pkt 22).
41. Wbrew wtpliwociom wyra anym przez sd krajowy, stwierdzenia te nie koliduj
z wykadni art. 36 ust. 2 dyrektywy 92/50 udzielon przez Trybuna w ww. wyroku
w sprawie ATI EAC e Viaggi di Maio i in.
42. W tamtej sprawie zarówno kryteria udzielenia zamówienia i dotyczce ich wspóczynniki wagi, jak równie podkryteria w zakresie tych kryteriów udzielenia zamówienia zostay bowiem okrelone wczeniej i ogoszone w specy kacji warunków
zamówienia. Tamta instytucja zamawiajca okrelia jednak ex post, na krótko przed
otwarciem kopert, wspóczynniki wagi w zakresie podkryteriów.
43. W tamtym wyroku Trybuna orzek, e art. 36 ust. 2 dyrektywy 92/50 nie stoi na przeszkodzie takiemu dziaaniu pod trzema dokadnie okrelonymi warunkami, a wic
je eli decyzja taka:
-

nie zmienia okrelonych w specy kacji lub ogoszeniu o zamówieniu kryteriów
udzielenia zamówienia;
nie zawiera informacji, które – je eli byyby znane na etapie przygotowywania
ofert – mogyby mie na nie wpyw;
nie zostaa wydana z uwzgldnieniem okolicznoci, które mogyby skutkowa
dyskryminacj jednego z oferentów (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie ATI
EAC e Viaggi di Maio i in., pkt 32).

44. W sprawie bdcej przedmiotem postpowania przed sdem krajowym nale y natomiast stwierdzi , e komisja przetargowa zamiecia w ogoszeniu o zamówieniu
jedynie same kryteria udzielenia zamówienia i ustalia ex post, po zo eniu ofert
i otwarciu wniosków ze zgoszeniami zainteresowania udziaem w przetargu, zarówno wspóczynniki wagi, jak i podkryteria w zakresie kryteriów udzielenia zamówienia. Za to w oczywisty sposób nie spenia obowizku ogaszania, o którym mowa
w art. 36 ust. 2 dyrektywy 92/50, w zwizku z zasad równego traktowania podmiotów gospodarczych i obowizkiem przejrzystoci.
45. W zwizku z powy szym nale y wic na zadane pytanie odpowiedzie w ten sposób,
e art. 36 ust. 2 dyrektywy 92/50, w zwizku z zasad równego traktowania podmiotów gospodarczych i wynikajcym z niej obowizkiem przejrzystoci stoi na przeszkodzie temu, by w ramach postpowania przetargowego instytucja zamawiajca ustalaa w terminie póniejszym wspóczynniki wagi i podkryteria w zakresie okrelonych
w specy kacji lub ogoszeniu o zamówieniu kryteriów udzielenia zamówienia.
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W przedmiocie kosztów
46. Dla stron postpowania przed sdem krajowym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sdem, do niego zatem nale y rozstrzygnicie o kosztach. Koszty poniesione w zwizku z przedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni poniesione przez strony postpowania przed sdem
krajowym, nie podlegaj zwrotowi.
Z powy szych wzgldów Trybuna (pierwsza izba) orzeka, co nastpuje:
Artyku 36 ust. 2 dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszcej si do koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na usugi,
zmienionej przez dyrektyw 97/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 pa dziernika 1997 r., w zwizku z zasad równego traktowania podmiotów
gospodarczych i wynikajcym z niej obowizkiem przejrzystoci stoi na przeszkodzie temu, by w ramach post powania przetargowego instytucja zamawiajca ustalaa w terminie pó niejszym wspóczynniki wagi i podkryteria w zakresie okrelonych w specy kacji lub ogoszeniu o zamówieniu kryteriów udzielenia
zamówienia.
Podpisy

* Jzyk postpowania: grecki.

Orzeczenie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie C-450/06 Varec
WYROK TRYBUNAU (trzecia izba)
z dnia 14 lutego 2008 r.(*)
Zamówienia publiczne – Odwoania – Dyrektywa 89/665/EWG – Skuteczny rodek
odwoawczy – Pojcie – Równowaga midzy zasad kontradyktoryjnoci a prawem do
przestrzegania tajemnicy handlowej – Ochrona przez organ powoany do rozpoznania
odwoania poufnoci informacji podanych przez podmioty gospodarcze
W sprawie C-450/06
majcej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zo ony przez Conseil d’État (Belgia) postanowieniem z dnia 24 padziernika 2006 r., które wpyno do Trybunau w dniu 6 listopada 2006 r., w postpowaniu:
Varec SA
przeciwko
État belge,
przy udziale:
Diehl Remscheid GmbH & Co,

TRYBUNA (trzecia izba),
w skadzie: A. Rosas, prezes izby, J.N. Cunha Rodrigues (sprawozdawca), J. Kluka,
P. Lindh i A. Arabadjiev, sdziowie,
rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: R. Grass,
uwzgldniajc procedur pisemn,
rozwa ywszy uwagi przedstawione:
- w imieniu Varec SA przez J. Bourtembourga i C. Molitora, adwokatów / radców
prawnych,
- w imieniu rzdu belgijskiego przez A. Hubert, dziaajc w charakterze penomocnika, wspieran przez N. Cahen, adwokat / radc prawnego,
- w imieniu rzdu austriackiego przez M. Fruhmanna, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez B. Stromsky’ego i D. Kukoveca,
dziaajcych w charakterze penomocników,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 25 padziernika
2007 r.,
wydaje nastpujcy
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Wyrok
1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykadni art. 1
ust. 1 dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszcych si do
stosowania procedur odwoawczych w zakresie udzielania zamówie publicznych
na dostawy i roboty budowlane (Dz.U. L 395, str. 33), w brzmieniu nadanym przez
dyrektyw Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszc si do koordynacji
procedur udzielania zamówie publicznych na usugi (Dz.U. L 209, str. 1, zwanej
dalej „dyrektyw 89/665”).
2. Wniosek ten zosta zo ony w ramach postpowania toczcego si w sporze midzy
Varec SA (zwan dalej „Varec”) a État belge (pastwem belgijskim), reprezentowanym przez ministra obrony, w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na
dostaw ogniw gsienic do czogów typu „Leopard”.

Ramy prawne
Uregulowania wspólnotowe
3. Artyku 1 ust. 1 dyrektywy 89/665 stanowi:
„Pastwa czonkowskie podejmuj rodki niezbdne do zapewnienia, aby decyzje podejmowane przez instytucje zamawiajce odnonie do procedur udzielania zamówie
publicznych objtych zakresem dyrektyw 71/305/EWG, 77/62/EWG i 92/50/EWG
[…] mogy […] skutecznie i przede wszystkim mo liwie szybko, zgodnie z warunkami
okrelonymi w poni szych artykuach, w szczególnoci art. 2 ust. 7, podlega odwoaniu na podstawie tego, e takie decyzje naruszyy prawo wspólnotowe w dziedzinie
zamówie publicznych albo krajowe przepisy wykonujce to prawo”.
4. Artyku 33 dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynujcej
procedury udzielania zamówie publicznych na dostawy (Dz.U. L 199, str. 1) uchyli dyrektyw Rady 77/62/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. koordynujc procedury
udzielania zamówie publicznych na dostawy (Dz.U. 1977, L 13, str. 1), stanowic,
e odniesienia do uchylonej dyrektywy powinny by interpretowane jako odniesienia
do dyrektywy 93/36. Podobnie art. 36 dyrektywy Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczcej koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na
roboty budowlane (Dz.U. L 199, str. 54) uchyli dyrektyw Rady 71/305/EWG z dnia
26 lipca 1971 r. dotyczc koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych
na roboty budowlane (Dz.U. L 185, str. 5), stanowic, e odniesienia do tej ostatniej
dyrektywy nale y rozumie jako odniesienia do dyrektywy 93/37.
5. Artyku 2 ust. 8 dyrektywy 89/665 stanowi:
„W przypadku gdy organy odwoawcze nie maj charakteru sdowego, ich decyzje musz
by zawsze uzasadnione na pimie. Ponadto w takim przypadku nale y wprowadzi przepisy gwarantujce postpowanie, dziki któremu wszelkie ewentualnie bezprawne rodki
podjte przez organ odwoawczy lub wszelkie uchybienia w wykonywaniu nadanych
mu uprawnie bd mogy by przedmiotem odwoania w sdzie lub odwoania rozpatrywanego przez inny organ bdcy sdem lub trybunaem w rozumieniu art. [234 WE]
i niezale ny zarówno od instytucji zamawiajcej, jak i organu odwoawczego.
Czonkowie tego niezale nego organu powoywani s i odwoywani na takich samych
warunkach, jak sdziowie, je eli chodzi o urzd odpowiedzialny za ich nominacj,
okres kadencji oraz ich odwoanie. Przynajmniej przewodniczcy tego niezale nego
organu musi mie takie same kwali kacje zawodowe i prawne, jak sdziowie. Niezale ny organ podejmuje decyzje po przeprowadzeniu postpowania, w którym wysuchane s obie strony, a decyzje te s prawnie wi ce, w sposób okrelony przez
ka de pastwo czonkowskie”.
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6. Artyku 7 ust. 1 dyrektywy 93/36 w brzmieniu nadanym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/WE z dnia 13 padziernika 1997 r. (Dz.U. L 328, str. 1,
zwanej dalej „dyrektyw 93/36”) stanowi:
„Instytucja zamawiajca informuje ka dego niedopuszczonego kandydata lub oferenta o przyczynach odrzucenia jego kandydatury lub oferty w terminie pitnastu dni
od otrzymania pisemnego wniosku, a ka dego oferenta, który przedstawi ofert dopuszczaln, o cechach i zaletach wybranej oferty, a tak e o nazwie oferenta, któremu
udzielono zamówienia.
Jednak e instytucje zamawiajce mog zadecydowa , e niektóre informacje dotyczce udzielania zamówie, okrelonych w akapicie pierwszym, nie s udostpniane,
jeli ich ujawnienie stanowioby przeszkod w stosowaniu prawa lub byoby sprzeczne z interesem publicznym czy te naruszyoby uzasadnione interesy gospodarcze
okrelonych przedsibiorstw pastwowych lub prywatnych lub te mogoby zaszkodzi uczciwej konkurencji midzy usugodawcami”.
7. Artyku 9 ust. 3 dyrektywy 93/36 stanowi:
„Instytucje zamawiajce, które udzieliy zamówienia, informuj o wyniku postpowania w ogoszeniu. Jednak e niektóre informacje o udzieleniu zamówienia nie musz w pewnych przypadkach by publikowane, jeli ich ujawnienie utrudnioby egzekwowanie prawa, byoby sprzeczne z interesem publicznym, naruszaoby uprawnione interesy gospodarcze okrelonych przedsibiorstw publicznych lub prywatnych
albo mogoby naruszy uczciw konkurencj midzy dostawcami”.
8. Artyku 15 ust. 2 tej dyrektywy stanowi:
„Instytucje zamawiajce w peni uwzgldniaj poufny charakter wszystkich informacji przedstawionych przez dostawców”.
9. Przepisy art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 3 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 93/36 zachowane zostay co do swej istoty odpowiednio w art. 6, art. 35 ust. 4 akapit pity i art. 41 ust. 3
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane, dostawy i usugi (Dz.U. L 134, str. 114).
Uregulowania krajowe
10. Artyku 87 rozporzdzenia regenta z dnia 23 sierpnia 1948 r. w sprawie postpowania przed sekcj administracyjn Conseil d’État (Moniteur belge z 23-24 sierpnia
1948 r., str. 6821) stanowi:
„Strony, ich penomocnicy oraz commissaire du gouvernement [przedstawiciel wadz
pastwowych] maj prawo wgldu do akt sprawy w sekretariacie”.
11. Artyku 21 akapity trzeci i czwarty ustaw o Conseil d’État, poczonych w dniu
12 stycznia 1973 r. (Moniteur belge z dnia 21 marca 1973 r., str. 3461) stanowi:
„W przypadku nieprzedo enia przez stron pozwan akt postpowania administracyjnego w ustalonym terminie, z zastrze eniem art. 21a, fakty, na które powouje
si strona skar ca uznaje si za udowodnione, chyba e s w oczywisty sposób
nieprawdziwe.
W przypadku gdy akta postpowania administracyjnego nie znajduj si w posiadaniu strony pozwanej, informuje ona o tym fakcie orzekajc w sprawie izb. Izba
mo e nakaza przedo enie akt pod grob grzywny zgodnie z przepisami art. 36”.
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Post powanie przed sdem krajowym i pytanie prejudycjalne
12. W dniu 14 grudnia 2001 r. zosta ogoszony przez État belge przetarg na dostaw
ogniw gsienic do czogów typu „Leopard”. Ofert zo yo dwóch oferentów, Varec
i Diehl Remscheid GmbH & Co (zwana dalej „Diehl”).
13. W trakcie oceny ofert État belge uznao, e oferta Varec nie spenia warunków wyboru o charakterze technicznym i e jest nieprawidowa. Natomiast ofert Diehl uznano
za speniajc wszystkie warunki wyboru, prawidow, a podan w niej cen za normaln. W zwizku z tym zamówienie zostao udzielone przez État belge spóce Diehl
decyzj ministra obrony z dnia 28 maja 2002 r. (zwan dalej „decyzj o udzieleniu
zamówienia”).
14. W dniu 29 lipca 2002 r. Varec wniosa skarg o uchylenie decyzji o udzieleniu zamówienia do Conseil d’État. Diehl zostaa dopuszczona w charakterze interwenienta.
15. Akta przekazane Conseil d’État przez État belge nie zawieray oferty Diehl.
16. Varec zwrócia si o doczenie tej oferty do akt. Podobny wniosek zo y Auditeur
du Conseil d’État, odpowiedzialny za sporzdzenie sprawozdania (zwany dalej
„Auditeur”).
17. W dniu 17 grudnia 2002 r. État belge doczyo ofert Diehl do akt, informujc przy
tym, e nie znajduj si w niej plany caego oferowanego ogniwa ani jego czci.
Wskazano, e zgodnie ze specy kacj warunków zamówienia i na wniosek Diehl
dokumenty te zostay jej zwrócone. Dodano równie , e z tego wzgldu nie mo na przekaza tych materiaów do akt i e je eli to, eby si one tam znalazy jest
niezbdne, nale y si o nie zwróci do Diehl. État belge przypomniao równie , e
Varec i Diehl znajduj si w sporze co do praw wasnoci intelektualnej zwizanych
z rzeczonymi planami.
18. Pismem z tego samego dnia Diehl powiadomia Auditeur, e jej oferta, w postaci
przekazanej do akt sprawy przez État belge, zawiera poufne dane i informacje oraz
e sprzeciwia si wic ona temu, by osoby trzecie, w tym Varec, miay prawo wgldu
w te poufne dane i informacje zwizane z tajemnicami handlowymi, które znalazy
si w owej ofercie. Zdaniem Diehl niektóre fragmenty zaczników 4, 12 i 13 do jej
oferty zawieray bowiem szczegóowe dane w zakresie dokadnych przegldów planów produkcyjnych, majcych równie zastosowanie do procesów przemysowych.
19. W sprawozdaniu z dnia 23 lutego 2006 r. Auditeur uzna, e nale y uchyli decyzj
o udzieleniu zamówienia ze wzgldu na to, e „w przypadku braku lojalnej wspópracy strony przeciwnej na rzecz prawidowego administrowania wymiarem sprawiedliwoci i rzetelnego procesu sdowego, jedyn sankcj jest uchylenie aktu administracyjnego, którego zgodno z prawem nie zostaa dowiedziona na skutek dziaania
polegajcego na nieprzedo eniu materiau dowodowego w sporze toczcym si na
zasadzie kontradyktoryjnej”.
20. Opinia ta zostaa zakwestionowana przez État belge, które zwrócio si do Conseil
d’État o orzeczenie w przedmiocie przestrzegania poufnoci dokumentów zawartych
w ofercie Diehl zawierajcych informacje zwizane z tajemnicami handlowymi, które zostay wczone do akt w ramach postpowania przed tym sdem.
21. W tych okolicznociach Conseil d’État postanowia zawiesi postpowanie i zwróci
si do Trybunau z nastpujcym pytaniem prejudycjalnym:
„Czy art. 1 [ust.] 1 dyrektywy 89/665 […] w zwizku z art. 15 [ust.] 2 dyrektywy
93/36 […] oraz art. 6 dyrektywy 2004/18 […] nale y rozumie w ten sposób, i organ
odpowiedzialny za postpowanie odwoawcze, o którym mowa w tym przepisie, ma
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obowizek zagwarantowania poufnoci i prawa do poszanowania tajemnic handlowych zawartych w aktach sprawy, które zostay mu przedo one przez uczestników
postpowania, w tym równie przez instytucj zamawiajc, majc jednoczenie prawo do zapoznawania si z tymi informacjami i brania ich pod uwag?”.

W przedmiocie dopuszczalnoci
22. Varec podnosi, e uzyskanie od Trybunau odpowiedzi na to pytanie prejudycjalne
nie jest niezbdne do rozstrzygnicia zawisego przed Conseil d’État sporu.
23. W tym wzgldzie nale y przypomnie , e w ramach postpowania, o którym mowa
w art. 234 WE, u którego podstaw le y jasny podzia ról midzy sdami krajowymi
a Trybunaem, wszelka ocena okolicznoci faktycznych le y w kompetencjach sdu
krajowego. Podobnie, jedynie do sdu krajowego, przed którym zawis spór i na którym spoczywa odpowiedzialno za wydanie orzeczenia, nale y – przy uwzgldnieniu okolicznoci konkretnej sprawy – zarówno ocena, czy do wydania wyroku jest
mu niezbdne uzyskanie orzeczenia prejudycjalnego, jak i ocena znaczenia pyta,
które zadaje Trybunaowi. W konsekwencji jeli postawione pytania dotycz wykadni prawa wspólnotowego, Trybuna jest co do zasady zobowizany do wydania
orzeczenia (zob. w szczególnoci wyroki Trybunau z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie C-326/00 IKA, Rec. str. I-1703, pkt 27, z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
C-145/03 Keller, Zb.Orz. str I-2529, pkt 33 i z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie
C-419/04 Conseil général de la Vienne, Zb.Orz. str. I-5645, pkt 19).
24. Jednak e Trybuna orzek równie , e w szczególnych okolicznociach, w celu zwery kowania swojej wasnej kompetencji, to do niego nale y zbadanie okolicznoci,
w jakich sd krajowy kieruje do niego wniosek (zob. podobnie wyrok z dnia 16 grudnia 1981 r. w sprawie 244/80 Foglia, Rec. str. 3045, pkt 21). Odmowa udzielenia
odpowiedzi na pytanie prejudycjalne postawione przez sd krajowy jest mo liwa
jedynie gdy wnioskowana wykadnia prawa wspólnotowego w sposób oczywisty nie
ma adnego zwizku ze stanem faktycznym lub przedmiotem sporu przed sdem
krajowym, gdy problem ma charakter hipotetyczny lub gdy Trybuna nie posiada
wystarczajcej wiedzy na temat okolicznoci faktycznych i prawnych, aby odpowiedzie na postawione mu pytania w u yteczny sposób (zob. w szczególnoci wyroki
z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie C-379/98 PreussenElektra, Rec. str. I-2099, pkt 39,
z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie C-390/99 Canal Satélite Digital, Rec. str. I-607,
pkt 19 i ww. wyrok w sprawie Conseil général de la Vienne, pkt 20).
25. Nale y zauwa y , e w niniejszym przypadku sytuacja taka nie ma miejsca. W tym
wzgldzie mo na uczyni spostrze enie, e je eli Conseil d’État postpi zgodnie
z opini Auditeur, doprowadzi j to do uchylenia zaskar onej decyzji o udzieleniu
zamówienia, bez rozpatrywania sporu od strony merytorycznej. Natomiast je eli
przepisy prawa wspólnotowego, o których wykadni sd krajowy si zwraca, uzasadniaj traktowanie materiaów dowodowych bdcych przedmiotem sporu przed
sdem krajowym jako poufnych, sd ten mo e wówczas rozpoznawa spór co do
meritum. Z powy szych wzgldów mo na uzna , e wykadnia tych przepisów jest
niezbdna do rozstrzygnicia sporu zawisego przed sdem krajowym.

Co do istoty sprawy
26. W pytaniu, które sd krajowy kieruje do Trybunau, mowa jest zarówno o dyrektywie
93/36, jak i o dyrektywie 2004/18. Poniewa ta ostatnia dyrektywa zastpia dyrektyw 93/36, nale y ustali , wzgldem której z tych dwóch dyrektyw nale y to pytanie
rozpatrywa .
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27. Nale y przypomnie , e zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przepisy proceduralne
powinno si na ogó stosowa do wszystkich postpowa bdcych w toku w momencie ich wejcia w ycie, w odró nieniu od przepisów materialnych, które s zazwyczaj
interpretowane w ten sposób, i nie obowizuj w stosunku do sytuacji powstaych
przed ich wejciem w ycie (zob. wyrok z 23 lutego 2006 r. w sprawie C-201/04 Molenbergnatie, Zb.Orz. str. I-2049, pkt 31 i przywoane w nim orzecznictwo).
28. Spór przed sdem krajowym dotyczy prawa do ochrony informacji poufnych. Jak
zauwa a rzecznik generalna w pkt 31 opinii, prawo to jest co do istoty prawem materialnym, aczkolwiek jego wykonywanie mo e mie skutki natury proceduralnej.
29. Prawo to zostao skonkretyzowane w chwili przekazania przez Diehl swojej oferty
w ramach przetargu, który sta si przedmiotem sporu w postpowaniu przed sdem
krajowym. Poniewa w postanowieniu odsyajcym nie podano dokadnej daty, nale y uzna , e miao to miejsce midzy dniem 14 grudnia 2001 r., dniem ogoszenia
przetargu, a dniem 14 stycznia 2002 r., tj. dniem otwarcia ofert.
30. W tym czasie dyrektywa 2004/18 nie zostaa jeszcze uchwalona. Wynika z tego, e
do celów postpowania przed sdem krajowym nale y bra pod uwag przepisy dyrektywy 93/36.
31. Dyrektywa 89/665 nie zawiera adnych przepisów regulujcych w sposób wyrany
kwesti ochrony poufnych informacji. W tym wzgldzie nale y odwoa si do ogólnych przepisów tej dyrektywy, a w szczególnoci do art. 1 ust. 1.
32. Wspomniany przepis stanowi, e pastwa czonkowskie podejmuj rodki niezbdne
do zapewnienia, aby decyzje podejmowane przez instytucje zamawiajce odnonie
do procedur udzielania zamówie publicznych objtych w szczególnoci zakresem
dyrektywy 93/36 mogy skutecznie podlega odwoaniu na podstawie tego, e takie
decyzje naruszyy prawo wspólnotowe w dziedzinie zamówie publicznych albo krajowe przepisy, wykonujce to prawo.
33. Poniewa dyrektywa 89/665 ma na celu zapewnienie przestrzegania prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówie publicznych, jej art. 1 ust. 1 nale y interpretowa w wietle zarówno przepisów dyrektywy 93/36, jak te innych przepisów prawa
wspólnotowego z zakresu zamówie publicznych.
34. Podstawowy cel przepisów wspólnotowych z dziedziny zamówie publicznych obejmuje otwarcie rynków we wszystkich pastwach czonkowskich na niezakócon
konkurencj (zob. podobnie wyrok z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie C-26/03
Stadt Halle i RPL Lochau, Zb.Orz. str. I-1, pkt 44).
35. Aby zrealizowa ten cel, wa ne jest, by instytucje zamawiajce nie ujawniay informacji zwizanych z postpowaniami przetargowymi, których tre mogaby zosta
wykorzystana w celu zakócenia konkurencji bd to w przetargu bdcym wanie
w toku, bd te w póniejszych przetargach.
36. Ponadto zarówno ze wzgldu na swój charakter, jak i zgodnie z systemem regulacji
wspólnotowych w omawianej dziedzinie postpowania w sprawie udzielenia zamówie publicznych oparte s na stosunku zaufania midzy instytucjami zamawiajcymi a uczestniczcymi w nich podmiotami gospodarczymi. Podmioty te powinny móc
przedkada instytucjom zamawiajcym wszelkie informacje u yteczne w ramach
postpowania przetargowego, bez obawy, e instytucje te przeka  osobom trzecim
informacje, których ujawnienie mogoby przynie rzeczonym podmiotom szkody.
37. Z powy szych wzgldów art. 15 ust. 2 dyrektywy 93/36 stanowi, e instytucje zamawiajce s zobowizane do przestrzegania poufnego charakteru wszystkich informacji przedstawionych przez dostawców.
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38. W konkretnej sytuacji powiadomienia odrzuconego kandydata lub oferenta o powodach odrzucenia jego kandydatury lub oferty, a tak e w sytuacji ogoszenia informacji
o udzieleniu zamówienia, art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 3 tej dyrektywy zezwalaj na to, by
instytucje zamawiajce nie podaway niektórych informacji, je eli ich ujawnienie naruszaoby uprawnione interesy gospodarcze okrelonych przedsibiorstw publicznych
lub prywatnych albo mogoby naruszy uczciw konkurencj midzy dostawcami.
39. Wprawdzie przepisy te odnosz si do zachowania instytucji zamawiajcych, lecz
nale y uzna , e ich skuteczno byaby powa nie zagro ona, gdyby przy okazji
odwoania od decyzji wydanej przez instytucj zamawiajc w przedmiocie postpowania w sprawie udzielenia zmówienia publicznego cao informacji zwizanych
z tym postpowaniem musiaa by be adnych ogranicze udostpniona wnoszcemu odwoanie albo nawet innym osobom, takim jak interwenienci.
40. W takim stanie rzeczy zwyke odwoanie dawaoby wgld w informacje, które mogyby zosta wykorzystane do zakócania konkurencji lub szkodzenia prawowitym
interesom podmiotów gospodarczych, które bray udzia w danym przetargu. Mo liwo taka mogaby nawet skania podmioty gospodarcze do wnoszenia odwoa
wycznie w celu uzyskania dostpu do tajemnic handlowych konkurencji.
41. W przypadku takiego odwoania stron pozwan jest instytucja zamawiajca, a podmiot gospodarczy, który mo e zosta poszkodowany, niekoniecznie musi by stron
sporu, ani wczy si do sprawy, aby broni swoich interesów. Dlatego te tym bardziej istotne jest, by ustanowi mechanizmy chronice we waciwy sposób interesy
takich podmiotów gospodarczych.
42. Okrelone w dyrektywie 93/36 obowizki w zakresie przestrzegania poufnego charakteru informacji przez instytucj zamawiajc spoczywaj, w ramach odwoania, na
organie powoanym do rozpoznania odwoania. Wymóg skutecznego rodka odwoawczego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy 89/665 w zwizku z art. 7 ust. 1,
art. 9 ust. 3 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 93/36, nakada wic na ten organ obowizek
podjcia rodków niezbdnych do zagwarantowania skutecznoci tych przepisów,
a poprzez to zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz ochrony uprawnionych interesów zainteresowanych podmiotów gospodarczych.
43. Wynika z tego, e w ramach postpowania odwoawczego w sprawie postpowania
przetargowego organ powoany do rozpoznania tego odwoania powinien móc zdecydowa , e informacje zawarte w aktach dotyczcych danego przetargu nie zostan
przekazane stronom i ich adwokatom, je eli jest to niezbdne do zapewnienia ochrony uczciwej konkurencji lub uprawnionych interesów podmiotów gospodarczych, do
czego d y prawo wspólnotowe.
44. Powstaje pytanie, czy taka wykadnia jest zgodna z pojciem rzetelnego procesu sdowego
w rozumieniu art. 6 europejskiej Konwencji o ochronie praw czowieka i podstawowych
wolnoci, podpisanej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r. (zwanej dalej „EKPC”).
45. Jak bowiem wynika z postanowienia odsyajcego, Varec podnosia przed Conseil d’État,
e prawo do rzetelnego procesu wymaga zapewnienia, by cae postpowanie sdowe
miao charakter kontradyktoryjny, e zasada kontradyktoryjnoci stanowi ogóln zasad
prawa, u której podstaw le y art. 6 EKPC, e zasada ta wymaga tego, by strony postpowania miay prawo wgldu do wszystkich dokumentów lub uwag przedstawionych
sdowi w celu wywarcia wpywu na jego orzeczenie oraz odniesienia si do nich.
46. W tym wzgldzie nale y podkreli , e art. 6 ust. 1 EKPC stanowi w szczególnoci, e „ka dy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy
w rozsdnym terminie przez niezawisy i bezstronny sd […]”. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunau Praw Czowieka, kontradyktoryjny
charakter postpowania stanowi jeden z elementów oceny rzetelnego charakteru tego
postpowania, lecz mo e by wa ony wzgldem innych praw i interesów.
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47. Zasada kontradyktoryjnoci wymaga co do zasady tego, by strony postpowania
miay prawo do zapoznania si z materiaem dowodowym i z uwagami przedstawionymi przed sdem oraz ustosunkowania si do nich. Jednak w niektórych przypadkach mo e zaistnie konieczno nieujawniania niektórych informacji stronom,
w celu ochrony podstawowych praw osoby trzeciej lub wa nego interesu publicznego (zob. ETPC, wyroki w sprawie Rowe i Davis przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z dnia 16 lutego 2000 r., Zbiór wyroków i decyzji 2000-II, § 61 i V. przeciwko Finlandii z dnia 24 kwietnia 2007 r., dotychczas nieopublikowany w Zbiorze
wyroków i decyzji, § 75).
48. Wród praw podstawowych mogcych korzysta z takiej ochrony znajduj si prawo
do poszanowania ycia prywatnego, któremu powicono art. 8 EKPC, wypywajce
z wspólnych dla pastw czonkowskich tradycji konstytucyjnych i po raz kolejny
proklamowane w art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, ogoszonej
w Nicei w dniu 7 grudnia 2000 r. (Dz.U. C 364, str. 1) (zob. w szczególnoci wyroki
z dnia 8 kwietnia 1992 r. w sprawie C-62/90 Komisja przeciwko Niemcom, Rec.
str. I-2575, pkt 23 i z dnia 5 padziernika 1994 r. w sprawie C-404/92 P X przeciwko
Komisji, Rec. str. I-4737, pkt 17). W tym wzgldzie z orzecznictwa Europejskiego
Trybunau Praw Czowieka wynika, e nie mo na uzna , i pojcie ycia prywatnego
nale y interpretowa w ten sposób, e nie obejmuje ono dziaalnoci zawodowej lub
handlowej tak osób zycznych, jak i prawnych (zob. ETPC, wyroki w sprawie Niemietz przeciwko Niemcom z dnia 16 grudnia 1992 r., seria A nr 251-B, § 29; Société
Colas Est i in. przeciwko Francji z dnia 16 kwietnia 2002 r., Zbiór wyroków i decyzji 2002-III, § 41 i Peck przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z dnia 28 stycznia
2003 r., Zbiór wyroków i decyzji 2003-I, § 57), która to dziaalno mo e obejmowa
branie udziau w postpowaniach przetargowych.
49. Ponadto Trybuna Sprawiedliwoci uzna ochron tajemnicy handlowej za ogóln zasad (zob. wyroki z dnia 24 czerwca 1986 r. w sprawie 53/85 AKZO Chemie i AKZO
Chemie UK przeciwko Komisji, Rec. str. 1965, pkt 28 i z dnia 19 maja 1994 r. w sprawie C-36/92 P SEP przeciwko Komisji, Rec. str. I-1911, pkt 37).
50. Wreszcie zachowanie uczciwej konkurencji w ramach postpowa przetargowych
stanowi wa ny interes publiczny, którego ochron dopuszcza si na mocy orzecznictwa przywoanego w pkt 47 niniejszego wyroku.
51. Wynika z tego, e w ramach odwoania od decyzji instytucji zamawiajcej wydanej w ramach postpowania przetargowego zasada kontradyktoryjnoci nie wymaga
tego, by strony miay nieograniczone i absolutne prawo dostpu do caoci informacji
dotyczcych danego postpowania przetargowego, przedo onych organowi powoanemu do rozpoznania tego odwoania. Wrcz przeciwnie, to prawo wgldu nale y
wywa y wzgldem prawa innych podmiotów gospodarczych do ochrony ich poufnych informacji i tajemnic handlowych.
52. Zasada ochrony informacji poufnych i tajemnic handlowych musi by tak stosowana, by dao si j pogodzi z wymogami skutecznej ochrony prawnej i poszanowaniem prawa do obrony stron sporu (zob. analogicznie wyrok z dnia 13 lipca 2006 r.
w sprawie C-438/04 Mobistar, Zb.Orz. str. I-6675, pkt 40), a w przypadku odwoania
w sdzie lub odwoania rozpatrywanego przez inny organ bdcy sdem lub trybunaem w rozumieniu art. 234 WE, tak by zagwarantowa , e w caym postpowaniu
przestrzegane jest prawo do rzetelnego procesu.
53. W tym celu organ powoany do rozpoznania takiego odwoania powinien dysponowa
wszelkimi informacjami wymaganymi do tego, by z pen znajomoci rzeczy orzeka
w przedmiocie zasadnoci takiego odwoania, w tym informacjami poufnymi i tajemnicami handlowymi (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Mobistar, pkt 40).

204

54. Z uwagi na niezwykle powa ne szkody mogce wynikn z nieprawidowego ujawnienia niektórych informacji konkurentowi, organ ten powinien przed przekazaniem
tych informacji stronie sporu umo liwi zainteresowanemu podmiotowi gospodarczemu zgoszenie tego, e informacje te maj charakter poufny lub charakter tajemnicy handlowej (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie AKZO Chemie i AKZO
Chemie UK przeciwko Komisji, pkt 29).
55. Zatem na zadane pytanie nale y odpowiedzie , e art. 1 ust. 1 dyrektywy 89/665
w zwizku z art. 15 ust. 2 dyrektywy 93/36 nale y interpretowa w ten sposób,
e organ powoany do rozpoznania odwoa, o których mowa w rzeczonym art. 1
ust. 1 powinien zapewnia poufno i prawo do przestrzegania tajemnicy handlowej w stosunku do informacji zawartych w aktach przedo onych mu przez strony
sporu, w szczególnoci za przez instytucj zamawiajc, przy czym on sam mo e
zapoznawa si w takimi informacjami i bra je pod uwag. Do organu tego nale y
podjcie decyzji, w jakim stopniu i wedug jakich zasad nale y zapewni poufno
i objcie tajemnic tych informacji, w wietle wymogów skutecznej ochrony sdowej
oraz poszanowania prawa do obrony stron sporu, a tak e, w przypadku odwoania
w sdzie lub odwoania rozpatrywanego przez inny organ bdcy sdem lub trybunaem w rozumieniu art. 234 WE, tak by zagwarantowa , e w caym postpowaniu
przestrzegane jest prawo do rzetelnego procesu.

W przedmiocie kosztów
56. Dla stron postpowania przed sdem krajowym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sdem; do niego zatem nale y rozstrzygnicie o kosztach. Koszty poniesione w zwizku z przedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni poniesione przez strony postpowania przed sdem
krajowym, nie podlegaj zwrotowi.
Z powy szych wzgldów Trybuna (trzecia izba) orzeka, co nastpuje:
Artyku 1 ust. 1 dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
odnoszcych si do stosowania procedur odwoawczych w zakresie udzielania
zamówie publicznych na dostawy i roboty budowlane, w brzmieniu nadanym
przez dyrektyw Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszc si do
koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na usugi w zwizku
z art. 15 ust. 2 dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynujcej procedury udzielania zamówie publicznych na dostawy w brzmieniu
nadanym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/WE z dnia 13 pa dziernika 1997 r. nale y interpretowa w ten sposób, e organ powoany do rozpoznania odwoa, o których mowa w rzeczonym art. 1 ust. 1 powinien zapewnia poufno i prawo do przestrzegania tajemnicy handlowej w stosunku do
informacji zawartych w aktach przedo onych mu przez strony sporu, w szczególnoci za przez instytucj zamawiajc, przy czym on sam mo e zapoznawa
si w takimi informacjami i bra je pod uwag . Do organu tego nale y podj cie
decyzji, w jakim stopniu i wedug jakich zasad nale y zapewni poufno i obj cie tajemnic tych informacji, w wietle wymogów skutecznej ochrony sdowej
oraz poszanowania prawa do obrony stron sporu, a tak e, w przypadku odwoania w sdzie lub odwoania rozpatrywanego przez inny organ b dcy sdem
lub trybunaem w rozumieniu art. 234 WE, tak by zagwarantowa , e w caym
post powaniu przestrzegane jest prawo do rzetelnego procesu.
Podpisy
* Jzyk postpowania: francuski.
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Orzeczenie z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie C-346/06 Dirk Rüffert
WYROK TRYBUNAU (druga izba)
z dnia 3 kwietnia 2008 r.(*)
Artyku 49 WE – Swoboda wiadczenia usug – Ograniczenia –Dyrektywa 96/71/WE
– Delegowanie pracowników w ramach wiadczenia usug – Procedury udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane – Ochrona socjalna pracowników
W sprawie C-346/06
majcej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zo ony przez Oberlandesgericht Celle (Niemcy) postanowieniem z dnia
3 sierpnia 2006 r., które wpyno do Trybunau w dniu 11 sierpnia 2006 r., w postpowaniu:
Dirk Rüffert dziaajcy jako syndyk masy upadoci Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG
przeciwko
Land Niedersachsen,

TRYBUNA (druga izba),
w skadzie: C. W. A. Timmermans (sprawozdawca), prezes izby, J. Makarczyk, P. Kris,
J.-C. Bonichot i C. Toader, sdziowie,
rzecznik generalny: Y. Bot,
sekretarz: B. Fülöp, administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 5 lipca 2007 r.,
rozwa ywszy uwagi przedstawione:
- w imieniu Land Niedersachsen przez R. Thode, Rechtsanwalt,
- w imieniu rzdu niemieckiego przez M. Lumm, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu rzdu belgijskiego przez A. Hubert, dziaajc w charakterze penomocnika,
- w imieniu rzdu duskiego przez J. Beringa Liisberga, dziaajcego w charakterze
penomocnika,
- w imieniu rzdu francuskiego przez G. de Berguesa oraz O. Christmann, dziaajcych w charakterze penomocników,
- w imieniu Irlandii, przez D. O’Hagana, dziaajcego w charakterze penomocnika,
wspieranego przez N. Traversa, BL, oraz B. O’Moore’a, SC,
- w imieniu rzdu cypryjskiego przez E. Neo tou, dziaajc w charakterze penomocnika,
- w imieniu rzdu austriackiego przez M. Fruhmanna, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu rzdu polskiego przez E. Onieck-Tameck i M. Szymask, dziaajcych w charakterze penomocników, oraz przez A. Dzicielak, eksperta,
- w imieniu rzdu skiego przez E. Bygglin, dziaajc w charakterze penomocnika,
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- w imieniu rzdu norweskiego przez A. Eide oraz E. Sivertsena dziaajcych w charakterze penomocników,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez E. Traversa oraz C. Ladenburgera,
dziaajcych w charakterze penomocników,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 20 wrzenia 2007 r.,
wydaje nastpujcy

Wyrok
1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykadni art. 49 WE.
2. Wniosek ten zosta przedstawiony w ramach sporu pomidzy M. Rüffertem, dziaajcym jako syndyk masy upadoci Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG (zwan
dalej Objekt und Bauregie) a krajem zwizkowym Niedersachsen (Land Niedersachsen) w przedmiocie rozwizania umowy o dzieo zawartej pomidzy tym krajem
zwizkowym a wskazan spók.

Ramy prawne
Uregulowania wspólnotowe
3. Artyku 1 („Zakres stosowania”) dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczcej delegowania pracowników w ramach
wiadczenia usug (Dz.U. 1997 L 18, s. 1) stanowi:
„1. Niniejsz dyrektyw stosuje si do przedsibiorstw prowadzcych dziaalno w
pastwie czonkowskim, które w ramach wiadczenia usug poza jego granicami
deleguj pracowników zgodnie z ust. 3 na terytorium innego pastwa czonkowskiego.
[…]
3. Niniejsz dyrektyw stosuje si wówczas, gdy przedsibiorstwa wymienione w
ust. 1 podejmuj nastpujce rodki, wybiegajce poza granice pastwowe:
a) deleguj pracowników na wasny rachunek i pod swoim kierownictwem
na terytorium pastwa czonkowskiego, w ramach umowy zawartej
midzy przedsibiorstwem delegujcym a odbiorc usug, dziaajcym
w danym pastwie czonkowskim, o ile istnieje stosunek pracy pomidzy
przedsibiorstwem delegujcym a pracownikiem w cigu okresu
delegowania
[…]”
4. Zgodnie z art. 3 (Warunki zatrudnienia) dyrektywy 96/71:
„1. Pastwa czonkowskie zapewni, e bez wzgldu na to jakie prawo stosuje si
w odniesieniu do stosunku pracy przedsibiorstw, o których mowa w art. 1 ust.
1, bd gwarantoway pracownikom delegowanym na ich terytorium warunki
zatrudnienia, obejmujce nastpujce zagadnienia, które w pastwie czonkowskim, gdzie wykonywana jest praca, ustalone s przez:
- przepisy prawne, rozporzdzenia lub przepisy administracyjne i/lub
- umowy zbiorowe lub orzeczenia arbitra owe uznane za powszechnie stosowane w rozumieniu ust. 8, o ile dotycz one rodzajów dziaalnoci wymienionych w zaczniku:
[…]
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c). minimalne stawki pacy, wraz ze stawk za nadgodziny; niniejszy podpunkt nie
ma zastosowania do uzupeniajcych zakadowych systemów emerytalnych;
[…]
Dla celów niniejszej dyrektywy pojcie minimalnej stawki pacy, o której mowa w ust. 1
lit. c) jest zde niowane przez prawo krajowe i/lub przez praktyk pastwa czonkowskiego, na którego terytorium pracownik jest delegowany.
[…]
7. Ustpy od 1 do 6 nie bd stanowi przeszkody dla stosowania korzystniejszych
dla pracowników warunków zatrudnienia.
[…]
8. Okrelenie »umowy zbiorowe lub orzeczenia arbitra owe uznane za powszechnie stosowane« oznacza umowy zbiorowe lub orzeczenia arbitra owe, które powinny by przestrzegane przez wszystkie przedsibiorstwa w danym obszarze
geogra cznym, zawodzie lub przemyle.
W przypadku braku systemu uznawania zbiorowych umów lub orzecze arbitraowych za powszechnie stosowane w rozumieniu pierwszego akapitu, pastwa
czonkowskie mog, jeli tak zadecyduj, oprze si na:
- umowach zbiorowych lub orzeczeniach arbitra owych, które s powszechnie stosowane do wszystkich podobnych przedsibiorstw w danym obszarze
geogra cznym, zawodzie lub przemyle, i/lub
- umowach zbiorowych, które zostay zawarte przez najbardziej reprezentatywne w skali kraju organizacje przedstawicieli pracodawców i pracowników oraz s stosowane na caym terytorium kraju,
o ile ich zastosowanie w stosunku do przedsibiorstw, o których mowa w art. 1
ust. 1 gwarantuje, równo traktowania w przypadku dziedzin, o których mowa
w pierwszym akapicie ust. 1 niniejszego artykuu, wymienionych przedsibiorstw
i innych przedsibiorstw, o których mowa w niniejszym akapicie a znajdujcych
si w podobnej sytuacji.
[…]”
Uregulowania krajowe
5. Krajowa ustawa o udzielaniu zamówie publicznych kraju zwizkowego Niedersachsen (Landesvergabegesetz Nds., zwana dalej ustaw kraju zwizkowego) zawiera przepisy dotyczce udzielania zamówie publicznych, których warto wynosi co
najmniej 10 000 euro. Zgodnie z motywami tej ustawy:
„Ustawa przeciwdziaa znieksztaceniom konkurencji, które powstaj w dziedzinie
budownictwa oraz publicznego przewozu osób wskutek zatrudniania pracowników
o niskim wynagrodzeniu, a tak e zmniejsza obci enia dla systemów ubezpieczenia
spoecznego. W tym celu ustawa przewiduje, e instytucje zamawiajce mog udziela
zamówie tylko takim przedsibiorstwom budowlanym oraz przedsibiorstwom prowadzcym publiczny przewóz osób, które wypacaj wynagrodzenie za prac obowizujce zgodnie z ukadami zbiorowymi pracy w miejscu realizacji zamówienia.
[…]”
6. Zgodnie z § 3 ust. 1 („Owiadczenie o poszanowaniu ukadu zbiorowego pracy”)
ustawy kraju zwizkowego:
„Zamówienia na roboty budowlane mog by udzielane tylko takim przedsibiorstwom, które skadajc oferty zobowi  si pisemnie do wypaty swoim pracownikom z tytuu wykonanej pracy wynagrodzenia obowizujcego zgodnie z ukadami
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zbiorowymi pracy w miejscu realizacji zamówienia i w czasie przewidzianym w tych
ukadach. Roboty budowlane w rozumieniu zd. 1 obejmuj gówne roboty budowlane oraz dodatkowe roboty budowlane. Zdanie 1 dotyczy tak e udzielania zamówie
na usugi publicznego przewozu osób.”
7. Paragraf 4 ust. 1 („Zatrudnianie podwykonawców”) wskazanej ustawy, stanowi:
„Wykonawca jest uprawniony zleci podwykonawcom usugi wiadczone przez jego
przedsibiorstwo, pod warunkiem wyra enia zgody przez zamawiajcego. Skadajc
oferty oferenci maj obowizek wskaza , które usugi bd zlecone podwykonawcom. W przypadku zlecenia usug podwykonawcom wykonawca musi zobowiza
si do nao enia na podwykonawców spoczywajcych na nim obowizków okrelonych w §§ 3, 4 oraz 7 ust. 2, a tak e do nadzoru nad przestrzeganiem tych obowizków przez podwykonawców.”
8. Paragraf 6 („Dokumentacja”) wskazanej ustawy stanowi:
„(1)Oferta nie bdzie poddana ocenie, je eli nie zostan zo one nastpujce dokumenty:
[…]
3. owiadczenie o poszanowaniu ukadu zbiorowego pracy zgodnie z § 3.
[…]
(2) Je eli wykonanie czci zamówienia ma zosta zlecone podwykonawcy, przy
udzieleniu zamówienia wymagane jest równie zo enie okrelonych w ust. 1
dokumentów odnoszcych si do podwykonawcy.”
9. Paragraf 8 („Sankcje”) ustawy kraju zwizkowego stanowi:
„(1)W celu zapewnienia przestrzegania zobowiza, o których mowa w §§ 3, 4 oraz
7 ust. 2, na wypadek stwierdzenia zawinionego naruszenia instytucje zamawiajce ustalaj z wykonawc kar w wysokoci 1%, a w przypadku wikszej iloci
narusze w wysokoci 10 % wartoci zamówienia. Wykonawca jest zobowizany
do zapaty kary, o której mowa w zd. 1 tak e wówczas, je eli naruszenia dopuci
si zatrudniony przez niego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, chyba e
wykonawca nie wiedzia i nie móg wiedzie o naruszeniu. Je eli nao ona kara
jest nieproporcjonalnie wysoka, wówczas instytucja zamawiajca mo e obni y
kar do stosownej wysokoci na wniosek wykonawcy.
(2) Instytucje zamawiajce ustalaj z wykonawc, e niedotrzymanie warunków
okrelonych w § 3 przez wykonawc, a tak e ra co niedbae lub wielokrotne
naruszenie obowizków okrelonych w §§ 4 oraz 7 ust. 2 uprawnia instytucj
zamawiajc do natychmiastowego rozwizania umowy.
(3) Je eli zostanie wykazane, e przedsibiorstwo dopucio si przynajmniej ra co
niedbaego lub wielokrotnego naruszenia wymogów niniejszej ustawy, wówczas
instytucje zamawiajce mog wyczy na okres do 1 roku to przedsibiorstwo
z grona podmiotów, którym udzielane s zamówienia publiczne na obszarze waciwoci danej instytucji zamawiajcej.
[…]”

Post powanie przed sdem krajowym i pytanie prejudycjalne
10. Z postanowienia odsyajcego wynika, e kraj zwizkowy Niedersachsen udzieli
spóce Objekt und Bauregie w drodze przetargu publicznego zamówienia na roboty budowlane dotyczce wykonania w stanie surowym budynku zakadu karnego
w Göttingen-Rosdorf. Warto zamówienia wynosia 8.493.331 EUR nie wliczajc
podatku od wartoci dodanej. Umowa zawieraa równie zobowizanie do przestrzegania ukadów zbiorowych pracy, a w szczególnoci zobowizanie do wypa-
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ty pracownikom zatrudnionym przy wykonaniu robót budowlanych wynagrodzenia
w wysokoci odpowiadajcej co najmniej wynagrodzeniu obowizujcemu w miejscu realizacji zamówienia zgodnie z ukadem zbiorowym pracy zawartym w wykazie
wzorcowych ukadów zbiorowych w pkt. 1 „Budownictwo” (zwanym dalej ukadem
zbiorowym w dziedzinie budownictwa).
11. Objekt und Bauregie zatrudnia jako podwykonawc przedsibiorstwo majce siedzib w Polsce. Latem 2004 r. powstao podejrzenie, e przedsibiorstwo to zatrudnia do realizacji projektu budowlanego polskich pracowników, którym wypaca wynagrodzenie poni ej wynagrodzenia ustalonego w ukadzie zbiorowym w dziedzinie
budownictwa. Po wszczciu dochodzenia zarówno Objekt und Bauregie, jak i kraj
zwizkowy Niedersachsen rozwizay zawart pomidzy nimi umow o dzieo. Kraj
zwizkowy Niedersachsen uzasadni rozwizanie umowy m.in. tym, e pozwany
naruszy zobowizania umowy dotyczce poszanowania wskazanego ukadu zbiorowego. Przeciwko gównemu odpowiedzialnemu za przedsibiorstwo z siedzib
w Polsce zosta wydany nakaz karny z powodu wypacenia zatrudnionym na placu
budowy 53 pracownikom wynagrodzenia w wysokoci jedynie 46,57% przewidzianego wynagrodzenia minimalnego.
12. W pierwszej instancji Landgericht Hannover orzek, e przysugujca Objekt und
Bauregie wierzytelno obejmujca zapat wynagrodzenia wygasa w drodze potrcenia z przysugujc kraju zwizkowemu Niedersachsen wierzytelnoci obejmujc zapat kary umownej w wysokoci 84.934.31 EUR (1% wartoci zamówienia).
W pozostaym zakresie sd ten oddali powództwo wytoczone przez wskazan spók.
13. Sd krajowy, do którego wpyno odwoanie w niniejszej sprawie, jest zdania, e rozstrzygnicie sporu zale y od kwestii, czy sd ten jest zobowizany do niestosowania
ustawy kraju zwizkowego, a w szczególnoci § 8 ust. 1 tej ustawy ze wzgldu na to, e
przepis ten nie jest zgodny ze swobod wiadczenia usug ustanowion w art. 49 WE.
14. W tym wzgldzie sd krajowy wskazuje, e zobowizania do poszanowania ukadów zbiorowych wi  przedsibiorstwa budowlane z innych pastw czonkowskich
w zakresie dostosowania wynagrodze wypacanych swym pracownikom do zwykle
wy szego poziomu pac istniejcego w miejscu wykonania zamówienia na obszarze
Niemiec. Tego rodzaju wymóg prowadzi do tego, e przedsibiorstwa trac swoj
przewag konkurencyjn opart na ni szych kosztach wynagrodze. Zobowizanie
do poszanowania ukadów zbiorowych stanowi wobec tego ograniczenie dla osób
zycznych lub prawnych pochodzcych z innych pastw czonkowskich ni Republika Federalna Niemiec.
15. Ponadto, sd krajowy ma wtpliwoci w kwestii, czy zobowizanie do poszanowania
ukadów zbiorowych jest uzasadnione nadrzdnymi wzgldami interesu ogólnego.
W szczególnoci, tego rodzaju zobowizanie wykracza poza to, co jest konieczne dla
celów ochrony pracowników. Konieczny zakres ochrony pracowników jest okrelony poprzez obowizkowe wynagrodzenie minimalne, które wynika z zastosowania
w Niemczech ustawy o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmer-Entsendegesetz)
z dnia 26 lutego 1996 r. (BGBl. 1996 I, s. 227). Wobec zagranicznych pracowników
zobowizanie do poszanowania ukadów zbiorowych nie prowadzi do faktycznego
zrównania ich pozycji z pracownikami niemieckimi, lecz przede wszystkim utrudnia
zatrudnienie na terenie Republiki Federalnej Niemiec pracowników pochodzcych
z innych pastw czonkowskich, poniewa ich pracodawca nie mo e wykorzysta
przewagi konkurencyjnej opartej na ni szych kosztach.
16. Oberlandesgericht Celle uzna, e rozstrzygnicie zawisego przed nim sporu wymaga dokonania wykadni art. 49 WE i postanowi przedo y Trybunaowi nastpujce
pytanie prejudycjalne:
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„Czy spoczywajcy na instytucji zamawiajcej ustawowy obowizek udzielania
zamówie publicznych na roboty budowlane tylko takim przedsibiorstwom, które
skadajc oferty zobowi  si pisemnie do wypaty swoim pracownikom z tytuu
wykonanej pracy wynagrodzenia w wysokoci odpowiadajcej co najmniej wynagrodzeniu obowizujcemu zgodnie z ukadem zbiorowym pracy w miejscu realizacji zamówienia stanowi nieuzasadnione ograniczenie przewidzianej traktatem WE
swobody wiadczenia usug?”

W przedmiocie pytania prejudycjalnego
17. W pytaniu prejudycjalnym sd krajowy zmierza do ustalenia, czy w sytuacji takiej,
jaka wystpia w sprawie rozpatrywanej przez ten sd, art. 49 WE sprzeciwia si
zastosowaniu podjtego przez wadze pastwa czonkowskiego rodka o charakterze ustawodawczym, nakadajcego na instytucj zamawiajc obowizek udzielania
zamówie publicznych na roboty budowlane tylko takim przedsibiorstwom, które
skadajc oferty zobowi  si pisemnie do wypaty swoim pracownikom z tytuu
wykonanej pracy wynagrodzenia w wysokoci odpowiadajcej co najmniej wynagrodzeniu obowizujcemu zgodnie z ukadem zbiorowym pracy w miejscu realizacji zamówienia.
18. Jak wskazuj niektóre rzdy pastw czonkowskich, które przedstawiy uwagi Trybunaowi oraz Komisja Wspólnot Europejskich, w celu udzielenia u ytecznej odpowiedzi na pytanie sdu krajowego, w ramach badania pytania prejudycjalnego
nale y uwzgldni przepisy dyrektywy 96/71 (zob. podobnie wyroki z dnia 12 padziernika 2004 r. w sprawie C-60/03 Wolff & Müller, Rec. s. I-9553, pkt 27 i z dnia
29 stycznia 2008 r. w sprawie C-275/06 Promusicae, dotychczas nieopublikowany
w Zbiorze, pkt 42).
19. Jak bowiem wynika z art. 1 ust. 3 lit. a) tej dyrektywy, ma ona zastosowanie midzy innymi w sytuacji, w której przedsibiorstwo prowadzce dziaalno w pastwie czonkowskim, w ramach wiadczenia usug poza jego granicami, deleguje
pracowników na wasny rachunek i pod swoim kierownictwem na terytorium innego
pastwa czonkowskiego, w ramach umowy zawartej midzy przedsibiorstwem delegujcym a odbiorc usug, dziaajcym w tym drugim pastwie czonkowskim,
o ile istnieje stosunek pracy pomidzy tym przedsibiorstwem a pracownikiem w cigu okresu delegowania. Taka sytuacja w istocie wystpia w sprawie rozpatrywanej
przed sdem krajowym.
20. Ponadto, jak wskaza rzecznik generalny w pkt 64 opinii, sam fakt, e ustawodawstwo danego pastwa czonkowskiego, takie jak ustawa kraju zwizkowego nie ma
na celu uregulowania kwestii delegowania pracowników nie oznacza, e sytuacja
taka, jak wystpia w sprawie przed sdem krajowym nie jest objta zakresem stosowania dyrektywy 96/71.
21. Zgodnie z art. 3 ust. 1 akapit pierwszy tiret pierwsze i drugie dyrektywy 96/71 w ramach wiadczenia usug poza granicami danego pastwa w dziedzinie budownictwa,
nale y zagwarantowa pracownikom delegowanym warunki zatrudnienia obejmujce zagadnienia wskazane w lit. a)-g) tego przepisu, wród których – w ramach lit. c)
– guruj minimalne stawki pacy. Te warunki zatrudnienia s ustanowione w przepisach ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, w ukadach zbiorowych
lub orzeczeniach arbitra owych uznanych za powszechnie stosowane. Zgodnie z art. 3
ust. 8 akapit pierwszy tego artykuu umowy zbiorowe lub orzeczenia arbitra owe
oznaczaj w rozumieniu tego przepisu tego rodzaju umowy zbiorowe lub orzeczenia arbitra owe, które powinny by przestrzegane przez wszystkie przedsibiorstwa
w danym obszarze geogra cznym, zawodzie lub przemyle.
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22. Ponadto, w przypadku braku systemu uznawania zbiorowych umów lub orzecze
arbitra owych za powszechnie stosowane, art. 3 ust. 8 akapit drugi dyrektywy 96/71
umo liwia pastwom czonkowskim oparcie si na umowach lub orzeczeniach, które s powszechnie stosowane do wszystkich podobnych przedsibiorstw w danym
przemyle lub na umowach, które zostay zawarte przez najbardziej reprezentatywne
w skali kraju organizacje przedstawicieli pracodawców i pracowników oraz s stosowane na caym terytorium kraju.
23. Nale y zbada , czy stawka pacy ustanowiona w drodze rodka takiego, jak rodek
rozpatrywany w postpowaniu przed sdem krajowym, stanowicego przepis ustawowy uchwalony przez kraj zwizkowy Niedersachsen w dziedzinie zamówie publicznych, majcy na celu uczynienie wi cym ukadu zbiorowego przewidujcego
t stawk pacy, w szczególnoci wzgldem przedsibiorstwa takiego, jak przedsibiorstwo bdce podwykonawc Objekt und Bauregie, zostaa okrelona zgodnie
z kryteriami wskazanymi w pkt 21-22 niniejszego wyroku.
24. Po pierwsze, w zwizku z tym, e przepis ustawowy taki jak zawarty w ustawie kraju
zwizkowego sam nie ustanawia jakiejkolwiek minimalnej stawki pacy, nie mo e on zosta uznany za przepis ustawowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 akapit pierwszy tiret pierwsze
dyrektywy 96/71 ustalajcy minimaln stawk pacy wedle lit. c) tego akapitu.
25. Po drugie, co si tyczy kwestii, czy ukad zbiorowy taki jak ten, o którym mowa
w sprawie przed sdem krajowym, stanowi ukad zbiorowy uznany za powszechnie
stosowany w rozumieniu art. 3 ust. 1 akapit pierwszy tiret drugie dyrektywy 96/71
w zwizku z art. 3 ust. 8 akapit pierwszy, z akt przedo onych Trybunaowi wynika,
e ustawa o delegowaniu pracowników, która ma na celu transpozycj dyrektywy
96/71 rozszerza zakres stosowania postanowie dotyczcych pac minimalnych zawartych w ukadach zbiorowych, które zostay uznane za powszechnie stosowane
w Niemczech na pracodawców majcych siedzib w innym pastwie czonkowskim,
którzy deleguj swych pracowników do Niemiec.
26. W odpowiedzi na pisemne pytanie Trybunau, kraj zwizkowy Niedersachsen potwierdzi, e ukad zbiorowy w dziedzinie budownictwa nie stanowi ukadu zbiorowego uznanego za powszechnie stosowany w rozumieniu ustawy o delegowaniu
pracowników. Równie akta przedo one Trybunaowi nie zawieraj jakiejkolwiek
wskazówki pozwalajcej na przyjcie, e ukad ten mógby jednak zosta uznany
za powszechnie stosowany w rozumieniu art. 3 ust. 1 akapit pierwszy tiret drugie
w zwizku z art. 3 ust. 8 akapit pierwszy dyrektywy 96/71.
27. Po trzecie, co si tyczy art. 3 ust. 8 akapit drugi dyrektywy 96/71, z samego brzmienia tego przepisu wynika, e ma on zastosowanie jedynie w braku systemu uznawania umów zbiorowych za powszechnie stosowane, a wic w przypadku, który nie
wystpuje w Republice Federalnej Niemiec.
28. Ponadto, ukad zbiorowy, o którym mowa w postpowaniu przed sdem krajowym,
nie mo e zosta w adnym razie uznany za stanowicy ukad zbiorowy w rozumieniu
wskazanego przepisu, a w szczególnoci nie mo e on zosta uznany za wskazany w tiret
pierwsze tego przepisu ukad zbiorowy „powszechnie stosowany do wszystkich podobnych przedsibiorstw w danym obszarze geogra cznym, zawodzie lub przemyle”.
29. W kontekcie takim, jaki ma miejsce w sprawie przed sdem krajowym, wi cy
skutek ukadu zbiorowego, takiego jak ukad rozpatrywany w tej sprawie, obejmuje
bowiem jedynie cz sektora budownictwa na obszarze geogra cznym stosowania
ukadu, poniewa po pierwsze, przepisy, które naday mu ten skutek maj zastosowanie jedynie do zamówie publicznych, z wyczeniem zlece prywatnych oraz, po
drugie, wskazany ukad zbiorowy nie zosta uznany za powszechnie stosowany.
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30. Z powy szego wynika, e rodek taki jak ten, który stanowi przedmiot postpowania
przed sdem krajowym, nie ustanawia stawki pacy wedle kryteriów przewidzianych
w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy tiret pierwsze i drugie oraz art. 3 ust. 8 akapit drugi
dyrektywy 96/71.
31. W zwizku z tym, tego rodzaju stawka pacy nie mo e zosta uznana za minimaln
stawk pacy w rozumieniu art. 3 ust. 1 akapit pierwszy lit. c) tej dyrektywy, któr
pastwa czonkowskie maj prawo okrela zgodnie z t dyrektyw wzgldem przedsibiorstw majcych siedzib w innych pastwach czonkowskich, w ramach wiadczenia usug poza granicami (zob. podobnie wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
C-341/05 Laval un Partneri, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 70 i 71).
32. Tego rodzaju stawka pacy nie mo e równie zosta zakwali kowana jako korzystniejsze
dla pracowników warunki zatrudnienia w rozumieniu art. 3 ust. 7 dyrektywy 96/71.
33. W szczególnoci, wykadni tego przepisu nie mo na dokonywa w ten sposób, e zezwala on przyjmujcemu pastwu czonkowskiemu na poddanie wiadczenia usug na
swoim terytorium obowizkowi przestrzegania warunków pracy i zatrudnienia wykraczajcych poza bezwzgldnie obowizujce normy minimalnej ochrony. W istocie,
jeli chodzi o kwestie wymienione w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy lit. a)–g), to dyrektywa 96/71 wyranie przewiduje stopie ochrony, jakiego przyjmujce pastwo
czonkowskie ma prawo wymaga od przedsibiorstw majcych siedzib w innych
pastwach czonkowskich na rzecz pracowników delegowanych na swoje terytorium. Ponadto taka wykadnia sprowadzaaby si do pozbawienia skutecznoci tej
dyrektywy (ww. wyrok w sprawie Laval un Partneri, pkt 80).
34. Tym samym, z zastrze eniem prawa przedsibiorstw majcych siedzib w innych
pastwach czonkowskich do przystpienia z wasnej woli w przyjmujcym pastwie
czonkowskim, w szczególnoci w ramach zobowizania podjtego wobec wasnego personelu delegowanego, do potencjalnie korzystniejszego ukadu zbiorowego
pracy, poziom ochrony jaki powinien by gwarantowany pracownikom delegowanym na terytorium przyjmujcego pastwa czonkowskiego jest ograniczony co do
zasady do poziomu okrelonego w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy lit. a)–g) dyrektywy
96/71, chyba e pracownicy ci ju korzystaj na podstawie przepisów prawa lub
ukadów zbiorowych w pastwie czonkowskim pochodzenia z korzystniejszych warunków pracy i zatrudnienia jeli chodzi o zagadnienia wymienione w tym przepisie
(ww. wyrok w sprawie Laval un Partneri, pkt 81). Nie wydaje si jednak, aby taka
sytuacja miaa miejsce w sprawie rozpatrywanej przed sdem krajowym.
35. Z powy szego wynika, e dane pastwo czonkowskie nie ma prawa nakada , na
podstawie dyrektywy 96/71, wzgldem przedsibiorstw majcych siedzib w innych pastwach czonkowskich, stawki pacy tego rodzaju, jak stawka przewidziana
w ukadzie zbiorowym w dziedzinie budownictwa, przy zastosowaniu takiego rodka, jak rodek rozpatrywany w postpowaniu przed sdem krajowym.
36. Tego rodzaju wykadni potwierdza analiza dyrektywy 96/71 w wietle art. 49 WE,
poniewa dyrektywa ta ma midzy innymi na celu realizacj swobody wiadczenia
usug, stanowic jedn z podstawowych swobód zagwarantowanych przez traktat.
37. Jak wskaza rzecznik generalny w pkt 103 opinii, zobowizujc wykonawców zamówie publicznych na roboty budowlane, i w sposób poredni równie ich podwykonawców do przestrzegania minimalnej wysokoci wynagrodzenia, takiej jak ta, która
zostaa przewidziana w ukadzie zbiorowym w dziedzinie budownictwa, ustawodawstwo takie jak ustawa kraju zwizkowego mo e nakada na usugodawców majcych
siedziby w innym pastwie czonkowskim, gdzie minimalne stawki pacy s ni sze, dodatkowe ci ary gospodarcze, których skutkiem mo e by powstrzymanie, utrudnianie
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lub zmniejszenie atrakcyjnoci wykonywania przez nich usug w pastwie przyjmujcym. W zwizku z tym, rodek tego rodzaju, jak rodek rozpatrywany przed sdem
krajowym mo e stanowi ograniczenie w rozumieniu art. 49 WE.
38. Ponadto, wbrew argumentom podnoszonym przez kraj zwizkowy Niedersachsen i niektóre rzdy pastw czonkowskich, które przedstawiy uwagi Trybunaowi, tego rodzaju
rodek nie mo e zosta uznany za uzasadniony wzgldami ochrony pracowników.
39. Jak bowiem zostao wskazane w pkt 29 niniejszego wyroku w zakresie dotyczcym
stawki pacy okrelonej przez ukad zbiorowy, taki jak ukad, o którym mowa w postpowaniu przed sdem krajowym, ma ona na mocy przepisów takich, jak ustawa
kraju zwizkowego, zastosowanie jedynie do czci sektora budownictwa, poniewa
po pierwsze, przepisy te maj zastosowanie jedynie do zamówie publicznych, z wyczeniem zlece prywatnych oraz, po drugie, wskazany ukad zbiorowy nie zosta
uznany za powszechnie stosowany.
40. Akta przedo one Trybunaowi nie zawieraj adnej wskazówki pozwalajcej na
przyjcie, e ochrona wynikajca z tego rodzaju stawki pacy – która ponadto, jak
wskazuje równie sd krajowy, wykracza poza minimaln stawk pacy majc zastosowanie zgodnie z ustaw o delegowaniu pracowników – jest konieczna w przypadku pracownika w dziedzinie budownictwa jedynie wówczas, gdy jest on zatrudniony w ramach wykonywania zamówienia publicznego na roboty budowlane, a nie
w przypadku, w którym wykonuje on prac w ramach zlecenia prywatnego.
41. Z tych samych wzgldów, które zostay wskazane w pkt 39-40 niniejszego wyroku,
omawiane ograniczenie nie mo e zosta uznane za uzasadnione wzgldami zapewnienia ochrony autonomicznego organizowania ycia zawodowego przez zwizki
zawodowe, na któr powouje si rzd niemiecki.
42. Wreszcie, co si tyczy celu stabilnoci nansowej systemów ubezpiecze spoecznych, równie powoanego przez rzd niemiecki, który podniós, e wydolno systemu ubezpiecze spoecznych zale y od poziomu pac pracowników, z akt przedoonych Trybunaowi nie wynika, e rodek taki jak rodek rozpatrywany w sprawie
przed sdem krajowym jest konieczny, aby osign cel polegajcy na unikniciu powa nego zagro enia dla równowagi nansowej systemu ubezpiecze spoecznych,
w przedmiocie którego Trybuna orzek, e nie mo na wykluczy , i mo e si on
zalicza do nadrzdnych wzgldów interesu ogólnego (zob. w szczególnoci wyrok
z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie C-372/04 Watts, Rec. s. I- 4325, pkt 103 i cytowane
orzecznictwo).
43. Majc na uwadze powy sze rozwa ania, na pytanie prejudycjalne nale y udzieli
odpowiedzi w ten sposób, e dyrektywa 96/71, interpretowana w wietle art. 49 WE,
sprzeciwia si, w sytuacji takiej, jaka wystpia w sprawie rozpatrywanej przez sd
krajowy, zastosowaniu podjtego przez wadze pastwa czonkowskiego rodka
o charakterze ustawodawczym, nakadajcego na instytucj zamawiajc obowizek udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane tylko takim przedsibiorstwom, które skadajc oferty zobowi  si pisemnie do wypaty swoim pracownikom z tytuu wykonanej pracy wynagrodzenia w wysokoci odpowiadajcej
co najmniej wynagrodzeniu obowizujcemu zgodnie z ukadem zbiorowym pracy
w miejscu realizacji zamówienia.

W przedmiocie kosztów
44. Dla stron postpowania przed sdem krajowym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sdem, do niego zatem nale y rozstrzygnicie o kosztach. Koszty poniesione w zwizku z przedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni poniesione przez strony postpowania przed sdem
krajowym, nie podlegaj zwrotowi.

215

Z powy szych wzgldów Trybuna (druga izba) orzeka, co nastpuje:
Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996
r. dotyczca delegowania pracowników w ramach wiadczenia usug, interpretowana w wietle art. 49 WE, sprzeciwia si , w sytuacji takiej, jaka wystpia
w sprawie rozpatrywanej przez sd krajowy, zastosowaniu podj tego przez wadze pastwa czonkowskiego rodka o charakterze ustawodawczym, nakadajcego na instytucj zamawiajc obowizek udzielania zamówie publicznych
na roboty budowlane tylko takim przedsi biorstwom, które skadajc oferty
zobowi  si pisemnie do wypaty swoim pracownikom z tytuu wykonanej
pracy wynagrodzenia w wysokoci odpowiadajcej co najmniej wynagrodzeniu obowizujcemu zgodnie z ukadem zbiorowym pracy w miejscu realizacji
zamówienia.
Podpisy

* Jzyk postpowania: niemiecki.

Orzeczenie z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie C-444/06
Komisja przeciwko Hiszpanii
WYROK TRYBUNAU (druga izba)
z dnia 3 kwietnia 2008 r.(*)
Uchybienie zobowizaniom pastwa czonkowskiego – Dyrektywa 89/665/EWG – Zamówienia publiczne na dostawy i roboty budowlane – Procedura odwoawcza w zakresie
udzielania zamówie publicznych
W sprawie C-444/06
majcej za przedmiot skarg o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego, wniesion w dniu 26 padziernika 2006 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich, reprezentowana przez X. Lewisa, dziaajcego w charakterze penomocnika, wspieranego przez C. Fernandez Vicién i I. Moreno-Tapi Rivas,
abogadas, z adresem do dorcze w Luksemburgu,
strona skar ca,
przeciwko
Królestwu Hiszpanii, reprezentowanemu przez F. Díeza Morena, dziaajcego w charakterze penomocnika, z adresem do dorcze w Luksemburgu,
strona pozwana,

TRYBUNA (druga izba),
w skadzie: C.W.A. Timmermans, prezes izby, L. Bay Larsen, K. Schiemann, J. Makarczyk (sprawozdawca) i P. Kris, sdziowie,
rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: R. Grass,
uwzgldniajc procedur pisemn,
podjwszy, po wysuchaniu rzecznika generalnego, decyzj o rozstrzygniciu sprawy bez
opinii,
wydaje nastpujcy

Wyrok
1. Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunau o stwierdzenie, e nie ustanawiajc terminu, w którym instytucja zamawiajca ma obowizek powiadomi
o decyzji w sprawie udzielenia zamówienia wszystkich oferentów, nie ustanawiajc
obowizkowego okresu oczekiwania midzy udzieleniem zamówienia a zawarciem
umowy oraz dopuszczajc, by umowa uznana za niewa n wywoywaa nadal skutki
prawne, Królestwo Hiszpanii uchybio zobowizaniom, które na nim ci  na mocy
art. 2 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszcych si do stosowania procedur odwoawczych w zakresie udzielania zamówie
publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz.U. L 395, s. 33), zmienionej dyrektyw Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. (Dz.U. L 209, s. 1, zwanej dalej
„dyrektyw w sprawie odwoa”).
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Ramy prawne
Uregulowania wspólnotowe
2, Artyku 1 dyrektywy w sprawie odwoa brzmi nastpujco:
„1. Pastwa czonkowskie podejmuj rodki niezbdne do zapewnienia, aby decyzje
podejmowane przez instytucje zamawiajce odnonie do procedur udzielania zamówie publicznych objtych zakresem dyrektyw 71/305/EWG, 77/62/WE i 92/50/
EWG mogy […] skutecznie i przede wszystkim mo liwie szybko, zgodnie z warunkami okrelonymi w poni szych artykuach, w szczególnoci art. 2 ust. 7, podlega odwoaniu na podstawie tego, e takie decyzje naruszyy prawo wspólnotowe
w dziedzinie zamówie publicznych albo krajowe przepisy, wykonujce to prawo.
[…]
3. Pastwa czonkowskie zapewniaj, e procedury odwoawcze, zgodnie ze szczegóowymi przepisami, które pastwa czonkowskie mog wprowadzi , dostpne
s, co najmniej ka demu podmiotowi, który ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia publicznego na dostawy lub roboty budowlane, w przypadku
gdy taki podmiot dozna uszczerbku lub zagra a mu doznanie uszczerbku w wyniku domniemanego [zarzucanego] naruszenia przepisów. W szczególnoci pastwa czonkowskie mog wymaga od podmiotu, który zamierza skorzysta ze
rodków odwoawczych, uprzedniego powiadomienia instytucji zamawiajcych
o domniemanym [zarzucanym] naruszeniu przepisów oraz o zamiarze skorzystania ze rodków odwoawczych”.
3. Artyku 2 ust. 1 dyrektywy stanowi:
„Pastwa czonkowskie zapewni wprowadzenie do procedur odwoawczych okrelonych w art. 1 odpowiednich rodków obejmujcych prawo do:
a) podjcia, w mo liwie najkrótszym terminie, w drodze zarzdzenia tymczasowego,
rodków tymczasowych w celu naprawy domniemanego [zarzucanego] naruszenia
lub zapobie enia dalszym szkodom wobec podmiotów, których to dotyczy, w tym
zawieszenia lub doprowadzenia do zawieszenia procedury udzielania zamówienia
publicznego lub wykonania decyzji podjtych przez instytucj zamawiajc;
b) uchylenia lub doprowadzenia do uchylenia bezprawnych decyzji, w tym usunicia dyskryminujcych specy kacji technicznych, ekonomicznych lub nansowych
zawartych w zaproszeniu do skadania ofert, dokumentacji zamówienia lub we
wszelkich innych dokumentach zwizanych z procedur udzielania zamówienia;
c) przyznania odszkodowania podmiotom, które doznay uszczerbku w wyniku naruszenia”.
4. Artyku 2 ust. 6 dyrektywy w sprawie odwoa stanowi:
„Stosowanie uprawnie, okrelonych w ust. 1, do umowy podpisanej wskutek udzielenia zamówienia, okrelaj przepisy krajowe.
Ponadto pastwo czonkowskie mo e uzna , z wyjtkiem sytuacji, gdy decyzja musi
zosta uchylona przed przyznaniem odszkodowania, e po podpisaniu umowy wskutek udzielenia zamówienia uprawnienia organów odwoawczych s ograniczone do
przyznania odszkodowa podmiotom, które doznay uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów”.
Uregulowania krajowe
Ustawa o zamówieniach publicznych
5. Artyku 41 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych (ley de Contratos de las Administraciones públicas), zatwierdzonej królewskim dekretem z moc ustawy 2/2000
(Real Decreto Legislativo 2/2000) z dnia 16 czerwca 2000 r. (BOE nr 148 z dnia
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21 czerwca 2000 r., s. 21775), zmienionej przez ustaw 62/2003 o instrumentach
podatkowych, administracyjnych i z zakresu spraw spoecznych (ley 62/2003, de
medidas scales, administrativas y del orden social) z dnia 30 grudnia 2003 r. (BOE
nr 313 z dnia 31 grudnia 2003 r., s. 46874, zwanej dalej „ustaw o zamówieniach
publicznych”) stanowi, e wygrywajcy przetarg musi przedstawi dowód ustanowienia ostatecznej gwarancji w terminie pitnastu dni od chwili powiadomienia go
o udzieleniu zamówienia.
6. Artyku 53 ustawy o zamówieniach publicznych stanowi:
„Umowy zyskuj wi c moc prawn poprzez udzielenie zamówienia dokonane
przez odpowiedni instytucj zamawiajc, bez wzgldu na zastosowan procedur
przetargow lub sposób udzielenia zamówienia”.
7. Artyku 54 tej ustawy stanowi:
„1. Umowy nalizuje si w formie dokumentu administracyjnego w terminie trzydziestu
dni od dnia nastpujcego po dniu powiadomienia o udzieleniu zamówienia […].
2. Poza wyjtkami przewidzianymi w niniejszej ustawie warunkiem niezbdnym
do s nalizowania umowy jest przedstawienie przez przedsibiorc okrelonych
w niniejszej ustawie gwarancji w celu ochrony interesu publicznego.
3. Je eli z przyczyn le cych po stronie wykonawcy nie mo na s nalizowa umowy w wyznaczonym terminie, instytucja zamawiajca mo e od niej odstpi ,
z zastrze eniem wysuchania zainteresowanego oraz, je eli wykonawca wniesie
odwoanie, uzyskania sprawozdania Consejo de Estado [rady stanu] lub odpowiadajcego jej organu opiniodawczego danej Comunidad Autónoma [regionu
autonomicznego]. W tym przypadku nale y zatrzyma tymczasow gwarancj
i uzyska odszkodowanie za wyrzdzone szkody.
Je eli przyczyny braku s nalizowania le  po stronie instytucji zamawiajcej,
poza mo liwoci wystpienia o uniewa nienie umowy na podstawie art. 111
lit. d), wykonawcy przysuguje odszkodowanie za szkody z tytuu opónienia.
4. Umowa nie mo e by realizowana, je eli nie zostaa wczeniej s nalizowana,
poza wyjtkami okrelonymi w art. 71 i 72”.
8. W myl art. 60a ustawy o zamówieniach publicznych podmioty zainteresowane wziciem udziau w przetargu, a w ka dym razie oferenci, mog wystpi z wnioskiem
o zastosowanie rodków tymczasowych w celu poo enia kresu naruszeniu majcych
zastosowanie przepisów lub zapobie enia dalszym szkodom, w szczególnoci za o zastosowanie rodków pozwalajcych na zawieszenie postpowania przetargowego.
9. Artyku 65 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych stanowi, e administracyjne
stwierdzenie niewa noci czynnoci proceduralnych dotyczcych umowy lub udzielenia zamówienia, je eli decyzja ta jest ostateczna, powoduje w ka dym przypadku
niewa no samej umowy, która przechodzi wówczas w stan likwidacji.
10. W myl art. 65 ust. 3, je eli administracyjne stwierdzenie niewa noci umowy powoduje powa ne zakócenia w odniesieniu do wiadczenia usug publicznych, mo na
utrzyma w mocy skutki tej umowy, na tych samych warunkach, do czasu przyjcia
pilnych rodków w celu uniknicia szkód.
11. Z art. 93 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych wynika, e po udzieleniu zamówienia przez instytucj zamawiajc, bez wzgldu na zastosowan procedur
przetargow, o udzieleniu zamówienia powiadamia si uczestników przetargu, a po
s nalizowaniu umowy powiadamia si o nim organ odpowiedzialny za prowadzenie
publicznego rejestru zamówie publicznych, o którym mowa w art. 118 tej ustawy,
do celów okrelonych w art. 58 tej e ustawy.
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12. Zgodnie z art. 93 ust. 5 instytucja zamawiajca informuje ka dego z kandydatów lub
oferentów, na ich wniosek, w terminie pitnastu dni od chwili jego otrzymania, o powodach odrzucenia ich kandydatury lub oferty oraz o cechach oferty wygrywajcego
przetarg, które zdecydoway o udzieleniu zamówienia wanie jemu.
13. Artyku 83 ust. 4 rozporzdzenia wykonawczego do ustawy o zamówieniach publicznych (Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas),
zatwierdzonego dekretem królewskim 1098/2001 (Real Decreto 1098/2001) z dnia
12 padziernika 2001 r. (BOE nr 257 z dnia 26 padziernika 2001 r., s. 39252), stanowi, e dokonuje si powiadomienia o wyniku oceny zo onych ofert, wraz z podaniem, które z ofert zostay dopuszczone, a które odrzucone, oraz przyczyn niedopuszczenia tych ostatnich.
Ustawa 30/1992
14. Artyku 58 ustawy 30/1992 o systemie prawnym administracji publicznej i powszechnym postpowaniu administracyjnym (ley 30/1992, de Regimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común) z dnia
26 listopada 1992 r. (BOE nr 285 z dnia 27 listopada 1992 r., s. 40300) w brzmieniu
nadanym przez ustaw 4/1999 z dnia 13 stycznia 1999 r. (zwanej dalej „ustaw o powszechnym postpowaniu administracyjnym”) stanowi:
„1. Zainteresowanym dorcza si decyzje i akty administracyjne majce wpyw na
ich prawa i interesy, w sposób okrelony w nastpnym artykule.
2. Wszelkich dorcze dokonuje si w terminie dziesiciu dni od dnia wydania
aktu. Dorczenie musi obejmowa pen tre decyzji, wraz ze wskazaniem, czy
jest ona ostateczna w administracyjnym toku instancji, przysugujcych rodków zaskar enia, organu, do którego nale y wnie odwoanie, oraz terminu do
jego zo enia, z zastrze eniem mo liwoci wystpienia przez zainteresowanych
w odpowiednim przypadku z jakimkolwiek innym rodkiem odwoawczym, który uznaj za waciwy”.
15. W myl art. 107 ust. 1 tej ustawy przedmiot odwoania mog stanowi decyzje i czynnoci proceduralne, które bezporednio lub porednio zawieraj rozstrzygnicie w sprawie, sprawiaj, e dalsze prowadzenie postpowania lub obrona nie s mo liwe lub
powoduj nieodwracalne naruszenie praw lub uzasadnionych interesów.
16. Artyku 111 tej ustawy okrela rodki tymczasowe, o których zastosowanie mo na
wystpi w ramach odwoa administracyjnych, wród których znajduje si w szczególnoci zawieszenie wykonania aktów, od których wnosi si odwoanie.

Okolicznoci powstania sporu i post powanie poprzedzajce wniesienie skargi
17. Pismem z dnia 30 listopada 2001 r. Komisja zwrócia si do Królestwa Hiszpanii o przekazanie jej uwag na temat zgodnoci ustawy o zamówieniach publicznych z dyrektyw w sprawie odwoa w wietle skutków wyroku wydanego przez Trybuna w dniu
28 padziernika 1999 r. w sprawie C-81/98 Alcatel Austria i in., Rec. s. I-7671.
18. Nie uznawszy udzielonych przez Królestwo Hiszpanii w pimie z dnia 27 lutego
2002 r. odpowiedzi za zadowalajce, Komisja skierowaa do niego pismem z dnia
16 padziernika 2002 r. wezwanie do usunicia uchybienia. Po przeanalizowaniu
uwag przedstawionych w odpowiedzi na wezwanie do usunicia uchybienia Komisja
wystpia w dniu 7 lipca 2004 r. z uzasadnion opini, wzywajc rzeczone pastwo
czonkowskie do podjcia dziaa niezbdnych do zastosowania si do tej opinii
w terminie dwóch miesicy od chwili jej dorczenia.
19. Stwierdziwszy brak zmian w spornych przepisach po upywie tego terminu, Komisja
postanowia wnie skarg w niniejszej sprawie.
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W przedmiocie skargi
20. Komisja utrzymuje, e hiszpaskie przepisy prawne naruszaj art. 2 ust. 1 lit. a) i b)
dyrektywy w sprawie odwoa i przedstawia trzy zarzuty, z których dwa pierwsze
nale y rozpatrywa razem.
W przedmiocie zarzutów pierwszego i drugiego
21. W tych zarzutach Komisja podnosi, e omawiane ustawodawstwo krajowe nie jest
zgodne z dyrektyw w sprawie odwoa, poniewa czne stosowanie niektórych
zawartych w nim przepisów pozbawiaoby odrzuconych oferentów mo liwoci skutecznego skorzystania ze rodków odwoawczych od decyzji o udzieleniu zamówienia, przed samym zawarciem stanowicej jego nastpstwo umowy.
Argumentacja stron
22. Zdaniem Komisji zarzucane uchybienie powstaje bez wzgldu na zakres pojcia s nalizowania umowy, wystpujcego w hiszpaskich przepisach, a zatem zarówno
jeli uzna , e wspomniane s nalizowanie jest równoznaczne z samym zawarciem
umowy, jak i wówczas, gdy uznamy, e stanowi ono jedynie formalno natury administracyjnej, gdy wspomniane zawarcie umowy ma miejsce równoczenie z udzieleniem zamówienia.
23. W pierwszej z wymienionych sytuacji, w której s nalizowanie umowy, a zatem,
zdaniem Komisji, chwila, gdy umowa spenia wszelkie przesanki prawne i mo na
rozpocz jej wykonanie, odpowiada zawarciu tej umowy w rozumieniu dyrektywy
w sprawie odwoa, Komisja podnosi, e nao one przez t dyrektyw obowizki
nie s spenione, poniewa nie gwarantuje si oferentom, którzy nie zostali wybrani,
mo liwoci zakwestionowania niezgodnej z prawem decyzji o udzieleniu zamówienia przed s nalizowaniem stanowicej jego nastpstwo umowy.
24. Zdaniem Komisji wobec braku obowizku powiadomienia o decyzji w sprawie
udzielenia zamówienia równoczenie wszystkich zainteresowanych podmiotów oraz
braku okresu oczekiwania, w trakcie którego nie mo na s nalizowa umowy, przez
co uniemo liwia si odrzuconym oferentom dysponowanie rozsdnym terminem do
skutecznego skorzystania ze rodków odwoawczych przed zawarciem umowy, hiszpaskie przepisy prawne nie speniaj wymogów dyrektywy w sprawie odwoa.
25. W drugim przypadku, gdy zawarcie umowy ma miejsce równoczenie z udzieleniem
zamówienia, a zatem s nalizowanie jest jedynie zwyk formalnoci natury administracyjnej, Komisja uwa a, e problem prawny, wskazany w analizie dotyczcej
pierwszego przypadku, w rzeczywistoci staje si jeszcze bardziej powa ny, poniewa brak jest decyzji w sprawie udzielenia danego zamówienia, od której przysugiwayby rodki odwoawcze niezale nie od decyzji w sprawie zawarcia umowy
w przedmiocie tego zamówienia.
26. Poniewa nie przysuguje rodek odwoawczy na decyzj w sprawie udzielenia zamówienia na etapie poprzedzajcym zawarcie umowy, kiedy ewentualne naruszenie
waciwego prawa wci mogoby zosta naprawione, a korzystajcy ze rodków
odwoawczych oferent wci mógby ubiega si o to, by go wybrano, przepisy hiszpaskie nie umo liwiaj zapewnienia penej ochrony prawnej przed zawarciem umowy, wbrew wymogom art. 2 ust. 1 dyrektywy w sprawie odwoa.
27. Na wstpie Królestwo Hiszpanii wyjania zakres przypisywany odpowiednio udzieleniu zamówienia i stanowicemu jego nastpstwo s nalizowaniu umowy.
28. Rzeczone pastwo czonkowskie wskazuje, e decyzja w sprawie udzielenia zamówienia sama przez si powoduje zawarcie umowy dotyczcej tego zamówienia, któr
uwa a si za zaistnia z chwil wydania decyzji w przedmiocie udzielenia zamówienia. Decyzja ta podlega o cjalnemu obowizkowi powiadomienia, którego dokonanie jest niezbdne do tego, by umowa wywieraa skutki wobec zainteresowanych.
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29. Wyjania, e s nalizowanie umowy, bdce zwyk formalnoci natury administracyjnej, ma jedynie drugorzdny charakter w stosunku do decyzji w sprawie udzielenia zamówienia. S nalizowanie jest jednak warunkiem niezbdnym do realizacji
danego zamówienia.
30. Zdaniem Królestwa Hiszpanii zgodno ustawy o zamówieniach publicznych z dyrektyw w sprawie odwoa nale y ocenia w wietle rodków odwoawczych, które
przysuguj po pierwsze przed wydaniem decyzji w sprawie udzielenia zamówienia,
a po drugie, od samej decyzji w tej sprawie. To zreszt wynika z ww. wyroku w sprawie Alcatel Austria i in., w którym rozgraniczono etap poprzedzajcy zawarcie umowy, to jest etap poprzedzajcy udzielenie zamówienia, do którego ma zastosowanie
art. 2 ust. 1 tej dyrektywy, i etap nastpujcy po zawarciu umowy, czyli etap nastpujcy po decyzji w sprawie udzielenia zamówienia, do którego ma zastosowanie art. 2
ust. 6 akapit drugi tej dyrektywy.
31. Za prawo hiszpaskie jest zgodne z tym podziaem. Po pierwsze, jeli chodzi bowiem o dziaania poprzedzajce udzielenie zamówienia, Królestwo Hiszpanii tumaczy, e niektóre rodki odwoawcze s dopuszczalne. Po drugie, jeli chodzi o samo
udzielenie zamówienia, wskazuje, e powiadomienie o decyzji administracyjnej,
z której ono wynika, dorczane jest wszystkim uczestnikom przetargu w terminie
dziesiciu dni od jej wydania, i e od tej decyzji, podobnie jak od ka dego aktu administracyjnego, mo na si odwoa zgodnie z ustaw o powszechnym postpowaniu
administracyjnym. Ponadto rzeczone pastwo czonkowskie dodaje, e jako rodek
tymczasowy mo na orzec zawieszenie wykonania zaskar onego aktu.
32. Wreszcie Królestwo Hiszpanii podnosi, e wydanie ostatecznej decyzji, a wic zawarcie umowy, nie pociga za sob niemo noci wniesienia skargi o stwierdzenie
niewa noci samej tej decyzji.
Ocena Trybunau
33. Na wstpie nale y wskaza , e niniejsza skarga podlega bdzie rozpoznaniu
z uwzgldnieniem wyjanie co do prawa udzielonych przez Królestwo Hiszpanii
i niezakwestionowanych przez Komisj. Wyjanienia te opieraj si zasadniczo na
wykadni udzielonej przez sdy krajowe w odniesieniu do skutków przypisywanych
odpowiednio decyzji w sprawie udzielenia zamówienia oraz s nalizowaniu umowy,
gdy pojcia te zostay zaczerpnite z prawa krajowego.
34. A zatem argumenty Komisji na poparcie zarzutów pierwszego i drugiego nale y rozpatrywa wzgldem konstatacji, i w prawie rzeczonego pastwa czonkowskiego po
pierwsze decyzja w sprawie udzielenia zamówienia sama przez si pociga za sob
nabranie mocy prawnej przez dotyczc go umow, a zatem sama decyduje o prawach i obowizkach stron, a po drugie, s nalizowanie tej umowy jest formalnoci
warunkujc wycznie wykonanie zamówienia, bez mo liwoci dokonania zmian
w umowie ani wywoania nowych skutków.
35. Z motywów pierwszego i drugiego dyrektywy w sprawie odwoa wynika, e ma ona
na celu wzmocnienie istniejcych zarówno na szczeblu krajowym, jak i wspólnotowym mechanizmów, aby zapewni skuteczne stosowanie wspólnotowych dyrektyw
z dziedziny zamówie publicznych, w szczególnoci na etapie, na którym naruszenia
mo na jeszcze naprawi .
36. W tym wzgldzie art. 1 ust. 1 dyrektywy w sprawie odwoa nakazuje pastwom
czonkowskim ustanowienie skutecznych i mo liwie szybkich rodków odwoawczych od decyzji podejmowanych przez instytucje zamawiajce z naruszeniem prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówie publicznych albo krajowych przepisów,
stanowicych jego transpozycj.

222

37. Z orzecznictwa Trybunau wynika, e art. 2 ust. 1 lit. a) i b) w zwizku z art. 2 ust. 6
akapit drugi tej dyrektywy nale y rozumie w ten sposób, e pastwa czonkowskie
maj obowizek, w odniesieniu do decyzji instytucji zamawiajcej poprzedzajcej
zawarcie umowy, za pomoc której instytucja ta dokonuje wyboru uczestniczcego
w przetargu oferenta, z którym zamierza zawrze umow, ustanowienia w ka dym
razie procedury odwoawczej pozwalajcej odwoujcemu si podmiotowi na uzyskanie uchylenia tej decyzji, je eli spenione zostan ku temu warunki, bez wzgldu
na mo liwo uzyskania odszkodowania, gdy umowa zostanie ju zawarta (zob. ww.
wyrok w sprawie Alcatel Austria i in., pkt 43).
38. Ponadto pena ochrona prawna, któr w ten sposób nale y zapewni przed zawarciem
umowy, zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy w sprawie odwoa, wi e si w szczególnoci z obowizkiem powiadamiania oferentów o decyzji w sprawie udzielenia
zamówienia, zanim umowa zostanie zawarta, tak aby mieli oni realn mo liwo
skorzystania ze rodków odwoawczych.
39. Ochrona ta wymaga równie umo liwienia odrzuconemu oferentowi zbadania zawczasu wa noci decyzji w sprawie udzielenia zamówienia. Z uwagi na wymogi
skutecznoci dyrektywy w sprawie odwoa wynika z tego, e midzy chwil powiadomienia odrzuconych oferentów o decyzji w sprawie udzielenia zamówienia a zawarciem umowy powinien upyn rozsdny okres czasu, tak aby mieli oni mo liwo wystpienia w szczególnoci o zastosowanie rodków tymczasowych do czasu
zawarcia tej umowy.
40. W niniejszym przypadku nale y zauwa y po pierwsze, e nie kwestionuje si tego,
e przepisy hiszpaskie dopuszczaj rodki odwoawcze od decyzji instytucji zamawiajcych poprzedzajcych udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto zgodnie
z przepisami art. 107 ust. 1 ustawy o powszechnym postpowaniu administracyjnym
zainteresowani maj mo liwo zaskar enia czynnoci proceduralnych, je eli bezporednio lub porednio zawieraj one rozstrzygnicie w sprawie, sprawiaj, e dalsze
prowadzenie postpowania lub obrona nie s mo liwe lub powoduj nieodwracalne
naruszenie praw lub uzasadnionych interesów. W ramach takich skarg mog zosta
zastosowane rodki tymczasowe, w szczególnoci za zawieszenie wykonania zaskar onych aktów.
41. Po drugie, decyzja o udzieleniu zamówienia dorczana jest wszystkim oferentom
zgodnie z przepisami art. 58 ust. 1 i 2 ustawy o powszechnym postpowaniu administracyjnym i art. 93 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych. Dorczenia tego dokonuje si zgodnie z powszechnymi zasadami obowizujcymi w stosunku do aktów
administracyjnych, a wic w terminie dziesiciu dni od wydania decyzji w sprawie
udzielenia zamówienia, z podaniem przysugujcych dróg odwoania.
42. Niemniej z wzgldu na to, e decyzja o udzieleniu zamówienia pociga za sob
z mocy prawa zawarcie umowy, nie mo na konkretnie zaskar y decyzji instytucji
zamawiajcej, za pomoc której dokonuje ona wyboru wygrywajcego oferenta, zanim umowa nie zostanie zawarta.
43. Po trzecie, nale y podkreli , e s nalizowanie umowy mo e zbiega si z udzieleniem danego zamówienia lub nastpowa zaraz po nim. Jak bowiem przyznaje zreszt
Królestwo Hiszpanii, do s nalizowania nie ma zastosowania aden minimalny okres
oczekiwania i mo e ono nastpi z chwil przedo enia przez wygrywajcego dowodu ustanowienia ostatecznej gwarancji, a przepisy wymagaj jedynie, by zostaa ona
ustanowiona najpóniej w terminie pitnastu dni od chwili powiadomienia o udzieleniu zamówienia. Zatem realizacja umowy mo e rozpocz si, zanim dojd do skutku
wszystkie wymagane dorczenia powiadomienia o udzieleniu zamówienia.
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44. Wynika z tego, e w niektórych przypadkach nie jest mo liwe jakiekolwiek skuteczne skorzystanie ze rodków odwoawczych od decyzji w sprawie udzielenia zamówienia przed samym wykonaniem umowy, podczas gdy celem dyrektywy w sprawie
odwoa jest zagwarantowanie, e sprzeczne z prawem decyzje instytucji zamawiajcych bd mogy by przedmiotem skutecznych i tak szybkich jak to mo liwe postpowa odwoawczych (zob. podobnie wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie
C-470/99 Universale-Bau i in., Rec. s. I-11617, pkt 74).
45. Po czwarte, dysponowanie mo liwoci wniesienia skargi o uniewa nienie samej
umowy nie mo e zrównowa y braku mo liwoci wystpienia przeciwko samej decyzji w sprawie udzielenia danego zamówienia, przed zawarciem umowy.
46. W zwizku z tym sporne przepisy nie pozwalaj wszystkim odrzuconym oferentom
na skorzystanie zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie odwoa ze rodków
odwoawczych od decyzji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zanim zostanie zawarta w jego nastpstwie umowa.
47. Dwa pierwsze zarzuty s wic zasadne.
W przedmiocie zarzutu trzeciego
Argumentacja stron
48. Zdaniem Komisji naruszenie dyrektywy w sprawie odwoa wynika z wyjtku, majcego chroni usugi publiczne, zawartego w art. 65 ust. 3 ustawy o zamówieniach
publicznych, w myl którego, je eli administracyjne stwierdzenie niewa noci umowy powoduje powa ne zakócenia w odniesieniu do wiadczenia usug publicznych,
mo na utrzyma w mocy skutki tej umowy, na tych samych warunkach, do czasu
przyjcia pilnych rodków w celu uniknicia szkód.
49. Komisja uwa a, e przepisy te nadaj instytucji zamawiajcej zbyt szeroki zakres
wadzy uznaniowej w odniesieniu do wykonania decyzji administracyjnej uchylajcej decyzj w sprawie udzielenia zamówienia, a przez to stanowic jej nastpstwo
umow.
50. Komisja uwa a równie , e sporny przepis mo e w niebagatelnej liczbie przypadków
pozbawi skutecznoci rodki odwoawcze odrzuconych oferentów, za pomoc których doprowadzono do uchylenia niezgodnych z prawem decyzji instytucji zamawiajcych, co jest niezgodne z obowizkiem pastw czonkowskich, by zapewniy, aby
procedury odwoawcze ustanowione na podstawie art. 1 dyrektywy w sprawie odwoa umo liwiay uchylenie lub doprowadzenie do uchylenia bezprawnych decyzji
tych instytucji. Skuteczno tej dyrektywy jest w ten sposób zagro ona, poniewa
pozbawia si jakiejkolwiek skutecznoci niewa no lub uchylenie tych decyzji.
51. Królestwo Hiszpanii ze swej strony podnosi, e zakwestionowane przepisy maj jedynie na celu kontynuowanie na zasadzie wyjtku realizacji umów, których niewa no stwierdzono, ze wzgldów interesu publicznego, a przy tym pod kontrol sdu.
52. Zdaniem tego pastwa czonkowskiego Komisja nie wykazaa, eby dalsza realizacja
uniewa nionych w ten sposób umów bya typow sytuacj w ramach stosowania
spornych przepisów.
Ocena Trybunau
53. W niniejszym przypadku bezsporny jest fakt, e takie utrzymanie w mocy skutków
umowy, której niewa no stwierdzono za pomoc decyzji administracyjnej, jakie
przewiduj kwestionowane przepisy krajowe, mo e mie miejsce jedynie w przypadku powa nego zakócenia w zakresie wiadczenia usug publicznych.
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54. Zatem, jak wynika z brzmienia art. 65 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych,
powinno ono mie miejsce jedynie na zasadzie wyjtku, a w dodatku jedynie w oczekiwaniu na podjcie pilnych dziaa. Ponadto ma ono zastosowanie, jak wskazuje
Królestwo Hiszpanii, a Komisja temu nie zaprzecza, pod kontrol sdu.
55. Widoczne jest wic, e celem tego przepisu nie jest stawianie przeszkód w wykonaniu stwierdzenia niewa noci okrelonej umowy, lecz uniknicie, gdy chodzi o interes ogólny, nadmiernych i by mo e szkodliwych konsekwencji niezwocznego
wprowadzenia w ycie tego stwierdzenia niewa noci, w oczekiwaniu na podjcie
pilnych dziaa, w celu zapewnienia cigoci usug publicznych.
56. W tych okolicznociach Komisja nie wykazaa, e zakwestionowane przepisy naruszaj wymogi dyrektywy w sprawie odwoa.
57. W zwizku z tym zarzut trzeci nale y odrzuci jako bezzasadny.
58. W zwizku z powy szym nale y stwierdzi , e nie ustanawiajc terminu, w którym
instytucja zamawiajca ma obowizek powiadomi o decyzji w sprawie udzielenia
zamówienia wszystkich oferentów, i nie ustanawiajc obowizkowego okresu oczekiwania midzy udzieleniem zamówienia a zawarciem umowy Królestwo Hiszpanii
uchybio zobowizaniom, które na nim ci  na mocy art. 2 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy w sprawie odwoa.

W przedmiocie kosztów
59. Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu kosztami zostaje obci ona, na danie strony przeciwnej, strona przegrywajca spraw. Jednak e na podstawie art. 69 § 3 regulaminu
w razie czciowego tylko uwzgldnienia da oraz w przypadkach szczególnych
Trybuna mo e postanowi , e koszty zostan podzielone albo e ka da ze stron pokryje swoje wasne koszty.
60. W niniejszym sporze nale y mie na uwadze, e skarga nie zostaa uwzgldniona
w odniesieniu do caoci uchybienia w okrelonym przez Komisj ksztacie.
61. Nale y zatem obci y Królestwo Hiszpanii dwiema trzecimi caoci kosztów.
Komisja zostaje obci ona pozosta jedn trzeci kosztów.
Z powy szych wzgldów Trybuna (druga izba) orzeka, co nastpuje:
1) Nie ustanawiajc terminu, w którym instytucja zamawiajca ma obowizek powiadomi o decyzji w sprawie udzielenia zamówienia wszystkich oferentów, i nie
ustanawiajc obowizkowego okresu oczekiwania mi dzy udzieleniem zamówienia a zawarciem umowy Królestwo Hiszpanii uchybio zobowizaniom, które na
nim ci  na mocy art. 2 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia
21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych odnoszcych si do stosowania procedur odwoawczych w zakresie udzielania zamówie publicznych na dostawy i roboty budowlane, zmienionej przez dyrektyw Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r.
2) W pozostaym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Królestwo Hiszpanii zostaje obci one dwiema trzecimi caoci kosztów. Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obci ona pozosta jedn trzeci kosztów.
Podpisy

* Jzyk postpowania: hiszpaski.
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Orzeczenie z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie C-337/05
Komisja przeciwko Wochom
WYROK TRYBUNAU (wielka izba)
z dnia 8 kwietnia 2008 r.(*)
Uchybienie zobowizaniom pastwa czonkowskiego – Zamówienia publiczne na dostawy – Dyrektywy 77/62/EWG i 93/36/EWG – Udzielanie zamówie publicznych bez
uprzedniej publikacji ogoszenia – Brak zastosowania postpowania przetargowego –
Helikoptery „Agusta” i „Agusta Bell”
W sprawie C-337/05
majcej za przedmiot skarg o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego, wniesion w dniu 15 wrzenia 2005 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich, reprezentowana przez D. Recchi oraz X. Lewisa,
dziaajcych w charakterze penomocników, z adresem do dorcze w Luksemburgu,
strona skar ca,
przeciwko
Republice Woskiej, reprezentowanej przez I.M. Bragugli, dziaajcego w charakterze
penomocnika, wspieranego przez G. Fienga, avvocato dello Stato, z adresem do dorcze w Luksemburgu,
strona pozwana,

TRYBUNA (wielka izba),
w skadzie: V. Skouris, prezes, P. Jann, A. Rosas, K. Lenaerts i G. Arestis, prezesi izb, K. Schiemann, J. Makarczyk (sprawozdawca), P. Kris, E. Juhász, E. Levits
i A. Ó Caoimh, sdziowie,
rzecznik generalny: J. Mazák,
sekretarz: M. Ferreira, gówny administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 kwietnia
2007 r.,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2007 r.,
wydaje nastpujcy

Wyrok
1. W swej skardze Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunau o stwierdzenie, e przyjmujc praktyk, istniejc od dawna i nadal stosowan, polegajc na
udzielaniu spóce Agusta SpA (zwanej dalej „Agust”) z wolnej rki zamówie na
dostaw helikopterów „Agusta” i „Agusta Bell” zgodnie z zapotrzebowaniem szeregu wojskowych i cywilnych su b pastwa woskiego bez zastosowania jakiegokolwiek postpowania przetargowego, w szczególnoci nie przestrzegajc procedur
przewidzianych w dyrektywie Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynujcej procedury udzielania zamówie publicznych na dostawy (Dz.U. L 199, s. 1),
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zmienionej dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/WE z dnia 13 padziernika 1997 r. (Dz.U. L 328, s. 1, zwanej dalej „dyrektyw 93/36”), oraz wczeniej
w dyrektywie Rady 77/62/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. koordynujcej procedury
udzielania zamówie publicznych na dostawy (Dz.U. 1977, L 13, s. 1), zmienionej
i uzupenionej dyrektyw Rady 80/767/EWG z dnia 22 lipca 1980 r. (Dz.U. L 215,
s. 1) i dyrektyw Rady 88/295/EWG z dnia 22 marca 1988 r. (Dz.U. L 127, s. 1, zwanej dalej „dyrektyw 77/62”), Republika Woska uchybia zobowizaniom ci cym
na niej na mocy tych dyrektyw.

Ramy prawne
2. Komisja da w skardze stwierdzenia uchybienia zobowizaniom wynikajcym
z dyrektywy 93/36, a w zakresie dotyczcym okresu sprzed wejcia w ycie tej
dyrektywy – wynikajcym z dyrektywy 77/62. Ze wzgldu na podobiestwo przepisów tych dyrektyw i w trosce o jasno rozwa a nale y odnie si wycznie
do dyrektywy 93/36.
3. Zgodnie z motywem dwunastym dyrektywy 93/36:
„[…] procedura negocjacyjna powinna by uznawana za wyjtkow, zatem stosowan jedynie w ograniczonych przypadkach”.
4. Artyku 1 dyrektywy 93/36 stanowi, e dla celów tej dyrektywy:
„a) »zamówieniami publicznymi na dostawy« s umowy o charakterze odpatnym,
zawierane na pimie midzy dostawc (osob zyczn lub prawn) a jedn z instytucji zamawiajcych, okrelonych w lit. b) poni ej, których przedmiotem jest
kupno, leasing, dzier awa, najem lub kupno na raty, z opcj lub bez opcji zakupu
towarów. Dostawa tych produktów mo e ponadto obejmowa czynnoci montau i instalacji;
b) »instytucjami zamawiajcymi« s pastwo, jednostki samorzdu terytorialnego,
podmioty prawa publicznego lub zwizki zawarte przez co najmniej jedn tak
jednostk lub podmiot prawa publicznego.
[…]
d) »procedurami otwartymi« s te krajowe procedury, w ramach których ka dy zainteresowany dostawca mo e zo y ofert;
e) »procedurami ograniczonymi« s te krajowe procedury, w ramach których oferty
mog skada tylko dostawcy zaproszeni przez instytucje zamawiajce;
f) »procedurami negocjacyjnymi« s te krajowe procedury, w ramach których instytucje zamawiajce zwracaj si wedug swojego wyboru do dostawców i negocjuj warunki zamówienia z jednym lub kilkoma z nich”.
5. Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) wskazana dyrektywa nie ma zastosowania do:
„zamówie na dostawy, które s okrelone jako objte tajemnic lub których realizacji musz towarzyszy szczególne rodki bezpieczestwa zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi obowizujcymi w zainteresowanym
pastwie czonkowskim, albo gdy wymaga tego ochrona podstawowych interesów
bezpieczestwa tego pastwa czonkowskiego”.
6. Artyku 3 tej dyrektywy stanowi:
„Bez uszczerbku dla art. 2, 4 oraz art. 5 ust. 1 niniejsza dyrektywa ma zastosowanie
do wszystkich produktów, których dotyczy art. 1 lit. a), wcznie z tymi, objtymi
zamówieniami udzielanymi przez instytucje zamawiajce w dziedzinie obronnoci,
z wyjtkiem produktów, do których stosuje si art. [296] ust. 1 lit. b) [WE]”.
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7. Artyku 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 93/36 ma nastpujce brzmienie:
„a) Tytuy II, III i IV oraz art. 6 i 7 maj zastosowanie do zamówie publicznych na
dostawy, udzielanych przez:
i) instytucje zamawiajce, okrelone w art. 1 lit. b), wczajc w to zamówienia
udzielane przez instytucje zamawiajce wymienione w zaczniku I w dziedzinie obronnoci, o ile dotyczy to produktów nieobjtych zacznikiem II,
w przypadku gdy warto szacunkowa bez podatku VAT wynosi nie mniej
ni równowarto w [EUR] 200 000 specjalnych praw cignienia (SDR);
ii) instytucje zamawiajce wymienione w zaczniku I i których warto szacunkowa bez podatku VAT wynosi nie mniej ni równowarto w [EUR]
130 000 SDR; w przypadku instytucji zamawiajcych w dziedzinie obronnoci, wspomniana zasada ma zastosowanie tylko do zamówie odnonie do
produktów objtych zacznikiem II”.
8. Artyku 6 ust. 1–3 dyrektywy, o której mowa, stanowi:
„1. Przy udzielaniu zamówie publicznych na dostawy instytucje zamawiajce stosuj
procedury okrelone w art. 1 lit. d), e) oraz f), w przypadkach wskazanych poni ej.
2. Instytucje zamawiajce mog udziela zamówie na dostawy w procedurze negocjacyjnej, je eli w toku realizacji procedury otwartej lub ograniczonej wpyny nieprawidowe oferty albo wpyny oferty, które nie mog by przyjte
na mocy przepisów krajowych, zgodnych z przepisami zawartymi w tytule IV,
o ile pocztkowe warunki zamówienia nie zostay istotnie zmienione. Instytucje
zamawiajce publikuj w takich wypadkach ogoszenie o zamówieniu, chyba e
wcz do tej procedury negocjacyjnej wszystkie przedsibiorstwa, speniajce
kryteria art. 20–24, które w toku uprzedniej procedury otwartej lub ograniczonej
zo yy oferty zgodne z formalnymi wymogami procedury przetargowej.
3. Instytucje zamawiajce mog udziela zamówie publicznych na dostawy w procedurze negocjacyjnej, bez uprzedniej publikacji ogoszenia o przetargu, w nastpujcych przypadkach:
[…]
c) je eli z przyczyn technicznych, artystycznych, lub z przyczyn zwizanych
z ochron praw wycznych, produkty bdce przedmiotem dostawy mog
by wytworzone lub dostarczone jedynie przez okrelonego dostawc;
[…]
e) w przypadku dodatkowych dostaw dokonywanych przez pierwotnego dostawc, których celem jest czciowe zastpienie dostaw lub instalacji biecego u ytku, rozszerzenie istniejcych dostaw lub instalacji, w przypadku
gdy zmiana dostawcy zobowizywaaby instytucj zamawiajc do nabywania materiaów o innych waciwociach technicznych, co powodowaoby
niekompatybilno lub nieproporcjonalnie du e trudnoci techniczne w u ytkowaniu i utrzymaniu. Okres realizacji takich zamówie, a tak e zamówie
odnawialnych nie mo e zasadniczo przekracza trzech lat”.
9. Artyku 33 dyrektywy 93/36 ma nastpujce brzmienie:
„Dyrektywa 77/62/EWG […] traci moc, bez uszczerbku dla zobowiza pastw
czonkowskich dotyczcych terminów transpozycji do prawa krajowego oraz stosowania, wskazanych w zaczniku V.
Odniesienia do uchylonych dyrektyw interpretowane s jako odniesienie do niniejszej dyrektywy oraz powinny by odczytywane zgodnie z tabel korelacji wymienion w zaczniku VI”.
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Post powanie poprzedzajce wniesienie skargi
10. Poniewa Komisja nie uzyskaa adnych informacji wiadczcych o zorganizowaniu
przetargu na szczeblu wspólnotowym na dostaw helikopterów zgodnie z zapotrzebowaniem szeregu woskich su b pastwowych, uznaa ona, e omawiane helikoptery „Agusta” i „Agusta Bell” zostay zakupione z wolnej rki, bez zastosowania jakiegokolwiek postpowania przetargowego na szczeblu wspólnotowym, z naruszeniem
przepisów dyrektyw 77/62 i 93/36. W konsekwencji w dniu 17 padziernika 2003 r.
Komisja skierowaa do Republiki Woskiej wezwanie do usunicia uchybienia, wzywajc j do przedstawienia uwag w terminie 21 dni od dorczenia wezwania.
11. Wadze woskie odpowiedziay na to wezwanie faksem w dniu 9 grudnia 2003 r.
12. Uznajc, e wadze woskie nie przedstawiy argumentów wystarczajcych do obalenia wniosków z uwag sformuowanych w wezwaniu do usunicia uchybienia, i nie
uzyskawszy od tych wadz dalszych informacji, Komisja skierowaa do Republiki
Woskiej w dniu 5 lutego 2004 r. uzasadnion opini, wzywajc do zastosowania si
do niej w terminie dwóch miesicy od jej dorczenia.
13. Wadze woskie odpowiedziay na uzasadnion opini trzema pismami z dni 5 kwietnia, 13 i 27 maja 2004 r.
14. Komisja uznaa, e Republika Woska nie przedstawia zadowalajcych argumentów w odpowiedzi na uzasadnion opini, i stwierdzia, e pastwo to nie podjo
adnych dziaa w celu poo enia kresu zarzucanej praktyce w zakresie udzielania
zamówie publicznych na dostawy, a w zwizku z tym wniosa w niniejszej sprawie
skarg do Trybunau.
W przedmiocie skargi
W przedmiocie dopuszczalnoci
Argumentacja stron
15. Republika Woska podnosi zarzut niedopuszczalnoci skargi, wskazujc, e w ramach postpowania poprzedzajcego wniesienie skargi Komisja nie zakwestionowaa zamówie na dostawy wojskowe. Przedmiotem tego postpowania byy jedynie dostawy cywilne. W zwizku z tym powstaa rozbie no pomidzy zarzutami
podniesionymi w toku postpowania poprzedzajcego wniesienie skargi a zarzutami
sformuowanymi w skardze.
16. Republika Woska podnosi równie , e skarga jest niedopuszczalna w zakresie, w którym odnosi si do zamówie na dostawy udzielonych w celu pokrycia zapotrzebowania Corpo forestale dello Stato (pastwowej administracji lasów). Naruszona zostaaby
bowiem zasada ne bis in idem, poniewa uchybienie w zakresie tej kategorii zamówie
zostao ju zbadane i ocenione przez Trybuna w wyroku z dnia 27 padziernika 2005 r.
w sprawie C-525/03 Komisja przeciwko Wochom, Zb.Orz. s. I-9405.
17. Ponadto Republika Woska podnosi w duplice, e ze wzgldu na niejasny i nieprecyzyjny charakter faktów wskazanych przez Komisj, zarówno w wezwaniu do usunicia uchybienia, jak i w uzasadnionej opinii, skarga nie spenia ustalonych w orzecznictwie wymogów spójnoci i jasnoci, co powa nie narusza prawo do obrony tego
pastwa czonkowskiego.
18. Komisja podnosi w odpowiedzi, e postpowanie poprzedzajce wniesienie skargi
nie miao nigdy zwizku z dostawami wojskowymi, dotyczyo ono natomiast dostaw
cywilnych majcych odpowiada midzy innymi zapotrzebowaniu niektórych su b
mundurowych pastwa woskiego. Komisja podkrela równie , e postpowanie,
które doprowadzio do rozstrzygnicia w sprawie C-525/03, miao inny przedmiot
ni rozpatrywana skarga.
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Ocena Trybunau
19. Z utrwalonego orzecznictwa wynika, e postpowanie poprzedzajce wniesienie
skargi ma na celu umo liwienie zainteresowanemu pastwu czonkowskiemu, z jednej strony, zastosowania si do zobowiza, które nakada na nie prawo wspólnotowe,
a z drugiej strony skutecznego przedstawienia argumentów na swoj obron w stosunku do zarzutów sformuowanych przez Komisj (zob. w szczególnoci wyroki
z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie C-152/98 Komisja przeciwko Niderlandom, Rec.
s. I-3463, pkt 23; z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie C-439/99 Komisja przeciwko
Wochom, Rec. s. I-305, pkt 10 i z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie C-185/00
Komisja przeciwko Finlandii, Rec. s. I-14189, pkt 79).
20. Prawidowo tego postpowania stanowi, wynikajc z traktatu WE, istotn gwarancj ochrony praw danego pastwa czonkowskiego. Jedynie wówczas, gdy gwarancja ta jest zapewniona, kontradyktoryjne postpowanie umo liwia Trybunaowi
dokonanie osdu, czy pastwo to w rzeczywistoci uchybio zobowizaniom, których naruszenie jest zarzucane przez Komisj (zob. wyrok z dnia 5 czerwca 2003 r.
w sprawie C-145/01 Komisja przeciwko Wochom, Rec. s. I-5581, pkt 17).
21. W wietle tego wanie orzecznictwa nale y zbada , czy Komisja zapewnia poszanowanie praw do obrony Republiki Woskiej w trakcie postpowania poprzedzajcego wniesienie skargi.
22. Po pierwsze, co si tyczy zarzucanej rozbie noci pomidzy zarzutami przedstawionymi w postpowaniu poprzedzajcym wniesienie skargi a zarzutami sformuowanymi w postpowaniu przed Trybunaem, wystarczy stwierdzi , e uzasadniona
opinia i skarga wszczynajca postpowanie, które s zredagowane w sposób prawie
identyczny, opieraj si na tych samych zarzutach. W zwizku z tym argument Republiki Woskiej, który ma wykaza , e zarzuty podniesione w toku postpowania poprzedzajcego wniesienie skargi nie odpowiadaj zarzutom sformuowanym w samej
skardze, jest bezpodstawny.
23. Po drugie, co si tyczy zarzucanego braku jasnoci i precyzji w zakresie okrelenia
zarzutów sformuowanych wzgldem Republiki Woskiej w ramach postpowania
poprzedzajcego wniesienie skargi, nale y przypomnie , e o ile uzasadniona opinia,
o której mowa w art. 226 WE, powinna przedstawia w sposób spójny i szczegóowy
powody, dla których Komisja uznaa, e zainteresowane pastwo uchybio jednemu z zobowiza ci cych na nim na mocy traktatu, o tyle wezwanie do usunicia
uchybienia nie jest poddane tak cisym wymogom w zakresie precyzji, jak ma to
miejsce w przypadku uzasadnionej opinii, bowiem mo e ono jedynie formuowa
krótkie, wstpne streszczenie zarzutów (zob. w szczególnoci wyroki z dnia 28 marca 1985 r. w sprawie 274/83 Komisja przeciwko Wochom, Rec. s. 1077, pkt 21;
z dnia 16 wrzenia 1997 r. w sprawie C-279/94 Komisja przeciwko Wochom, Rec.
s. I-4743, pkt 15 i z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie C-221/04 Komisja przeciwko
Hiszpanii, Zb.Orz. s. I-4515, pkt 36).
24. W niniejszej sprawie twierdzenia Komisji sformuowane w postpowaniu poprzedzajcym wniesienie skargi byy wystarczajco jasne, aby umo liwi Republice
Woskiej przedstawienie argumentów na sw obron, na co wskazuje przebieg tego
etapu postpowania.
25. Po trzecie, co si tyczy zarzucanego naruszenia zasady ne bis in idem, nale y wskaza , e wskazany powy ej wyrok z dnia 27 padziernika 2005 r. w sprawie Komisja przeciwko Wochom zosta wydany w sprawie majcej zupenie inny przedmiot,
chodzio bowiem o skarg Komisji dotyczc zarzdzenia prezesa rady ministrów
Woch zezwalajcego na stosowanie procedur negocjacyjnych w drodze odstpstwa od wspólnotowych dyrektyw w dziedzinie zamówie publicznych na dostawy.
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Skarga ta zostaa odrzucona jako niedopuszczalna, poniewa wskazane zarzdzenie
przestao wywoywa skutki przed upywem terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii. Przedmiotem niniejszej skargi nie jest w adnym razie ponowne badanie
legalnoci wskazanego zarzdzenia, dotyczy ona natomiast od dawna stosowanej
praktyki pastwa woskiego polegajcej na udzielaniu z wolnej rki zamówie na
dostaw helikopterów „Agusta” i „Agusta Bell” bez zastosowania jakiegokolwiek
postpowania przetargowego na szczeblu wspólnotowym.
26. W zwizku z tym nale y oddali podniesiony przez Republik Wosk zarzut niedopuszczalnoci.
Co do istoty sprawy
Argumentacja stron
27. Na poparcie swej skargi Komisja podniosa, e stwierdzia wystpowanie ogólnej
praktyki polegajcej na udzielaniu z wolnej rki zamówie na dostaw helikopterów
„Agusta” i „Agusta Bell” celem pokrycia zapotrzebowania szeregu su b wojskowych i cywilnych pastwa woskiego.
28. Komisja wskazaa kilka zamówie udzielonych w latach 2000–2003 na podstawie
umów zawartych z Corpo dei Vigili del Fuoco (su bami stra y po arnej), Carabinieri (karabinierami), Corpo forestale dello Stato, la Guardia Costiera (stra  przybrze n), Guardia di Finanza (administracj celn), Polizia di Stato (policj krajow)
oraz z departamentem obrony cywilnej prezesa rady ministrów. Co si tyczy okresu sprzed roku 2000, wadze woskie przyznay, e kupoway helikoptery „Agusta”
i „Agusta Bell” bez zastosowania jakiegokolwiek postpowania przetargowego.
Komisja wskazuje wreszcie, e ota helikopterów su b pastwa woskiego skada
si wycznie ze wskazanych modeli helikopterów, sporód których aden nie zosta
zakupiony w drodze postpowania przetargowego na szczeblu wspólnotowym.
29. W zwizku z tym, e zamówienia te speniaj przesanki okrelone w dyrektywie 93/36,
Komisja uwa a, e na podstawie art. 6 tej dyrektywy powinny one by udzielane w ramach procedury otwartej lub ograniczonej, a nie w ramach procedury negocjacyjnej.
30. Republika Woska podnosi na wstpie, e dostawy dla su b mundurowych pastwa
woskiego s objte art. 296 WE oraz art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 93/36. Zdaniem
tego pastwa czonkowskiego, przepisy te maj zastosowanie, poniewa helikoptery,
o których mowa, s „towarami podwójnego zastosowania”, czyli towarami, które
mog by u ywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych.
31. Republika Woska podnosi ponadto, e ze wzgldu na charakterystyczne cechy techniczne helikopterów oraz dodatkowy charakter omawianych dostaw pastwo to mogo korzysta z procedury negocjacyjnej, zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. c) i e) dyrektywy 93/36.
32. Pastwo to podkrela w sposób ogólny, e stosowana przez nie praktyka nie ró ni si od praktyk stosowanych w wikszoci pastw czonkowskich produkujcych
helikoptery.
33. Republika Woska podnosi wreszcie, e do koca lat 90. stosunki pastwa woskiego
z Agust mogy zosta okrelone jako stosunki „in house” w rozumieniu wyroku
z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie C-107/98 Teckal, Rec. s. I-8121.
Ocena Trybunau
34. Na wstpie nale y wskaza , i dla stron jest bezsporne, e warto omawianych zamówie przekroczya próg okrelony w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 93/36, w zwizku z czym zamówienia te mog by objte zakresem stosowania tej dyrektywy.
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35. Nale y równie wskaza , e dokumenty dotyczce umów sprzeda y helikopterów
zaczone do odpowiedzi na skarg Republiki Woskiej potwierdzaj tez Komisji,
wedle której zakup wskazanych helikopterów w drodze procedury negocjacyjnej stanowi utrwalon i od dawna stosowan praktyk.
-

W przedmiocie wystpienia stosunku „in house” pomidzy pastwem woskim
a Agust

36. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunau, w myl dyrektyw dotyczcych
udzielania zamówie publicznych nie ma obowizku ogaszania przetargu, nawet
w przypadku, gdy zleceniobiorca jest podmiotem prawnie odrbnym od instytucji
zamawiajcej, gdy spenione zostan dwa warunki. Po pierwsze, organ administracji
publicznej bdcy instytucj zamawiajc musi sprawowa nad tym odrbnym podmiotem kontrol analogiczn do kontroli sprawowanej nad swoimi wasnymi su bami, a po drugie, podmiot ten musi wykonywa swoj dziaalno w zasadniczej
czci na rzecz kontrolujcej j jednostki lub jednostek (zob. ww. wyrok w sprawie
Teckal, pkt 50; wyroki z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie C-26/03 Stadt Halle i RPL
Lochau, Zb.Orz. s. I-1, pkt 49; z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie C-84/03 Komisja
przeciwko Hiszpanii, Zb.Orz. s. I-139, pkt 38; z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie
C-29/04 Komisja przeciwko Austrii, Zb.Orz. s. I-9705, pkt 34; z dnia 11 maja 2006 r.
w sprawie C-340/04 Carbotermo i Consorzio Alisei, Zb.Orz. s. I-4137, pkt 33 oraz
z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C-295/05 Asemfo, Zb.Orz. s. I-2999, pkt 55).
37. Nale y w zwizku z tym zbada , czy w przypadku Agusty s spenione obydwie
przesanki wymagane w orzecznictwie przytoczonym w punkcie poprzednim.
38. Co si tyczy pierwszej przesanki, dotyczcej kontroli wykonywanej przez organ
administracji publicznej, nale y przypomnie , e udzia, cho by mniejszociowy,
przedsibiorstwa prywatnego w kapitale zakadowym spóki, w której udziay ma
tak e zainteresowana instytucja zamawiajca, wyklucza w ka dym razie, by instytucja ta moga sprawowa nad t spók kontrol analogiczn jak nad wasnymi su bami (zob. ww. wyrok w sprawie Stadt Halle i RPL Lochau, pkt 49).
39. W tym wzgldzie, jak wynika z zaczonego do odpowiedzi na skarg badania dotyczcego udziaów pastwa woskiego w EFIM (Ente Partecipazioni e Finanziamento
Industrie Manifatturiere), w Finmeccanice i Agucie, ta ostatnia spóka, bdca od
swego utworzenia spók prawa prywatnego, stanowia zawsze, poczwszy od roku
1974, spók o kapitale mieszanym, czyli spók, w której kapita skada si w czci
z udziaów pastwa woskiego i w czci z udziaów prywatnych.
40. W zwizku z tym, skoro Agusta jest spók o kapitale w czci prywatnym, a zatem
spenione jest kryterium okrelone w pkt 38 niniejszego wyroku, wykluczone jest,
aby pastwo woskie mogo sprawowa nad t spók kontrol analogiczn jak nad
wasnymi su bami.
41. W tych okolicznociach i bez koniecznoci badania kwestii, czy Agusta wykonuje
swoj dziaalno w zasadniczej czci na rzecz kontrolujcego j organu administracji publicznej, nale y odrzuci argument Republiki Woskiej dotyczcy wystpienia
stosunku „in house” pomidzy t spók a pastwem woskim.
-

W przedmiocie susznych wzgldów interesu narodowego

42. Na wstpie nale y przypomnie , e rodki, które przyjmuj pastwa czonkowskie
w ramach susznych wzgldów interesu narodowego, nie s wyjte z zakresu stosowania prawa wspólnotowego z tego tylko wzgldu, e s podejmowane w interesie bezpieczestwa publicznego lub obrony narodowej (zob. podobnie wyrok z dnia
11 marca 2003 r. w sprawie C-186/01 Dory, Rec. s. I-2479, pkt 30).
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43. Jak bowiem orzek ju Trybuna, traktat ustanawia wyczenia majce zastosowanie w okolicznociach zagra ajcych bezpieczestwu publicznemu, w szczególnoci
w art. 30 WE, 39 WE, 46 WE, 58 WE, 64 WE, 296 WE i 297 WE, które odnosz
si do wyjtkowych i w wyrany sposób ograniczonych przypadków. Z artykuów
tych nie mo na wysnu wniosku, e traktat zawiera na stae wpisany we ogólny
wyjtek wyczajcy wszelkie rodki podejmowane ze wzgldów bezpieczestwa
publicznego z zakresu prawa wspólnotowego. Uznanie istnienia takiego wyjtku, bez
wzgldu na okrelone w traktacie szczególne wymogi, mogoby zagrozi wi cemu
charakterowi prawa wspólnotowego i jego jednolitemu stosowaniu (zob. podobnie
wyroki z dnia 15 maja 1986 r. w sprawie C-222/84 Johnston, Rec. s. 1651, pkt 26;
z dnia 26 padziernika 1999 r. w sprawie C-273/97 Sirdar, Rec. s. I-7403, pkt 16;
z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie C-285/98 Kreil, Rec. s. I-69, pkt 16 i ww. wyrok
w sprawie Dory, pkt 31).
44. W tym zakresie, do pastwa czonkowskiego, które powouje si na te wyjtki, nale y
dostarczenie dowodów, e rzeczone wyczenia nie wykraczaj poza granice, o których mowa (zob. podobnie wyrok z dnia 16 wrzenia 1999 r. w sprawie C-414/97
Komisja przeciwko Hiszpanii, Rec. s. I-5585, pkt 22).
45. W niniejszej sprawie Republika Woska podnosi, e dostawy helikopterów „Agusta”
i „Agusta Bell” speniaj suszne wymogi interesu narodowego, o których mowa
w art. 296 WE oraz w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 93/36 ze wzgldu na to, e wskazane helikoptery s towarami podwójnego zastosowania, czyli towarami, które mog
by u ywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych.
46. Po pierwsze nale y podkreli , e zgodnie z art. 296 ust. 1 lit. b) WE ka de pastwo czonkowskie mo e podejmowa rodki, jakie uwa a za konieczne w celu
ochrony podstawowych interesów swojego bezpieczestwa, a które odnosz si
do produkcji lub handlu broni, amunicj lub materiaami wojennymi, jednak pod
warunkiem, e te rodki nie bd negatywnie wpywa na warunki konkurencji na
wspólnym rynku w odniesieniu do produktów, które nie s przeznaczone wycznie
do celów wojskowych.
47. Z brzmienia wskazanego przepisu wynika, e omawiane produkty powinny by
przeznaczone do celów wycznie wojskowych. W zwizku z tym dostawa sprztu,
którego u ycie w celach wojskowych nie jest pewne, koniecznie powinna spenia
zasady udzielania zamówie publicznych. Dostawa helikopterów na rzecz su b wojskowych w celu u ycia cywilnego powinna spenia te same reguy.
48. Bezsporne jest za, e – jak przyznaje Republika Woska – omawiane helikoptery
s niewtpliwie przeznaczone do celów cywilnych i ewentualnie przeznaczone do
celów wojskowych.
49. W zwizku z tym art. 296 ust. 1 lit. b) WE, do którego odsya art. 3 dyrektywy 93/36, nie
mo e by w sposób skuteczny podnoszony przez Republik Wosk do celów uzasadnienia zastosowania procedury negocjacyjnej przy dostawie omawianych helikopterów.
50. Po drugie Republika Woska wskazuje na poufny charakter danych, które s uzyskiwane w celu produkcji helikopterów wytwarzanych przez Agust, dla celów uzasadnienia udzielenia tej spóce zamówienia w drodze procedury negocjacyjnej. W tym
wzgldzie Republika Woska powouje art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 93/36.
51. Nale y jednak stwierdzi , e Republika Woska nie wskazaa wzgldów, dla których uznaa, e charakter poufny danych przekazanych do celów produkcji helikopterów wytwarzanych przez Agust byby chroniony w mniejszym stopniu w sytuacji,
w której produkcja ta zostaaby powierzona innym spókom, niezale nie od tego, czy
miayby one siedzib we Woszech, czy te w innych pastwach czonkowskich.
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52. W tym wzgldzie konieczno ustanowienia obowizku dochowania poufnoci nie
wyklucza w aden sposób zastosowania postpowania przetargowego przy udzielaniu zamówienia.
53. W zwizku z tym powoanie art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 93/36 dla celów uzasadnienia dostawy omawianych helikopterów przy zastosowaniu procedury negocjacyjnej
wydaje si by nieproporcjonalne, majc na uwadze cel polegajcy na zapobie eniu
ujawnienia informacji niejawnych dotyczcych produkcji tych helikopterów. Republika Woska nie wykazaa bowiem, e cel ten nie mógby zosta osignity w ramach postpowania przetargowego przewidzianego w tej e dyrektywie.
54. W zwizku z powy szym art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 93/36 nie mo e by w sposób
skuteczny podnoszony przez Republik Wosk dla celów uzasadnienia zastosowania procedury negocjacyjnej przy dostawie wskazanych helikopterów.
- W przedmiocie wymogu jednorodnoci oty helikopterów
55. W celu uzasadnienia zastosowania procedury negocjacyjnej Republika Woska powouje si równie na art. 6 ust. 3 lit. c) i e) dyrektywy 93/36. Pastwo to podnosi po
pierwsze, e majc na uwadze charakterystyczne cechy techniczne helikopterów, ich
produkcja moga zosta powierzona jedynie Agucie i po drugie, e konieczne byo
zapewnienie interoperacyjnoci oty helikopterów celem w szczególnoci zredukowania kosztów logistycznych, operacyjnych i ksztacenia pilotów.
56. Jak wynika w szczególnoci z motywu dwunastego dyrektywy 93/36, procedura negocjacyjna ma charakter wyjtkowy i mo e by stosowana jedynie w wymienionych
w sposób wyczerpujcy przypadkach. W tym kontekcie nale y podkreli , e art. 6
ust. 2 i 3 tej dyrektywy wylicza enumeratywnie i w sposób wyrany jedyne wyjtki,
w przypadku których dopuszcza si zastosowanie procedury negocjacyjnej (zob. podobnie, w zakresie dotyczcym dyrektywy 77/62, wyrok z dnia 17 listopada 1993 r.
w sprawie C-71/92 Komisja przeciwko Hiszpanii, Rec. s. I-5923, pkt 10; w zakresie dotyczcym dyrektywy 93/36, zob. ww. wyroki w sprawie Teckal, pkt 43 oraz
w sprawie Komisja przeciwko Hiszpanii, pkt 47).
57. Zgodnie z orzecznictwem Trybunau odstpstwa od zasad su cych zapewnieniu
skutecznoci praw, jakie traktat przyznaje w zakresie zamówie publicznych, nale y
interpretowa cile (zob. wyroki z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie C-57/94 Komisja przeciwko Wochom, Rec. s. I-1249, pkt 23; z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie
C-318/94 Komisja przeciwko Niemcom, Rec. s. I-1949, pkt 13 i z dnia 2 czerwca
2005 r. w sprawie C-394/02 Komisja przeciwko Grecji, Zb.Orz. s. I-4713, pkt 33).
Pastwom czonkowskim nie wolno zatem dopuszcza stosowania procedury negocjacyjnej w przypadkach nieprzewidzianych w dyrektywie 93/36 ani dodawa nowych warunków w przypadkach wyranie w niej przewidzianych, w sposób, który
powodowaby uatwienie stosowania takiej procedury, gdy prowadzioby to do pozbawienia tej dyrektywy skutecznoci (zob. podobnie ww. wyrok z dnia 13 stycznia
2005 r. w sprawie Komisja przeciwko Hiszpanii, pkt 48).
58. Ponadto nale y przypomnie , e na osobie, która zamierza powoa si na wyjtek,
spoczywa ci ar dowodu, e rzeczywicie zaistniay wyjtkowe okolicznoci uzasadniajce zastosowanie tego wyjtku (zob. wyrok z dnia 10 marca 1987 r. w sprawie
199/85 Komisja przeciwko Wochom, Rec. s. 1039, pkt 14 oraz ww. wyrok w sprawie Komisja przeciwko Grecji, pkt 33).
59. W niniejszej sprawie nale y stwierdzi , e Republika Woska nie wykazaa w sposób
wystarczajcy pod wzgldem prawnym powodów, dla których jedynie helikoptery
produkowane przez Agust miayby odznacza si wymaganymi charakterystycznymi cechami technicznymi. Ponadto pastwo to ograniczyo si jedynie do podkrelenia korzyci wynikajcych z interoperacyjnoci helikopterów u ywanych przez
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ró ne su by tego pastwa. Republika Woska nie wykazaa jednak, w jaki sposób
zmiana dostawcy zmusiaby j do nabycia sprztu wyprodukowanego przy u yciu
odmiennej technologii, w wyniku czego mogyby powsta niezgodnoci techniczne
lub nieproporcjonalne techniczne utrudnienia w u yciu lub utrzymaniu tego sprztu.
60. Majc na uwadze powy sze, nale y stwierdzi , e przyjmujc praktyk, istniejc od
dawna i nadal stosowan, polegajc na udzielaniu spóce Agusta z wolnej rki zamówie na dostaw helikopterów „Agusta” i „Agusta Bell” zgodnie z zapotrzebowaniem
szeregu wojskowych i cywilnych su b pastwa woskiego bez zastosowania jakiegokolwiek postpowania przetargowego, w szczególnoci nie przestrzegajc procedur
przewidzianych w dyrektywie 93/36/EWG oraz w dyrektywie 77/62/EWG, Republika
Woska uchybia zobowizaniom ci cym na niej na mocy tych dyrektyw.

W przedmiocie kosztów
61. Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu kosztami zostaje obci ona, na danie strony przeciwnej, strona przegrywajca spraw. Poniewa Komisja wniosa o obci enie Republiki Woskiej kosztami postpowania, a Republika Woska przegraa spraw, nale y
obci y j kosztami postpowania.
Z powy szych wzgldów Trybuna (wielka izba) orzeka, co nastpuje:
1) Przyjmujc praktyk , istniejc od dawna i nadal stosowan, polegajc na
udzielaniu spóce Agusta SpA z wolnej r ki zamówie na dostaw helikopterów „Agusta” i „Agusta Bell” zgodnie z zapotrzebowaniem szeregu wojskowych
i cywilnych su b bez zastosowania jakiegokolwiek post powania przetargowego, w szczególnoci nie przestrzegajc procedur przewidzianych w dyrektywie
Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynujcej procedury udzielania
zamówie publicznych na dostawy, zmienionej dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/WE z dnia 13 pa dziernika 1997 r., oraz wczeniej w dyrektywie Rady 77/62/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. koordynujcej procedury
udzielania zamówie publicznych na dostawy, zmienionej i uzupenionej dyrektyw Rady 80/767/EWG z dnia 22 lipca 1980 r. i dyrektyw Rady 88/295/EWG
z dnia 22 marca 1988 r., Republika Woska uchybia zobowizaniom ci cym
na niej na mocy tych dyrektyw.
2) Republika Woska zostaje obci ona kosztami post powania.
Podpisy

* Jzyk postpowania: woski.

Orzeczenie z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-393/06 Ing. Aigner
WYROK TRYBUNAU (czwarta izba)
z dnia 10 kwietnia 2008 r. (*)
Zamówienia publiczne – Dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE – Podmiot zamawiajcy
prowadzcy dziaalno podlegajc czciowo zakresowi przedmiotowemu dyrektywy
2004/17/WE, a czciowo zakresowi dyrektywy 2004/18/WE – Podmiot prawa publicznego – Instytucja zamawiajca
W sprawie C-393/06
majcej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zo ony przez Vergabekontrollsenat des Landes Wien (Austria) postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2006 r., które wpyno do Trybunau w dniu 22 wrzenia
2006 r., w postpowaniu:
Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH
przeciwko
Fernwärme Wien GmbH,

TRYBUNA (czwarta izba),
w skadzie: K. Lenaerts, prezes izby, G. Arestis, E. Juhász (sprawozdawca), J. Malenovský i T. von Danwitz, sdziowie,
rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: B. Fülöp, administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 padziernika 2007 r.,
rozwa ywszy uwagi przedstawione:
- w imieniu Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH przez S. Sieghartsleitnera
i M. Pichlmaira, Rechtsanwälte,
- w imieniu Fernwärme Wien GmbH przez P. Madla, Rechtsanwalt,
- w imieniu rzdu austriackiego przez M. Fruhmanna i C. Mayra, dziaajcych w charakterze penomocników,
- w imieniu rzdu wgierskiego przez J. Fazekas, dziaajc w charakterze penomocnika,
- w imieniu rzdu skiego przez A. Guimaraes-Purokoski, dziaajc w charakterze
penomocnika,
- w imieniu rzdu szwedzkiego przez A. Falk, dziaajc w charakterze penomocnika,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez X. Lewisa, dziaajcego w charakterze penomocnika, wspieranego przez M. Núñeza-Müllera, Rechtsanwalt,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 22 listopada
2007 r.,
wydaje nastpujcy
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Wyrok
1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykadni odpowiednich przepisów dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 31 marca 2004 r. koordynujcej procedury udzielania zamówie przez podmioty dziaajce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usug
pocztowych (Dz.U. L 134, s. 1) i dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usugi (Dz.U. L 134, s. 114).
2. Wniosek ten zosta przedstawiony w ramach sporu midzy Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH (zwan dalej „Ing. Aigner”) a Fernwärme Wien GmbH (zwan
dalej „Fernwärme Wien”) w przedmiocie prawidowoci wszcztego przez ni postpowania przetargowego.

Ramy prawne
Uregulowania wspólnotowe
3. Dyrektywa 2004/17 wprowadza koordynacj procedur udzielania zamówie publicznych w szczególnych sektorach, tj. w sektorze gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i usug pocztowych. Uchylia ona i zastpia dyrektyw Rady 93/38/EWG
z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynujc procedury udzielania zamówie publicznych
przez podmioty dziaajce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.U. L 199, s. 84), która dotyczya tych samych zagadnie.
4. Szczególny charakter sektorów objtych zakresem dyrektywy 2004/17 wskazany
jest wyranie w motywie 3, mówicym o tym, i koordynacja w tych sektorach jest
niezbdna z uwagi na zamknity charakter rynków, na których prowadz dziaalno zainteresowane instytucje zamawiajce, wynikajcy z istnienia specjalnych lub
wycznych praw przyznawanych przez pastwa czonkowskie w zakresie dostaw,
zapewniania lub obsugi sieci do wiadczenia omawianych usug.
5. Artyku 2 ust. 1 lit. a) akapit drugi dyrektywy 2004/17 i art. 1 ust. 9 akapit drugi
dyrektywy 2004/18 stanowi, e termin „instytucja zamawiajca” oznacza midzy
innymi „podmioty prawa publicznego”, tj.:
„[…] ka dy podmiot:
- ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym,
które nie maj charakteru przemysowego ani handlowego,
- posiadajcy osobowo prawn; oraz
nansowany w przewa ajcej czci przez pastwo, jednostki samorzdu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego; albo taki, którego zarzd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów; albo taki, w którym ponad poowa czonków organu
administrujcego, zarzdzajcego lub nadzorczego zostaa wyznaczona przez pastwo, jednostki samorzdu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego”.
6. Artyku 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/17 stanowi:
„Do celów niniejszej dyrektywy,
[…]
b) „przedsibiorstwo publiczne” oznacza ka de przedsibiorstwo, na które instytucje zamawiajce mog wywiera bezporednio lub porednio dominujcy wpyw
na mocy ich prawa wasnoci, udziau nansowego we wspomnianym przedsibiorstwie lub poprzez zasady okrelajce jego dziaanie”.
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7. Artyku 2 ust. 2 tej dyrektywy stanowi:
„Niniejsza dyrektywa dotyczy podmiotów zamawiajcych:
a) bdcych instytucjami zamawiajcymi lub przedsibiorstwami publicznymi oraz
prowadzcych jeden z rodzajów dziaalnoci wymienionych w art. 3–7;
b) które, w przypadku gdy nie s instytucjami zamawiajcymi lub przedsibiorstwami publicznymi, wykonuj poród prowadzonych przez nie dziaalnoci jakkolwiek z dziaalnoci wymienionych w art. 3–7 i korzystaj z praw specjalnych lub
wycznych przyznanych przez waciwy organ pastwa czonkowskiego”.
8. W art. 3-7 dyrektywy 2004/17 wymienione zostay sektory dziaalnoci objte zakresem przedmiotowym tej dyrektywy. Sektorami tymi s gaz, energia cieplna i energia
elektryczna (art. 3), gospodarka wodna (art. 4), usugi transportowe (art. 5), usugi
pocztowe (art. 6), a tak e poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, gazu, wgla lub
innych paliw staych, oraz porty i porty lotnicze (art. 7).
9. Artyku 3 ust. 1 tej dyrektywy stanowi:
„W odniesieniu do gazu i energii cieplnej niniejsza dyrektywa dotyczy nastpujcych
rodzajów dziaalnoci:
a) udostpniania lub obsugi staych sieci przeznaczonych do wiadczenia usug
dla odbiorców publicznych w zwizku z produkcj, transportem lub dystrybucj
gazu lub energii cieplnej; lub
b) dostaw gazu lub energii cieplnej do takich sieci”.
10. Artyku 9 tej dyrektywy brzmi nastpujco:
„1. Zamówienie obejmujce kilka ró nych rodzajów dziaalnoci podlega zasadom
dotyczcym dziaalnoci, która stanowi dziaalno gówn.
Jednak e wybór midzy udzieleniem jednego zamówienia a kilku odrbnych zamówie nie mo e by dokonany w celu wyczenia go z zakresu niniejszej dyrektywy, lub dyrektywy 2004/18/WE, je eli ma ona zastosowanie w tym przypadku.
2. Je eli jeden z rodzajów dziaalnoci, który ma stanowi przedmiot zamówienia,
podlega niniejszej dyrektywie, a inny rodzaj dziaalnoci podlega wy ej wymienionej dyrektywie 2004/18/WE, oraz je eli nie ma obiektywnej mo liwoci okrelenia, która z dziaalnoci stanowi gówny przedmiot zamówienia, wówczas zamówienie udzielane jest zgodnie z wy ej wymienion dyrektyw 2004/18/WE.
[…]”
11. Artyku 20 ust. 1 tej dyrektywy, zatytuowany: „Zamówienia udzielone w innym celu
ni wykonywanie odnonej dziaalnoci lub w celu wykonywania takiej dziaalnoci
w kraju trzecim” stanowi:
„Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówie, których podmioty zamawiajce udzielaj w innym celu ni wykonywanie ich dziaalnoci, okrelonej w art.
3–7 lub w celu wykonywania takiej dziaalnoci w kraju trzecim, w warunkach niewymagajcych zycznego wykorzystania sieci lub obszaru geogra cznego w ramach
Wspólnoty”.
12. Wreszcie art. 30 dyrektywy 2004/17 zatytuowany: „Procedura stwierdzajca, czy
dana dziaalno jest bezporednio poddana konkurencji” stanowi:
„1. Zamówienia majce na celu umo liwienie prowadzenia dziaalnoci wymienionej w art. 3–7 nie podlegaj niniejszej dyrektywie, je eli w pastwie czonkowskim, w którym ta dziaalno jest wykonywana, bezporednio podlega ona konkurencji na rynkach, do których dostp nie jest ograniczony.
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2. Do celów ust. 1 do okrelenia, czy dana dziaalno podlega bezporednio konkurencji, s brane pod uwag kryteria zgodne z przepisami Traktatu dotyczcymi
konkurencji, takie jak: cechy danych towarów lub usug, istnienie alternatywnych towarów lub usug, ceny oraz rzeczywista lub potencjalna obecno wicej
ni jednego dostawcy omawianych towarów lub usug.
[…]”
13. W tytule II rozdzia II sekcja 3 dyrektywy 2004/18 wymienione zostay zamówienia
nieobjte zakresem tej dyrektywy. Wród tych zamówie znajduj si zamówienia
udzielane w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usug pocztowych. Artyku 12, dotyczcy tych zamówie, stanowi:
„Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówie publicznych, które zgodnie z dyrektyw 2004/17/WE udzielane s przez instytucje zamawiajce prowadzce
jeden lub wiele rodzajów dziaalnoci okrelonych w art. 3–7 tej dyrektywy, w celu
prowadzenia tej dziaalnoci, […]
[…]”
14. Powy sze uregulowania wspólnotowe do prawa austriackiego transponuje ustawa
federalna o zamówieniach publicznych (Bundesvergabegesetz) z 2006 r.

Post powanie przed sdem krajowym i pytania prejudycjalne
15. Spóka Fernwärme Wien zostaa utworzona aktem zao ycielskim w dniu 22 stycznia
1969 r. w celu dostarczania energii cieplnej poprzez miejsk sie ciepownicz do
mieszka, placówek publicznych, biur i przedsibiorstw na terenie miasta Wiede.
W tym celu wykorzystuje energi pochodzc z utylizacji odpadów zamiast energii
ze róde nieodnawialnych.
16. Fernwärme Wien, posiadajca osobowo prawn, nale y w caoci do miasta Wiede, które powouje i odwouje zarzd oraz czonków rady nadzorczej przedsibiorstwa oraz udziela im absolutorium. Ponadto za porednictwem Kontrollamt der Stadt
Wien (urzdu kontroli miasta Wiede) gmina ma równie uprawnienia do kontrolowania zarzdzania tym przedsibiorstwem pod ktem ekonomicznym i nansowym.
17. Równoczenie z dziaalnoci z zakresu ciepownictwa miejskiego Fernwärme Wien
zajmuje si równie generalnym projektowaniem instalacji chodniczych dla wikszych przedsiwzi budowlanych. W ramach tej dziaalnoci konkuruje z innymi
przedsibiorstwami.
18. Fernwärme Wien ogosia w dniu 1 marca 2006 r. przetarg na budow instalacji chodniczej dla projektu centrum biurowo-handlowego w Wiedniu, podajc, i do tego przetargu nie stosuje si austriackiego prawa zamówie publicznych. Ing. Aigner wzia
udzia w tym przetargu skadajc ofert. Gdy w dniu 18 maja 2006 r. zostaa poinformowana, e jej oferta nie bdzie ju rozpatrywana ze wzgldu na to, e zawiera niekorzystne elementy, zakwestionowaa t decyzj przed sdem krajowym, podnoszc, i
nale ao zastosowa wspólnotowe przepisy z dziedziny zamówie publicznych.
19. Sd krajowy zauwa a, e dziaalno Fernwärme Wien zwizana z eksploatacj staej miejskiej sieci ciepowniczej bezsprzecznie podlega zakresowi przedmiotowemu
dyrektywy 2004/17. Natomiast jej dziaalno dotyczca instalacji chodniczych nie
podlega zakresowi tej dyrektywy. W zwizku z tym sd zastanawia si, czy ta druga
cz dziaalnoci równie podlega przepisom tej dyrektywy mutatis mutandis zgodnie
z zasadami wskazanymi w wyroku z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-44/96 Mannesmann Anlagenbau Austria i in., Rec. s. I-73, w szczególnoci w pkt 25 i 26, które to
podejcie zwane jest powszechnie w doktrynie „teori infekcji”. Zgodnie z tym, jak sd
krajowy interpretuje ten wyrok, je eli jeden z rodzajów dziaalnoci danego podmiotu
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objty jest zakresem stosowania dyrektywy z dziedziny zamówie publicznych, caa
pozostaa dziaalno tego podmiotu, bez wzgldu na jej ewentualny przemysowy lub
handlowy charakter, podlega równie dyrektywom z tej dziedziny.
20. Gdyby ww. wyrok w sprawie Mannesmann Anlagenbau Austria i in. odnosi si jedynie do instytucji zamawiajcych, a konkretnie do pojcia „podmiotu prawa publicznego”, w tym sensie, e je eli podmiot zaspokaja potrzeby w interesie ogólnym, które
nie maj charakteru przemysowego ani handlowego, to nale y go uzna za „podmiot
prawa publicznego” w rozumieniu przepisów wspólnotowych, bez wzgldu na to,
czy prowadzi on równoczenie inn dziaalno nieposiadajc tego charakteru, sd
krajowy zastanawia si, czy Fernwärme Wien stanowi podmiot prawa publicznego,
czyli instytucj zamawiajc, w rozumieniu dyrektyw 2004/17 lub 2004/18.
21. Sd krajowy zastanawia si wreszcie, czy je eli dany podmiot prowadzi dziaalno ,
która nie ma charakteru przemysowego ani handlowego, a równoczenie prowadzi
dziaalno podlegajc konkurencji, mo liwe jest oddzielenie dziaalnoci tego drugiego rodzaju i nie poddawanie jej zakresowi stosowania wspólnotowych przepisów
z dziedziny zamówie publicznych, je eli da si wykaza rozdzia midzy tymi dwoma
rodzajami dziaalnoci, a zatem brak ekonomicznej ingerencji midzy nimi. Sd krajowy odnosi si w tym wzgldzie do pkt 68 opinii rzecznika generalnego Jacobsa z dnia
21 kwietnia 2005 r. w sprawie C-174/03 Impresa Portuale di Cagliari, w której z powodu wycofania pytania prejudycjalnego zapado postanowienie o wykreleniu z dnia
23 marca 2006 r., niepublikowane w Zbiorze, w którym proponuje si zagodzi w ten
sposób zasad wywodzc si z ww. wyroku Mannesmann Anlagenbau Austria i in.
22. Z tych wzgldów Vergabekontrollsenat des Landes Wien postanowia zawiesi postpowanie i wystpi do Trybunau z nastpujcymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1). Czy dyrektyw 2004/17/WE […] nale y interpretowa w ten sposób, e podmiot
zamawiajcy, który prowadzi dziaalno w dziedzinach wskazanych w art. 3 tej
dyrektywy jest objty zakresem jej zastosowania tak e w odniesieniu do innej
dziaalnoci wykonywanej w warunkach konkurencji?
2). W razie udzielenia odpowiedzi twierdzcej na pierwsze pytanie wycznie
w odniesieniu do instytucji zamawiajcych: czy takie przedsibiorstwo jak [Fernwärme Wien GmbH] nale y uzna za podmiot prawa publicznego w rozumieniu
dyrektywy 2004/17/WE lub dyrektywy 2004/18/WE […], je eli prowadzi dziaalno polegajc dostarczaniu energii cieplnej poprzez miejsk sie ciepownicz na danym obszarze, nie pozostajc w stosunku rzeczywistej konkurencji, czy
te ocena taka winna by dokonana przy uwzgldnieniu rynku ogrzewania pomieszcze obejmujcego tak e takie noniki energii jak gaz, olej, wgiel, etc.?
3). Czy dziaalno wykonywana w warunkach konkurencji przez spók, która
obok tego prowadzi równie dziaalno niemajc charakteru przemysowego
lub handlowego, podlega zakresowi stosowania dyrektywy 2004/17/WE lub dyrektywy 2004/18/WE, je eli za pomoc takich skutecznych rodków jak bilansowo i ksigowo odrbna rachunkowo mo na wykluczy krzy owe nansowanie
dziaalnoci wykonywanej w warunkach konkurencji ze rodków pochodzcych
z innej dziaalnoci?”

W przedmiocie pyta prejudycjalnych
W przedmiocie pierwszego pytania
23. W tym pytaniu sd krajowy zastanawia si, czy podmiot zamawiajcy w rozumieniu dyrektywy 2004/17, prowadzcy dziaalno zaliczajc si do jednego z sektorów, o których mowa w art. 3-7 tej dyrektywy, ma obowizek stosowania procedury
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okrelonej w tej dyrektywie do udzielania zamówie zwizanych z dziaalnoci,
któr podmiot ten prowadzi równoczenie w warunkach konkurencji w sektorach
nieobjtych powy szymi przepisami.
24. Aby odpowiedzie na to pytanie nale y zauwa y , e dyrektywy 2004/17 i 2004/18
ró ni si znacznie midzy sob, zarówno jeli chodzi o to, jakich podmiotów dotycz ustanowione w nich regulacje, jak i o ich charakter i zakres przedmiotowy.
25. Po pierwsze, jeli chodzi o podmioty, do których maj odpowiednio zastosowanie
regulacje tych dyrektyw, nale y stwierdzi , e w odró nieniu od dyrektywy 2004/18,
która zgodnie z art. 1 ust. 9 akapit pierwszy obowizuje w stosunku do „instytucji
zamawiajcych”, podmioty, których dotyczy dyrektywa 2004/17 zwane s w art. 2
tej dyrektywy „podmiotami zamawiajcymi”. Z samego art. 2 ust. 2 lit. a) i b) wynika, e ta druga dyrektywa ma zastosowanie nie tylko do podmiotów zamawiajcych
bdcych „instytucjami zamawiajcymi”, lecz równie do podmiotów bdcych
„przedsibiorstwami publicznymi” lub przedsibiorstwami, które korzystaj „z praw
specjalnych lub wycznych przyznanych przez waciwy organ pastwa czonkowskiego”, o ile ka dy z tych podmiotów prowadzi jeden z rodzajów dziaalnoci, o których mowa w art. 3-7 tej dyrektywy.
26. Po drugie, z art. 2-7 dyrektywy 2004/17 wynika, e wprowadzona przez ni koordynacja nie obejmuje wszystkich dziedzin dziaalnoci gospodarczej, lecz dotyczy
szczegóowo okrelonych sektorów, co ukazuje zreszt fakt, i dyrektywa ta zwana
jest powszechnie „dyrektyw sektorow”. Natomiast zakres przedmiotowy dyrektywy 2004/18 obejmuje niemal wszystkie sektory ycia gospodarczego, std te powszechnie jest ona okrelana jako „dyrektywa ogólna”.
27. W takich okolicznociach nale y od razu stwierdzi , e ogólny zakres dyrektywy
2004/18 i ograniczony zakres dyrektywy 2004/17 wymagaj tego, by przepisy drugiej z nich interpretowa wsko.
28. Granice midzy zakresami przedmiotowymi obu tych dyrektyw równie nakrelone
s w wyranych przepisach. I tak art. 20 ust. 1 dyrektywy 2004/17 stanowi, e nie ma
ona zastosowania do zamówie, których podmioty zamawiajce udzielaj w innym
celu ni wykonywanie swojej dziaalnoci w sektorach okrelonych w art. 3–7. Jego
odpowiednikiem w dyrektywie 2004/18 jest art. 12 ust. 1, który stanowi, e dyrektywa ta nie ma zastosowania do zamówie, których instytucje zamawiajce prowadzce jeden lub kilka rodzajów dziaalnoci okrelonych w art. 3-7 dyrektywy 2004/17
udzielaj w zakresie tej dziaalnoci.
29. Tak wic zakres przedmiotowy dyrektywy 2004/17 jest cile ograniczony, co nie
pozwala rozciga ustanowionych w niej procedur poza ten zakres.
30. Zatem powy sze przepisy nie daj adnej mo liwoci zastosowania w ramach dyrektywy 2004/17 podejcia zwanego „teori infekcji”, które uksztatowao si w nastpstwie ww. wyroku w sprawie Mannesmann Anlagenbau Austria i in. Wyrok ten zosta
wydany przez Trybuna w ramach dyrektywy Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca
1993 r. dotyczcej koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty
budowlane (Dz.U. L 199, s. 54), czyli w dziedzinie obecnie podlegajcej zakresowi
przedmiotowemu dyrektywy 2004/18.
31. Zatem jak susznie zauwa aj w szczególnoci rzdy austriacki, wgierski i ski,
a tak e Komisja Wspólnot Europejskich, zakres przedmiotowy dyrektywy 2004/17
obejmuje jedynie zamówienia udzielane przez podmiot bdcy „instytucj zamawiajc” w rozumieniu tej dyrektywy, w zwizku z dziaalnoci prowadzon w sektorach
wymienionych w art. 3-7 tej dyrektywy oraz w celu prowadzenia tej dziaalnoci.
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32. Takie zreszt wnioski wypywaj równie z wyroku z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawach poczonych C-462/03 i C-463/03 Strabag i Kostmann, Zb.Orz. s. I-5397, pkt 37.
W tym wyroku Trybuna orzek, e je eli zamówienie nie wynika z wykonywania
dziaalnoci okrelonej w dyrektywie sektorowej, bdzie ono podlegao zasadom
przewidzianym przez dyrektywy dotyczce, w zale noci od przypadku, udzielania
zamówie na usugi, roboty budowlane lub dostawy.
33. Z uwagi na powy sze rozwa ania na pierwsze z zadanych pyta nale y odpowiedzie , e podmiot zamawiajcy w rozumieniu dyrektywy 2004/17 ma obowizek stosowania procedury okrelonej w tej dyrektywie wycznie w przypadku udzielania
zamówie zwizanych z dziaalnoci, któr podmiot ten prowadzi w sektorze lub
sektorach, o których mowa w art. 3-7 tej dyrektywy.
W przedmiocie drugiego pytania
34. W drugim pytaniu sd krajowy zastanawia si, czy taki podmiot jak Fernwärme Wien
nale y uzna za podmiot prawa publicznego w rozumieniu dyrektywy 2004/17 lub
dyrektywy 2004/18.
35. W tym wzgldzie nale y przypomnie , e jak wynika z pkt 5 niniejszego wyroku, przepisy art. 2 ust. 1 lit. a) akapit drugi dyrektywy 2004/17 i art. 1 ust. 9 akapit drugi dyrektywy 2004/18 zawieraj identyczn de nicj pojcia „podmiot prawa publicznego”.
36. Z przepisów tych wynika, e „podmiotem prawa publicznego” jest ka dy podmiot,
który po pierwsze zosta ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie maj charakteru przemysowego ani handlowego, po drugie,
posiada osobowo prawn i po trzecie, jest nansowany w przewa ajcej czci przez
pastwo, jednostki samorzdu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego,
albo taki, którego zarzd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów; albo taki,
w którym ponad poowa czonków organu administrujcego, zarzdzajcego lub nadzorczego zostaa wyznaczona przez pastwo, jednostki samorzdu terytorialnego lub
inne podmioty prawa publicznego. Zgodnie z orzecznictwem Trybunau te trzy przesanki maj charakter czny (wyrok z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie C-237/99 Komisja przeciwko Francji, Rec. s. I-939, pkt 40 i przywoane w nim orzecznictwo).
37. Ponadto z uwagi na cel wspólnotowych dyrektyw z dziedziny zamówie publicznych
polegajcy w szczególnoci na wykluczeniu sytuacji, w których podmioty nansowane lub kontrolowane przez pastwo, jednostki samorzdu terytorialnego lub inne
podmioty prawa publicznego mogyby si kierowa kryteriami pozagospodarczymi,
pojcie „podmiot prawa publicznego” powinno by interpretowane w sposób funkcjonalny (zob. podobnie wyrok z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie C-337/06 Bayerischer
Rundfunk i in., Zb.Orz. s. I-0000, pkt 36 i 37 i przywoane w nim orzecznictwo).
38. W tym przypadku bezsporny jest fakt, e dwa ostatnie kryteria ustanowione w przepisach przywoanych w pkt 36 niniejszego wyroku s spenione, skoro Fernwärme
Wien posiada osobowo prawn, a miasto Wiede jest wacicielem caoci jej kapitau i kontroluje jej zarzd gospodarczy i nansowy. Nale y wic jedynie zbada , czy
podmiot ten zosta stworzony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie
ogólnym, które nie maj charakteru przemysowego ani handlowego.
39. Po pierwsze, jeli chodzi o cel utworzenia tego podmiotu i charakter zaspokajanych
przez niego potrzeb, nale y stwierdzi , e jak wynika z przedo onych Trybunaowi
akt, Fernwärme Wien zostaa utworzona w szczególnym celu dostarczania energii
cieplnej poprzez miejsk sie ciepownicz do mieszka, placówek publicznych, biur
i przedsibiorstw na terenie miasta Wiede, wykorzystujc do tego energi pochodzc ze spalania odpadów. Na rozprawie przed Trybunaem podano, e w chwili
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obecnej ten system ogrzewania obsuguje ok. 250 000 mieszka, liczne biura i zakady przemysowe oraz praktycznie wszystkie budynki u ytecznoci publicznej.
Dostarczanie energii cieplnej w aglomeracji miejskiej za pomoc przyjaznej dla
rodowiska technologii jest celem niezaprzeczalnie le cym w interesie ogólnym.
Nie mo na wic zaprzeczy temu, e Fernwärme Wien zostaa utworzona w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym.
40. W tym wzgldzie jest nieistotne, e potrzeby takie s lub mogyby by równie zaspokajane przez przedsibiorstwa prywatne. Wa ne jest to, e chodzi o potrzeby, co
do których, ze wzgldów le cych w interesie ogólnym, pastwo lub jednostka samorzdu terytorialnego decyduj si zazwyczaj na zaspokajanie ich samodzielnie,
lub w odniesieniu do których pragn zachowa decydujcy wpyw (zob. podobnie
wyroki z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie C-360/96 BFI Holding, Rec. s. I-6821,
pkt 44, 47, 51 i 53 i z dnia 10 maja 2001 r. w sprawach poczonych C-223/99
i C-260/99 Agorà i Excelsior,, Rec. s. I-3605, pkt 37, 38 i 41).
41. Po drugie, w celu sprawdzenia, czy zaspokajane przez podmiot bdcy przedmiotem
sporu przed sdem krajowym potrzeby nie maj charakteru przemysowego ani handlowego, nale y wzi pod uwag wszelkie istotne elementy stanu prawnego i faktycznego, takie jak okolicznoci, które panoway w chwili utworzenia tego podmiotu
oraz warunki, w których prowadzi on swoj dziaalno . W tym wzgldzie nale y
w szczególnoci sprawdzi , czy podmiot ten prowadzi swoj dziaalno w warunkach konkurencji (zob. wyrok z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie C-18/01 Korhonen
i in., Rec. s. I-5321, pkt 48 i 49, i przywoane w nim orzecznictwo).
42. Jak ju wskazano w pkt 39 niniejszego wyroku, Fernwärme Wien zostaa utworzona
w szczególnym celu dostarczania energii cieplnej na terenie miasta Wiede. Bezsporny jest fakt, e utworzeniem tego podmiotu nie powodowaa ch zysku. Cho
nie jest wykluczone, e dziaalno ta mo e przynosi zyski rozdzielane w postaci
dywidendy akcjonariuszom tego podmiotu, d enie do tego rodzaju zysków nie jest
jego gównym celem (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Korhonen i in., pkt 54).
43. Nastpnie jeli chodzi o waciwe otoczenie gospodarcze, czy te innymi sowy o rynek waciwy, który nale y bra pod uwag w celu sprawdzenia, czy dany podmiot
prowadzi dziaalno w warunkach konkurencji, czy te nie, nale y bra pod uwag,
jak proponuje rzecznik generalny w pkt 53 i 54 swojej opinii, z uwagi na funkcjonaln wykadni pojcia „podmiot prawa publicznego”, sektor na potrzeby którego
Fernwärme Wien zostaa utworzona, czyli dostawy poprzez miejsk sie ciepownicz energii cieplnej pochodzcej ze spalania odpadów.
44 .Z postanowienia odsyajcego wynika, e Fernwärme Wien zajmuje w tym sektorze
faktyczn pozycj quasi monopolistyczn, ze wzgldu na nieistotne rozmiary pozostaych dwóch dziaajcych spóek, które nie mog w zwizku z tym stanowi
prawdziwej konkurencji. Ponadto sektor ten jest w znacznym stopniu niezale ny,
jako e system dostarczania energii cieplnej przez miejsk sie ciepownicz byoby
bardzo trudno zastpi innymi ródami energii, gdy wymagaoby to powa nej przebudowy. Wreszcie, miasto Wiede przywizuje szczególn wag do tego systemu
dostarczania energii cieplnej, równie ze wzgldów ochrony rodowiska. Tak wic,
z uwagi na presj spoeczn, miasto nie dopucioby do likwidacji tego systemu,
cho by nawet mia on przynosi straty.
45. Z uwagi na te informacje dostarczone przez sd krajowy, oraz zgodnie z tym, co
podnosi rzecznik generalny w pkt 57 opinii, Fernwärme Wien jest obecnie jedynym
przedsibiorstwem bdcym w stanie zaspokoi tego rodzaju potrzeby w interesie
ogólnym w omawianym sektorze, tak e mogaby si kierowa przy udzielaniu zamówie kryteriami pozagospodarczymi.
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46. W ww. wyrokach w sprawach BFI Holding (pkt 49) i Agorà i Excelsior (pkt 38) Trybuna zauwa y, e istnienie rozwinitej konkurencji mo e stanowi wskazówk na
poparcie faktu, e nie ma si do czynienia z potrzeb w interesie ogólnym, która nie ma
charakteru przemysowego ani handlowego. W okolicznociach zawisej przed sdem
krajowym sprawy z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jasno wynika, e kryterium istnienia rozwinitej konkurencji na pewno nie jest spenione.
47. Nale y doda , e w tym wzgldzie nieistotne jest to, i poza zadaniami w interesie
ogólnym omawiany podmiot wykonuje równie inn dziaalno w celach zarobkowych, je eli nadal zajmuje si zaspokajaniem potrzeb w interesie ogólnym, które
ma on szczególny obowizek zaspokaja . Równie to, jak cz w ramach ogólnej
dziaalnoci tego podmiotu stanowi dziaalno prowadzona dla zysku jest nieistotny do celów uznania tego podmiotu za podmiot prawa publicznego (zob. podobnie
ww. wyrok w sprawie Mannesmann Anlagenbau Austria i in., pkt 25, wyrok z dnia
27 lutego 2003 r. w sprawie C-373/ 00 Adolf Truley, Rec. s. I-1931, pkt 56 oraz
ww. wyrok w sprawie Korhonen, pkt 57 i 58).
48. Ze wzgldu na powy sze rozwa ania na drugie pytanie nale y odpowiedzie w ten
sposób, e taki podmiot, jak Fernwärme Wien nale y uzna za podmiot prawa publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) akapit drugi dyrektywy 2004/17 i art. 1 ust. 9
akapit drugi dyrektywy 2004/18.
W przedmiocie trzeciego pytania
49. W trzecim pytaniu sd krajowy zastanawia si, czy wszystkie zamówienia udzielane przez podmiot bdcy podmiotem prawa publicznego w rozumieniu dyrektywy
2004/17 lub dyrektywy 2004/18 powinny podlega reguom wynikajcym z której
z tych dyrektyw, je eli za pomoc skutecznych rodków mo na przeprowadzi jasny
rozdzia midzy dziaalnoci prowadzon przez ten podmiot w celu realizacji jego
zadania zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym oraz dziaalnoci, któr prowadzi
on w warunkach konkurencji, a podzia ten wyklucza krzy owe nansowanie obu
tych rodzajów dziaalnoci.
50. Nale y w tym wzgldzie przypomnie , e zagadnienie le ce u podstaw tego pytania po raz pierwszy byo rozpatrywane przez Trybuna w ww. sprawie Mannesmann
Anlagenbau Austria i in., która dotyczya wykadni dyrektywy 93/37 w sprawie zamówie publicznych na roboty budowlane. Trybuna doszed do wniosku, w pkt 35
wyroku, e wszystkie zamówienia udzielane przez podmiot bdcy instytucj zamawiajc, bez wzgldu na ich charakter, powinny podlega reguom tej dyrektywy.
51. Trybuna podtrzyma to stanowisko w odniesieniu do zamówie publicznych na usugi w ww. wyrokach w sprawach BFI Holding (pkt 55 i 56) i Korhonen i in. (pkt 57
i 58) a tak e w odniesieniu do zamówie publicznych na dostawy w ww. wyroku
w sprawie Adolf Truley (pkt 56). Stanowisko to ma równie zastosowanie do dyrektywy 2004/18, stanowicej przeksztacenie przepisów wszystkich wczeniejszych
dyrektyw z dziedziny udzielania zamówie publicznych, które zastpia (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Bayerischer Rundfunk i in., pkt 30).
52. Wniosek ten odnosi si równie do podmiotów prowadzcych ksigowo w taki
sposób, by zachowa jasny wewntrzny podzia midzy dziaalnoci prowadzon
przez nie w celu wypenienia ich zadania zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym
a dziaalnoci prowadzon w warunkach konkurencji.
53. Jak bowiem zwraca uwag rzecznik generalny w pkt 64 i 65 opinii, mo na ywi
powa ne wtpliwoci, czy jest w rzeczywistoci mo liwe ustanowienie takiego rozdziau midzy poszczególnymi rodzajami dziaalnoci jednego podmiotu, który stanowi jedn osob prawn, ma jeden system majtku i wasnoci, a decyzje dotyczce
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kierowania i zarzdzania nim podejmuje si w sposób jednolity, nie wspominajc ju
o licznych innych praktycznych trudnociach w zakresie kontroli, ex ante i ex post,
cakowitego rozdziau midzy ró nymi dziedzinami dziaalnoci tego podmiotu oraz
przynale noci danej dziaalnoci do której dziedziny.
54. Tak wic, ze wzgldów pewnoci prawa, przejrzystoci i przewidywalnoci, obowizujcych przy stosowaniu procedur dotyczcych wszystkich zamówie publicznych,
nale y zastosowa si do orzecznictwa Trybunau przytoczonego w pkt 50 i 51 niniejszego wyroku.
55. Jednak e, jak wynika z pkt 49 niniejszego wyroku, pytanie sdu krajowego dotyczy
jednoczenie dyrektyw 2004/17 i 2004/18.
56. Nale y w tym wzgldzie zauwa y , e w ramach analizy drugiego pytania prejudycjalnego zostao stwierdzone, e taki podmiot jak Fernwärme Wien nale y uzna
za podmiot prawa publicznego w rozumieniu dyrektyw 2004/17 i 2004/18. Ponadto
podczas analizy pierwszego pytania prejudycjalnego Trybuna doszed do wniosku,
e podmiot zamawiajcy w rozumieniu dyrektywy 2004/17 powinien stosowa procedur przewidzian w tej dyrektywie wycznie do udzielania zamówie pozostajcych w zwizku z dziaalnoci, któr podmiot ten prowadzi w sektorze lub sektorach, o których mowa w art. 3-7 tej dyrektywy.
57. Nale y stwierdzi , e zgodnie z orzecznictwem Trybunau dyrektywie 2004/17
podlegaj zamówienia udzielane w zakresie jednego z rodzajów dziaalnoci, o których jest wyranie mowa w art. 3-7 tej dyrektywy, a tak e zamówienia, które cho
maj inny charakter i mogyby wic same w sobie by normalnie objte zakresem
przedmiotowym dyrektywy 2004/18, su  prowadzeniu dziaalnoci, o której mowa
w dyrektywie 2004/17 (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Strabag i Kostmann,
pkt 41 i 42).
58. Zatem zamówienia udzielane przez taki podmiot jak Fernwärme Wien podlegaj procedurom okrelonym w dyrektywie 2004/17, je eli maj one zwizek z dziaalnoci
prowadzon przez niego w sektorach okrelonych w art. 3-7 tej dyrektywy. Natomiast wszystkie inne zamówienia udzielane przez tego rodzaju podmiot w zwizku
z prowadzeniem innej dziaalnoci podlegaj procedurom przewidzianym w dyrektywie 2004/18.
59. Nale y zatem odpowiedzie na pytanie trzecie w ten sposób, i zamówienia udzielane przez podmiot bdcy podmiotem prawa publicznego w rozumieniu dyrektyw
2004/17 i 2004/18, majce zwizek z wykonywaniem dziaalnoci tego podmiotu
w sektorze lub sektorach okrelonych w art. 3-7 dyrektywy 2004/17, powinny podlega procedurom przewidzianym w tej dyrektywie. Natomiast wszystkie inne zamówienia udzielane przez ten podmiot w zwizku z inn dziaalnoci podlegaj
procedurom okrelonym w dyrektywie 2004/18. Ka da z tych dwóch dyrektyw ma
zastosowanie, bez rozró nienia midzy dziaalnoci prowadzon przez ten podmiot
w celu wypenienia swojego zadania zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym oraz
dziaalnoci prowadzon w warunkach konkurencji, nawet przy takim prowadzeniu
ksigowoci, które ma na celu rozdzia sektorów dziaalnoci tego podmiotu, aby
unikn krzy owego nansowania midzy tymi sektorami.

W przedmiocie kosztów
60. Dla stron postpowania przed sdem krajowym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sdem, do niego zatem nale y rozstrzygnicie o kosztach. Koszty poniesione w zwizku z przedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni poniesione przez strony postpowania przed sdem
krajowym, nie podlegaj zwrotowi.
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Z powy szych wzgldów Trybuna (czwarta izba) orzeka, co nastpuje:
1) Podmiot zamawiajcy w rozumieniu dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynujcej procedury udzielania
zamówie przez podmioty dziaajce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usug pocztowych ma obowizek stosowania procedury okrelonej w tej dyrektywie wycznie w przypadku udzielania zamówie zwizanych
z dziaalnoci, któr podmiot ten prowadzi w sektorze lub sektorach, o których
mowa w art. 3-7 tej dyrektywy.
2) Taki podmiot, jak Fernwärme Wien nale y uzna za podmiot prawa publicznego
w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) akapit drugi dyrektywy 2004/17 i art. 1 ust. 9
akapit drugi dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane, dostawy i usugi.
3) Zamówienia udzielane przez podmiot b dcy podmiotem prawa publicznego
w rozumieniu dyrektyw 2004/17 i 2004/18, majce zwizek z wykonywaniem
dziaalnoci tego podmiotu w sektorze lub sektorach okrelonych w art. 3-7
dyrektywy 2004/17, powinny podlega procedurom przewidzianym w tej dyrektywie. Natomiast wszystkie inne zamówienia udzielane przez ten podmiot
w zwizku z inn dziaalnoci podlegaj procedurom okrelonym w dyrektywie
2004/18. Ka da z tych dwóch dyrektyw ma zastosowanie, bez rozró nienia mi dzy dziaalnoci prowadzon przez ten podmiot w celu wypenienia swojego zadania zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym oraz dziaalnoci prowadzon
w warunkach konkurencji, nawet przy takim prowadzeniu ksi gowoci, które
ma na celu rozdzia sektorów dziaalnoci tego podmiotu, aby unikn krzy owego nansowania mi dzy tymi sektorami.
Podpisy

* Jzyk postpowania: niemiecki.

247

Orzeczenie z dnia 15 maja 2008 r. w sprawach poczonych
C-147/06 i C-148/06 SECAP
WYROK TRYBUNAU (czwarta izba)
z dnia 15 maja 2008 r. (*)
Zamówienia publiczne na roboty budowlane  Udzielanie zamówie  Oferty nienormalnie niskie  Tryby postpowania wykluczajcego  Zamówienia na roboty budowlane, które
nie osigaj progu przewidzianego w dyrektywach 93/37/EWG i 2004/18/WE  Obowizki
instytucji zamawiajcej wynikajce z podstawowych zasad prawa wspólnotowego
W sprawach poczonych C-147/06 i C-148/06
majcych za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zo one przez Consiglio di Stato (Wochy) postanowieniami
z dnia 25 padziernika 2005 r., które wpyny do Trybunau w dniu 20 marca 2006 r.,
w postpowaniach
SECAP SpA (C-147/06),
przeciwko
Comune di Torino,
przy udziale:
Tecnoimprese Srl,
Gambarana Impianti Snc,
ICA Srl,
Cosmat Srl,
Consorzio Ravennate,
ARCAS SpA,
Regione Piemonte,
oraz
Santorso Soc. coop. arl (C-148/06)
przeciwko
Comune di Torino,
przy udziale:
Bresciani Bruno Srl,
Azienda Agricola Tekno Green Srl,
Borio Giacomo Srl,
Costrade Srl,

TRYBUNA (czwarta izba),
w skadzie: G. Arestis, prezes ósmej izby penicy obowizki prezesa czwartej izby, R. Silva de Lapuerta, E. Juhász (sprawozdawca), J. Malenovský i T. von Danwitz, sdziowie,
rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: M. Ferreira, gówny administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 25 padziernika 2007 r.,
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rozwa ywszy uwagi przedstawione:
- w imieniu SECAP SpA przez F. Vidett, avvocato,
- w imieniu Santorso Soc. coop. arl przez B. Amadia, L. Fumarol oraz S. Bonattiego,
avvocati,
- w imieniu Comune di Torino przez M. Caldo, A. Arnone oraz M. Colariziego, avvocati,
- w imieniu rzdu woskiego przez I. M. Bragugli, dziaajcego w charakterze penomocnika, wspieranego przez D. Del Gaiza oraz F. Aren, avvocati dello Stato,
- w imieniu rzdu niemieckiego przez M. Lumm dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu rzdu francuskiego przez G. de Berguesa oraz J.-C. Graci, dziaajcych
w charakterze penomocników,
- w imieniu rzdu litewskiego przez D. Kriauinasa, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu rzdu niderlandzkiego przez H. G. Sevenster oraz P. van Ginnekena, dziaajcych w charakterze penomocników,
- w imieniu rzdu austriackiego przez M. Fruhmanna, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu rzdu sowackiego przez R. Procházk, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez X. Lewisa oraz D. Recchi, dziaajcych w charakterze penomocników,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 27 listopada
2007 r.,
wydaje nastpujcy

Wyrok
1. Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotycz wykadni art. 30 ust. 4
dyrektywy Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczcej koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane (Dz.U. L 199, s. 54) zmienionej dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/WE z dnia 13 padziernika
1997 r. (Dz.U. L 328, s. 1, zwanej dalej „dyrektyw 93/37”) oraz podstawowych zasad
prawa wspólnotowego w dziedzinie udzielania zamówie publicznych.
2. Wnioski te zostay zo one w ramach sporu pomidzy SECAP SpA (zwanej dalej
SECAP) i Santorso Soc. coop. arl (zwanej dalej Santorso) a Comune di Torino (gmin
Turyn) dotyczcego kwestii zgodnoci z prawem wspólnotowym regulacji ustawodawstwa woskiego, która przewiduje w zakresie zamówie publicznych na roboty
budowlane o wartoci ni szej od progu okrelonego w dyrektywie 93/37 automatyczne wykluczenie ofert, które zostay uznane za nienormalnie niskie.

Ramy prawne
Uregulowania wspólnotowe
3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 93/37 ma ona zastosowanie do „[…] zamówie
publicznych na roboty budowlane, których warto szacunkowa bez podatku VAT wynosi nie mniej ni równowarto w ecu 5000000 specjalnych praw cignienia (SRD)”.
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4. Zgodnie z art. 30 dyrektywy 93/37 zawartym w tytule IV nazwanym „Wspólne reguy
uczestnictwa”, w ramach którego rozdzia 3 dotyczy kryteriów udzielania zamówie:
„1. Kryteriami, na podstawie których instytucja zamawiajca udziela zamówienia, s:
a) albo wycznie najni sza cena;
b) albo, w przypadku gdy udzielenie zamówienia jest dokonywane na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, ró ne kryteria odnoszce si do
zamówienia, na przykad: jako , koszty bie ce, opacalno , warto techniczna [na przykad: cena, termin wykonania, koszty bie ce, opacalno ,
warto techniczna].
[…]
4. Je eli w przypadku danego zamówienia, oferty s nienormalnie niskie w stosunku do robót budowlanych, instytucja zamawiajca, przed odrzuceniem tych
ofert, zwraca si na pimie do oferenta o podanie szczegóów, dotyczcych tych
skadowych elementów ofert, które uwa a za istotne oraz wery kuje skadowe
elementy uwzgldniajc otrzymane wyjanienia.
Instytucja zamawiajca mo e uwzgldni wyjanienia oparte na obiektywnych
przesankach odnoszcych si do oszczdnoci metody budowlanej, wybranych
rozwiza technicznych, wyjtkowo sprzyjajcych warunków dostpnych dla
oferenta przy wykonywaniu robót budowlanych, lub oryginalnoci rozwizania
proponowanego przez oferenta.
Jeli dokumenty dotyczce zamówienia przewiduj udzielenie go na podstawie
najni szej oferowanej ceny, instytucja zamawiajca musi powiadomi Komisj
o odrzuceniu ofert, które uznaje za zbyt niskie.
[…]”
5. Tre art. 30 ust. 4 dyrektywy 93/37 zostaa przejta w bardziej rozwinitej formie przez art. 55 dyrektywy 2004/18/WE Parlementu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych
na roboty budowlane, dostawy i usugi (Dz.U. L 134, s. 114), zatytuowany „Ra co
niskie oferty”. Zgodnie z motywem pierwszym dyrektywy 2004/18, dokonuje ona
w jednym tekcie ponownego sformuowania dyrektyw majcych zastosowanie do
procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane, dostawy i usugi
oraz zgodnie z art. 80 ust. 1 powinna ona zosta transponowana do porzdku prawnego pastw czonkowskich najpóniej w dniu 31 stycznia 2006 r.
6. Wzgldy, dla których nie nale y automatycznie wyklucza ofert, które s nienormalnie niskie w stosunku do robót budowlanych wynikaj z pierwszego akapitu
czterdziestego szóstego motywu dyrektywy 2004/18, wedle którego „zamówienia
powinny by udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów […] gwarantujcych,
e oferty s oceniane w warunkach efektywnej konkurencji. A zatem nale y dopuszcza stosowanie tylko dwóch kryteriów udzielania zamówie: »najni szej ceny«
i »oferty najkorzystniejszej ekonomicznie«”. Te dwa kryteria udzielania zamówie
s wymienione w art. 30 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 93/37 i art. 53 ust. 1 lit. a) i b)
dyrektywy 2004/18.
Uregulowania krajowe
7. Dyrektywa 93/37 zostaa transponowana do woskiego porzdku prawnego na mocy
ustawy ramowej nr 109 dotyczcej zamówie publicznych na roboty budowlane
(Legge quadro in materia di lavori pubblici), z dnia 11 lutego 1994 r. (suplement
zwyky do GURI nr 41 z dnia 19 lutego 1994 r.).
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8. Artyku 21 ust. 1 a wskazanej ustawy w wersji majcej zastosowanie do sprawy rozpatrywanej przez sd krajowy (zwanej dalej „ustaw nr 109/94”) ma nastpujce brzmienie:
„W przypadku udzielania zamówie o wartoci równej lub przekraczajcej 5 milionów ECU na podstawie kryterium najni szej oferowanej ceny w rozumieniu ust. 1,
instytucja udzielajca zamówienia ocenia odchylenie od normy, w rozumieniu art. 30
dyrektywy Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r., ka dej oferty charakteryzujcej si obni eniem ceny równym lub wikszym od redniej arytmetycznej procentowego obni enia cen wszystkich dopuszczonych ofert, z wyczeniem 10%, zaokrglonych w gór do penej jednostki, odpowiednio ofert o cenie najwy szej i ofert
o cenie najni szej, powikszonej o redni arytmetyczn rozbie noci procentowych
obni e cen, które przekraczaj wskazan wy ej redni.
Do ofert nale y doczy w momencie ich skadania wyjanienia dotyczce najwa niejszych pozycji cenowych wskazanych w ogoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu i które razem stanowi kwot równ co najmniej 75% wartoci podstawowej
zamówienia. Ogoszenie o zamówieniu lub zaproszenie powinny wskazywa sposoby przedstawiania wyjanie oraz okrela , które z nich s konieczne dla celów dopuszczenia ofert. Wyjanienia nie s wymagane w przypadku elementów, dla których
warto minimalna mo e zosta okrelona na podstawie danych o cjalnych. Je eli
ocena danych i przedstawionych wyjanie nie wystarcza, by wykluczy niespójno oferty, oferent zostaje zaproszony do uzupenienia dokumentów wyjaniajcych
i o wykluczeniu mo na zadecydowa jedynie po ostatecznym sprawdzeniu, dokonanym w postpowaniu kontradyktoryjnym.
Jedynie odnonie do zamówie publicznych na roboty budowlane o wartoci poni ej
progu wspólnotowego, instytucja zamawiajca automatycznie wyklucza z postpowania oferty, które zawieraj procent obni enia ceny równy lub wy szy okrelonemu
w zdaniu pierwszym niniejszego ustpu. Automatycznego wykluczenia nie stosuje
si, w przypadku gdy liczba wa nych ofert jest ni sza ni pi .”

Post powania przed sdem krajowym i pytania prejudycjalne
9. SECAP wzia udzia w otwartym postpowaniu przetargowym zorganizowanym
przez gmin Turyn w grudniu 2002 r. dotyczcym zamówienia publicznego na roboty
budowlane o szacowanej wartoci 4 699 999 Eur. W czasie waciwym dla tego postpowania przetargowego próg zastosowania dyrektywy 93/37 by okrelony zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy w wysokoci 6 242 028 Eur. Santorso wzia udzia
w analogicznym postpowaniu przetargowym, zorganizowanym we wrzeniu 2004 r.,
o szacowanej wartoci 5 172 579 Eur. W tym czasie próg zastosowania dyrektywy
93/37 wynosi 5 923 624 Eur. W zwizku z tym, w obydwu przypadkach szacowana
warto wskazanych zamówie bya ni sza od odpowiednich progów zastosowania
dyrektywy 93/37.
10. Ogoszenia, na mocy których gmina Turyn wszcza wskazane postpowania przetargowe wskazyway, e udzielenie zamówienia nastpi w oparciu o kryterium najni szej oferowanej ceny, po dokonaniu sprawdzenia i bez automatycznego wykluczenia ofert nienormalnie niskich. Podstaw tych ogosze stanowia uchwaa Giunta
comunale (organu wykonawczego gminy), w której przewidziano, e zastosowanie
kryterium najni szej ceny zawiera sprawdzenie ofert nienormalnie niskich zgodnie
z dyrektyw 93/37 wcznie z zamówieniami o wartoci ni szej od progów wspólnotowych, w zwizku z czym nie zastosowano art. 21 ust. 1 a ustawy nr 109/94 w zakresie, w którym przewiduje on automatyczne wykluczenie ofert nienormalnie niskich.
11. W wyniku oceny ofert zakwali kowano oferty SECAP i Santorso na pierwszym
miejscu sporód tych, które nie zostay uznane jako nienormalnie niskie. Po sprawdzeniu ofert nienormalnie niskich, gmina Turyn ostatecznie odrzucia oferty SECAP
i Santorso oraz udzielia zamówienia innym spókom.
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12. SECAP i Santorso odwoay si od tej decyzji do Tribunale amministrativo regionale
del Piemonte podnoszc, e ustawa nr 109/94 nakada na instytucj zamawiajc bezwzgldny obowizek wykluczenia ofert nienormalnie niskich, nie pozostawiajc jakiegokolwiek zakresu stosowania dla kontradyktoryjnego postpowania sprawdzajcego.
13. Na mocy wyroków z dni 11 padziernika 2004 r. i 30 kwietnia 2005 r. wskazany sd
oddali odwoania SECAP i Santorso uzasadniajc to w ten sposób, e procedura
automatycznego wykluczenia ofert nienormalnie niskich nie jest dla instytucji zamawiajcych obowizkiem, lecz pozostawia tym ostatnim mo liwo zarzdzenia
sprawdzenia ewentualnych anomalii zwizanych z nisk cen tych ofert wcznie
z zamówieniami o wartoci poni ej progu wspólnotowego.
14. SECAP i Santorso odwoay si od tych orzecze do Consiglio di Stato. Sd ten podziela stanowiska tych spóek co do wi cego charakteru regulacji automatycznie
wykluczajcej oferty nienormalnie niskie, nie pozostaje jednak obojtny wobec argumentów gminy Turyn, która w oparciu o dane statystyczne wyjania, e regulacja
ta prowadzi ze wzgldu na sw surowo do zawierania tajnych uzgodnie pomidzy
przedsibiorstwami, które porozumiewaj si co do cen w celu wpynicia na wynik procedury przetargowej, szkodzc w ten sposób zarówno administracji instytucji
zamawiajcych jak równie innym oferentom bdcym w wikszoci przedsibiorstwami majcymi siedzib w innych pastwach czonkowskich.
15. Sd krajowy odnosi si do orzecznictwa Trybunau, zgodnie z którym w zakresie
dotyczcym zamówie, które ze wzgldu na swój przedmiot nie s objte zakresem
zastosowania dyrektyw dotyczcych udzielania zamówie publicznych, instytucje
zamawiajce s zobowizane do przestrzegania podstawowych zasad traktatu WE,
w szczególnoci zasady niedyskryminacji ze wzgldu na przynale no pastwow
(zob. w szczególnoci wyrok z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie C-324/98 Telaustria
i Telefonadress Rec. s. I-10745, pkt 60) oraz do orzecznictwa, które w zakresie zamówie publicznych na roboty budowlane o wartoci wy szej od progów wspólnotowych
zabrania pastwom czonkowskim stanowienia przepisów, które przewiduj wykluczenie z urzdu niektórych ofert wedug kryterium matematycznego zamiast nao enia
na instytucje zamawiajce obowizku stosowania kontradyktoryjnego postpowania
sprawdzajcego przewidzianego w regulacjach wspólnotowych (zob. w szczególnoci
wyrok z dnia 22 czerwca 1989 r. w sprawie 103/88 Costanzo, Rec. s. 1839, pkt 19).
16. Majc na uwadze powy sze i wobec wtpliwoci co do rozstrzygnicia kwestii, czy
regulacj dotyczc kontradyktoryjnego postpowania sprawdzajcego w zakresie
ofert nienormalnie niskich nale y zakwali kowa jako podstawow zasad prawa
wspólnotowego mogc wyczy stosowanie ewentualnych przepisów krajowych
niezgodnych z t regulacj, Consiglio di Stato postanowi zawiesi postpowanie
i przedstawi Trybunaowi poni sze pytania prejudycjalne, które zostay sformuowane w ten sam sposób w sprawach C-147/06 i C-148/06:
„1). Czy zasada wyra ona w art. 30 ust. 4 dyrektywy 93/37 […] lub analogiczna zasada zawarta w art. 55 ust. 1 i 2 dyrektywy 2004/18 […] (jeli uznane zostanie,
e stosuje si t ostatni dyrektyw), zgodnie z któr je eli w przypadku danego
zamówienia, oferty s nienormalnie niskie w stosunku do wiadczenia, instytucja
zamawiajca, przed odrzuceniem tych ofert, zwraca si na pimie do oferenta
o podanie szczegóów, dotyczcych tych skadowych elementów ofert, które
uwa a za istotne oraz wery kuje skadowe elementy uwzgldniajc otrzymane
wyjanienia, jest podstawow zasad prawa wspólnotowego, czy te nie?
2). W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczcej na pytanie pierwsze, czy jeli
zasada wyra ona w art. 30 ust. 4 dyrektywy 93/37 […] lub analogiczna zasada
zawarta w art. 55 ust. 1 i 2 dyrektywy 2004/18 […] (jeli uznane zostanie, e
stosuje si t ostatni dyrektyw), zgodnie z któr je eli w przypadku danego
zamówienia, oferty s nienormalnie niskie w stosunku do wiadczenia, instytucja
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zamawiajca, przed odrzuceniem tych ofert, zwraca si na pimie do oferenta
o podanie szczegóów, dotyczcych tych skadowych elementów ofert, które
uwa a za istotne oraz wery kuje skadowe elementy uwzgldniajc otrzymane
wyjanienia, nie wykazuje cech zasady podstawowej prawa wspólnotowego, jest
zasad, któr mo na wywnioskowa lub te »zasad wywodzc si« z zasady
konkurencji w zwizku z zasad przejrzystoci w administracji i zasad niedyskryminacji ze wzgldu na przynale no pastwow i z tego wzgldu stosuje
si j bezporednio i ma ona pierwszestwo przed sprzecznymi z ni przepisami
krajowymi, wydanymi przez pastwa czonkowskie w odniesieniu do procedur
udzielania zamówie publicznych, do których nie stosuje si bezporednio przepisów prawa wspólnotowego?”
17. Postanowieniem prezesa Trybunau z dnia 12 lipca 2006 r. sprawy C-147/06
i C-148/06 zostay poczone do celów procedury pisemnej i ustnej, jak równie
wydania wyroku.

W przedmiocie pyta prejudycjalnych
18. Zwracajc si z powy szymi pytaniami, które nale y rozpatrzy cznie, sd odsyajcy zmierza w istocie do ustalenia, czy podstawowe zasady prawa wspólnotowego majce równie zastosowanie do udzielania zamówie publicznych, wyra one
w sposób szczególny w art. 30 ust. 4 dyrektywy 93/37 sprzeciwiaj si przepisom
krajowym, które w zakresie zamówie o wartoci ni szej od progu okrelonego
w art. 6 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy nakadaj na instytucje zamawiajce obowizek
automatycznego wykluczenia ofert uznanych zgodnie z przewidzianym w tych przepisach kryterium matematycznym za nienormalnie niskie w stosunku do wiadczenia
w przypadku, gdy liczba wa nych ofert jest wy sza ni pi , nie pozostawiajc tym
instytucjom zamawiajcym jakiejkolwiek mo liwoci wery kacji elementów skadowych tych ofert poprzez zwrócenie si do danych oferentów o podanie szczegóów
dotyczcych tych elementów.
19. Nale y wskaza , e szczególne, rygorystyczne procedury ustanowione we wspólnotowych dyrektywach w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych
maj zastosowanie wycznie do zamówie, których warto przekracza próg wyranie przewidziany w ka dej z tych dyrektyw (postanowienie z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie C-59/00 Vestergaard, Rec. s. I-9505, pkt 19). W zwizku z tym, przepisy tych
dyrektyw nie maj zastosowania do zamówie, których warto nie osigna okrelonego w nich progu (zob. podobnie wyrok z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-412/04
Komisja przeciwko Wochom, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 65).
20. Jednak nie oznacza to, e te ostatnie z wymienionych zamówie s wyczone z zakresu stosowania prawa wspólnotowego (ww. postanowienie w sprawie Vestergaard,
pkt 19). Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem Trybunau w zakresie dotyczcym udzielania zamówie, które ze wzgldu na swoj warto nie s objte procedurami przewidzianymi w regulacjach wspólnotowych, instytucje zamawiajce s jednak
zobowizane do przestrzegania podstawowych zasad traktatu oraz zasady niedyskryminacji ze wzgldu na przynale no pastwow (ww. wyrok w sprawie Telaustria
i Telefonadress, pkt 60; ww. postanowienie w sprawie Vestergaard, pkt 20 i 21; wyroki
z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie C-264/03 Komisja przeciwko Francji, Rec.
s. I-8831, pkt 32 i z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-6/05 Medipac-Kazantzidis,
Rec. s. I-4557, pkt 33).
21. Jednak e, zgodnie z orzecznictwem Trybunau, stosowanie podstawowych norm
i ogólnych zasad traktatu do procedur udzielania zamówie publicznych o wartoci ni szej od progu stosowania dyrektyw wspólnotowych zakada, e zamówienia
te stanowi niewtpliwy przedmiot zainteresowania o charakterze transgranicznym
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(zob. podobnie wyrok z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie C-507/03 Komisja przeciwko Irlandii, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 29 oraz ww. wyrok w sprawie Komisja przeciwko Wochom, pkt 66 i 67).
22. Ocen przepisów krajowych takich jak te, które stanowi przedmiot postpowania
przed sdem krajowym, nale y dokona w wietle powy szych rozwa a.
23. Z dokumentów przedstawionych Trybunaowi wynika, e w zakresie udzielania zamówie o wartoci ni szej od progu okrelonego w art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy
93/37 wskazana regulacja nakada na dan instytucj zamawiajc obowizek automatycznego wykluczenia ofert uznanych zgodnie z przewidzianym w tych przepisach kryterium matematycznym za nienormalnie niskie w stosunku do wiadczenia,
przy czym przewidziano odstpstwo polegajce na niestosowaniu tego automatycznego wykluczenia wówczas, gdy liczba wa nych ofert jest mniejsza ni pi .
24. W zwizku z tym, wskazany przepis, sformuowany w sposób jasny, bezwzgldny i absolutny, odbiera oferentom, którzy przedstawili oferty nienormalnie niskie
mo liwo wykazania, e s one godne zaufania i powa ne. Ten aspekt omawianej
regulacji mo e prowadzi do skutków niezgodnych z prawem wspólnotowym, je eli
dane zamówienie nadaje si do tego, by ze wzgldu na swe waciwoci stanowi
niewtpliwy przedmiot zainteresowania o charakterze transgranicznym i przyciga
w ten sposób podmioty gospodarcze z innych pastw czonkowskich. Zamówienie
publiczne mo e stanowi tego rodzaju przedmiot zainteresowania o charakterze
transgranicznym np. ze wzgldu na sw szacowan warto w zwizku z wymagan
wiedz techniczn lub lokalizacj robót w miejscu wzbudzajcym zainteresowanie
podmiotów zagranicznych.
25. Jak wskaza rzecznik generalny w pkt 45 i 46 swej opinii, tego rodzaju regulacja,
jakkolwiek obiektywnie nie jest sama w sobie dyskryminujca, narusza ogóln zasad niedyskryminacji w procedurach udzielania zamówie publicznych stanowicych
przedmiot zainteresowania o charakterze transgranicznym.
26. Stosowanie do zamówie stanowicych niewtpliwy przedmiot zainteresowania o charakterze transgranicznym przepisu automatycznie wykluczajcego oferty uznane za
nienormalnie niskie mo e bowiem stanowi dyskryminacj poredni, w praktyce
niekorzystnie wpywajc na pozycj podmiotów gospodarczych z innych pastw
czonkowskich, którzy w zwizku z odmienn struktur kosztów oraz korzystajc
z ekonomii skali lub chcc ograniczy sw mar  zysku celem skuteczniejszego wejcia na dany rynek, s w stanie przedo y ofert konkurencyjn bdc jednoczenie
ofert powa n i godn zaufania, której instytucja zamawiajca nie mogaby jednak
uwzgldni ze wzgldu na omawian regulacj.
27. Ponadto, jak wskazaa gmina Turyn i równie rzecznik generalny w pkt 43, 46 i 47
opinii, tego rodzaju regulacja mo e prowadzi do zachowa i porozumie antykonkurencyjnych, jak np. do tajnych uzgodnie pomidzy przedsibiorcami krajowymi
w celu zarezerwowania dla siebie zamówie publicznych na roboty budowlane.
28. W zwizku z tym, stosowanie do zamówie stanowicych niewtpliwy przedmiot zainteresowania o charakterze transgranicznym przepisu automatycznie wykluczajcego oferty nienormalnie niskie mo e pozbawi podmioty gospodarcze z innych pastw
czonkowskich mo liwoci wiadczenia usug w wikszym stopniu konkurencyjnych
ni w przypadku podmiotów majcych siedzib w pastwie czonkowskim, o którym
mowa i narusza w ten sposób ich dostp do rynku tego pastwa, negatywnie wpywajc na wykonywanie swobody przedsibiorczoci i swobody przepywu usug, co
stanowi ograniczenie tych swobód (zob. podobnie wyroki z dnia 17 padziernika
2002 r. w sprawie C-79/01 Payroll i.in., Rec. s. I-8923, pkt 26; z dnia 5 padziernika
2004 r. w sprawie C-442/02 CaixaBank France, Rec. s. I-8961, pkt 12 i 13 oraz z dnia
3 padziernika 2006 r. w sprawie C-452/04 Fidium Finanz, Rec. s. I-9521, pkt 46).
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29. Stosujc tego rodzaju regulacj do zamówie stanowicych niewtpliwy przedmiot
zainteresowania o charakterze transgranicznym instytucje zamawiajce, pozbawione
mo noci dokonania jakiejkolwiek oceny solidnoci i pewnoci ofert nienormalnie
niskich, nie s w stanie dochowa obowizku poszanowania podstawowych zasad
traktatu w zakresie swobodnego przepywu oraz ogólnej zasady niedyskryminacji,
jak wymaga tego orzecznictwo Trybunau wskazane w pkt 20 niniejszego wyroku.
Pozbawienie tej mo noci sprzeciwia si jednoczenie wasnemu interesowi instytucji zamawiajcych ze wzgldu na to, e nie mog one uwzgldni ofert przedoonych im w warunkach rzeczywistej konkurencji i w zwizku z tym nie mog one
równie udzieli zamówienia w zastosowaniu kryteriów najni szej ceny lub oferty
najkorzystniejszej ekonomicznie, ustanowionych równie w interesie ogóu.
30. Przed okreleniem zakresu procedury przetargowej, ocena ewentualnego zainteresowania transgranicznego w przypadku zamówienia, którego szacowana warto
jest mniejsza od progu przewidzianego w przepisach wspólnotowych, nale y co do
zasady do danej instytucji zamawiajcej, przy czym ocena ta mo e zosta poddana
kontroli sdowej.
31. Jest jednak dopuszczalne, aby regulacja na szczeblu krajowym lub lokalnym ustanawiaa obiektywne kryteria wskazujce na wystpienie niewtpliwego zainteresowania
transgranicznego. Tego rodzaju kryteria mog stanowi w szczególnoci relatywnie
wysoka kwota danego zamówienia w zwizku z miejscem wykonania robót. Mo liwe jest równie wykluczenie zaistnienia takiego zainteresowania np. w przypadku
bardzo ograniczonego znaczenia ekonomicznego danego zamówienia (zob. podobnie
wyrok z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie C-231/03 Coname, Rec. s. I-7287, pkt 20).
Jednak e konieczne jest uwzgldnienie okolicznoci, e w niektórych przypadkach
granice przecinaj aglomeracje poo one na terytoriach ró nych pastw czonkowskich i e w takiej sytuacji nawet zamówienia o niskiej wartoci mog stanowi niewtpliwy przedmiot zainteresowania o charakterze transgranicznym.
32. Nawet przy wystpieniu niewtpliwego zainteresowania transgranicznego, automatyczne wykluczenie niektórych ofert ze wzgldu na ich nienormalnie niski charakter
mo e si okaza dopuszczalne, gdy zastosowanie tego przepisu jest uzasadnione nadzwyczaj du  iloci ofert, a wic w sytuacji, w której instytucja zamawiajca musiaaby przeprowadzi kontradyktoryjne postpowania sprawdzajce tak du ej iloci
ofert, e przekraczaoby to mo liwoci administracyjne tej instytucji zamawiajcej
lub zagrozioby realizacji projektu ze wzgldu na opónienie spowodowane tymi
postpowaniami.
33. W tych okolicznociach byoby dopuszczalne, aby przepisy krajowe, lokalne lub
sama instytucja zamawiajca okrelay rozsdny próg zastosowania automatycznego
wykluczenia ofert nienormalnie niskich. Jednak e próg piciu wa nych ofert okrelony w art. 21 ust. 1 bis akapit trzeci ustawy nr 109/94 nie mo e zosta uznany za
rozsdny.
34. W zakresie dotyczcym spraw rozpatrywanych przez sd krajowy, do sdu tego nale y przeprowadzenie, w oparciu o stan faktyczny, oceny wszystkich istotnych elementów dotyczcych dwóch zamówie, o których mowa, celem ustalenia, czy w tych
przypadkach zaistniao niewtpliwe zainteresowanie transgraniczne.
35. W zwizku z powy szym, na pytania prejudycjalne nale y udzieli odpowiedzi, e
podstawowe zasady traktatu w dziedzinie swobody przedsibiorczoci i swobodnego przepywu usug oraz ogólna zasada niedyskryminacji sprzeciwiaj si przepisom krajowym, które w zakresie zamówie o wartoci ni szej od progu okrelonego w art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 93/37, stanowicych niewtpliwy przedmiot
zainteresowania o charakterze transgranicznym nakadaj na instytucje zamawiajce
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bezwzgldny obowizek automatycznego wykluczenia ofert uznanych zgodnie
z przewidzianym w tych przepisach kryterium matematycznym za nienormalnie niskie w stosunku do wiadczenia w przypadku, gdy liczba wa nych ofert jest wy sza
ni pi , nie pozostawiajc tym instytucjom zamawiajcym jakiejkolwiek mo liwoci wery kacji elementów skadowych tych ofert poprzez zwrócenie si do danych
oferentów o podanie szczegóów dotyczcych tych elementów. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy w zwizku z nadzwyczaj du  iloci ofert, mogca skutkowa
koniecznoci przeprowadzenia przez instytucj zamawiajc kontradyktoryjnych
postpowa sprawdzajcych obejmujcych tak du  liczb ofert, e przekraczaoby
to jej mo liwoci administracyjne lub zagrozioby realizacji projektu ze wzgldu na
opónienie spowodowane tymi postpowaniami, przepisy krajowe, lokalne lub sama
instytucja zamawiajca okrel rozsdny próg, powy ej którego zastosowanie bdzie
miao automatyczne wykluczenie ofert nienormalnie niskich.

W przedmiocie kosztów
36. Dla stron postpowania przed sdem krajowym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sdem, do niego zatem nale y rozstrzygnicie o kosztach. Koszty poniesione w zwizku z przedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni poniesione przez strony postpowania przed sdem
krajowym, nie podlegaj zwrotowi.
Z powy szych wzgldów Trybuna (czwarta izba) orzeka, co nastpuje:
W zwizku z powy szym, na pytania prejudycjalne nale y udzieli odpowiedzi,
e podstawowe zasady traktatu WE w dziedzinie swobody przedsi biorczoci
i swobodnego przepywu usug oraz ogólna zasada niedyskryminacji sprzeciwiaj si przepisom krajowym, które w zakresie zamówie o wartoci ni szej od
progu okrelonego w art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 93/37 z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczcej koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych
na roboty budowlane zmienionej dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady
97/52/WE z dnia 13 pa dziernika 1997 r., stanowicych niewtpliwy przedmiot
zainteresowania o charakterze transgranicznym nakadaj na instytucje zamawiajce bezwzgl dny obowizek automatycznego wykluczenia ofert uznanych
zgodnie z przewidzianym w tych przepisach kryterium matematycznym za nienormalnie niskie w stosunku do wiadczenia, w przypadku gdy liczba wa nych
ofert jest wy sza ni pi , nie pozostawiajc tym instytucjom zamawiajcym
jakiejkolwiek mo liwoci wery kacji elementów skadowych tych ofert poprzez
zwrócenie si do danych oferentów o podanie szczegóów dotyczcych tych elementów. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy w zwizku z nadzwyczaj du 
iloci ofert, mogca skutkowa koniecznoci przeprowadzenia przez instytucj zamawiajc kontradyktoryjnych post powa sprawdzajcych obejmujcych tak du  liczb ofert, e przekraczaoby to jej mo liwoci administracyjne
lub zagrozioby realizacji projektu ze wzgl du na opó nienie spowodowane tymi
post powaniami, przepisy krajowe, lokalne lub sama instytucja zamawiajca
okrel rozsdny próg, powy ej którego zastosowanie b dzie miao automatyczne wykluczenie ofert nienormalnie niskich.
Podpisy

** Jzyk postpowania: woski.
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Orzeczenie z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie T-495/04
Belfass przeciwko Radzie
WYROK SDU PIERWSZEJ INSTANCJI (pita izba)
z dnia 21 maja 2008 r. (*)
Zamówienia publiczne na usugi – Wspólnotowa procedura przetargowa – Oczywista
omyka – Udzielenie zamówienia na podstawie najkorzystniejszej ekonomicznie oferty
– Oferta ra co niska – Artyku 139 ust. 1 rozporzdzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002
– Zarzut niezgodnoci z prawem – Specy kacja – Dopuszczalno
W sprawie T-495/04
Belfass SPRL, z siedzib w Forest (Belgia), reprezentowana przez L. Vogela, adwokata,
strona skar ca,
przeciwko
Radzie Unii Europejskiej, reprezentowanej przez B. Driessena i A. Vitra, dziaajcych
w charakterze penomocników,
strona pozwana,
majcej za przedmiot, po pierwsze, skarg o stwierdzenie niewa noci decyzji Rady Unii
Europejskiej z dnia 13 padziernika 2004 r. o odrzuceniu dwóch ofert zo onych przez
skar c w ramach przetargu UCA-033/04, a z drugiej strony, skarg o odszkodowanie
za wynike z zachowania Rady szkody poniesione przez skar c,

SD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (pita izba),
w skadzie: M. Vilaras, prezes, E. Martins Ribeiro i K. Jürimäe (sprawozdawca), sdziowie,
sekretarz: J. Plingers, administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 21 czerwca
2007 r.,
wydaje nastpujcy

Wyrok
Ramy prawne
1. Udzielanie zamówie na usugi przez Rad Unii Europejskiej podlega przepisom
tytuu V czci 1 rozporzdzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzdzenia nansowego majcego zastosowanie do bud etu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248, s. 1, zwanego dalej „rozporzdzeniem nansowym”) oraz przepisom rozporzdzenia Komisji (WE, Euratom)
nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiajcego szczegóowe zasady wykonania rozporzdzenia nansowego (Dz.U. L 357, s. 1, zwanego dalej „szczegóowymi
zasadami wykonania”). Przepisy te s wzorowane na wspólnotowych dyrektywach
z tej dziedziny, a w szczególnoci na dyrektywie Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca
1992 r. odnoszcej si do koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych
na usugi (Dz.U. L 209, s. 1), dyrektywie Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r.
koordynujcej procedury udzielania zamówie publicznych na dostawy (Dz.U.
L 199, s. 1) i na dyrektywie Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczcej
koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane (Dz.U.
L 199, s. 54) z pón. zm.
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2. Artyku 97 rozporzdzenia nansowego stanowi:
„1. Kryteria wyboru odnoszce si do oceny potencjau [predyspozycji] kandydatów
lub oferentów oraz kryteria udzielenia zamówienia su ce ocenie treci ofert
okrela si z wyprzedzeniem i umieszcza w zaproszeniu do skadania ofert [dokumentacji przetargowej].
2. Zamówienia mog by udzielane poprzez automatyczn procedur udzielania zamówie [na podstawie kryterium najni szej ceny] lub przez procedur przyjcia oferty
gospodarczo najbardziej korzystnej [najkorzystniejszej ekonomicznie oferty]”.
3. Artyku 99 rozporzdzenia nansowego stanowi:
„Podczas trwania procedury przetargowej, wszelkie kontakty midzy zamawiajcym a kandydatami lub oferentami musz odbywa si na zasadach zapewniajcych
przejrzysto i równo traktowania. Nie mog prowadzi do zmian warunków umowy [zamówienia] lub warunków zawartych w pierwotnej ofercie”.
4. Artyku 100 ust. 2 rozporzdzenia nansowego stanowi:
„2. Zamawiajcy powiadamia wszystkich kandydatów lub oferentów, których wnioski lub oferty zostay odrzucone o podstawach podjcia decyzji, a tak e wszystkich oferentów, których oferty zostay dopuszczone i którzy zwrócili si z prob
na pimie, [o] ogólnych danych [cechach] oraz zaletach [w stosunku do pozostaych ofert], oferty, która wygraa przetarg oraz nazwisku [nazwie] oferenta,
któremu udzielono zamówienia.
Jednak e niektórych szczegóowych informacji nie nale y udostpnia , w przypadku gdy ich udostpnienie utrudnioby stosowanie prawa, byoby sprzeczne
z interesem publicznym lub zaszkodzioby prawnym [susznym] interesom gospodarczym przedsibiorstw prywatnych lub publicznych lub zakócioby uczciw konkurencj midzy tymi przedsibiorstwami”.
5. Artyku 101 akapit 1 rozporzdzenia nansowego stanowi:
„Zamawiajcy przed podpisaniem umowy mo e zrezygnowa z zamówienia lub
uniewa ni procedur udzielenia zamówienia, przy czym oferenci lub kandydaci nie
s uprawnieni do wystpienia o odszkodowanie”.
6. Artyku 122 ust. 2 akapit drugi szczegóowych zasad wykonania, w brzmieniu obowizujcym w chwili, gdy miay miejsce okolicznoci faktyczne sprawy, stanowi, e
procedury udzielania zamówienia za pomoc przetargu:
„[…] s ograniczone, je eli wszystkie podmioty gospodarcze mog wnioskowa
o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, ale tylko kandydaci speniajcy kryteria wyboru okrelone w art. 135 oraz zapraszani równoczenie i w formie pisemnej
przez instytucje zamawiajce mog skada oferty”.
7. Artyku 128 ust. 1 i 3 szczegóowych zasad wykonania, dotyczcy procedury ograniczonej z uprzednim zaproszeniem do skadania wniosków o dopuszczenie do udziau
w przetargu, stanowi w szczególnoci:
„1. Zaproszenie do skadania ofert [zaproszenie do skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w przetargu] stanowi rodek wstpnej selekcji kandydatów,
którzy zostan zaproszeni do zo enia ofert w odpowiedzi na przysze zaproszenia ograniczone do udziau w przetargach [w przyszych przetargach ograniczonych] […];
3. W przypadku gdy zamówienie szczególne [konkretne zamówienie] ma zosta
udzielone, instytucja zamawiajca zaprasza wszystkich kandydatów wpisanych
na list lub tylko niektórych z nich, na podstawie obiektywnych i niedyskryminujcych kryteriów selekcji, szczególnych [odpowiednich] dla tego zamówienia,
do zo enia oferty”.
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8. Artyku 130 ust. 1 szczegóowych zasad wykonania w brzmieniu obowizujcym
w chwili, gdy miay miejsce okolicznoci faktyczne sprawy stanowi:
„1. Dokumenty dotyczce skadania ofert [zaproszenia do skadania ofert] obejmuj
co najmniej:
a) zaproszenie do zo enia oferty lub do negocjacji;
b) zaczone specy kacje, do których zaczone s ogólne warunki [i warunki]
stosowane do zamówie;
c) wzór zamówienia.
[…]”.
9. Artyku 130 ust. 3 lit. a) i b) szczegóowych zasad wykonania w brzmieniu obowizujcym w chwili, gdy miay miejsce okolicznoci faktyczne sprawy stanowi:
„3. Specy kacje co najmniej okrelaj:
a) kryteria wyczenia [wykluczenia] i selekcji [wyboru], majcych [majce]
zastosowanie do zamówienia, z wyjtkiem procedury ograniczonej i negocjacyjnej po opublikowaniu ogoszenia okrelonego [o której mowa] w art. 127;
w takich przypadkach, kryteria te okrelone s wycznie w ogoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do skadania ofert [zaproszeniu do skadania
wniosków o dopuszczenie do udziau w przetargu];
b) kryteria przyznawania [udzielenia zamówienia] i ich wzgldn wag, je eli
nie jest to okrelone w ogoszeniu o zamówieniu;
c) specy kacje techniczne okrelone w art. 131;
[…]”
10. Artyku 138 szczegóowych zasad wykonania, w brzmieniu obowizujcym w chwili,
gdy miay miejsce okolicznoci faktyczne sprawy stanowi:
„1. Zamówienia udzielane s w jeden z dwóch nastpujcych sposobów:
a) na podstawie automatycznej procedury przetargowej, w którym to przypadku zamówienie jest udzielane oferentowi, który, skadajc prawidow ofert
i speniajc warunki ustanowione, podaje najni sz cen;
b) lub poprzez przyjcie oferty ekonomicznie najbardziej korzystnej [najkorzystniejszej ekonomicznie oferty].
2. Oferta ekonomicznie najbardziej korzystna [najkorzystniejsza ekonomicznie
oferta] to ta, która przedstawia najkorzystniejsz relacj midzy cen a jakoci,
biorc pod uwag kryteria uzasadnione przedmiotem zamówienia, takie jak cena
giedowa [podana cena], zalety techniczne [warto techniczna], cechy estetyczne i funkcjonalne, cechy pod ktem rodowiska naturalnego, koszty eksploatacji,
rentowno lub terminy [wykonania lub] dostaw, usugi posprzeda ne i pomoc
techniczna [wsparcie techniczne].
3. Instytucja zamawiajca okrela, w ogoszeniu o zamówieniu lub w specy kacjach,
wskaniki korygujce [wzgldn wag], jakie[] zastosuje do ka dego z kryteriów, w celu okrelenia oferty ekonomicznie najbardziej korzystnej [najkorzystniejszej ekonomicznie oferty].
Wskaniki zastosowane do cen [ Wzgldna waga ceny] w odniesieniu do innych
kryteriów nie mog [mo e] powodowa neutralizacji [kryterium] ceny przy wyborze wykonawcy.
Je eli, w szczególnych przypadkach, zastosowanie wskaników [wa enie kryteriów]
jest technicznie niemo liwe, w szczególnoci w kwestii przedmiotu zamówienia
[ze wzgldu na przedmiot zamówienia], instytucja zamawiajca okrela co najmniej
odwrotn kolejno wedug wa noci [porzdek tych kryteriów od najwa niejszego
do najmniej wa nego], zgodnie z któr[ym] kryteria maj by stosowane”.
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11. Artyku 139 ust. 1 szczegóowych zasad wykonania w brzmieniu obowizujcym
w chwili, gdy miay miejsce okolicznoci faktyczne sprawy stanowi:
„1. Je eli w przypadku konkretnego zamówienia oferty wydaj si nienormalnie
[ra co] niskie w stosunku do wiadcze, zamawiajcy zobowizany jest przed
odrzuceniem tych ofert [jedynie ze wzgldu na ten fakt] zwróci si na pimie do
oferenta o podanie szczegóów, dotyczcych tych elementów ofert, które uwa a
za istotne, oraz zwery kowa je z uwzgldnieniem otrzymanych wyjanie.
Instytucja zamawiajca mo e w szczególnoci wzi pod uwag wyjanienia
[uzasadnienia] odnoszce si do:
a) ekonomiki procesu produkcyjnego, wiadczenia usug lub metod budowy;
b) wybranych rozwiza technicznych lub szczególnie korzystnych warunków
dostpnych dla oferenta;
c) oryginalnoci oferty”.
12. Artyku 148 ust. 1 i 3 szczegóowych zasad wykonania stanowi:
„1. Kontakty midzy instytucjami zamawiajcymi i oferentami w trakcie procedury
przetargowej mog mie miejsce, w drodze wyjtku, zgodnie z warunkami wymienionymi w ust. 2 i 3.
3. Je eli, po otwarciu ofert, wymagane s jakie wyjanienia w zwizku z ofert,
lub je eli oczywiste pomyki urzdnicze [oczywiste omyki] w ofercie wymagaj skorygowania, instytucja zamawiajca mo e skontaktowa si z oferentem,
mimo e [jednak e] taki kontakt nie mo e prowadzi do jakiejkolwiek zmiany
warunków oferty”.

Okolicznoci faktyczne le ce u podstaw sporu
13. W dniu 4 marca 2004 r., dziaajc na podstawie rozporzdzenia nansowego i szczegóowych zasad wykonania, Rada ogosia w Suplemencie do Dziennika Urzdowego
Unii Europejskiej (Dz.U. 2004, S 45) przetarg nr UCA-033/04, w trybie procedury
ograniczonej, na wiadczenie usug sprztania i konserwacji dwóch budynków zajmowanych przez sekretariat generalny Rady w Brukseli. Zamówienie skadao si
z dwóch czci, odnoszcych si do poszczególnych miejsc wiadczenia, tj. budynku
„Woluwé Heights” (cz nr 1) i budynku „Frère Orban” (cz nr 2).
14. Specy kacja stanowia, e przyjtym kryterium udzielenia zamówienia jest kryterium najkorzystniejszej ekonomicznie oferty. Ostatecznej oceny ofert dla ka dej
z czci zamówienia miano dokonywa poprzez przyznanie ka dej z ofert liczby
punktów obliczanej w nastpujcy sposób: „Liczba punktów »za jako « x 100/
wskanik ceny”. Ofert uznan za najkorzystniejsz ekonomicznie miaa by ta, która uzyskaa, po tej kocowej ocenie, najwy sz liczb punktów, przy spenieniu warunku uzyskania minimalnej liczby punktów wymaganej w rubryce „Jako ”.
15. Zgodnie z t specy kacj jako ka dej oferty powinno si ocenia w skali do maksymalnej liczby 100 punktów, na podstawie omiu kryteriów. Ósme kryterium, za
które mo na byo uzyska 50 punktów, dotyczyo „Usug liczonych w godzinach
wedug danych z cakowitych sum A, B, C i D wykazu z zacznika 3”.
16. Mo liwe do uzyskania na podstawie tego kryterium 50 punktów byo przyznawane proporcjonalnie, w zale noci do ró nicy midzy cakowit liczb oferowanych
rocznie godzin w ocenianej ofercie (Ho) z jednej strony, a redni cakowitej liczby
godzin oferowanych na ka dy rok w ka dej z ofert, które uznano za dopuszczalne
(Hm) z drugiej strony. Wynik równy redniej Hm nale ao uzna za zadowalajcy
i zasugujcy na 40 punktów (czyli 80% puapu wynoszcego 50 punktów). Zgodnie
ze specy kacj przekroczenie tego progu Hm o 12,5% byo premiowane dodatkowymi
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punktami, przy zachowaniu puapu 50 punktów. Natomiast wynik ni szy od tego
progu Hm o ponad 12,5% skutkowa odjciem punktów, a do poziomu 30 punktów,
które stanowiy minimum powodujce odrzucenie.
17. Ponadto specy kacja stanowia, e rednia cena za godzin ka dej z ofert nie moga,
pod grob odrzucenia, by ni sza ni rednia cena za godzin ustalona przez Union
générale belge de nettoyage (belgijski ogólny zwizek rm sprztajcych, zwany dalej
„UGBN”) w odniesieniu do kategorii 1A w cenie wytworzenia, obowizujcej w dniu
zo enia oferty. W dniu 1 lipca 2004 r. ta rednia cena za godzin bya ustalona na
19,6962 EUR.
18. W dniu 23 czerwca 2004 r. specy kacja dotyczca omawianego przetargu zostaa
skierowana do kandydatów.
19. W dniu 23 lipca 2004 r. Belfass SPRL, skar ca, zo ya dwie oferty dotyczce odpowiednio ka dej z dwóch czci zamówienia, które miay by udzielone w ramach
przetargu UCA-033/04. Cakowita kwota rocznej ceny podana w ofercie skar cej
dotyczcej czci nr 1 wynosia 234 059,67 EUR.
20. Pismem z dnia 13 padziernika 2004 r. Rada powiadomia skar c o odrzuceniu obu jej
ofert z nastpujcych wzgldów: „[…] W odniesieniu do czci [nr] 1, wyliczenie redniej ceny za godzin zawarte w Pastwa ofercie daje wynik poni ej minimum UGBN,
ustalonego na 19,6962 EUR w dniu [1 lipca 2004 r.]. W odniesieniu do czci [nr] 2, Pastwa oferta nie uzyskaa wymaganej minimalnej liczby punktów za jako , udzielanych
przez komisj przetargow zgodnie z kryteriami okrelonymi w specy kacji […]”.
21. W dniu 15 padziernika 2004 r. skar ca zwrócia si do Rady o dodatkowe, szczegóowe informacje w odniesieniu do warunków odrzucenia jej oferty dotyczcej
czci nr 2.
22. W dniu 22 padziernika 2004 r. Rada udzielia jej odpowiedzi, podajc w szczególnoci, i :
„[…] Pastwa oferta, zawierajca liczb godzin mniejsz o 20% od redniej liczby
godzin wszystkich ofert, zostaa zatem odrzucona na tym etapie, zgodnie z zapisem
zawartym na stronie 2”.

Przebieg post powania i dania stron
23. Wnioskiem zarejestrowanym w sekretariacie Sdu w dniu 23 grudnia 2004 r. skarca wniosa skarg w niniejszej sprawie.
24. Na podstawie sprawozdania sdziego sprawozdawcy Sd (pita izba) postanowi
otworzy procedur ustn.
25. W dniu 13 grudnia 2006 r. w odpowiedzi na wniosek Sdu z dnia 28 listopada 2006 r.
o przedo enie dokumentów, w ramach rodków organizacji postpowania, Rada
przekazaa Sdowi ogoszenie o zamówieniu i specy kacj warunków zamówienia
dotyczce przetargu UCA-033/04, a tak e oryginalne sprawozdanie z oceny (wersj
nie poufn) dotyczce tego przetargu.
26. Na rozprawie w dniu 21 czerwca 2007 r. wysuchano wystpie stron i ich odpowiedzi na zadane przez Sd pytania.
27. Skar ca wnosi do Sdu o:
- stwierdzenie dopuszczalnoci i zasadnoci skargi;
- stwierdzenie niewa noci decyzji Rady z dnia 13 padziernika 2004 r. o nierozpatrzeniu w sposób pozytywny jej dwóch ofert zo onych w zwizku z przetargiem UCA-033/04;
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-

zasdzenie od Rady odszkodowania za szkod ocenian na 1 481 317,65 EUR,
powikszon o odsetki w wysokoci 7 % rocznie;
obci enie Rady caoci kosztów.

28. Rada wnosi do Sdu o:
- odrzucenie skargi jako niedopuszczalnej w zakresie czci nr 2;
- stwierdzenie, e skarga o stwierdzenie niewa noci jest bezzasadna;
- stwierdzenie, e danie odszkodowania jest bezzasadne;
- obci enie skar cej kosztami.

W przedmiocie dopuszczalnoci skargi na decyzj z dnia 13 pa dziernika 2004 r.
w zakresie cz ci nr 2
Argumenty uczestników
29. Rada, nie podnoszc o cjalnie zarzutu niedopuszczalnoci, utrzymuje, e skarga na
decyzj z dnia 13 padziernika 2004 r., w zakresie dotyczcym czci nr 2, jest niedopuszczalna. Twierdzi ona, e skar ca nie kwestionuje samej decyzji o wykluczeniu
z przetargu, lecz zgodno z prawem decyzji Rady o umieszczeniu w specy kacji
kryterium, które doprowadzio do wykluczenia skar cej, tj. redniej cakowitej liczby godzin oferowanych przez oferentów.
30. Na rozprawie Rada stwierdzia, e z orzecznictwa Trybunau wynika, i osoba, która
uwa a, e specy kacja danego zamówienia, w ksztacie okrelonym w decyzji instytucji zamawiajcej, jest dla niej dyskryminacyjna i niekorzystna, nie mo e czeka z zaskar eniem tej decyzji, w którym powoa si wanie na dyskryminacyjny charakter tej
specy kacji, na dorczenie decyzji o udzieleniu tego zamówienia, je eli maj nie by
zagro one cele w zakresie szybkoci dziaania i wydajnoci dyrektywy Rady 89/665/
EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszcych si do stosowania procedur odwoawczych
w zakresie udzielania zamówie publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz.U.
L 395, s. 33) w brzmieniu zmienionym przez dyrektyw 92/50 (wyrok Trybunau z dnia
12 lutego 2004 r. w sprawie C-230/02 Grossmann Air Service, Rec. s. I-1829, pkt 37).
31. Tymczasem Rada uwa a, e poniewa specy kacja zostaa skierowana do ka dego
z kandydatów z osobna, a zatem równie do skar cej, w dniu 23 czerwca 2004 r., dwumiesiczny termin wyznaczony na zakwestionowanie zgodnoci z prawem decyzji
o zamieszczeniu w niej wspomnianego kryterium upyn ju w czasie, gdy skadano
niniejsz skarg.
32. Skar ca opiera si gównie na tym, e specy kacja nie jest aktem podlegajcym zaskar eniu w rozumieniu art. 230 WE. Chodzi bowiem o akt przygotowawczy o charakterze generalnym, a zgodnie z utrwalonym orzecznictwem tego rodzaju akt, bez
wzgldu na to, w jakiej chwili zostanie on wydany, nigdy nie mo e by przedmiotem
skargi o stwierdzenie niewa noci.
33. Podnosi ona równie , e specy kacja warunków zamówienia jest skierowana do
wszystkich przedsibiorstw, które nale  do kategorii okrelonej w sposób ogólny
i abstrakcyjny i maj zamiar ubiega si o udzielenie im zamówienia publicznego.
W niniejszym przypadku specy kacja nie bya ani decyzj, której ona bya adresatem, ani te decyzj, która jej dotyczya bezporednio i indywidualnie. Wyciga
z tego wniosek, e jedynie skarga na decyzj o udzieleniu zamówienia bya w stanie umo liwi jej zakwestionowanie zgodnoci z prawem kryterium zamieszczonego
w specy kacji, dotyczcego cakowitej liczby godzin oferowanych przez oferentów.
34. Posikowo skar ca podnosi, w odniesieniu do specy kacji, zarzut niezgodnoci
z prawem w rozumieniu art. 241 WE.
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Ocena Sdu
35. Na wstpie Sd stwierdza, e stanowisko Rady polega na kwestionowaniu dopuszczalnoci skargi w niniejszej sprawie z tego powodu, e zdaniem tej instytucji dotyczy
ona w rzeczywistoci wycznie specy kacji stanowicej zaskar alny akt, którego
zgodno z prawem nie zostaa zakwestionowana w terminie.
36. Nale y jednak stwierdzi , e stwierdzenie niewa noci, o które chodzi o w niniejszej
sprawie jest stwierdzeniem niewa noci decyzji Rady z dnia 13 padziernika 2004 r.
o nierozpatrzeniu w sposób pozytywny ofert skar cej zo onych w przetargu i to na
potrzeby tego wniosku o stwierdzenie niewa noci, a zatem tytuem incydentalnym,
skar ca kwestionuje zgodno specy kacji z prawem.
37. Powstaje w ten sposób pytanie nie o dopuszczalno skargi o stwierdzenie niewa noci ze wzgldu na to, e dotyczy ona specy kacji, lecz o dopuszczalno zarzutu niezgodnoci z prawem tego dokumentu, podniesionego w ramach tej skargi
o stwierdzenie niewa noci.
38. Aby orzec w tej kwestii nale y ustali , czy dokument przetargowy, taki jak sporna
specy kacja, jest aktem, który mo e by przedmiotem skargi bezporedniej z art. 230
akapit czwarty WE, jak tego chce Rada, a zatem czy skar ca powinna bya wystpi
przeciwko tej specy kacji na podstawie tego postanowienia w terminie dwóch miesicy okrelonym w pitym akapicie tego postanowienia.
39. Na mocy postanowie art. 230 akapit czwarty WE, ka da osoba zyczna lub prawna
mo e wnie skarg na decyzje, których jest adresatem oraz na decyzje, które mimo
przyjcia w formie rozporzdzenia lub decyzji skierowanej do innej osoby, dotycz
jej bezporednio i indywidualnie.
40. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem osoba zyczna lub prawna, która nie jest adresatem aktu, ma prawo twierdzi , e akt dotyczy jej indywidualnie w rozumieniu
art. 230 akapit czwarty WE jedynie wtedy, gdy akt ten dotyczy jej z uwagi na okrelone, waciwe jej cechy lub sytuacj faktyczn, która wyró nia j sporód wszystkich
innych osób i indywidualizuje w sposób analogiczny do adresata decyzji (wyroki
Trybunau z dnia 15 lipca 1963 r. w sprawie 25/62 Plaumann przeciwko Komisji,
Rec. s. 197, 223; z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie C-50/00 P Unión de Pequeños
Agricultores przeciwko Radzie, Rec. s. I-6677, pkt 36 i z dnia 1 kwietnia 2004 r.
w sprawie Komisja przeciwko C-263/02 P Jégo-Quéré, Rec. s. I-3425, pkt 45).
41. W niniejszym przypadku Sd uwa a, e nie mo na uzna , i sporna specy kacja
dotyczy skar cej indywidualnie.
42. Po pierwsze, Sd uwa a, e wbrew temu, co twierdzi Rada, fakt, i specy kacja zostaa w dniu 23 czerwca 2004 r. skierowana indywidualnie do ka dego z uprzednio
wybranych kandydatów, a wic i do skar cej, w ramach przetargu ograniczonego,
nie mo e indywidualizowa skar cej w rozumieniu art. 230 akapit czwarty WE.
Specy kacja, podobnie jak wszelkie dokumenty przetargowe wydane przez Rad,
w których skad ona wchodzi, ma bowiem zastosowanie do sytuacji okrelonych
w sposób obiektywny i rodzi skutki prawne w odniesieniu do kategorii osób okrelonych w sposób generalny i abstrakcyjny. Zatem ma ona charakter generalny i nie
mo na uzna , e przekazanie jej przez instytucj zamawiajc indywidualnie ka demu z uprzednio wybranych przedsibiorstw pozwala na zindywidualizowanie,
w rozumieniu art. 230 akapit czwarty WE, ka dego z tych przedsibiorstw w stosunku do kogokolwiek innego.
43. Po drugie, Rada niesusznie opiera si na wyroku Grossmann Air Service, przywoanym w pkt 30 powy ej, w celu wykazania, e skar cej przysugiwao prawo zaskarenia spornej specy kacji. Nale y bowiem przypomnie , e ten wyrok Trybunau
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wydano w nastpstwie pytania prejudycjalnego dotyczcego wykadni art. 1 ust. 3
i art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/665. Za, czego nie kwestionuje Rada, przepisy
dyrektywy 89/665 z pón. zm. obowizuj tylko pastwa czonkowskie, lecz nie instytucje wspólnotowe. Ponadto, jak Rada przyznaa na rozprawie, nale y stwierdzi ,
e, wspólnotowe przepisy z dziedziny udzielanych przez instytucje wspólnotowe zamówie publicznych na usugi, majce zastosowanie w niniejszym przypadku, nie
zawieraj adnych postanowie podobnych do przepisów znajdujcych si w dyrektywie 89/665. Sd stwierdza wreszcie, e w odró nieniu od okolicznoci faktycznych le cych u podstaw sporu w postpowaniu przed sdem krajowym w sprawie
Grossmann Air Service, przywoanej w pkt 30 powy ej, w niniejszym przypadku
znajdujce si w specy kacji kryterium kwestionowane przez skar c nie uniemo liwio jej skutecznego wzicia udziau w spornym postpowaniu przetargowym.
Wrcz przeciwnie, z informacji zawartych w aktach sprawy wynika, e skar ca,
z tego samego tytuu jak pozostali kandydaci umieszczeni na licie sporzdzonej po
etapie preselekcji, bya w stanie zo y ofert dotyczc czci nr 2. Zatem w wyniku
toku rozumowania per analogiam, do celów dokonania oceny dopuszczalnoci skargi
w niniejszej sprawie w zakresie dotyczcym czci nr 2, nie mo na skorzysta z wykadni przepisów dyrektywy 89/665 z pón. zm. udzielonej przez Trybuna w wyroku
Grossmann Air Service, przywoanym w pkt 30 powy ej.
44. Z powy szych rozwa a wynika, e poniewa sporna specy kacja nie dotyczya indywidualnie skar cej, nie przysugiwao jej prawo do wniesienia skargi o stwierdzenie niewa noci tej specy kacji na podstawie art. 230 akapit czwarty WE. Zatem
Rada niesusznie podnosi zaskar alno tej specy kacji przez skar c w celu przeciwstawienia si temu, e skar ca kwestionuje w ramach niniejszej sprawy, tytuem
incydentalnym, zgodno z prawem tego dokumentu.

Co do istoty
W przedmiocie skargi na decyzj z dnia 13 pa dziernika 2004 r. w zakresie czci nr 1
Argumenty uczestników
45. Na poparcie swojej skargi o stwierdzenie niewa noci decyzji z dnia 13 padziernika 2004 r. w zakresie czci nr 1 skar ca wysuwa jeden zarzut, oczywistego
bdu w ocenie.
46. Zasadniczo skar ca utrzymuje, e Rada popenia oczywisty bd w ocenie, gdy nie
dopenia obowizku dokonania starannej analizy jej oferty dotyczcej czci nr 1.
47. Wbrew wnioskom wycignitym przez Rad skar ca twierdzi bowiem, e rednia
cena za godzin w jej ofercie wynosia 22,123 EUR, a wic przekraczaa minimaln
redni cen za godzin w wysokoci 19,6962 EUR, ustalonej przez UGBN.
48. Skar ca przyznaje wprawdzie, e ten popeniony przez Rad bd wi e si z pomyk w dodawaniu, która wkrada si do jej oferty przy cakowitej sumie kategorii
A, B, C i D (234 059,67 EUR zamiast 271 811,67 EUR).
49. Jednak e uwa a ona, e zgodnie z zasad dobrej administracji przy dokonywaniu
analizy jej oferty Rada powinna bya si upewni , e analizowana oferta nie zawiera
takiej oczywistej omyki, któr moga poprawi z wasnej inicjatywy.
50. Zauwa a ona, e zwyke sprawdzenie obliczenia pozwolioby Radzie stwierdzi ,
e prawidowa cena za godzin zawarta w jej ofercie miaa minimaln wysoko
20,92 EUR, jak wynika to w sposób jasny i dokadny ze strony 40 oferty.
51. Skar ca uwa a, e przynajmniej, skoro wspomniana omyka bya oczywista, a jej
sprostowanie nie spowodowaaby zmiany ani warunków zamówienia, ani pocztkowej oferty, Rada moga, zgodnie z art. 99 rozporzdzenia nansowego i postanowieniami art. 10 spornej specy kacji skorzysta z prawa nawizania z ni kontaktu.
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52. Skar ca uwa a, e, wbrew twierdzeniom Rady, nie mo na skorzysta w niniejszym
przypadku z wniosków wysnutych przez Sd w wyroku z dnia 8 maja 1996 r. w sprawie T-19/95 Adia interim przeciwko Komisji, Rec. s. II-321, pkt 47. Podnosi ona bowiem, e w tamtym wyroku chodzio o pojawiajcy si systematycznie bd rachunkowy, który by trudny do wykrycia przez instytucj zamawiajc. Za w niniejszym
przypadku skar ca uwa a, e omawiany bd jest zwyk pomyk w dodawaniu
kategorii A, B, C i D, któr to pomyk Rada moga atwo wykry i poprawi .
53. Podobnie, skar ca twierdzi, e Rada nie mo e utrzymywa , e nie zauwa ya tej
omyki, skoro poprawna, a zatem poprawiona cena cakowita guruje w porównawczych ocenach, „zwykej” i „teoretycznej”, jej oferty, zaczonych do odpowiedzi na
skarg.
54. Ponadto utrzymuje ona, e ogólna zasada sformuowana przez Trybuna w wyroku
z dnia 13 lipca 1972 r. w sprawie 90/71 Bernardi przeciwko Parlamentowi, Rec.
s. 603, pkt 10, w myl której strona nie mo e powoa si przed Trybunaem na
nieprawidowoci, które mogy by skutkiem jej wasnego zachowania, równie nie
ma zastosowania w jej przypadku. Zauwa a ona bowiem, e jej zachowanie ani nie
miao na celu wprowadzenia w bd, ani nie le ao u podstaw bdu popenionego
przez Rad. Dodaje ona, e nie miaa adnego interesu w tym, by jej omyka, w tym
przypadku zwyky nieumylny bd rachunkowy, nie zostaa poprawiona.
55. Co wicej, w odpowiedzi na argumentacj Rady skar ca utrzymuje, e je eli powiadomienie, o którym mowa w art. 100 rozporzdzenia nansowego, przyznaje odrzuconemu oferentowi prawo do zwrócenia uwagi instytucji zamawiajcej na ewentualne bdy w ocenie, które mogy spowodowa nieprawidow ocen jego oferty,
to zasada dobrej administracji i zasada przejrzystoci nakadaj na instytucj zamawiajc obowizek wyranego poinformowania adresata, w tym powiadomieniu,
o istnieniu tego prawa. Tymczasem skar ca uwa a, e Rada w swoim pimie z dnia
13 padziernika 2004 r. nie poinformowaa jej wcale o istnieniu takiego prawa. Skutkuje to naruszeniem zasady równego traktowania.
56. Wyciga ona z tego wniosek, i popeniony przez Rad bd, jeli chodzi o obliczenie
redniej ceny za godzin z jej oferty w zakresie czci nr 1 wynika z braku starannej
analizy tej oferty przez Rad, i e w zwizku z tym ostateczna decyzja o odrzuceniu
tej oferty obarczona jest szczególnie powa nym oczywistym bdem w ocenie.
57. Rada odpiera, e rednia cena za godzin, jak wynika z zapisów specy kacji warunków zamówienia, jest równa cakowitej cenie rozpatrywanej oferty, podzielonej
przez cakowit liczb godzin zamieszczon w tej ofercie. Rada twierdzi, e z tego
wanie powodu ograniczya si do wykonania obliczenia, na podstawie tej cakowitej ceny referencyjnej w wysokoci 234 059,67 EUR, wskazanej przez skar c
w jej ofercie.
58. Rada jest zdania, e nie nale ao do niej sprawdzenie sumy kategorii A, B, C i D,
znajdujcej si w ofercie skar cej i odkrycie przy tym, e prawidowa cakowita
cena wynosi 271 811,67 EUR zamiast 234 059,67 EUR. Podobnie Rada uwa a, e
danych znajdujcych si w porównawczych ocenach, „zwykej” i „teoretycznej”,
spornej oferty, zaczonych do odpowiedzi na skarg, nie mo na przyj do celów
wykazania, e zauwa ya ona t pomyk na etapie analizowania tej oferty. Oceny
te sporzdzono bowiem na etapie przygotowania odpowiedzi na skarg w niniejszej sprawie.
59. Dodaje, e instytucja zamawiajca mo e nawiza kontakt z oferentem jedynie w celu
wezwania go do poprawienia oczywistych omyek. Za jest ona zdania, e w niniejszym przypadku pomyka bya na tyle nieoczywista, e nie moga jej wykry .
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60. Ponadto Rada powouje si na ogóln zasad prawa, uznan przez Trybuna w wyroku w sprawie Bernardi przeciwko Parlamentowi, przywoanym w pkt 54 powy ej,
zgodnie z któr strona nie mo e powoywa si przez Trybunaem na nieprawidowoci, które mogy by wynikiem jej wasnego zachowania.
61. Podobnie, uwa a ona, e nawet gdyby powinna bya wykry omawian omyk, nie
miaa mo liwoci, nie nara ajc si na naruszenie przepisów art. 99 rozporzdzenia
nansowego i art. 148 ust. 3 szczegóowych zasad wykonania, nawizania kontaktu
z oferentem, by wezwa go do poprawienia tej omyki. Powouje si przy tym w szczególnoci na wyrok w sprawie Adia interim przeciwko Komisji, przywoany w pkt 52
powy ej.
62. Wreszcie Rada uwa a, e jednym z celów powiadomienia, o którym mowa w art. 100
rozporzdzenia nansowego, nastpujcego po udzieleniu zamówienia i poprzedzajcego podpisanie umowy jest umo liwienie odrzuconemu oferentowi zwrócenia uwagi
instytucji zamawiajcej na ewentualne bdy w ocenie, które mogy spowodowa nieprawidow ocen oferty. Tymczasem zwraca uwag, e skar ca wcale nie zareagowaa po otrzymaniu pisma z dnia 13 padziernika 2004 r., informujcego j o powodach odrzucenia jej oferty w zakresie czci nr 1.
Ocena Sdu
63. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Rada dysponuje szerokim zakresem uznania
w odniesieniu do tego, jakie elementy uwzgldni w celu podjcia decyzji o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu, a kontrola Sdu powinna si ogranicza do
sprawdzenia, czy nie zachodzi powa ny i oczywisty bd (wyrok Trybunau z dnia
23 listopada 1978 r. w sprawie 56/77 Agence européenne d’intérims przeciwko Komisji, Rec. s. 2215, pkt 20; wyroki Sdu Adia interim przeciwko Komisji, przywoane w pkt. 52 powy ej, pkt 49 i z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie T-139/99 AICS
przeciwko Parlamentowi, Rec. s. II-2849, pkt 39).
64. Ponadto na mocy przepisów art. 148 szczegóowych zasad wykonania, po otwarciu
ofert, w przypadku, gdy po otwarciu ofert wymagane s jakie wyjanienia w zwizku z ofert, lub je eli oczywiste omyki w ofercie wymagaj skorygowania, instytucja zamawiajca mo e na zasadzie wyjtku skontaktowa si z oferentem.
65. W niniejszym przypadku nale y sprawdzi , czy popeniona przez skar c omyka,
czyli bd w dodawaniu, który wkrad si do jej oferty przy cakowitej sumie kategorii A, B, C i D (234 059,67 EUR zamiast 271 811,67 EUR), bya oczywist omyk,
któr Rada powinna bya zauwa y .
66. W tym wzgldzie Sd stwierdza po pierwsze, e metoda obliczania ceny za godzin
w ofercie nie wymagaa od Rady obliczenia na nowo sumy kategorii A, B, C i D. To,
e obliczenia redniej ceny za godzin nale ao dokonywa na podstawie cakowitej
ceny podanej w ofercie i cakowitej liczby oferowanych godzin wiadczenia usugi,
równie podanych przez skar c w ofercie, nie jest bowiem kwestionowane.
67. Po drugie, nie mo na absolutnie uzna w lad za skar c, e waciwa cena za godzin w jej ofercie wynosia minimaln kwot w wysokoci 20,92 EUR, która to
suma bya podana jasno i wyranie na s. 40 oferty i e z tego powodu Rada powinna
bya zastanowi si nad zaistnieniem prawdopodobnej pomyki w obliczeniach redniej ceny za godzin w ofercie skar cej. Sd stwierdza bowiem, e wskazana suma,
znajdujca si na s. 40 oferty skar cej znajdowaa si w kategorii E, która odnosia
si wyranie do ceny za godzin dodatkowych prac, wykonywanych na danie przez
personel sprztajcy „w dni robocze (od poniedziaku do pitku) w godz. od 6:00 do
22:00”. W ten sposób podana wysoko ceny za godzin, wynoszca 20,92 EUR,
dotyczya wic szczególnego rodzaju wiadcze, tj. prac dodatkowych, a w zwizku
z tym ró nych od usug okrelonych w kategoriach A, B, C i D.
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68. Po trzecie, wbrew temu, co twierdzi skar ca, nie nale y uwa a , e tabele ocen,
„zwykej” i „teoretycznej”, przedo one przez Rad w zaczeniu do odpowiedzi na
skarg w niniejszej sprawie dowodz, i Rada wiedziaa o popenionej przez skarc omyce. Z pism Rady wynika bowiem jasno, e sporzdzia ona te tabele na
potrzeby niniejszego postpowania przed sdem. Ponadto Sd stwierdza, e skar ca
nie wykazaa, i byo inaczej.
69. Co wicej, wbrew temu, co twierdzi skar ca, Sd uwa a, e nie mo na zarzuci
Radzie tego, e nie poinformowaa ona na etapie powiadomienia, o którym mowa
w art. 100 rozporzdzenia nansowego, o prawie skar cej do zwrócenia uwagi instytucji zamawiajcej na ewentualne bdy w ocenie, które mogy spowodowa nieprawidow ocen jej oferty. Zgodnie z orzecznictwem w braku wyranego przepisu prawa
wspólnotowego nie mo na bowiem uzna , e na administracyjnych lub sdowniczych
organach Wspólnoty ci y ogólny obowizek informowania jednostek o dostpnych
drogach odwoania oraz o warunkach, na jakich mog z nich skorzysta (postanowienie Trybunau z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie C-153/98 P Guérin automobiles przeciwko Komisji, Rec. s. I-1441, pkt 15 i wyrok Sdu z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie T-145/98 ADT Projekt przeciwko Komisji, Rec. s. II-387, pkt 210). Tymczasem
w niniejszym przypadku Sd stwierdza, e art. 100 rozporzdzenia nansowego nie
przewidywa w wyrany sposób takiego obowizku.
70. W ka dym razie nale y stwierdzi , e gdy skar ca otrzymaa pismo Rady z dnia
13 padziernika 2004 r., kiedy to przedsiwzia kroki, by zwróci si o wyjanienia
w odniesieniu do warunków odrzucenia jej oferty w zakresie czci nr 2, nie poczynia ona adnych uwag co do istnienia oczywistego bdu w obliczeniach w ofercie
dotyczcej czci nr 1.
71. Z powy szych uwag wynika, e omyka popeniona przez skar c nie bya oczywista w rozumieniu art. 148 ust. 3 szczegóowych zasad wykonania. W zwizku z tym
nie mo na zarzuci Radzie, e nie zwrócia uwagi na t omyk, a nastpnie, e jej nie
sprostowaa lub przynajmniej nie skontaktowaa si ze skar c w celu umo liwienia
jej sprostowania tej pomyki.
72. W zwizku z tym zarzut popenienia przez Rad w decyzji z dnia 13 padziernika
2004 r. w zakresie czci nr 1 oczywistego bdu w ocenie jest bezzasadny. Tym samym nale y odrzuci skarg o stwierdzenie niewa noci wniesion na decyzj z dnia
13 padziernika 2004 r. w zakresie czci nr 1.
W przedmiocie skargi na decyzj z dnia 13 pa dziernika 2004 r. w zakresie czci nr 2
Argumenty uczestników
73. Na poparcie swojej skargi na decyzj z dnia 13 padziernika 2004 r. w zakresie czci
nr 2 skar ca podnosi trzy zarzuty, odpowiednio, naruszenia ogólnej zasady dobrej
administracji, oczywistego bdu w ocenie oraz naruszenia zasady niedyskryminacji. Ponadto na etapie repliki skar ca podniosa czwarty zarzut, i ze wzgldu na
brak nawizania z ni kontaktu przez odrzuceniem jej oferty Rada naruszya przepisy
art. 139 ust. 1 szczegóowych zasad wykonania.
74. Skar ca utrzymuje zasadniczo, e trzy pierwsze zarzuty, odpowiednio, naruszenia
ogólnej zasady dobrej administracji, zasady niedyskryminacji i popenienia oczywistego bdu w ocenie s zasadne, poniewa jej oferta dotyczca czci nr 2 zostaa
odrzucona w sposób automatyczny, bez poddania dalszej analizie, z tego tylko powodu, e cakowita liczba godzin pracy zapisana w tej ofercie bya ni sza o wicej ni
12,5% od redniej cakowitej liczby godzin oferowanych w zo onych ofertach.
75. Po pierwsze, skar ca jest zdania, e z podobnych powodów kryterium wyboru zamieszczone w specy kacji, dotyczce redniej cakowitej sumy oferowanych godzin,
na którym Rada opara si odrzucajc jej ofert, bez dalszej analizy, narusza zasad
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dobrej administracji i jest obarczone oczywistym bdem w ocenie. Kryterium to prowadzi bowiem do faworyzowania ofert, które zawieraj wikszy godzinowo zakres
wiadcze, ni jest to rzeczywicie niezbdne i które s w zwizku z tym dro sze.
76. W tym wzgldzie, po pierwsze, skar ca twierdzi, e to przyjte przez Rad kryterium nie pozwala oceni w sposób obiektywny tego, co jest niezbdne do wykonania
danych usug. Po pierwsze, przypomina ona, e od dnia 1 stycznia 1998 r. zajmowaa si ona, w sposób cakowicie zadowalajcy Rad, sprztaniem i konserwacj
budynku, którego dotyczya cz nr 2, w oparciu o cakowit liczb godzin równowa n z liczb podan w jej ofercie. Za, cho przyznaje ona oczywicie, e Rada
nie moga bra pod uwag tego dowiadczenia, to uwa a, e pozwala ono po prostu
wykaza w sposób obiektywny, i cakowita liczba godzin niezbdna do wykonania
danych usug, w równowa nych zreszt warunkach, bya ni sza, ni liczba zawarta
w ofercie, któr ostatecznie wybrano, a zatem e stosowane przez Rad kryterium
stanowio zacht do przeszacowania tej liczby godzin.
77. Z drugiej strony uwa a ona, e oceny rozmiaru wymaganych wiadcze nie mo na
w sposób rozsdny uzale nia od ofert samych oferentów, gdy mogli oni mie interes, porozumiawszy si midzy sob, w sztucznym wyolbrzymieniu rozmiaru oferowanych wiadcze. Wreszcie, liczba godzin pracy nie mo e stanowi gównego kryterium pozwalajcego oceni jako pracy, któr nale ao wykona . W tej ostatniej
kwestii skar ca zauwa a, e gdyby sztucznie podniosa liczb oferowanych godzin,
jej oferta nie zostaaby odrzucona z urzdu.
78. Po drugie, skar ca podnosi, e Rada nie mo e opiera swojej argumentacji na tym,
e chocia wygrywajca oferta bya o 3,7% dro sza od jej oferty, oferowano w niej
liczb godzin wiksz o 25,2% w stosunku do oferty skar cej. Po pierwsze powtarza
ona bowiem swoje stwierdzenie, e cakowita liczba oferowanych przez wygrywajcego godzin bya wy sza, ni ilo godzin rzeczywicie potrzebnych do wykonania, na
wymaganych warunkach w zakresie jakoci, prac okrelonych w specy kacji. Zatem
z powodu tego przeszacowania oferowanych przez wykonawc wiadcze wyniky
straty dla Rady i wspólnoty, która j nansuje. Po drugie, dodaje, e w rzeczywistoci
wybrany oferent nie wiadczy cakowitej liczby godzin podanych w swojej ofercie, co
jej zdaniem potwierdza, e oferowana przez ni liczba godzin odpowiadaa temu, co
byo niezbdne do posprztania pomieszcze, których dotyczya cz nr 2.
79. Po drugie, skar ca utrzymuje, e przyjte kryterium wyboru jest dyskryminacyjne,
poniewa powoduje ono odrzucenie z urzdu, bez poddania dalszej analizie, ofert
obiektywnie korzystnych dla Rady w aspekcie nansowym, a cakowicie zadowalajcych w aspekcie jakociowym.
80. Po trzecie, skar ca utrzymuje, e Rada naruszya przepisy art. 139 ust. 1 szczegóowych zasad wykonania. Uwa a ona bowiem, e przed odrzuceniem jej oferty z powodu
ra co niskiej cakowitej oferowanej liczby wiadczonych godzin Rada powinna bya
podda t ofert sprawdzeniu na zasadzie kontradyktoryjnoci, na warunkach okrelonych w art. 139 ust. 1 szczegóowych zasad wykonania. Ponadto z orzecznictwa
wynika, e odrzucenie z urzdu ra co niskich ofert, w momencie, gdy jest ono oparte na stosowaniu kryterium matematycznego, jest zakazane (wyrok Trybunau z dnia
22 czerwca 1989 r. w sprawie 103/88 Fratelli Costanzo, Rec. s. I-1839).
81. Rada przypomina, e w myl orzecznictwa udzielenie zamówienia oferentowi, który
zo y najkorzystniejsz ekonomicznie ofert nie oznacza, e wygrywajca oferta
musi koniecznie by najtasza.
82. Dodaje, e regularna organizacja przetargów ma w szczególnoci na celu wykazanie,
e co mo e by zrobione lepiej lub e mo na robi wicej. Na konkurencyjnym
rynku rednia cakowitej liczby oferowanych przez wszystkich oferentów godzin
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odpowiada w sposób prawdopodobny wiarygodnemu i opartemu na solidnych podstawach szacunkowi rodków niezbdnych do waciwego wykonania usug pod
wzgldem jakociowym. Rada jest bowiem zdania, e przy wikszej liczbie godzin
powiconych na sprztanie uzyskuje si wy sz jego jako . Za w niniejszym przypadku Rada stwierdza, e podczas gdy wygrywajcy wykonawca zo y ofert dro sz
o 3,7% od oferty skar cej, to oferowa za to 25,2% wicej godzin pracy, ni skarca. Ponadto nale y zauwa y , e o ile kryterium ceny byo warte 50% w ramach
oceny ofert, to kwestionowane kryterium dotyczce cakowitej liczby oferowanych
godzin odpowiadao jedynie 25% cakowitej liczby mo liwych do uzyskania punktów. Zatem wygrywajca oferta bya korzystniejsza ekonomicznie, a z kolei usugi
skar cej byy du o dro sze. Co wicej, Rada twierdzi, e karty do rejestrowania
czasu pracy personelu sprztajcego wykonawcy wykazuj, e wiadczone usugi
odpowiadaj zobowizaniom wynikajcym z warunków zamówienia.
83. Jeli chodzi o twierdzenia skar cej dotyczce ryzyka, e oferenci dziaali w porozumieniu, zmawiajc si midzy sob w celu sztucznego wywindowania rozmiarów
wiadcze, Rada wzywa skar c, je eli ma ona na to dowody, by zwrócia si do
organów waciwych do spraw konkurencji.
84. Jeli chodzi o trzeci zarzut, naruszenia zasady niedyskryminacji, Rada przedkada,
e zasada ta nie pozwalaa jej przy wyborze oferenta na wzicie pod uwag jakoci
usug wiadczonych uprzednio przez skar c.
85. Wreszcie, Rada utrzymuje, e poniewa czwarty zarzut, naruszenia art. 139 ust. 1
szczegóowych zasad wykonania zosta podniesiony przez skar c na etapie repliki, jest on nowy, a zatem niedopuszczalny. W ka dym razie Rada uwa a, e oferta
skar cej nie bya ra co niska. Zasadniczo twierdzi ona bowiem, e przestrzeganie okrelonej w art. 139 ust. 1 szczegóowych zasad wykonania kontradyktoryjnej
procedury na wypadek pojawienia si ra co niskiej oferty wymagane jest jedynie
w przypadku, gdy dotyczy to ceny tej oferty. Tymczasem zauwa a ona, e chocia
skar ca oferowaa cakowit liczb godzin ni sz o 25,2% w stosunku do wygrywajcej oferty, jej cena bya jedynie o 3,7% ni sza od ceny wygrywajcego. Zatem
uwa a ona, e usugi skar cej byy znacznie dro sze od usug wygrywajcego
wykonawcy.

Ocena Sdu
86. Zanim dokona si analizy zasadnoci skargi o stwierdzenie niewa noci na decyzj
z dnia 13 padziernika 2004 r. w zakresie czci nr 2 nale y po pierwsze orzec w przedmiocie dopuszczalnoci czwartego zarzutu, naruszenia przepisów art. 139 ust. 1 szczegóowych zasad wykonania.
- W przedmiocie dopuszczalnoci czwartego zarzutu, naruszenia przepisów art. 139
ust. 1 szczegóowych zasad wykonania
87. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem z przepisów art. 44 § 1 lit. c) w zwizku z art. 48
§ 2 regulaminu wynika, i skarga musi wskazywa przedmiot sporu oraz zwize
przedstawienie powoanych zarzutów oraz e nie mo na podnosi nowych zarzutów
w toku postpowania, chyba e ich podstaw s okolicznoci prawne i faktyczne ujawnione dopiero w toku postpowania. Jednak e zarzut stanowicy rozszerzenie zarzutu
podniesionego wczeniej w skardze, bezporednio lub porednio, który pozostaje z nim
w cisym zwizku, nale y uzna za dopuszczalny (wyroki Trybunau z dnia 30 wrzenia 1982 r. w sprawie 108/81 Amylum przeciwko Radzie, Rec. str. 3107, pkt 25
i z dnia 19 maja 1983 r. w sprawie 306/81 Verros przeciwko Parlamentowi, Rec.
s. 1755, pkt 9; wyrok Sdu z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie T-216/95 Moles García
Ortúzar przeciwko Komisji, RecFP s. I-A-403 i II-1083, pkt 87).
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88. Ponadto zgodnie z orzecznictwem z art. 139 szczegóowych zasad wykonania wynika, e instytucja zamawiajca ma obowizek umo liwi oferentowi wyjanienie, jak
równie uzasadnienie cech tej oferty, przed jej odrzuceniem, je eli uznaje, e oferta
ta jest ra co niska (wyrok Sdu z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie T-148/04 TQ3
Travel Solutions Belgium przeciwko Komisji, Rec. s. II-2627, pkt 49)
89. W niniejszym przypadku Sd stwierdza, e w pkt 17 skargi skar ca podnosi w szczególnoci na poparcie swojej skargi na decyzj z dnia 13 padziernika 2004 r. w zakresie czci nr 2 naruszenie ogólnej zasady dobrej administracji, zasady niedyskryminacji i oczywisty bd w ocenie ze wzgldu na to, e jej oferta zostaa odrzucona,
bez dalszej analizy, jedynie z tego powodu, e cakowita liczba godzin pracy podana
w tej ofercie bya mniejsza o ponad 12,5% od redniej oferowanej cakowitej liczby godzin. Podobnie, w pkt 26 skargi, skar ca utrzymuje, e zastosowanie tego
kryterium jest dyskryminacyjne, poniewa prowadzi ono do odrzucenia z urzdu,
bez poddanie dalszej analizie, ofert obiektywnie korzystniejszych. Wynika z tego, e
skar ca na etapie skargi wyranie zarzucia Radzie, e odrzucia ona jej ofert bez
dalszej analizy ze wzgldu na jej ra co niski charakter.
90. Z powy szego wynika, e czwarty zarzut, naruszenia art. 139 ust. 1 szczegóowych
zasad wykonania, cho zosta podniesiony w sposób wyrany przez skar c dopiero na etapie repliki, stanowi rozwinicie trzech zarzutów wymienionych w skardze
wszczynajcej postpowanie i ma z nimi cisy zwizek. Nale y zatem stwierdzi , e
zarzut ten jest dopuszczalny.
- W przedmiocie zasadnoci skargi na decyzj z dnia 13 padziernika 2004 r.
w zakresie czci nr 2
91. Jak wskazano w pkt 89 powy ej, trzy zarzuty podniesione na etapie skargi, odpowiednio, naruszenia zasady dobrej administracji, oczywistego bdu w ocenie i naruszenia
zasady niedyskryminacji maj zasadniczo na celu wykazanie, e Rada niesusznie nie
wezwaa skar cej, zanim odrzucia w sposób automatyczny jej ofert ze wzgldu na
ra co niski charakter oferowanej liczby godzin, zgodnie z zasad sprawdzenia na
zasadzie kontradyktoryjnoci, przewidzian w art. 139 ust. 1 szczegóowych zasad
wykonania, eby przedstawia jej ona uzasadnienie, umo liwiajce dostarczenie dowodów na to, e jej oferta ma powa ny charakter. Zatem nale y zbada po pierwsze
czwarty zarzut, naruszenia art. 139 ust. 1 szczegóowych zasad wykonania.
92. W tym wzgldzie nale y po pierwsze ustali , czy pojcie „ra co niska oferta” dotyczy, jak utrzymuje Rada, wycznie kryterium ceny analizowanej przez instytucj zamawiajc oferty, czy te jak zasadniczo twierdzi skar ca, pojcie to dotyczy
równie innych kryteriów oceny ofert.
93. Zgodnie z orzecznictwem, jako e wymogi okrelone w art. 29 ust. 5 dyrektywy
Rady 71/305/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. dotyczcej koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane (Dz.U. L 185, s. 5), w art. 37 ust. 1
dyrektywy 92/50 i w art. 30 ust. 4 dyrektywy 93/37 s zasadniczo identyczne jak
wymogi art. 139 ust. 1 szczegóowych zasad wykonania, poni sze rozwa ania odnosz si równie do wykadni ostatniego z tych przepisów (zob. analogicznie wyrok
Trybunau z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawach poczonych C-285/99 i C-286/99
Lombardini i Mantovani, Rec. s. I-9233, pkt 50).
94. Nale y ponadto zauwa y , e w pkt 67 wyroku w sprawie Lombardini i Mantovani,
przywoanego w pkt 93 powy ej, Trybuna stwierdzi, e bezsporny jest fakt, i art. 30
ust. 4 dyrektywy 93/37/EWG nie zawiera de nicji pojcia „ra co niska oferta” i nie
okrela z góry sposobu obliczania progu odchylenia od normy. W tej samej sprawie rzecznik generalny uzna, e pojcie ra co niskiej oferty nie jest pojciem abstrakcyjnym,
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lecz bardzo dokadnym, które powinno by okrelone dla ka dego zamówienia
w zale noci od konkretnego przedmiotu, który stanowi wiadczenie, o które chodzi
w tym zamówieniu (opinia rzecznika generalnego Ruiza-Jaraba Colomera w sprawie
Lombardini i Mantovani, Rec. s. I-9235, pkt 93 powy ej, pkt 32 i 35).
95. W niniejszym przypadku, po pierwsze, Sd stwierdza, e w rozporzdzeniu nansowym ani w szczegóowych zasadach wykonania nie guruje adna de nicja progu
odchylenia od normy ani pojcia „ra co niska oferta” w rozumieniu art. 139 ust. 1
szczegóowych zasad wykonania. Po drugie, z przepisów tego artykuu nie wynika
wyranie, by pojcie „ra co niska oferta” nie mogo by stosowane do innych kryteriów, ni cena.
96. W zwizku z tym, aby okreli zakres stosowania ratione materiae pojcia „ra co
niska oferta” w rozumieniu art. 139 ust. 1 szczegóowych zasad wykonania nale y
przede wszystkim oprze si na celu tego przepisu.
97. Jak zostao przypomniane w pkt 88 powy ej, na mocy przepisów art. 139 ust. 1
szczegóowych zasad wykonania instytucja zamawiajca ma obowizek, gdy uzna,
e oferta jest ra co niska, umo liwi oferentowi wyjanienie, jak równie uzasadnienie cech tej oferty, zanim j odrzuci. A dokadniej, z orzecznictwa wynika, e zasadnicz spraw jest, by ka dy z oferentów podejrzewanych o zo enie ra co niskiej
oferty mia mo liwo skutecznego przedstawienia swojego punktu widzenia na ten
temat, poprzez umo liwienie mu przedstawienia wszelkich uzasadnie w przedmiocie poszczególnych elementów jego oferty w chwili, gdy znane mu s nie tylko próg
odchylenia od normy, obowizujcy do danego zamówienia oraz fakt, e jego oferta
wydaje si ra co niska, lecz równie konkretne kwestie, które wzbudziy podejrzenia u instytucji zamawiajcej (wyrok w sprawie Lombardini i Mantovani, pkt 93
powy ej, pkt 53). Trybuna orzek te wówczas, e istnienie takiej skutecznej debaty
na zasadzie kontradyktoryjnoci stanowi podstawowy wymóg majcy zapobiec arbitralnoci instytucji zamawiajcej i zagwarantowa konkurencj midzy przedsibiorstwami na zdrowych zasadach (wyrok w sprawie Lombardini i Mantovani, pkt 93
powy ej, pkt 57).
98. Z powy szego wynika, e art. 139 ust. 1 szczegóowych zasad wykonania okrela
podstawowy wymóg dotyczcy udzielania zamówie publicznych, który nakada na
instytucj zamawiajc obowizek sprawdzenia, na zasadzie kontradyktoryjnoci,
ka dej oferty majcej ra co niski charakter, pod wzgldem skadajcych si na ni
elementów, zanim j odrzuci.
99. Nastpnie Sd przypomina, e na mocy art. 97 ust. 2 rozporzdzenia nansowego
zamówienia mo na udzieli albo na podstawie kryterium najni szej ceny, albo poprzez wybranie najkorzystniejszej ekonomicznie oferty oraz e jeli chodzi o ten
drugi sposób, art. 138 ust. 2 szczegóowych zasad wykonania stanowi, e wygrywa
oferta, która przedstawia najkorzystniejsz relacj midzy cen a jakoci, biorc
pod uwag kryteria uzasadnione przedmiotem zamówienia, takie jak podana cena,
warto techniczna, cechy estetyczne i funkcjonalne, cechy dotyczce rodowiska
naturalnego, koszty eksploatacji, rentowno , termin wykonania lub dostawy, usugi
posprzeda ne i wsparcie techniczne.
100 Zatem Sd uwa a, e gdy zamówienia udziela si poprzez wybór najkorzystniejszej
ekonomicznie oferty, podstawowy wymóg, o którym mowa w pkt 98 powy ej ma
zastosowanie nie tylko do kryterium ceny analizowanej oferty, lecz tak e do innych
kryteriów, o których mowa w art. 138 ust. 2 szczegóowych zasad wykonania, je eli
pozwalaj one na okrelenie progu odchylenia od normy, poni ej którego podejrzewa si, e oferta zo ona w ramach danego przetargu jest ra co niska w rozumieniu
art. 139 ust. 1 szczegóowych zasad wykonania.

273

101 Po drugie, nale y oceni , czy w niniejszym przypadku, wobec powy szych rozwaa, Rada miaa obowizek, jak utrzymuje skar ca, przestrzegania procedury sprawdzenia na zasadzie kontradyktoryjnoci, okrelonej w art. 139 ust. 1 szczegóowych
zasad wykonania.
102 W tym wzgldzie Sd zauwa a, e sposób udzielenia spornego zamówienia polega
na wybraniu najkorzystniejszej ekonomicznie oferty. Ponadto bezsporny jest fakt,
e sporód przyjtych kryteriów kryterium redniej cakowitej liczby oferowanych
godzin dotyczyo aspektu jakociowego oferty skar cej i stanowio jeden z poszczególnych elementów oferty w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 97 powy ej. Wreszcie, zgodnie z postanowieniami specy kacji, przytoczonymi w pkt 16
powy ej, kryterium to pozwalao na okrelenie progu odchylenia od normy, poni ej
którego dan ofert automatycznie odrzucano.
103 Za jak wynika z treci pisma Rady z dnia 22 padziernika 2004 r. i jak wyranie
potwierdzia Rada na rozprawie, w odpowiedzi na pytanie Sdu, to wanie na podstawie tego kryterium odrzucono ofert skar cej, jedynie powodu zbyt niskiej cakowitej liczby godzin, podanej w tej e ofercie. Ponadto, nale y stwierdzi , e Rada
nie dokonaa adnego sprawdzenia oferty skar cej na zasadzie kontradyktoryjnoci,
w rozumieniu art. 139 ust. 1 szczegóowych zasad wykonania, zanim nie zostaa ona
automatycznie odrzucona.
104 W tych okolicznociach Rada naruszya przepisy art. 139 ust. 1 szczegóowych zasad
wykonania.
105 Wniosku tego nie podwa a fakt, e jak podnosi Rada w duplice, chocia cakowita
liczba godzin u skar cej bya o 25,2% mniejsza ni w ofercie wygrywajcego, jej cakowita cena bya z kolei ni sza o 3,7% od ceny wygrywajcego. Wystarczy bowiem
ponownie stwierdzi , e jak wynika z pisma Rady z dnia 22 padziernika 2004 r.,
odrzucenie oferty skar cej nastpio wycznie ze wzgldu na zbyt nisk cakowit
liczb godzin, któr podaa w swojej ofercie.
106 Z powy szego wynika, e czwarty zarzut, naruszenia przepisów art. 139 ust. 1 szczegóowych zasad wykonania jest zasadny.
107 W zwizku z tym, bez potrzeby orzekania w przedmiocie trzech pierwszych zarzutów podniesionych na poparcie skargi o stwierdzenie niewa noci, nale y stwierdzi
niewa no decyzji z dnia 13 padziernika 2004 r. w zakresie czci nr 2.

W przedmiocie da odszkodowania
Argumenty uczestników
108 Skar ca uwa a, e niesprawiedliwe odrzucenie przez Rad jej obu ofert wyrzdzio
jej szkod i domaga si jej naprawienia, szacujc j za pomoc pomno enia rocznej
ceny swojej oferty przez czas obowizywania umowy (3 lata) na 1 481 317,65 EUR,
powikszone o odsetki wynoszce 7% rocznie.
109 Jeli chodzi o istnienie uchybienia, utrzymuje ona, e Rada bezsprzecznie dopucia
si powa nego i oczywistego uchybienia, po pierwsze, w zakresie czci nr 1, ze
wzgldu na brak sprawdzenia, czy w jej ofercie wszystko si zgadza, a po drugie,
w zakresie czci nr 2, ze wzgldu na naruszenie przepisów rozporzdzenia nansowego i szczegóowych zasad wykonania.
110 Jeli chodzi o rzeczywisty charakter szkody, skar ca podnosi, e nieprawidowe odrzucenie jej dwóch ofert oznacza znaczc utrat korzyci, zagra ajc jej przetrwaniu.
111 Po pierwsze, pomocniczo, skar ca zwraca si do Sdu, gdyby nie by on przekonany na dany moment do jej da w zakresie odszkodowania za szkod poniesion przez ni na skutek odrzucenia jej ofert, o przyznanie jej w sposób niezwoczny
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tymczasowego odszkodowania w kwocie 500 000 EUR. Po drugie, proponuje ona,
by Sd, zanim wyda ostateczne orzeczenie w przedmiocie wysokoci odszkodowania, wyznaczy biegego ksigowego z zadaniem obliczenia bezporedniej i poredniej korzyci, któr przyniosoby jej udzielenie jej obu zamówie.
112 Jeli chodzi o istnienie zwizku przyczynowego midzy uchybieniem a poniesion
szkod, skar ca jest zdania, e zgodnie z zasad równoci warunków, Sd powinien
zbada , czy poniosaby ona tak sam szkod wobec braku jakiegokolwiek uchybienia ze strony Rady. W tym wzgldzie podnosi ona, e poniewa Rada odrzucia obie
jej oferty z urzdu, taka analiza szkody nie jest w tej chwili mo liwa.
113 Zdaniem skar cej, poniewa Rada nie doczya do swojego pisma oryginalnego
sprawozdania z oceny, Sd nie jest w stanie skontrolowa toku rozumowania Rady
i sprawdzi , na jakiej podstawie jej oferty mogy, nawet przy braku uchybienia ze
strony Rady, zosta w spornym przetargu odrzucone.
114 Rada uwa a, w odniesieniu do czci nr 1, e nie popenia wcale oczywistego bdu
w ocenie. Dodaje, e nawet jeli zostanie uznane, e ponosi odpowiedzialno za
tego rodzaju bd, skar ca nie wykazaa ani powa nego i oczywistego charakteru
takiego bdu, ani rzeczywistego charakteru szkody, ani te istnienia midzy nimi
zwizku przyczynowego.
115 Jeli chodzi o cz nr 2, Rada jest zdania, e nie naruszya zasady dobrej administracji
i niedyskryminacji, ani nie popenia oczywistego bdu w ocenie. Dodaje, e nawet
jeli zostanie uznane, e ponosi odpowiedzialno za tego rodzaju naruszenie, skar ca
nie wykazaa ani powa nego i oczywistego charakteru takiego bdu, ani rzeczywistego charakteru szkody, ani te istnienia midzy nimi zwizku przyczynowego.
116 Utrzymuje ona, e wbrew twierdzeniom skar cej, kryteria przyznawania punktów,
jeli chodzi o cz nr 2 bezsprzecznie umo liwiy jej dokonanie oceny oferty skarcej. Rada przypomina bowiem, e 75% tych punktów byo przyznawanych na podstawie oblicze opartych na danych przedstawionych przez oferentów, a pozostae
25% - na podstawie przyznawania punktów dotyczcych oceny.
117 Wreszcie, opierajc si na ocenie „zwykej” (okrelonej przez Rad jako ocena „oparta na faktycznie zo onej przez skar c dokumentacji, zakadajc, e nie zostanie
ona wykluczona z przetargu”) oraz na ocenie „teoretycznej” (okrelonej przez Rad
jako ocena „oparta na przyznaniu skar cej [maksymalnej liczby punktów przyznanej] najlepszemu oferentowi, klasy kowanemu w poszczególnych kryteriach,
poza przypadkiem, gdy kryterium jest oparte na danych matematycznych zawartych
w ofercie”) Rada stara si wykaza , w odniesieniu zarówno do czci nr 1, jak i nr 2,
e oferty skar cej nie zajyby pierwszego miejsca, a zatem warunek rzeczywistego
charakteru szkody nie jest w niniejszym przypadku speniony.
118 W ka dym razie, zarówno w odniesieniu do czci nr 1, jak i nr 2, w nieprawdopodobnym przypadku uwzgldnienia przez Sd da odszkodowania skar cej, Rada
uwa a, e dane przez ni odszkodowanie powinno zosta ponownie obliczone
i ograniczone do rocznego zysku netto, który bdzie ona w stanie wykaza w stosunku do omawianego zamówienia.
Ocena Sdu
119 Z utrwalonego orzecznictwa wynika, e stwierdzenie odpowiedzialnoci pozaumownej Wspólnoty w rozumieniu art. 288 akapit drugi WE za bezprawne postpowanie
jej organów uzale nione jest od spenienia cznie wszystkich przesanek, a mianowicie: bezprawnoci postpowania zarzucanego instytucjom, rzeczywistego charakteru
szkody oraz istnienia zwizku przyczynowego midzy zarzucanym postpowaniem
a podnoszon szkod (wyrok Trybunau z dnia 29 wrzenia 1982 r. w sprawie 26/81

275

Olei ci Mediterranei przeciwko EWG, Rec. s. 3057, pkt 16; wyroki Sdu z dnia
11 lipca 1996 r. w sprawie T-175/94 International Procurement Services przeciwko
Komisji, Rec. s. II-729, pkt 44, z dnia 16 padziernika 1996 r. w sprawie T-336/94
E sol przeciwko Komisji, Rec. s. II-1343, pkt 30 i z dnia 11 lipca 1997 r. w sprawie
T-267/94 Olei ci Italiani przeciwko Komisji, Rec. s. II-1239, pkt 20).
120 W przypadku niespenienia jednej z tych przesanek skarg nale y oddali w caoci,
bez koniecznoci badania pozostaych przesanek (wyrok Trybunau z dnia 15 wrzenia 1994 r. w sprawie C-146/91 KYDEP przeciwko Radzie i Komisji, Rec. s. I-4199,
pkt 19 i 81 i wyrok Sdu z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie T-170/00 Förde-Reederei
przeciwko Radzie i Komisji, Rec. s. II-515, pkt 37).
121 Chocia skar ca powouje si na prawo do odszkodowania za szkod, któr jak
twierdzi, poniosa ze wzgldu na odrzucenie obu swoich ofert cznie, nale y analizowa jej dania odszkodowania dokonujc rozró nienia, w ramach decyzji z dnia
13 padziernika 2004 r., wedle tego, czy dotyczy ona czci nr 1, czy nr 2.
W przedmiocie dania odszkodowania w zakresie czci nr 1
122 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, dania majce na celu uzyskanie odszkodowania nale y odrzuci , je eli pozostaj one w cisym zwizku z daniami stwierdzenia niewa noci, które zostay odrzucone (zob. wyrok Sdu z dnia 4 lipca 2002 r.
w sprawie T-340/99 Arne Mathisen przeciwko Radzie, Rec. s. II-2905, pkt 134 i przywoane tam orzecznictwo).
123 Poniewa dania stwierdzenia niewa noci zostay, wobec braku niezgodnoci
z prawem, na któr powoywaa si skar ca, odrzucone w zakresie czci nr 1, a danie odszkodowania pozostaje w cisym zwizku z tymi daniami, nale y odrzuci danie odszkodowania w zakresie odnoszcym si do czci nr 1.
W przedmiocie dania odszkodowania w zakresie czci nr 2
124 Sd zauwa a, e skar ca wnosi o odszkodowanie w wysokoci kwot, które Rada by
jej zapacia, gdyby zamówienie, za w szczególnoci cz nr 2, zostao jej udzielone. Nale y rozumie , e takie danie opiera si nie na utracie mo liwoci uzyskania
zamówienia, lecz na utracie samego zamówienia.
125 Jednak skar ca nie dostarczya wcale dowodów na to, e w braku stwierdzonego
w odniesieniu do czci nr 2 niezgodnego z prawem zachowania, na pewno udzielono by jej tego zamówienia, jeli chodzi o t cz . W dodatku utrzymuje ona, e
skoro Rada nie zaczya do swojego pisma oryginalnego sprawozdania z oceny, nie
bdzie mo liwe sprawdzenie, na jakiej podstawie jej oferty mogy, nawet przy braku
uchybienia ze strony Rady, zosta w spornym przetargu odrzucone.
126 Tymczasem, poniewa w zakresie tej ostatniej kwestii Rada, w odpowiedzi na pytanie na pimie Sdu, przedstawia oryginalne sprawozdanie z oceny, które zostao
przekazane skar cej, Sd mo e jedynie stwierdzi , e skar cej, nawet przy braku
niezgodnego z prawem zachowania, stwierdzonego w pkt 106 powy ej, i tak nie
udzielono by zamówienia, jeli chodzi o cz nr 2. W oryginalnym sprawozdaniu
z oceny przedstawionym przez Rad oferta skar cej zostaa bowiem zaklasy kowana na ósmej, ostatniej pozycji.
127 Z powy szych rozwa a wynika, e szkoda, na któr powouje si skar ca w zakresie czci nr 2, tj. utrata samego zamówienia, nie jest rzeczywista i pewna, lecz
hipotetyczna, tak, e nie mo e by przedmiotem odszkodowania, co samo w sobie
wystarczy do odrzucenia dania odszkodowania. A ponadto brak jest jakichkolwiek
wskazówek, a skar ca te ich nie dostarcza, na to, e ze wzgldu na stwierdzone
niezgodne z prawem zachowanie, utracia ona cokolwiek poza mo liwoci, e zamówienie zostaoby jej udzielone.
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128 W zwizku z tym nale y odrzuci
ci nr 2.

dania odszkodowania skar cej w zakresie cz-

129 Z caoci powy szych rozwa a wynika, e dania odszkodowania nale y odrzuci
w caoci.

W przedmiocie kosztów
130 Na podstawie art. 87 § 3 regulaminu, w razie czciowego tylko uwzgldnienia da, Trybuna mo e postanowi , e koszty zostan podzielone, albo e ka da ze stron
poniesie swoje wasne koszty. W niniejszym przypadku nale y orzec, e ka da ze
stron ponosi wasne koszty.
Z powy szych wzgldów

SD (pita izba)
orzeka, co nastpuje:
1) Stwierdza si niewa no decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 13 pa dziernika
2004 r. w sprawie odrzucenia ofert Belfass SPRL w ramach przetargu UCA-033/04
w cz ci, w jakiej odrzuca si w niej ofert Belfass w zakresie cz ci nr 2.
2) W pozostaym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Ka da ze stron ponosi wasne koszty.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Wyrok ogoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 21 maja 2008 r.

Sekretarz

Prezes

Spis treci
Ramy prawne
Okolicznoci faktyczne le ce u podstaw sporu
Przebieg postpowania i dania stron
W przedmiocie dopuszczalnoci skargi na decyzj z dnia 13 padziernika 2004 r. w zakresie czci nr 2
Argumenty uczestników
Ocena Sdu
Co do istoty
W przedmiocie skargi na decyzj z dnia 13 padziernika 2004 r. w zakresie czci nr 1
Argumenty uczestników
Ocena Sdu
W przedmiocie skargi na decyzj z dnia 13 padziernika 2004 r. w zakresie czci nr 2
Argumenty uczestników
Ocena Sdu
- W przedmiocie dopuszczalnoci czwartego zarzutu, naruszenia przepisów
art. 139 ust. 1 szczegóowych zasad wykonania
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-

W przedmiocie zasadnoci skargi na decyzj z dnia 13 padziernika 2004 r.
w zakresie czci nr 2

W przedmiocie da odszkodowania
Argumenty uczestników
Ocena Sdu
W przedmiocie dania odszkodowania w zakresie czci nr 1
W przedmiocie dania odszkodowania w zakresie czci nr 2
W przedmiocie kosztów

* Jzyk postpowania: francuski.

Orzeczenie z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06
pressetext Nachrichtenagentur
WYROK TRYBUNAU (trzecia izba)
z dnia 19 czerwca 2008 r. (*)
Zamówienia publiczne – Dyrektywa 92/50/EWG – Procedury udzielania zamówie publicznych na usugi – Pojcie udzielania zamówie publicznych
W sprawie C-454/06
majcej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zo ony przez Bundesvergabeamt (Austria) postanowieniem
z dnia 10 listopada 2006 r., które wpyno do Trybunau w dniu 13 listopada 2006 r.,
w postpowaniu:
pressetext Nachrichtenagentur GmbH
przeciwko
Republice Austrii (Bund),
APA-OTS Originaltext-Service GmbH,
APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung,

TRYBUNA (trzecia izba),
w skadzie: A. Rosas, prezes izby, U. Lõhmus, J. N. Cunha Rodrigues (sprawozdawca),
A. Ó Caoimh i A. Arabadjiev, sdziowie,
rzecznik generalny: J. Kokott,
sekretarz: B. Fülöp, administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 24 stycznia
2008 r.,
rozwa ywszy uwagi przedstawione:
- w imieniu pressetext Nachrichtenagentur GmbH, przez G. Estermanna, Rechtsanwalt,
- w imieniu Republiki Austrii (Bund) przez A. Schittengrubera oraz C. Mayra, dziaajcych w charakterze penomocników,
- w imieniu APA-OTS Originaltext-Service GmbH oraz APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung przez J. Schramma, Rechtsanwalt,
- w imieniu rzdu austriackiego przez M. Fruhmanna oraz C. Mayra, dziaajcych
w charakterze penomocników,
- w imieniu rzdu francuskiego przez J.-C. Graci, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu rzdu litewskiego przez D. Kriauinasa, dziaajcego w charakterze penomocnika,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez D. Kukoveca oraz R. Sauera, dziaajcych w charakterze penomocników,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 13 marca 2008 r.,
wydaje nastpujcy
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Wyrok
1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykadni dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszcej si do koordynacji
procedur udzielania zamówie publicznych na usugi (Dz.U. L 209, s. 1) i dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszcych si do stosowania
procedur odwoawczych w zakresie udzielania zamówie publicznych na dostawy
i roboty budowlane (Dz.U. L 395, s. 33) zmienionej dyrektyw 92/50 (zwanej dalej
„dyrektyw 89/665”).
2. Wniosek ten zosta przedstawiony w ramach sporu pomidzy pressetext Nachrichtenagentur GmbH (zwan dalej PN) z jednej strony a Republik Austrii (Bund), APAOTS Originaltext-Service GmbH (zwan dalej „APA-OTS”) i APA Austria Presse
Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (zwan dalej „APA”)
z drugiej strony, w przedmiocie zamówienia publicznego z zakresu usug agencji
informacyjnej.

Ramy prawne
Uregulowania wspólnotowe
3. Artyku 3 ust. 1 dyrektywy 92/50 stanowi:
„Instytucje zamawiajce, udzielajc zamówie publicznych na usugi lub organizujc konkursy na projekty, stosuj procedury dostosowane do przepisów niniejszej
dyrektywy.”
4. Zgodnie z art. 8 tej dyrektywy 92/50:
„Zamówie, których przedmiotem s usugi wymienione w zaczniku I A, udziela
si zgodnie z przepisami tytuów III–VI”.
5. Artyku 9 tej dyrektywy stanowi:
„Zamówie, których przedmiotem s usugi wymienione w zaczniku I B, udziela
si zgodnie z art. 14 i 16.”
6. Artyku 10 tej dyrektywy stanowi:
„Zamówie, których przedmiotem s usugi wymienione zarówno w zaczniku I A,
jak i w zaczniku I B, udziela si zgodnie z przepisami tytuów III–VI w przypadku,
gdy warto usug wymienionych w zaczniku I A jest wiksza ni warto usug
wymienionych w zaczniku I B. W przypadku gdy tak nie jest, s one udzielane
zgodnie z art. 14 i 16”.
7. Artyku 11 ust. 3 tej dyrektywy stanowi:
„3. Instytucje zamawiajce mog udziela zamówie publicznych na usugi w procedurze negocjacyjnej, bez uprzedniej publikacji ogoszenia o zamówieniu, w nastpujcych przypadkach:
[…]
e) w przypadku usug dodatkowych, nieprzewidzianych ani w projekcie pierwotnie rozwa anym, ani w pierwotnie zawartej umowie, które jednak z uwagi na nieprzewidziane wydarzenia, stay si niezbdne do wykonania usugi
w niej okrelonej, pod warunkiem, e zamówienie udzielone jest usugodawcy wiadczcemu takie usugi:
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gdy takie dodatkowe usugi ze wzgldów technicznych i ekonomicznych nie
mog by oddzielone od gównego zamówienia bez istotnej uci liwoci dla
instytucji zamawiajcych, lub
- gdy takie usugi mog by oddzielone od wykonania pierwotnego zamówienia,
lecz s cile niezbdne do jego zakoczenia.
Jednak e czna warto szacunkowa udzielonych zamówie na usugi dodatkowe nie mo e przekroczy 50 % wartoci gównego zamówienia;
f) w przypadku nowych usug, polegajcych na powtórzeniu podobnych usug,
powierzonych usugodawcy, któremu te same instytucje zamawiajce udzieliy wczeniejszego zamówienia, pod warunkiem e usugi te zgodne s z zasadniczym projektem, bdcym podstaw pierwotnego zamówienia, udzielonego
zgodnie z procedurami okrelonymi w ust. 4. W momencie zaproszenia do skadania ofert na pierwszy projekt, gdy maj zastosowanie przepisy art. 7, instytucja zamawiajca informuje o mo liwoci zastosowania procedury negocjacyjnej
oraz uwzgldnia cakowity szacunkowy koszt nastpnych usug. Niniejsza procedura mo e by zastosowana jedynie w cigu trzech lat po zawarciu pierwotnego zamówienia.”

Post powanie przed sdem krajowym i pytania prejudycjalne
8. APA zostaa zao ona w Austrii po zakoczeniu drugiej wojny wiatowej. Przyja
ona form spódzielni, której czonkami stay si prawie wszystkie dzienniki oraz
radio i telewizja austriackie ORF. Wraz ze swymi spókami zale nymi, APA jest
przodujcym podmiotem na austriackim rynku agencji informacyjnych i tradycyjnie
wykonuje na rzecz Republiki Austrii (Bund) ró nego rodzaju usugi z zakresu agencji informacyjnej.
9. PN istnieje na austriackim rynku agencji informacyjnych od roku 1999, lecz jedynie
w bardzo ograniczonym stopniu wykonywaa komunikaty prasowe na rzecz austriackich wadz federalnych. PN zatrudnia mniej dziennikarzy od spóki APA i nie posiada
tak du ego archiwum jak APA.
10. W roku 1994, a wic przed przystpieniem do Unii Europejskiej, Republika Austrii
(Bund) zawara z APA umow (zwan dalej umow podstawow), która przewiduje
wiadczenie pewnych usug za wynagrodzeniem. Umowa ta umo liwia austriackim
wadzom federalnym przede wszystkim pozyskiwanie i wykorzystywanie aktualnych informacji (tak zwana „usuga podstawowa”), korzystanie z informacji i komunikatów prasowych o charakterze historycznym pochodzcych z bazy danych APA,
tak zwanej „APADok” oraz u ywanie oryginalnego serwisu tekstowego spóki APA,
zwanego „OTS” zarówno w celu pozyskiwania informacji jak i w celu publikowania
wasnych komunikatów prasowych. Baza danych APADok zawiera dane z zakresu
usugi podstawowej poczwszy od 1 stycznia 1988 r. oraz komunikaty opracowane
w ramach usugi OTS poczwszy od 1 czerwca 1989 r.
11. Umowa podstawowa zostaa zawarta na czas nieokrelony, przy czym ujto w niej
postanowienie, na mocy którego strony zrzeky si prawa do wypowiedzenia umowy
do dnia 31 grudnia 1999 r.
12. Artyku 2 lit. c) umowy podstawowej przewidywa:
„W ramach korzystania on line z usug informacyjnych APA okrelonych w art. 1
APA naliczy tytuem wynagrodzenia za u ytkowanie systemu elektronicznego przetwarzania danych cen odpowiadajc cenie za u ytkowanie na najni szym poziomie
taryfy o cjalnej za minut CPU (czas netto) (obecnie 67 ATS, bez VAT za minut
CPU) pomniejszon o 15 %.”

281

13. Umowa ta zawieraa równie postanowienia dotyczce daty pierwszej podwy ki cen,
maksymalnej kwoty ka dej podwy ki oraz indeksacji cen na podstawie wskanika
cen konsumenckich w roku 1986 r., przy czym wartoci odniesienia by wskanik
liczbowy ustalony dla roku 1994 r. W tym zakresie art. 5 ust. 3 wskazanej umowy
przewidywa w szczególnoci, e „[…] ustanawia si w sposób wyrany stao wynagrodze przewidzianych w art. 2 lit. a) i b). W zakresie obliczania indeksacji, naley przyj wskanik cen konsumenckich 86 (VPI 86) opublikowany przez austriacki
centralny urzd statystyczny (ÖSTAT) lub zastpujcy go wskanik.”
14. We wrzeniu 2000 r. APA zao ya pozostajc w 100% w jej posiadaniu spók zale n APA-OTS w formie spóki z ograniczon odpowiedzialnoci. Midzy obu
spókami istnieje umowa o wyczeniu zysków i strat, z której wedle informacji APA
i APA-OTS wynika, e APA-OTS jest pod wzgldem nansowym, organizacyjnym
i ekonomicznym wczona do przedsibiorstwa APA i przy prowadzeniu swych
spraw i zarzdzaniu jest zobowizana do postpowania zgodnie z poleceniami APA.
APA-OTS jest ponadto zobowizana do przekazywania na rzecz APA swych nadwyek rocznych, podczas gdy APA w zamian za to zobowizana jest do wyrównania
ewentualnych rocznych niedoborów powstaych w APA-OTS.
15. We wrzeniu 2000 r. APA powierzya APA-OTS prowadzenie dziaalnoci w zakresie
usugi OTS. O tej zmianie Republika Austrii zostaa poinformowana w padzierniku
2000 r. Upowa niony do reprezentacji pracownik APA zapewni wadze austriackie,
e po wyodrbnieniu APA ponosi odpowiedzialno „solidarnie” z APA-OTS i e generalnie istniejca usuga nie ulegnie zmianie. Wadze austriackie udzieliy nastpnie
zgody na wiadczenie usugi OTS przez APA-OTS i od tej chwili wynagrodzenia za
t usug byy przekazywane bezporednio do APA-OTS.
16. Ponadto postanowienia umowy podstawowej zostay zmienione na mocy zawartego
w roku 2001 aneksu pierwszego, który wszed w ycie 1 stycznia 2002 r. Ze wzgldu
na zmian waluty na euro, aneks ten dostosowa pierwotne zamówienie w sposób
wskazany w pkt 17-20 niniejszego wyroku.
17. Po pierwsze, kwota rocznego wynagrodzenia za korzystanie z artykuów prasowych i archiwów okrelona w wysokoci 10 080 000 ATS zostaa zastpiona kwot
800 000 Eur. Ze wzgldu na postanowienie dotyczce indeksacji, cena za rok 2002
powinna bya wynie 11 043 172 ATS (w zwizku ze zmian waluty na euro zaokrglona na 802 538,61 Eur). Podjto jednak decyzj, e cena nie zostanie okrelona na
t kwot, lecz na okrg kwot 800 000 Eur, co skutkuje obni k o 0,3 %.
18. Po drugie, cena za korzystanie z usug informacyjnych APA w systemie on line, okrelona na 67 ATS za minut zostaa zastpiona cen 4,87 Eur za minut. Pomijajc
zaokrglenie dokonane ze wzgldu na zmian waluty na euro, waciwa warto tej
ceny nie ulega zmianie.
19. Po trzecie, w zakresie obliczania indeksacji, wskanik liczbowy ustalony dla roku 1994
na podstawie wskanika cen konsumenckich w roku 1986 r. zosta jako punkt odniesienia zastpiony wskanikiem liczbowym ustalonym dla roku 2001 na podstawie wskanika cen konsumenckich w roku 1996. W tym wzgldzie aneks pierwszy zmieni midzy innymi art. 5 ust. 3 umowy podstawowej, który uzyska nastpujce brzmienie.
„Ustanawia si w sposób wyrany stao wynagrodze przewidzianych w art. 2
lit. a) i b). W zakresie obliczania indeksacji, nale y przyj wskanik cen konsumenckich 96 (VPI 96) opublikowany przez austriacki centralny urzd statystyczny
(ÖSTAT) lub zastpujcy go wskanik.”
20. Po czwarte, na zasadzie odstpstwa od wskazanego mechanizmu indeksacji, niektóre
ceny zostay natychmiast okrelone dla lat 2002-2004. Cena wynoszca 8,50 ATS
od wiersza za umieszczenie komunikatów prasowych w ramach usugi OTS zostaa
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zastpiona cen okrelon na 0,66 Eur od wiersza za rok 2002, 0,67 Eur za rok 2003 r.
i 0,68 Eur za rok 2004. Gdyby zostao zastosowane postanowienie dotyczce indeksacji, cena powinna ulec podwy szeniu do 9,31 ATS od wiersza (w zaokrgleniu
0,68 Eur od wiersza) za rok 2002. W zwizku z tym cena zostaa obni ona o 2,94 %
za rok 2002 i o 1,47 % za rok 2003.
21. W ramach aneksu drugiego, zawartego w padzierniku 2005r., który wszed w ycie
1 stycznia 2006 r. przyjto dwie zmiany umowy podstawowej. Umowa ta zostaa
na mocy aneksu drugiego zmieniona w sposób wskazany w pkt 22 i 23 niniejszego
wyroku.
22. Po pierwsze, postanowienie o braku wypowiedzenia umowy, uzgodnione w umowie
podstawowej do dnia 31 grudnia 1999 r. zostao przewidziane ponownie do dnia
31 grudnia 2008 r.
23. Po drugie, rabat udzielony w zakresie ceny za korzystanie on line z usug informacyjnych APA okrelony w umowie podstawowej w wysokoci 15 % zosta podwy szony
do 25 %. W tym zakresie, na mocy aneksu drugiego, art. 2 lit. c) umowy podstawowej uzyska nastpujce brzmienie:
„Wskazane poni ej postanowienia [umowy podstawowej zmienionej aneksem pierwszym] zostan zmienione w nastpujcy sposób z dniem 1 stycznia 2006 r.:
1. W art. 2 lit. c) stawka 15 % zostaje zastpiona stawk 25 %.
[…]
24. W roku 2004 PN zo y Republice Austrii (Bund) ofert dotyczc swych usug z zakresu agencji informacyjnej, lecz nie doprowadzio to do zawarcia umowy.
25. W odwoaniach zo onych w dniu 4 i 19 lipca 2006 r. PN da od Bundesvergabeamt stwierdzenia, e podzia zamówienia podstawowego wskutek restrukturyzacji
APA w roku 2000 oraz aneksy zawarte w latach 2001 i 2005, okrelone przez PN
jako „zamówienia udzielone de facto” byy niezgodne z prawem i posikowo da
ona stwierdzenia, e wybór omawianych procedur udzielania zamówie by równie
niezgodny z prawem.
26. W odniesieniu do terminów na zo enie odwoa Bundesvargabeamt wskazuje, e kwestionowane dziaania miay miejsce w latach 2000, 2001 i 2005, jednak e przewidziany
w prawie krajowym rodek prawny przeciwko niezgodnemu z prawem udzielaniu zamówie publicznych (tzn. wniosek o stwierdzenie naruszenia skutkujcy anulowaniem
umowy) zosta wprowadzony dopiero póniej z moc od dnia 1 lutego 2006 r. Termin
przewidziany dla tego rodka wynosi sze miesicy od sprzecznego z prawem udzielenia zamówienia. Bundesvergabeamt uznaje jednak e za suszne zastosowanie § 1496
kodeksu cywilnego, zgodnie z którym terminy przedawnienia nie mog biec, je eli nie
mog by stosowane przewidziane procedury odwoawcze, przy zao eniu e zastosowanie tego przepisu byoby zgodne z prawem wspólnotowym.
27. W tych okolicznociach Bundesvergabeamt postanowi zawiesi postpowanie
i zwróci si do Trybunau z nastpujcymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1) Czy pojcie „udzielajc” zawarte w art. 3 ust. 1 dyrektywy 92/50[…] i pojcie „udziela si” zawarte w art. 8 i 9 dyrektywy 92/50[…] nale y interpretowa
w ten sposób, e obejmuje ono równie stany faktyczne, w których instytucja
zamawiajca zamierza w przyszoci pozyskiwa usugi od usugodawcy w formie spóki kapitaowej, je eli usugi te byy wczeniej wiadczone przez innego
usugodawc, który jest jedynym udziaowcem przyszego usugodawcy, i który
posiada jednoczenie nad przyszym usugodawc wadztwo w zakresie polece?
Czy w takiej sytuacji ma znaczenie okoliczno , e dla instytucji zamawiajcej
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nie ma pewnoci, czy w czasie caego okresu trwania pierwotnej umowy, udziay
w spóce bdcej przyszym usugodawc nie zostan w caoci lub w czci
zbyte na rzecz osób trzecich i nie ma równie pewnoci, czy w czasie caego
okresu trwania pierwotnej umowy nie zmieni si skad czonkowski pierwotnego
usugodawcy, dziaajcego w formie spódzielni?
Czy pojcie „udzielajc” zawarte w art. 3 ust. 1 dyrektywy 92/50[…] i pojcie „udziela si” zawarte w art. 8 i 9 dyrektywy 92/50[…] nale y interpretowa
w ten sposób, e obejmuje ono równie stany faktyczne, w których instytucja
zamawiajca uzgadnia z usugodawcami – w czasie obowizywania umowy
o wspólne wiadczenie usug zawartej z nimi na czas nieokrelony – zmian wynagrodzenia za pewne usugi umowne i redaguje na nowo klauzul waloryzacyjn, je eli zmiany te prowadz do zmienionego wynagrodzenia i s dokonywane
ze wzgldu na wprowadzenie euro?
Czy pojcie „udzielajc” zawarte w art. 3 ust. 1 dyrektywy 92/50[…] i pojcie „udziela si” zawarte w art. 8 i 9 dyrektywy 92/50[…] nale y interpretowa
w ten sposób, e obejmuje ono równie stany faktyczne, w których instytucja
zamawiajca uzgadnia z usugodawcami – w czasie obowizywania umowy
o wspólne wiadczenie usug zawartej z nimi na czas nieokrelony – poprzez
zmian umowy, z jednej strony ponownie postanowienie o braku wypowiedzenia
umowy przez trzy lata, które w chwili dokonywania nowych uzgodnie ju nie
obowizywao, przy czym z drugiej strony, przy tej zmianie umowy ustanowiono
ponadto wy szy ni poprzednio rabat w odniesieniu do pewnych wynagrodze
zale nych od iloci w zakresie okrelonego zakresu usug?
W przypadku potwierdzenia, e zaistniao udzielenie zamówienia publicznego
w rozumieniu jednego z pierwszych trzech pyta: czy art. 11 ust. 3 lit. b) dyrektywy 92/50[…] lub inne przepisy prawa wspólnotowego, a w szczególnoci
zasad przejrzystoci nale y interpretowa w ten sposób, e pozwalaj one instytucji zamawiajcej na udzielenie zamówienia na usugi w pojedynczej umowie
o wiadczenie usug w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogoszenia o zamówieniu, gdy czci usug s objte prawami wycznymi,
o jakich mowa w art. 11 ust. 3 lit b) dyrektywy 92/50[…]; lub czy zasada przejrzystoci lub inne przepisy prawa wspólnotowego nakazuj przy udzielaniu zamówienia na usugi w przewa ajcej mierze niepriorytetowe, aby w takim przypadku, przed udzieleniem zamówienia opublikowa jednak ogoszenie w celu
umo liwienia dokonania przez zainteresowane przedsibiorstwa wery kacji, czy
przedmiotem zamówienia s rzeczywicie usugi objte prawem wycznym; lub
czy przepisy prawa wspólnotowego dotyczce udzielania zamówie publicznych
nakazuj, aby w takim przypadku zamówienie na usugi mogo by udzielone
jedynie w osobnych procedurach udzielania zamówie – w zale noci od tego,
czy istnieje prawo wyczne, aby przynajmniej w czci umo liwi konkurencj
przy udzielaniu zamówie?
W przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie czwarte w ten sposób, e instytucja zamawiajca mo e udzieli zamówienia cznie na usugi nie objte prawami
wycznymi i na usugi objte prawami wycznymi w pojedynczej procedurze
udzielania zamówie: czy przedsibiorca nie majcy prawa do korzystania z danych objtych wycznym prawem przedsibiorstwa majcego pozycj dominujc na rynku mo e w tym zakresie wykaza swoj zdolno do penego wykonania usug objtych zamówieniem na rzecz instytucji zamawiajcej w ten sposób,
e powoa si na art. 82 WE i wynikajcy z tego przepisu obowizek przedsibiorstwa majcego pozycj dominujc na rynku pastwa czonkowskiego WE,
które ma prawo do korzystania z danych, do udostpnienia tych danych na stosownych warunkach?

6) W przypadku udzielenia odpowiedzi na pytania pierwsze, drugie i trzecie w ten
sposób, e w wyniku czciowego przejcia umowy w roku 2000 lub w wyniku jednej lub obydwu wskazanych zmian w umowie miao miejsce udzielenie
nowego zamówienia i ponadto w przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie
czwarte w ten sposób, e przy udzielaniu zamówienia w drodze osobnej procedury na usugi nie objte prawami wycznymi lub przy udzielaniu zamówienia
obejmujcego peny zakres usug (tu: komunikaty prasowe, usugi podstawowe
i prawa do u ywania APADok) instytucja zamawiajca miaa obowizek publikacji ogoszenia w celu zachowania przejrzystoci lub mo liwoci wery kacji
planowanego zamówienia:
Czy pojcia „uszczerbku” zawarte w art. 1 ust. 3 dyrektywy 89/665[…] lub sowa
„doznay uszczerbku” zawarte w art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/665[…] nale y
interpretowa w ten sposób, e w sytuacji takiej jak niniejsza, przedsibiorca
dozna uszczerbku w rozumieniu wskazanych przepisów dyrektywy 89/665[…],
gdy zostaa mu odebrana mo liwo wzicia udziau w procedurze udzielenia
zamówienia z tego wzgldu, e przed udzieleniem zamówienia instytucja zamawiajca nie opublikowaa ogoszenia o zamówieniu, na podstawie którego
przedsibiorca mógby zo y wniosek lub ofert lub przedo y do wery kacji
przez waciwy urzd kontroli zamówie publicznych twierdzenie o istnieniu
praw wycznych?
7) Czy wspólnotow zasad równowa noci, wspólnotowy obowizek zagwarantowania skutecznej ochrony prawnej lub zasad skutecznoci nale y przy
uwzgldnieniu pozostaych przepisów prawa wspólnotowego interpretowa
w ten sposób, e przedsibiorcy zostaje na tej podstawie przyznane wzgldem
pastwa czonkowskiego bezwarunkowe prawo podmiotowe do podjcia przed
waciwym organem krajowym rodków prawnych zmierzajcych do uzyskania
odszkodowania po udzieleniu zamówienia ze wzgldu na naruszenie wspólnotowych przepisów z zakresu prawa zamówie publicznych w terminie co najmniej
6-u miesicy od mo liwoci powzicia wiadomoci o udzieleniu zamówienia
niezgodnie z prawem zamówie publicznych, przy czym przedsibiorca powinien dodatkowo dysponowa okresem, w którym podjcie takich rodków prawnych nie byo mo liwe ze wzgldu na brak krajowych podstaw prawnych, je eli
w przypadku roszcze odszkodowawczych wynikajcych z krajowych narusze
prawa przewidziane s w prawie krajowym terminy wynoszce zwykle trzy lata
od uzyskania wiadomoci o sprawcy szkody i o szkodzie, a w razie braku ochrony prawnej w danej dziedzinie przedawnienie nie biegnie?”

W przedmiocie pyta prejudycjalnych
28. Nale y na wstpie wskaza , e o ile zamówienie bdce przedmiotem sprawy przed
sdem krajowym zostao zawarte przed przystpieniem Republiki Austrii do Unii
Europejskiej, o tyle przepisy wspólnotowe regulujce t dziedzin maj zastosowanie do tego rodzaju zamówienia od chwili przystpienia tego pastwa do Unii (zob.
podobnie wyrok z dnia 24 wrzenia 1998 r. w sprawie C-76/97 Tögel, Rec. s. I-5357,
pkt 14).
29. W swych trzech pierwszych pytaniach Bundesvergabeamt zmierza w istocie do ustalenia, na jakich warunkach zmiany w istniejcej umowie pomidzy instytucj zamawiajc a usugodawc mog by uznane za nowe udzielenie zamówienia publicznego na usugi w rozumieniu dyrektywy 92/50.
30. Dyrektywa 92/50 nie daje wyranej odpowiedzi na te pytania, jednak wynika z niej
kilka istotnych wskaza, które mieszcz si w ogólnych ramach zasad wspólnotowych z dziedziny zamówie publicznych.
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31. Z orzecznictwa wynika, e gównym celem zasad wspólnotowych z dziedziny zamówie publicznych jest zapewnienie swobodnego przepywu usug i otwarcie na
niezakócon konkurencj we wszystkich pastwach czonkowskich (zob. wyrok
z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie C-26/03 Stadt Halle et RPL Lochau, Rec. s. I-1,
pkt 44). Ten podwójny cel zosta wyranie potwierdzony w motywach drugim, szóstym i dwudziestym dyrektywy 92/50.
32. W celu osignicia tego podwójnego celu prawo wspólnotowe stosuje w szczególnoci
zasad niedyskryminacji ze wzgldu na przynale no pastwow, zasad równego
traktowania oferentów oraz wynikajcy z nich obowizek przejrzystoci (zob. podobnie wyroki z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie C-275/98 Unitron Scandinavia
i 3-S, Rec. s. I-8291, pkt 31; z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie C-324/98 Telaustria
i Telefonadress, Rec. s. I-10745, pkt 60 i 61 oraz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
C-496/99 P Komisja przeciwko CAS Succhi di Frutta, Rec. s. I-3801, pkt 108 i 109).
33. Co si tyczy zamówie objtych dyrektyw 92/50, majcych wycznie lub gównie
za przedmiot usugi ujte w zaczniku I A, dyrektywa ta realizuje wskazane zasady
i obowizek przejrzystoci ustanawiajc w szczególnoci pewne procedury udzielania zamówie. Co si tyczy zamówie objtych t dyrektyw, majcych wycznie
lub gównie za przedmiot usugi ujte w zaczniku I B, dyrektywa ta nie ustanawia
tych samych regulacji w zakresie procedur udzielania zamówie, jednak mimo to ta
kategoria zamówie publicznych w dalszym cigu podlega podstawowym zasadom
prawa wspólnotowego i wynikajcemu z nich obowizkowi przejrzystoci (zob. podobnie wyrok z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie C-507/03 Komisja przeciwko
Irlandii, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 26, 30 i 31).
34. Ze wzgldu na cel zapewnienia przejrzystoci procedur równego traktowania oferentów, zmiany w postanowieniach zamówienia publicznego w czasie jego trwania stanowi udzielenie nowego zamówienia w rozumieniu dyrektywy 92/50 je eli charakteryzuj si one cechami w sposób istotny odbiegajcymi od postanowie
pierwotnego zamówienia i w zwizku z tym mog wskazywa na wol ponownego
negocjowania przez strony podstawowych ustale tego zamówienia (zob. podobnie
wyrok z dnia 5 padziernika 2000 r. w sprawie C-337/98 Komisja przeciwko Francji,
Rec. s. I-8377, pkt 44 i 46).
35. Zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania mo e by uznana za istotn,
je eli wprowadza ona warunki, które gdyby zostay ujte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umo liwiyby dopuszczenie innych oferentów ni ci,
którzy zostali pierwotnie dopuszczeni lub umo liwiyby dopuszczenie innej oferty
ni ta, która zostaa pierwotnie dopuszczona.
36. Podobnie, zmiana pierwotnego zamówienia mo e zosta uznana za istotn, je eli
w sposób znaczcy poszerza zamówienie o usugi, które pierwotnie nie byy w nim
przewidziane. Ta ostatnia wykadnia jest potwierdzona poprzez art. 11 ust. 3 lit. e) i f)
dyrektywy 92/50, który w przypadku zamówie publicznych na usugi majcych wycznie lub gównie za przedmiot usugi objte zacznikiem I A do tej dyrektywy
ustanawia ograniczenia mo liwoci skorzystania przez instytucje zamawiajce z procedury negocjacyjnej celem udzielenia usug dodatkowych wzgldem usug ujtych
w pierwotnym zamówieniu.
37. Zmiana zamówienia mo e zosta uznana za istotn równie wówczas, gdy mody kuje ona równowag ekonomiczn umowy na korzy usugodawcy w sposób, który
nie by przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia.
38. Na pytania przedstawione Trybunaowi nale y udzieli odpowiedzi z uwzgldnieniem powy szych uwag.
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W przedmiocie pytania pierwszego
39. W pierwszym pytaniu sd krajowy odnosi si do przeniesienia w roku 2000 na APAOTS usug OTS wiadczonych do tej pory przez APA. Zmierza on w istocie do ustalenia, czy zmiana kontrahenta w okolicznociach takich jak te, które miay miejsce
w sprawie rozpatrywanej przed sdem krajowym, stanowi udzielenie nowego zamówienia w rozumieniu art. 3 ust. 1, 8 i 9 dyrektywy 92/50.
40. Generalnie, zastpienie kontrahenta, któremu instytucja zamawiajca pierwotnie
udzielia zamówienia poprzez nowego kontrahenta nale y uzna za zmian jednego
z podstawowych postanowie zamówienia publicznego, o którym mowa, chyba e to
zastpienie zostao przewidziane w ramach pierwotnego zamówienia, np. w formie
podwykonawstwa.
41. Zgodnie z postanowieniem odsyajcym APA-OTS, dziaajca w formie spóki z ograniczon odpowiedzialnoci, ma osobowo prawn odmienn od spóki APA, która
bya usugodawc w pierwotnym zamówieniu.
42. Jest równie bezsporne, e od przeniesienia usug OTS ze spóki APA na spók APAOTS w roku 2000, instytucja zamawiajca dokonuje patnoci za te usugi bezporednio na rzecz APA-OTS, a nie na rzecz APA.
43. Jednak e, przeniesienie omawianej dziaalnoci charakteryzuje si pewnymi szczególnymi cechami, które pozwalaj na stwierdzenie, e tego rodzaju zmiany, dokonane w sytuacji takiej, jaka miaa miejsce w sprawie przed sdem krajowym, nie
stanowi zmiany istotnego postanowienia zamówienia.
44. Jak bowiem wynika z akt sprawy, APA-OTS jest spók w 100 % zale n od APA, tej
drugiej spóce przysuguje prawo do wydawania polece spóce APA-OTS oraz pomidzy tymi dwoma spókami zawarta zostaa umowa o wyczeniu zysków i strat,
które przypadaj spóce APA. Ponadto z akt sprawy wynika, e osoba uprawniona do
reprezentowania spóki APA zapewnia instytucj zamawiajc, e po wyodrbnieniu usug OTS, APA bdzie odpowiedzialna „solidarnie” z APA-OTS i e istniejca
usuga jako cao pozostanie bez zmian.
45. Tego rodzaju dziaanie stanowi w istocie wewntrzn reorganizacj kontrahenta, która nie zmienia w sposób istotny postanowie pierwotnego zamówienia.
46. Sd krajowy zwraca si w tym kontekcie z pytaniem, czy okoliczno , e instytucja
zamawiajca nie ma pewnoci, czy udziay w spóce APA-OTS nie zostan zbyte na
rzecz osób trzecich w czasie caego okresu zamówienia ma konsekwencje prawne.
47. Gdyby udziay w spóce APA-OTS zostay zbyte na rzecz osoby trzeciej w czasie
okresu trwania zamówienia bdcego przedmiotem postpowania przed sdem krajowym, nie stanowioby to ju jedynie wewntrznej reorganizacji pierwotnego kontrahenta, lecz byoby rzeczywist zmian kontrahenta, co oznaczaoby zasadniczo
zmian istotnego postanowienia zamówienia. Tego rodzaju zdarzenie mogoby stanowi nowe udzielenie zamówienia w rozumieniu dyrektywy 92/50.
48. Analogiczne rozumowanie miaoby zastosowanie gdyby zbycie udziaów w spóce
zale nej na rzecz osoby trzeciej byo przewidziane ju w chwili przeniesienia na ni
omawianej dziaalnoci (zob. podobnie wyrok z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie
C-29/04 Komisja przeciwko Austrii, Rec. s. I-9705, pkt 38 - 42).
49. Jednak e, dopóki taki rozwój zdarze nie nastpi, zastosowanie ma analiza wskazana w pkt 45 niniejszego wyroku, wedle której tego rodzaju sytuacja stanowi wewntrzn reorganizacj kontrahenta. Brak gwarancji, e udziay w spóce zale nej nie
zostan zbyte na rzecz osób trzecich w czasie trwania zamówienia nie wpywa na ten
wniosek.
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50. Sd krajowy zwraca si równie z pytaniem dotyczcym konsekwencji prawnych
zwizanych z okolicznoci, e instytucja zamawiajca nie pewnoci, czy skad
udziaowców pierwotnego usugodawcy nie ulegnie zmianie w czasie trwania caego
zamówienia.
51. Zamówienia publiczne s z reguy udzielane osobom prawnym. Je eli osoba prawna
dziaa w formie spóki akcyjnej notowanej na giedzie, z samej jej natury wynika, e
jej akcjonariat mo e si zmieni w ka dej chwili. Zasadniczo taka sytuacja nie podwa a wa noci zamówienia publicznego udzielonego takiej spóce. Odmienna ocena
takiej sytuacji mo e mie miejsce jedynie w przypadkach wyjtkowych, takich jak
dziaania zmierzajce do obejcia przepisów wspólnotowych w dziedzinie zamówie
publicznych.
52. Analogiczne rozwa ania maj zastosowanie w przypadku zamówie publicznych
udzielanych osobom prawnym dziaajcym nie w formie spóki akcyjnej, lecz – jak
w sprawie przed sdem krajowym – w formie zarejestrowanej spódzielni o ograniczonej odpowiedzialnoci. Ewentualne zmiany w skadzie czonków takiej spódzielni nie powoduj co do zasady istotnej zmiany udzielonego jej zamówienia.
53. W zwizku z tym, rozwa ania te równie nie zmieniaj wniosku wskazanego w pkt 45
niniejszego wyroku.
54. Z powy szego wynika, e na pierwsze pytanie nale y udzieli odpowiedzi, i pojcie
„udziela ” zawarte w art. 3 ust. 1, art. 8 i 9 dyrektywy 92/50[…] nale y interpretowa
w ten sposób, e nie obejmuje ono sytuacji, takiej jaka wystpia w sprawie przed
sdem krajowym, w której usugi wiadczone na rzecz instytucji zamawiajcej przez
pierwotnego usugodawc zostaj przeniesione na innego usugodawc dziaajcego
w formie spóki kapitaowej, w której pierwotny usugodawca jest jedynym akcjonariuszem, posiadajcym kontrol nad nowym usugodawc i udzielajcym mu polece, je eli pierwotny usugodawca w dalszym cigu przyjmuje odpowiedzialno za
poszanowanie zobowiza umownych.
W przedmiocie pytania drugiego
55. W drugim pytaniu sd krajowy odnosi si do zmian w umowie podstawowej wprowadzonych na mocy aneksu pierwszego, który zosta zawarty w roku 2001 i wszed
w ycie 1 stycznia 2002 r. Sd ten zmierza w istocie do ustalenia, czy pewne zmiany
cen stanowi udzielenie nowego zamówienia w rozumieniu dyrektywy 92/50.
56. To pytanie prejudycjalne dotyczy po pierwsze przeliczenia cen na euro bez zmiany
ich waciwej wartoci, po drugie, przeliczenia cen na euro przy jednoczesnym obni eniu ich waciwej wartoci oraz, po trzecie, ponownego sformuowania postanowienia dotyczcego indeksacji cen.
57. Nale y wskaza , e w przypadku, w którym ze wzgldu na wprowadzenie euro istniejce zamówienie zostao zmienione w ten sposób, e ceny pierwotnie wyra one
w walucie krajowej zostay przeliczone na euro, nie chodzi o istotn zmian umowy,
lecz jedynie o dostosowanie zamówienia do zmienionych okolicznoci zewntrznych, o ile kwoty w euro zostan zaokrglone zgodnie z obowizujcymi przepisami,
w szczególnoci zgodnie z rozporzdzeniem Rady (WE) nr 1103/97 z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczcych wprowadzenia euro (Dz.U.
L 162, s. 1).
58. Je eli zaokrglenie cen przeliczonych na euro przekroczy kwot dopuszczon we
waciwych przepisach, nastpi wówczas zmiana waciwej wartoci cen przewidzianych w pierwotnym zamówieniu. Powstaje wówczas pytanie, czy taka zmiana cen
stanowi udzielenie nowego zamówienia.
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59. Jest oczywiste, e cena stanowi istotny warunek zamówienia publicznego (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Commission/CAS Succhi di Frutta, pkt 117).
60. Zmiana takiego warunku w czasie trwania zamówienia, w braku wyranego upowa nienia w tym zakresie w ramach postanowie pierwotnego zamówienia, stanowiaby zagro enie powstania naruszenia zasad przejrzystoci i równego traktowania oferentów (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Commission/CAS Succhi di
Frutta, pkt 121).
61. Mimo to, przeliczenie cen na euro w czasie trwania zamówienia mo e si odby
przy jednoczesnym dostosowaniu ich waciwych wartoci nie stanowic przy tym
nowego zamówienia publicznego, pod warunkiem, e tego rodzaju dostosowanie jest
minimalne i jest uzasadnione w sposób obiektywny, co nale y potwierdzi w przypadku gdy ma to uatwi wykonanie zamówienia, np. poprzez uproszczenie dziaa
zwizanych z wystawianiem faktury.
62. W sprawie rozpatrywanej przed sdem krajowym roczne wynagrodzenie za korzystanie z artykuów prasowych i archiwów zostao obni one zaledwie o 0,3 %, aby
odpowiadao okrgej kwocie mogcej uatwi obliczenia. Ponadto, ceny liczone od
wiersza za opublikowanie komunikatów prasowych w ramach usugi OTS zostay
obni one odpowiednio o 2,94 % i 1,47 % za lata 2002 i 2003, równie w celu wyraenia ich w okrgych kwotach, mogcych uatwi obliczenia. Te dostosowania cen
polegay na obni eniu kwot i w zwizku z ich zastosowaniem usugodawca nie odniós korzyci, a raczej strat, zgadzajc si na obni enie cen wynikajce ze zwykle
stosowanych zasad przeliczania i indeksacji.
63. W tych okolicznociach mo na stwierdzi , e dostosowanie cen zamówienia publicznego w czasie jego trwania nie jest zmian podstawowych warunków tego
zamówienia mogc stanowi udzielenie nowego zamówienia w rozumieniu dyrektywy 92/50.
64. W zakresie dotyczcym ponownego sformuowania postanowienia dotyczcego indeksacji nale y wskaza , e umowa podstawowa przewidywaa w art. 5 ust. 3 midzy innymi, e „w zakresie obliczania indeksacji, nale y przyj wskanik cen konsumenckich 96 (VPI 96) opublikowany przez austriacki centralny urzd statystyczny
(ÖSTAT) lub zastpujcy go wskanik”.
65. Z powy szego wynika, e umowa podstawowa przewidywaa zastpienie wskazanego w niej wskanika przez wskanik póniejszy.
66. Aneks pierwszy zastpi wskanik cen, o którym mowa w umowie podstawowej,
a mianowicie wskanik cen konsumenckich dla roku 1986 (VPI 86) opublikowany
przez l’ÖSTAT nowszym wskanikiem, t. j. wskanikiem cen konsumenckich dla
roku 1996 (VPI 96) opublikowanym przez ten e organ.
67. Jak wskazano w pkt 19 niniejszego wyroku, aneks ten przyj jako punkt odniesienia
wskanik liczbowy ustalony dla roku 2001, w którym zawarto ten aneks, w miejsce
roku 1994, w którym zostaa zawarta umowa podstawowa. To uaktualnienie punktu
odniesienia jest spójne z uaktualnieniem wskanika cen.
68. Z powy szego wynika, e w aneksie pierwszym ograniczono si do zastosowania postanowie umowy podstawowej w zakresie dotyczcym uaktualnienia postanowie
dotyczcych indeksacji.
69. W tych okolicznociach nale y stwierdzi , e odniesienie do nowego wskanika cen
nie jest zmian podstawowych warunków zamówienia mogcych stanowi udzielenie nowego zamówienia w rozumieniu dyrektywy 92/50.
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70. Z powy szego wynika, e na pytanie drugie nale y udzieli odpowiedzi, e pojcie
„udziela ” zawarte w art. 3 ust. 1, art. 8 i 9 dyrektywy 92/50[…] nale y interpretowa
w ten sposób, e nie obejmuje ono dostosowania pierwotnej umowy do zmienionych
okolicznoci zewntrznych, takich jak przeliczenie na euro cen pierwotnie wyra onych w walucie krajowej, minimalna obni ka tych cen celem ich zaokrglenia oraz
odniesienie do nowego wskanika cen, w sytuacji, w której zastpienie poprzednio
ustalonego wskanika zostao przewidziane w pierwotnej umowie.
W przedmiocie pytania trzeciego
71. W trzecim pytaniu, sd krajowy odnosi si do zmian w umowie podstawowej wprowadzonych na mocy aneksu drugiego, który zosta zawarty w padzierniku 2005 i wszed
w ycie 1 stycznia 2006 r.
72. Sd zmierza w istocie do ustalenia, czy udzielenie nowego zamówienia wynika po
pierwsze z uzgodnienia nowego postanowienia o braku wypowiedzenia umowy i po
drugie, z podwy szenia rabatu udzielonego na niektóre usugi bdce przedmiotem
zamówienia.
73. Co si tyczy w pierwszej kolejnoci uzgodnienia nowego postanowienia o braku wypowiedzenia umowy w czasie trwania zamówienia udzielonego na czas nieokrelony,
nale y przypomnie , e praktyka polegajca na udzielaniu zamówie publicznych na
czas nieokrelony jest jako taka obca systemowi i celom przepisów wspólnotowych
w dziedzinie zamówie publicznych. Tego rodzaju praktyka mo e z czasem prowadzi do zakócenia konkurencji pomidzy potencjalnymi usugodawcami i uniemo liwi stosowanie przepisów dyrektyw wspólnotowych w zakresie jawnoci procedur
udzielania zamówie publicznych.
74. Mimo to, prawo wspólnotowe aktualnie nie zabrania udzielania zamówie publicznych na usugi na czas nieokrelony.
75. Podobnie, postanowienie, na mocy którego strony zobowizuj si do nie wypowiadania w okrelonym czasie umowy dotyczcej zamówienia udzielonego na czas nieokrelony nie jest automatycznie niezgodne z prawem wspólnotowym w zakresie
zamówie publicznych.
76. Jak wynika z pkt 34 niniejszego wyroku, dla celów ustalenia, czy zawarcie takiego
postanowienia stanowi udzielenie nowego zamówienia, waciwym kryterium jest
kwestia, czy to postanowienie nale y uzna za istotn zmian pierwotnej umowy
(zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Komisja przeciwko Francji, pkt 44-46).
77. Postanowienie, o którym mowa w sprawie rozpatrywanej przez sd krajowy ustanawia zrzeknicie si prawa do wypowiedzenia umowy w okresie odpowiadajcym
latom 2005 - 2008.
78. Nale y jednak wskaza , e po wyganiciu w dniu 31 grudnia 1999 r. postanowienia o braku wypowiedzenia umowy zawartego w umowie podstawowej, mo na byo
rozwiza omawiane zamówienie w ka dej chwili z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Zamówienie to pozostao jednak w mocy w okresie odpowiadajcemu latom
2000 – 2005 wcznie, ze wzgldu na okoliczno , e ani instytucja zamawiajca, ani
usugodawca nie skorzystali ze swego prawa do wypowiedzenia umowy.
79. Z akt sprawy nie wynika, aby w okresie lat 2005 – 2008, który by objty postanowieniem o braku wypowiedzenia umowy, instytucja zamawiajca miaa – przy zao eniu, e brak byo tego postanowienia – konkretn perspektyw zakoczenia obowizujcej umowy i przeprowadzenia nowego przetargu. Zakadajc nawet, e instytucja
ta zamierzaa to uczyni , okres obowizywania tego postanowienia, a mianowicie
trzy lata, nie powstrzymywa jej od tego w nadmiernie dugim czasie w stosunku do
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czasu koniecznego na zorganizowanie tego rodzaju procedury. W tych okolicznociach nie zostao wykazane, e tego rodzaju postanowienie o braku wypowiedzenia
umowy, przy zao eniu, e nie jest ono systematycznie na nowo wprowadzane do
umowy, prowadzi do zagro enia znieksztacenia konkurencji na niekorzy nowych,
potencjalnych oferentów. W zwizku z tym, postanowienie to nie mo e zosta zakwali kowane jako istotna zmiana pierwotnej umowy.
80. Z powy szego wynika, e w okolicznociach takich jak te, które miay miejsce
w sprawie przed sdem krajowym, uzgodnienie – w czasie obowizywania zamówienia publicznego na usugi udzielonego na czas nieokrelony – postanowienia o braku
wypowiedzenia umowy przez trzy lata nie stanowi udzielenia nowego zamówienia
w rozumieniu dyrektywy 92/50.
81. Po drugie, co si tyczy podwy szenia rabatu przewidzianego w aneksie drugim, naley przypomnie , e umowa podstawowa przewidywaa dla danego typu usug, „cen
odpowiadajc cenie za u ytkowanie na najni szym poziomie taryfy o cjalnej […]
pomniejszon o 15 %”.
82. Zgodnie z wyjanieniami przedstawionymi Trybunaowi, postanowienie to odnosi
si do praktykowanej przez APA taryfy malejcej, w zastosowaniu której ceny usug
s obni ane, gdy wzrasta korzystanie z tych usug przez kontrahenta tej spóki.
83. Zgodnie z tymi wyjanieniami, przewidziane w aneksie drugim podwy szenie stawki
rabatu z 15 % na 25 % jest równoznaczne z zastosowaniem ni szej ceny. Obni enie
ceny i podwy szenie stawki rabatu maj porównywalny skutek gospodarczy, nawet
jeli s one formalnie przedstawiane w odmienny sposób.
84. W tych okolicznociach, podwy szenie rabatu mo e by interpretowane jako objte
postanowieniami umowy podstawowej.
85. Ponadto, podwy szenie rabatu w sposób skutkujcy obni eniem wynagrodzenia
otrzymywanego przez usugodawc wzgldem wynagrodzenia przewidzianego pierwotnie nie zmienia równowagi ekonomicznej umowy na korzy usugodawcy.
86. Jednoczenie sam fakt, e instytucja zamawiajca uzyskuje wikszy rabat na cz
usug bdcych przedmiotem zamówienia nie prowadzi do zakóce konkurencji na
niekorzy potencjalnych oferentów.
87. Z powy szego wynika, e w sytuacji takiej, jaka wystpia w sprawie przed sdem
krajowym, fakt ustanowienia w aneksie wy szych rabatów od rabatów przewidzianych pierwotnie na niektóre ceny ustalane w oparciu o iloci w ramach danej czci
wiadcze nie mo e by uznany za istotn zmian umowy i w zwizku z tym nie
mo e prowadzi do udzielenia nowego zamówienia publicznego w rozumieniu dyrektywy 92/50.
88. W zwizku z powy szym, na pytanie drugie nale y udzieli odpowiedzi, e pojcie
„udziela ” zawarte w art. 3 ust. 1, art. 8 i 9 dyrektywy 92/50[…] nale y interpretowa
w ten sposób, e nie obejmuje ono sytuacji takiej, jaka wystpia w sprawie przed
sdem krajowym, w której w czasie obowizywania zamówienia na usugi udzielonego usugodawcy na czas nieokrelony instytucja zamawiajca ponownie uzgadnia
z usugodawc w drodze aneksu do umowy postanowienie o braku wypowiedzenia umowy przez trzy lata, które w chwili dokonywania nowych uzgodnie ju nie
obowizywao i ponadto, w której instytucja zamawiajca uzgadnia z usugodawc
ustanowienie wy szego rabatu ni rabat przewidziany pierwotnie na niektóre ceny
zale ne od iloci w okrelonym zakresie usug.
89. Majc na uwadze odpowiedzi udzielone na pytania pierwsze i trzecie, brak jest koniecznoci udzielania odpowiedzi na pytania czwarte i siódme.
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W przedmiocie kosztów
90. Dla stron postpowania przed sdem krajowym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sdem, do niego zatem nale y rozstrzygnicie o kosztach. Koszty poniesione w zwizku z przedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni poniesione przez strony postpowania przed sdem
krajowym, nie podlegaj zwrotowi.
Z powy szych wzgldów Trybuna (trzecia izba) orzeka, co nastpuje:
1) Poj cie „udziela ” zawarte w art. 3 ust. 1, art. 8 i 9 dyrektywy 92/50/EWG z dnia
18 czerwca 1992 r. odnoszcej si do koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na usugi nale y interpretowa w ten sposób, e nie obejmuje
ono sytuacji, takiej jaka wystpia w sprawie przed sdem krajowym, w której
usugi wiadczone na rzecz instytucji zamawiajcej przez pierwotnego usugodawc zostaj przeniesione na innego usugodawc dziaajcego w formie spóki
kapitaowej, w której pierwotny usugodawca jest jedynym akcjonariuszem, posiadajcym kontrol nad nowym usugodawc i udzielajcym mu polece, je eli
pierwotny usugodawca w dalszym cigu przyjmuje odpowiedzialno za poszanowanie zobowiza umownych.
2) Poj cie „udziela ” zawarte w art. 3 ust. 1, art. 8 i 9 dyrektywy 92/50 nale y interpretowa w ten sposób, e nie obejmuje ono dostosowania pierwotnej umowy
do zmienionych okolicznoci zewn trznych, takich jak przeliczenie na euro cen
pierwotnie wyra onych w walucie krajowej, minimalna obni ka tych cen celem
ich zaokrglenia oraz odniesienie do nowego wska nika cen, w sytuacji, w której
zastpienie poprzednio ustalonego wska nika zostao przewidziane w pierwotnej umowie.
3) Poj cie „udziela ” zawarte w art. 3 ust. 1, art. 8 i 9 dyrektywy 92/50 nale y
interpretowa w ten sposób, e nie obejmuje ono sytuacji, takiej jaka wystpia w sprawie przed sdem krajowym, w której w czasie obowizywania zamówienia na usugi udzielonego usugodawcy na czas nieokrelony instytucja
zamawiajca ponownie uzgadnia z usugodawc w drodze aneksu do umowy
postanowienie o braku wypowiedzenia umowy przez trzy lata, które w chwili
dokonywania nowych uzgodnie ju nie obowizywao i ponadto, w której instytucja zamawiajca uzgadnia z usugodawc ustanowienie wy szego rabatu ni
rabat przewidziany pierwotnie na niektóre ceny zale ne od iloci w okrelonym
zakresie usug.
Podpisy

* Jzyk postpowania: niemiecki.

Orzeczenie z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie C-347/06 ASM Brescia
WYROK TRYBUNAU (druga izba)
z dnia 17 lipca 2008 r. (*)
Artykuy 43 WE, 49 WE i 86 WE – Koncesja na publiczne usugi dystrybucji gazu – Dyrektywa 2003/55 – Wczeniejsze rozwizanie z upywem okresu przejciowego – Zasada
ochrony uzasadnionych oczekiwa i pewnoci prawa
W sprawie C-347/06
majcej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, zo ony przez Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
(Wochy) postanowieniem z dnia 23 maja 2006 r., które wpyno do Trybunau w dniu
17 sierpnia 2006 r., w postpowaniu:
ASM Brescia SpA
przeciwko
Comune di Rodengo Saiano,
przy udziale:
Anigas - Associazione Nazionale Industriali del Gas,

TRYBUNA (druga izba),
w skadzie, C. W. A. Timmermans, prezes izby, J. Makarczyk, S. Kris, J.-C. Bonichot
(sprawozdawca) i C. Toader, sdziowie
rzecznik generalny: M. Poiares Maduro,
sekretarz: B. Fülöp, administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 21 lutego 2008 r.,
rozwa ywszy uwagi przedstawione:
- w imieniu ASM Brescia SpA, przez V. Salvadoriego, A. Salvadoriego, G. Caia oraz
N. Aicardiego, avvocati,
- w imieniu Anigas - Associazione Nazionale Industriali del Gas, przez M. Zoppolato
oraz D. Gazzol, avvocati,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich, przez X. Lewisa, B. Schim oraz D. Recchi, dziaajcych w charakterze penomocników,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia
2008 r.,
wydaje nastpujcy

Wyrok
1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykadni
art. 10 WE, 43 WE, 49 WE i 89 ust. 1 WE, zasad równego traktowania, niedyskryminacji i proporcjonalnoci, oraz dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczcej wspólnych zasad rynku wewntrznego
gazu ziemnego i uchylajcej dyrektyw 98/30/WE (Dz.U. L 176, s. 57).
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2. Wniosek ten zosta przedstawiony w ramach sporu pomidzy ASM Brescia SpA
(zwan dalej „ASM Brescia”) a Comune di Rodengo Saiano w przedmiocie uchway nr 19 rady gminnej z dnia 19 lipca 2005 r., potwierdzajcej wyganicie w dniu
31 grudnia 2005 r. koncesji przyznanej przez rzeczon rad, ASM Brescia, w zakresie usug dystrybucji gazu ziemnego na obszarze tej gminy.

Ramy prawne
Prawo wspólnotowe
3. Czwarty motyw dyrektywy 2003/55 stanowi:
„Swobody, jakie Traktat gwarantuje obywatelom Europy – swobodny przepyw towarów, prawo do swobodnego wiadczenia usug i swoboda przedsibiorczoci –
s mo liwe do zrealizowania jedynie w warunkach w peni otwartego rynku, który
umo liwia wszystkim odbiorcom swobodny wybór dostawców, a wszystkim dostawcom swobodn realizacj dostaw do swych odbiorców.”
4. Ósmy motyw tej dyrektywy stanowi:
„W celu ukoczenia tworzenia wewntrznego rynku gazu ziemnego niezmiernie
wa ny jest niedyskryminacyjny dostp do sieci operatorów systemu przesyowego
i dystrybucyjnego. Operator systemu przesyowego lub dystrybucyjnego mo e skada si z jednego lub wicej przedsibiorstw.”
5. Drugi motyw tej dyrektywy ma nastpujce brzmienie:
„W celu zapewnienia efektywnego i niedyskryminacyjnego dostpu do sieci waciwe jest, aby systemy przesyowe i dystrybucyjne byy eksploatowane przez prawnie
oddzielone przedsibiorstwa, w przypadku wystpowania przedsibiorstw zintegrowanych pionowo. Komisja powinna oceni rodki dajce taki sam efekt, opracowane
przez Pastwa Czonkowskie w celu spenienia wy ej wspomnianego wymogu i w
stosownych przypadkach przedo y projekty zmian niniejszej dyrektywy.
Waciwe jest równie , aby operatorzy systemu przesyowego i dystrybucyjnego mieli
rzeczywiste prawa do podejmowania decyzji w stosunku do aktywów koniecznych do
konserwacji i remontów, eksploatacji i rozbudowy sieci, w przypadku gdy te aktywa s
wasnoci i s eksploatowane przez przedsibiorstwa zintegrowane pionowo.
Wa ne jest jednak rozró nienie pomidzy odrbnoci prawn a wydzieleniem wasnociowym. Odrbno prawna nie oznacza zmiany wasnoci aktywów i nic nie
stoi na przeszkodzie, aby zachowa podobne lub identyczne warunki zatrudnienia
we wszystkich zintegrowanych pionowo przedsibiorstwach. Nale y jednak zagwarantowa niedyskryminacyjny proces podejmowania decyzji poprzez rozwizania
organizacyjne dotyczce niezale noci odpowiedzialnych decydentów.”
6. Osiemnasty motyw tej dyrektywy stanowi:
„Odbiorcy gazu powinni mie mo liwo swobodnego wyboru dostawcy. Niemniej jednak nale y przyj etapowe tworzenie wewntrznego rynku gazu, wcznie z okreleniem
konkretnego terminu jego realizacji, w celu umo liwienia dostosowania si przemysu
i zagwarantowania, e istniej odpowiednie rodki i systemy ochrony interesów odbiorców oraz e maj oni rzeczywiste i efektywne prawo wyboru swego dostawcy.”
7. Artyku 1 ust. 1 tej dyrektywy stanowi:
„Niniejsza dyrektywa ustala wspólne zasady przesyu, dystrybucji, dostaw i magazynowania gazu ziemnego. Okrela przepisy dotyczce organizacji i dziaania sektora
gazu ziemnego, dostpu do rynku, kryteria i procedury stosowane w udzielaniu zezwole na przesy, dystrybucj, dostawy i magazynowanie gazu ziemnego oraz na
eksploatacj systemów.”
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8. Artyku 2 tej dyrektywy ma nastpujce brzmienie:
„Do celów niniejszej dyrektywy:
[…]
5) »dystrybucja« oznacza transport gazu ziemnego lokalnymi lub regionalnymi sieciami gazocigów celem dostarczenia odbiorcom, ale nie obejmuje dostaw;
[…]
7) »dostawa« oznacza sprzeda , cznie z odsprzeda , gazu ziemnego, w tym równie LNG, odbiorcom;
[…]
28) »odbiorcy uprawnieni« oznaczaj odbiorców, którzy maj prawo do zakupu gazu
od wybranego przez nich dostawcy, w znaczeniu art. 23 niniejszej dyrektywy.
[…].”
9. Artyku 23 ust. 1 dyrektywy 2003/55 stanowi:
„Pastwa Czonkowskie gwarantuj, aby uprawnionymi odbiorcami byli:
a) do dnia 1 lipca 2004 roku uprawnieni odbiorcy s okreleni zgodnie z zapisami
w art. 18 dyrektywy 98/30/WE [Parlamentu Europejskiego i Rady 98/30/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. dotyczca wspólnych zasad w odniesieniu do rynku wewntrznego gazu ziemnego (Dz.U. L 204, str. 1)]. Pastwa Czonkowskie publikuj do
31 stycznia ka dego roku kryteria de niowania tych uprawnionych odbiorców;
b) najpóniej od dnia 1 lipca 2004 roku wszyscy odbiorcy niebdcy gospodarstwami domowymi;
c) poczwszy od dnia 1 lipca 2007 r. wszyscy odbiorcy.”
Prawo krajowe
10. Dekret ustawodawczy nr 164 wykonujcy dyrektyw 98/30/WE dotyczc wspólnych zasad w odniesieniu do rynku wewntrznego gazu ziemnego, zgodnie z art. 41
ustawy nr 144 z dnia 17 maja 1999 r. (decreto legislativo nr 164, attuazione della
direttiva nr 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale,
a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, nr 144) z dnia 23 maja 2000 r.
(GURI nr 142 z dnia 20 czerwca 2000., s. 4, zwany dalej „dekretem ustawodawczym
164/2000”), stanowi, e dziaalno w zakresie dystrybucji gazu ziemnego jest co
do zasady dziaalnoci w zakresie usug publicznych powierzan przez gminy koncesjonariuszom wybranym wycznie w drodze zaproszenia do skadania ofert, na
okres nie przekraczajcy dwunastu lat.
11. W odniesieniu do obowizujcych koncesji na dystrybucj gazu ziemnego, których
nie udzielono w drodze procedury przetargowej, art. 15 ust. 5 dekretu ustawodawczego 164/2000 stanowi:
„W odniesieniu do dziaalnoci w zakresie dystrybucji gazu, koncesje obowizujce
w dniu wejcia w ycie niniejszego dekretu jak równie koncesje udzielone spókom
powstaym w wyniku przeksztacenia spóek aktualnie wiadczcych usugi, obowizuj do przewidzianego w nich terminu wyganicia, o ile upywa on przed zakoczeniem okresu przejciowego wskazanego w ust. 7. Obowizujce koncesje, dla
których nie przewidziano terminu wyganicia lub przewidziano termin nastpujcy
po upywie okresu przejciowego, obowizuj do koca okresu przejciowego.[...]”
12. Artyku 15 ust. 7 tego dekretu ustawodawczego stanowi:
„Okres przejciowy, o którym mowa w ust. 5 wynosi 5 lat poczwszy od dnia 31
grudnia 2000 r. mo e on zosta przedu ony w poni ej wskazanych okolicznociach,
nie wicej jednak ni o:
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a) jeden rok w przypadku, gdy co najmniej na rok przed upywem okresu piciu lat
doszo do poczenia spóek pozwalajcego na obsug co najmniej dwukrotnie
wikszej liczby odbiorców ni pierwotnie obsugiwana przez wiksz z poczonych spóek,
b) dwa lata w przypadku, gdy w terminie wskazanym w lit. a) liczba obsugiwanych
klientów przewy sza 100 000 odbiorców kocowych lub rozprowadzany gaz
ziemny przekracza miliony metrów szeciennych lub przedsibiorstwo dziaa na
obszarze odpowiadajcym co najmniej caemu terytorium prowincji,
c) dwa lata w przypadku gdy w terminie wskazanym w lit. a) kapita prywatny stanowi co najmniej 40% kapitau spóki.”
13. Artyku 15 ust. 8 dekretu ustawodawczego 164/2000 stanowi, e przy spenieniu
szeregu przesanek, czas o który mo na przedu y okres przejciowy mo e zosta
skumulowany.
14. Artyku 1 ust. 69 ustawy nr 239 reorganizujcej sektor energetyczny i powierzajcej
rzdowi reorganizacj obowizujcych przepisów w sektorze energetycznym (legge
nr 239, riordino del settore energetico, nonche’ delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) z dnia 23 sierpnia 2004 r. (GURI nr 215
z dnia 13 wrzenia 2004 r., s. 3) stanowi:
„[…] Okres przejciowy, o którym mowa w powoanym art. 15 ust. 5 [dekretu ustawodawczego 164/2000] koczy si z dniem 31 grudnia 2007 r., przy czym lokalna
jednostka powierzajca wiadczenie usug lub udzielajca koncesji mo e w cigu
szeciu miesicy od wejcia w ycie niniejszej ustawy przedu y okres przejciowy
o rok, gdy przemawia za tym interes publiczny.[…] Uchyla si art. 15 ust. 8 dekretu
ustawodawczego [164/2000].”
15 Dekret z moc ustawy nr 273 dotyczcy okrelenia i przedu enia terminów oraz zwizanych z tym przepisów tymczasowych (decreto-legge nr 273, de nizione e proroga dei termini, nonche’ conseguenti disposizioni urgenti) z dnia 30 grudnia 2005 r.
(GURI nr 303 z dnia 30 grudnia 2005r. s. 8) przeksztacony w ustaw po zmianie na
mocy ustawy nr 51 z dnia 23 lutego 2006 r. (dodatek zwyczajny do GURI nr 49 z dnia
28 lutego 2006 r., zwany dalej „dekretem z moc ustawy 273/2005”), stanowi w swym
art. 23 ust. 1, e okres przejciowy, o którym mowa w art. 15 ust. 5 dekretu ustawodawczego 164/2000 zostaje po pierwsze przedu ony do dnia 31 grudnia 2007 r., a po
drugie przedu ony do dnia 31 grudnia 2009 r. jeli wystpi przynajmniej jedna z przesanek wskazanych w art. 15 ust. 7 rzeczonego dekretu ustawodawczego.

Post powanie przed sdem krajowym i pytania prejudycjalne
16 ASM Brescia jest koncesjonariuszem publicznych usug dystrybucji gazu ziemnego na obszarze Comune di Rodengo Saiano, na podstawie umowy zawartej w dniu
27 lutego 1984 r., wyganicie pocztkowo wyznaczono na dzie 31 grudnia 2014 r.
Nastpnie termin wyganicia tej koncesji zosta zmieniony na dzie 31 grudnia
2029 r.
17 W celu umo liwienia wszczcia procedury zaproszenia do skadania ofert i wyznaczenia nowego operatora rzeczonych usug Comune di Rodengo Saiano wyznaczya
wczeniejsz dat wyganicia koncesji udzielonej ASM Brescia na dzie 31 grudnia
2005 r., na mocy uchway rady gminy nr 19 z dnia 19 lipca 2005 r. Stwierdzono, e
ASM Brescia przysuguje m.in. prawo do zwrotu wartoci rezydualnej amortyzacji,
wycenionej na podstawie ekspertyzy na 926 000 EUR.
18 ASM Brescia wniosa skarg na t uchwa do sdu odsyajcego.
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19. Nastpnie w ycie wszed dekret z moc ustawy 273/2005, który przewiduje w swym
art. 23 automatyczne przedu enie okresu przejciowego, o którym mowa w art. 15
ust. 5 dekretu ustawodawczego 164/2000, z dnia 31 grudnia 2005 r. na dzie 31 grudnia 2007 r., oraz pod pewnymi warunkami automatyczne przedu enie tego okresu
z dnia 31 grudnia 2007 r. na dzie 31 grudnia 2009 r.
20. Wobec powzicia wtpliwoci o do zgodnoci tego tekstu z prawem wspólnotowym,
Trybunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
zawiesi toczce si przed nim postpowanie i zwróci si do Trybunau z nastpujcymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1) Czy automatyczne i ogólne przedu enie do dnia 31 grudnia 2007 r. wa noci
obowizujcych koncesji na dystrybucj gazu ziemnego, których pierwotnie
udzielono bez uprzedniego przeprowadzenia postpowania przetargowego, jest
sprzeczne z art. 43 WE, art. 49 WE i art. 86 ust. 1 WE oraz zasad równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystoci?
2) Czy póniejsze automatyczne przedu enia do dnia 31 grudnia 2009 r. wa noci obowizujcych koncesji na dystrybucj gazu ziemnego, których pierwotnie udzielono bez uprzedniego przeprowadzenia postpowania przetargowego,
w nastpujcych przypadkach:
a) gdy koncesjonariusz dokona poczenia spóek pozwalajcego na obsug
dwukrotnie wikszej liczby odbiorców ni pierwotnie obsugiwana przez
wiksz z poczonych spóek;
b) gdy liczba klientów koncesjonariusza przekroczya 100 000 odbiorców kocowych lub ilo gazu rozprowadzanego przez koncesjonariusza przekroczya 100 milionów metrów szeciennych lub zakres jego dziaalnoci obejmuje
co najmniej cay obszar prowincji;
c) gdy co najmniej 40% kapitau spóki koncesjonariusza zostao objte przez
podmioty prywatne;
s sprzeczne z art. 43 WE, art. 49 WE i art. 86 ust. 1 WE oraz zasad równego
traktowania, niedyskryminacji i przejrzystoci?
3) Czy przedu enie wa noci obowizujcych koncesji na dystrybucj gazu ziemnego, zarówno w przypadku wskazanym w pytaniu pierwszym jak i w okolicznociach opisanych w pytaniu drugim, ze szczególnym uwzgldnieniem:
a) ci cego na pastwach [czonkowskich] obowizku realizacji celu w postaci liberalizacji rynku gazu ziemnego do dnia 1 lipca 2007 r.;
b) zakazu ustanawiania lub utrzymywania przez pastwa [czonkowskie] przepisów krajowych sprzecznych z liberalizacj rynku gazu ziemnego;
c) ci cego na pastwach [czonkowskich] obowizku powizania czasu trwania okresu przejciowego z rozsdnym terminem i obiektywnymi wymogami,
jest sprzeczne z czwartym, ósmym, dziesitym i osiemnastym motywem dyrektywy
2003/55/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. oraz art. 23 ust. 1 tej dyrektywy, art. 10 WE
oraz zasad racjonalnoci i proporcjonalnoci?”

W przedmiocie pyta prejudycjalnych
W przedmiocie dopuszczalnoci
Uwagi przedstawione Trybunaowi
21. ASM Brescia uwa a, e pytania przedstawione przez sd krajowy s niedopuszczalne, jako oparte na nieprawidowej analizie, w wietle której prawo woskie miaoby
wprowadza przedu enie okresu obowizywania rozpatrywanych koncesji na dystrybucj gazu.
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22. ASM Brescia podnosi, e prawo krajowe majce zastosowanie w sporze przed sdem krajowym nie przewiduje prawnego przedu enia koncesji, lecz przeciwnie,
ich wczeniejsze rozwizanie, gdy zostay udzielone na czas nieokrelony lub gdy
umowny termin upywu okresu, na który ich udzielono przypada po okresie przejciowym, o którym mowa w art. 15 ust. 5 dekretu ustawodawczego 164/2000.
23. Anigas - Associazione Nazionale Industriali del Gas – równie podnosi, e pierwsze pytanie sdu krajowego jest oparte na bdnej podstawie w zakresie w jakim
rozpatrywane przed sdem krajowym uregulowanie nie przewiduje automatycznego
i generalnego przedu enia koncesji, lecz ograniczone przesunicie daty ich wczeniejszego wyganicia.
Odpowied Trybunau
24. Sd krajowy zwróci si do Trybunau o rozstrzygnicie w przedmiocie zgodnoci
z prawem wspólnotowym przedu enia na podstawie art. 23 dekretu z moc ustawy
273/2005, okresu przejciowego, o którym mowa w art. 15 ust. 5 dekretu ustawodawczego 164/2000.
25. W ramach procedury w trybie art. 234 WE, Trybuna nie jest waciwy do rozstrzygnicia w przedmiocie zgodnoci rodka krajowego z prawem wspólnotowym (zob.,
w szczególnoci, wyrok z dnia 11 czerwca 1987 r. w sprawie 14/86 X, Rec. s. 2545,
pkt 15). Trybuna mo e jednak e wywie z treci pyta przedstawionych przez sd
krajowy, z uwzgldnieniem okolicznoci przez ten sd wskazanych, elementy istotne
dla wykadni prawa wspólnotowego, tak by umo liwi sdowi krajowemu rozstrzygnicie przedstawionego mu problemu prawnego (ww. wyrok X, pkt 16).
26. Jako e sd krajowy wskaza, e dla rozstrzygnicia w przedmiocie zgodnoci art. 23
dekretu z moc ustawy 273/2005 i art. 15 ust. 5 i 7 dekretu ustawodawczego 164/2000
z prawem wspólnotowym, jest mu niezbdna wykadnia art. 43 WE, 49 WE i 86
ust. 1 WE, jak równie art. 23 ust. 1 dyrektywy 2003/55, postanowienie odsyajce
zawiera wystarczajce wskazania, by speni te wymogi.
27. Ponadto, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w ramach wspópracy pomidzy
Trybunaem a sdami krajowymi ustanowionej na mocy art. 234 WE, do sdu krajowego, przed którym zawis spór i na którym spoczywa odpowiedzialno za wydanie wyroku, nale y, przy uwzgldnieniu okolicznoci konkretnej sprawy, zarówno
ocena, czy dla wydania wyroku jest niezbdne uzyskanie orzeczenia prejudycjalnego, jak i ocena znaczenia dla sprawy pyta, z którymi zwraca si do Trybunau.
W konsekwencji, jeli postawione pytania dotycz wykadni prawa wspólnotowego,
Trybuna jest, co do zasady, zobowizany do przedstawienia rozstrzygnicia (zob.
w szczególnoci, wyrok z dnia 10 maja 2001 r. w poczonych sprawach C-223/99
i C-260/99 Agorà et Excelsior, Rec. s. I-3605, pkt 18).
28. Nale y te przypomnie , e do Trybunau nie nale y orzekanie w przedmiocie wykadni czy stosowania przepisów krajowych ani te ustalanie okolicznoci faktycznych istotnych dla rozstrzygnicia sporu przed sdem krajowym. Trybuna powinien
bowiem  w ramach rozdziau kompetencji pomidzy sdami wspólnotowymi i krajowymi  uwzgldni wskazany w decyzji odsyajcej kontekst faktyczny i prawny,
w który wpisuj si pytania prejudycjalne (zob. w szczególnoci, wyrok z dnia 13
listopada 2003 r. w sprawie C-153/02 Neri, Rec. s. I-13555, pkt 34 i 35).
29. Zatem argument, w wietle którego pytania prejudycjalne s niedopuszczalne, jako
opierajce si na bdnej wykadni prawa woskiego, nie mo e zosta uwzgldniony.
30. Wynika z tego, e wiosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest
dopuszczalny.
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Co do istoty
W przedmiocie trzeciego pytania
31. Swym trzecim pytaniem, które nale y zbada w pierwszej kolejnoci, sd krajowy
d y zasadniczo do ustalenia czy art. 10 WE, zasada proporcjonalnoci, art. 23 ust. 1
dyrektywy 2003/55 oraz czwarty, ósmy, dziesity i osiemnasty motyw tej dyrektywy, stoj na przeszkodzie uregulowaniu, takiemu jak bdce przedmiotem sprawy
przed sdem krajowym, które przedu a w sposób automatyczny okres przejciowy,
z upywem którego nastpuje wczeniejsze rozwizanie koncesji na dystrybucj gazu
ziemnego, takiej jak rozpatrywana przed sdem krajowym, udzielonej bez przeprowadzenia postpowania przetargowego.
- Uwagi przedstawione Trybunaowi
32. ASM Brescia podnosi, e ani dyrektywa 98/30, transponowana dekretem ustawodawczym 164/2000, ani dyrektywa 2003/55, nie przewiduj obowizku skrócenia okresu
obowizywania koncesji na dystrybucj gazu ziemnego udzielonych bez przeprowadzenia postpowania przetargowego. Uwa a ona, e ustawodawca krajowy podj zatem swobodn decyzj, po pierwsze, w przedmiocie rozwizania tych koncesji
przed upywem umownie ustalonego terminu, a po drugie w zakresie wyznaczenia
w tym celu okresu przejciowego i trybu jego zastosowania.
33. Dodaje ona, e wczeniejsze zakoczenie omawianych koncesji i wszczcie nastpnie postpowania w zakresie zaproszenia do skadania ofert celem udzielenia nowych
koncesji, nie pozwalaj na zagwarantowanie wy szego stopnia konkurencyjnoci
dystrybucji gazu ziemnego, gdy nowy dystrybutor mo e, w odpowiednim przypadku, faworyzowa przedsibiorstwo dokonujce sprzeda y, z którym jest zwizany.
Uwa a ona, e utrudnienie to mo e zosta usunite wycznie poprzez przestrzeganie
obowizków bezstronnoci i neutralnoci operatora sieci dystrybucyjnej, o których
mowa w dyrektywie 2003/55, a w szczególnoci prawa dostpu podmiotów trzecich
do sieci dystrybucyjnej, oraz poprzez rozdzia prawny, administracyjny, funkcjonalny i ksigowy od sprzedawców gazu ziemnego, stanowicych cz tego samego
przedsibiorstwa zintegrowanego wertykalnie.
34. Komisja równie stwierdza, e dyrektywa 2003/55 nie przewiduje obowizku wczeniejszego rozwizania koncesji na dystrybucj gazu ziemnego, udzielonych z naruszeniem wymogów wspólnotowych.
35. Dodaje ona, e cho art. 13 ust. 1 dyrektywy 2003/55 w zwizku z art. 33 ust. 2
tej dyrektywy, zezwalaj operatorowi sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na wykonywanie równie dziaalnoci w zakresie dostaw gazu do dnia 1 lipca 2007 r., jest
on jednak e zobowizany na podstawie art. 12 ust. 2 tej dyrektywy do traktowania
w sposób bezstronny poszczególnych podmiotów na rynku gazu ziemnego.
36. Anigas podkrela, e ostateczny termin liberalizacji rynku gazu ziemnego, wyznaczony na dzie 1 lipca 2007 r. przez art. 23 ust. 1 dyrektywy 2003/55, zobowizuje pastwa czonkowskie jedynie do tego, by wszystkie podmioty zakupujce gaz
ziemny byy uprawnionymi klientami i uwa a, i dyrektywa ta nie zobowizuje do
rozwizania koncesji na dystrybucj gazu ziemnego udzielonych bez wczeniejszego
ogoszenia.
- Odpowied Trybunau
37. Zarówno w wietle treci jak i struktury dyrektywy 2003/55, jej celem jest realizacja
wewntrznego rynku w sektorze gazu ziemnego. W tym celu, jak wskazano w art. 1
ust. 1 tej dyrektywy, ustala ona wspólne zasady przesyu, dystrybucji, dostaw i magazynowania gazu ziemnego.
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38. Artyku 23 ust. 1 dyrektywy 2003/55 okrela kalendarz otwarcia dostawy gazu
ziemnego i stanowi w szczególnoci, e pastwa czonkowskie powinny czuwa ,
by z dniem 1 listopada 2007 r. wszyscy klienci byli klientami uprawnionymi, to jest
takimi, którzy maj prawo zakupu gazu od wybranego przez nich dostawcy.
39. Przepis ten dotyczy dostawy gazu ziemnego a nie jego dystrybucji. Nie mo na zatem
wywie z niego adnego obowizku ci cego na pastwach czonkowskich do rozwizania umów dystrybucji zawartych bez przeprowadzenia procedury przetargowej.
40. Dyrektywa 2003/55 nie zawiera ponadto adnego przepisu dotyczcego obowizujcych koncesji na dystrybucj gazu ziemnego.
41. Zatem na trzecie pytanie nale y odpowiedzie w ten sposób, e dyrektywa 2003/55
nie stoi na przeszkodzie, by przepisy pastwa czonkowskiego, takie jak bdce
przedmiotem sporu przed sdem krajowym, wprowadziy przedu enie, na wskazanych w nich warunkach, okresu przejciowego z upywem którego nastpuje wczeniejsze rozwizanie koncesji na dystrybucj gazu ziemnego, takiej jak rozpatrywana
przed sdem krajowym. W tych okolicznociach nale y stwierdzi , e równie art. 10
WE i zasada proporcjonalnoci nie stoj na przeszkodzie takiemu uregulowaniu.
W przedmiocie pierwszego i drugiego pytania
42. Swym pierwszym i drugim pytaniem, które nale y rozpatrzy cznie, sd krajowy
d y zasadniczo do ustalenia czy art. 43 WE, 49 WE i 86 ust. 1 WE, jak równie zasady równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystoci, stoj na przeszkodzie
uregulowaniu, takiemu jak bdce przedmiotem sporu przed sdem krajowym, które
przewiduje przedu enie, we wskazanych w nim warunkach, okresu przejciowego,
z upywem którego nastpuje wczeniejsze rozwizanie koncesji na dystrybucj gazu
ziemnego, rozpatrywanej przez sd krajowy.
- Uwagi przedstawione Trybunaowi
43. ASM Brescia uwa a, e rozwizanie koncesji na dystrybucj gazu ziemnego, takie
jak bdce przedmiotem sprawy przed sdem krajowym, jest rodkiem który mo e
zosta podjty, w sposób dyskrecjonalny i autonomiczny, przez prawodawc krajowego. Dodaje ona, e rodek ten pozwala Republice Woskiej na wczeniejsze dostosowanie si do dyrektywy 2003/55 poprzez wyznaczenie nowych koncesjonariuszy
publicznych usug dystrybucji gazu ziemnego.
44. ASM Brescia podnosi, e ustalenie okresu przejciowego, z którego upywem nastpuje wczeniejsze rozwizanie rozpatrywanych koncesji, ma na celu pogodzenie realizacji wskazanego celu w zakresie otwarcia na konkurencj sektora gazu ziemnego
z potrzeb ochrony uzasadnionych oczekiwa wacicieli obowizujcych koncesji.
45. Spóka ta przypomina, e pastwa czonkowskie powinny przestrzega zasady ochrony
uzasadnionych oczekiwa przy wykonywaniu uprawnie, z których korzystaj w celu
stosowania dyrektyw wspólnotowych (zob. w szczególnoci wyrok z dnia 26 kwietnia 1988 r. w sprawie 316/86 Krücken, Rec. s. 2213, pkt 22) oraz, e podczas reform
legislacyjnych pewnych instytucji lub uregulowa prawnych, ochrona uzasadnionych
oczekiwa podmiotów gospodarczych wymaga ustanowienia rodków przejciowych
lub dostosowawczego okresu przejciowego, w braku nadrzdnego interesu publicznego, który staby temu na przeszkodzie (zob., w szczególnoci, wyrok z dnia 14 maja
1975 r. w sprawie 74/74 CNTA przeciwko Komisji, Rec. s. 533, pkt 44).
46. ASM Brescia wskazuje, e do chwili wejcia w ycie dekretu ustawodawczego
164/2000, prawo woskie nie poddawao udzielenia koncesji na dystrybucj gazu
obowizkowi w zakresie ogosze i pozwalao ponadto na ustanowienie koncesji
o bardzo dugim okresie obowizywania.
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47. Dodaje ona, e do czasu wydania komunikatu Komisji w sprawie wykadni dotyczcego koncesji w prawie wspólnotowym (Dz.U. 2000, C 121, s. 2) oraz wyroku z dnia
7 grudnia 2000 r. w sprawie C-324/98 Telaustria i Telefonadress (Rec. s. I-10745),
prawo wspólnotowe nie zawierao wskazówek, w wietle których nakadaoby ono
na wadze publiczne obowizki w zakresie przejrzystoci i ogosze przy udzielaniu
koncesji na usugi publiczne.
48. ASM Brescia przypomina nastpnie, e dekret z moc ustawy 273/2005 w rzeczywistoci jedynie przesun o dwa lata ostatecznie zakoczenie okresu przejciowego,
o którym mowa w art. 15 ust. 5 dekretu ustawodawczego 164/2000, z dnia 31 grudnia
2005 r. na dzie 31 grudnia 2007 r., a pod pewnymi warunkami na dzie 31 grudnia
2009 r. Uwa a ona, e zmiana ta ma, jako taka i w wietle jej skutków, ograniczony
zakres, w szczególnoci w wietle bardzo dugiego rezydualnego czasu trwania omawianych koncesji, oraz wobec tego, e nie ma ona wpywu na równowag interesów
stron w sposób dysproporcjonalny. Podkrela ona, e przedu enie to stanowi w ka dym razie rodek dyskrecjonalny.
49. ASM Brescia przypomina wreszcie, e koncesje na dystrybucj gazu ziemnego,
które wygasaj przed upywem rzeczonego okresu przejciowego, nie podlegaj
przedu eniu, e w wietle dekretu ustawodawczego 164/2000 zakoczeniu okresu
przejciowego, o którym mowa w art. 15 ust. 5 tego dekretu mogo nastpi póniej
ni zakoczenie wynikajce z zastosowania dekretu z moc ustawy 273/2005 oraz
e ustanowienie tego ostatniego pozwolio na wzmocnienie pewnoci prawa przez
wyjanienie uregulowa prawnych rzeczonego okresu przejciowego.
50. Komisja ze swej strony wskazuje, e spór przed sdem krajowym dotyczy koncesji
na usugi publiczne i e koncesje te podlegaj podstawowym reguom traktatu WE,
w szczególnoci art. 43 WE i 49 WE, oraz zasadzie niedyskryminacji ze wzgldu
na przynale no pastwow i zasadzie równego traktowania oferentów, z którymi
wi e si w szczególnoci obowizek przejrzystoci pozwalajcy udzielajcym koncesji wadzom publicznym na zapewnienie przestrzegania tych zasad (wyrok z dnia
6 kwietnia 2006 r. w sprawie C-410/04 ANAV, Zb. Orz. s. I-3303, pkt 21).
51. Podkrela ona, e Trybuna uzna, i rzeczony obowizek przejrzystoci polega na
zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu jawnoci umo liwiajcego otwarcie sfery koncesji na wiadczenie usug na konkurencj
oraz kontrol bezstronnoci procedur ich udzielania (ww. wyrok ANAV, pkt 21).
52. Komisja uwa a, e brak rozwizania koncesji na usugi publiczne, udzielonych bez
procedury uprzedniego ogoszenia jest równie sprzeczne z art. 43 WE i 49 WE, oraz
z zasadami niedyskryminacji, równego traktowania i przejrzystoci.
53. Dodaje ona, e art. 86 ust. 1 WE stoi na przeszkodzie przepisom takim jak rozpatrywane w sprawie przed sdem krajowym, które przewiduj utrzymanie w mocy koncesji na usugi publiczne udzielone z naruszeniem wymogów w zakresie ogosze
przewidzianych w prawie wspólnotowym.
54. Anigas twierdzi ze swej strony, e art. 43 WE, 49 WE i 86 ust. 1 WE, oraz zasady
równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystoci, nie stoj na przeszkodzie
przedu eniu okresu przejciowego, które przewidziano w uregulowaniach bdcych
przedmiotem postpowania przed sdem krajowym.
55. Twierdzi ona, e przesanki wskazane w art. 15 ust. 7 dekretu ustawodawczego
164/2000, pozwalajce na przedu enie okresu przejciowego, o którym mowa
w art. 15 ust. 5 tego dekretu, s wpisane w zespó rodków majcych na celu stworzenie konkurencyjnego rynku gazu ziemnego.
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56. Anigas uwa a, e przestrzeganie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwa wymaga
w ka dym razie, by wczeniejsze rozwizanie koncesji na dystrybucj gazu ziemnego, takie jak rozpatrywane przed sdem krajowym, nastpio dopiero z upywem
okresu przejciowego.
- Odpowied Trybunau
57. Koncesja na usugi publiczne, taka jak bdca przedmiotem postpowania przed sdem
krajowym, nie jest objta zakresem stosowania dyrektyw dotyczcych poszczególnych
kategorii dyrektywy dotyczcych zamówie publicznych (zob., w szczególnoci, wyrok z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie C-231/03 Coname, Zb.Orz. s. I-7287, pkt 16).
58. Trybuna orzek jednak e, i wadze publiczne, zamierzajc udzieli takiej koncesji, s zobowizane do przestrzegania ogóu podstawowych zasad traktatowych,
a w szczególnoci zasady niedyskryminacji ze wzgldu na przynale no pastwow
(zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Telaustria i Telefonadress, pkt 60, ww. wyrok
w sprawieConame, pkt 16, wyrok z dnia 13 padziernika 2005 r. w sprawie C-458/03
Parking Brixen, pkt 46, oraz ww. wyrok w sprawie ANAV, pkt 18).
59. W szczególnoci w zakresie w jakim koncesja ma pewne znaczenie transgraniczne,
udzielenie jej, przy cakowitym braku przejrzystoci, przedsibiorstwu znajdujcemu
si w pastwie czonkowskim instytucji zamawiajcej stanowi przejaw odmiennego traktowania na niekorzy przedsibiorstw, które mog by zainteresowane tak
koncesj (zob., podobnie wyrok z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie C-507/03,
dotychczas niepublikowany w Zbiorze, pkt 30).
60. O ile takie zró nicowanie traktowania, które poprzez wykluczenie wszystkich przedsibiorstw znajdujcych si w innym pastwie czonkowskim dziaa gównie na ich
niekorzy , nie jest uzasadnione obiektywnymi okolicznociami, stanowi ono przejaw
dyskryminacji poredniej ze wzgldu na przynale no pastwow, zakazanej na mocy
art. 43 WE i 49 WE (ww. wyrok w sprawie Komisja przeciwko Irlandii, pkt 31).
61. Ponadto art. 86 ust. 1 WE stoi na przeszkodzie temu, by pastwa czonkowskie,
w odniesieniu do przedsibiorstw publicznych oraz przedsibiorstw, którym przyznaj prawa specjalne lub wyczne, utrzymyway w mocy rodki krajowe sprzeczne
art. 43 WE i 49 WE.
62. Po pierwsze w adnym razie nie mo na wykluczy , e koncesja bdca przedmiotem
sprawy przed sdem krajowym, w wietle kryteriów wskazanych przez Trybuna,
w szczególnoci miejsca jej wykonania i jej znaczenia gospodarczego, ma pewne
znaczenie transgraniczne (zob., podobnie wyrok z dnia 15 maja 2008 r. w poczonych sprawach-147/06 i C-148/06 SECAP i Santorso, dotychczas niepublikowany
w Zbiorze, pkt 31). Jest tak tym bardziej, e uregulowanie krajowe mo e by stosowane bez rozró nienia do wszystkich koncesji.
63. Po drugie uregulowanie takie jak bdce przedmiotem sporu przed sdem krajowym,
poprzez zwizane z nim przesunicie momentu udzielenia nowej koncesji w drodze
procedury przetargowej, wprowadza co najmniej w okresie tego przesunicia, ró nic w traktowaniu na niekorzy przedsibiorstw, które mog by zainteresowane
tak koncesj, a które maj siedzib w innym pastwie czonkowskim ni pastwo
instytucji zamawiajcej.
64. Ró nica ta mo e by jednak e uzasadniona obiektywnymi okolicznociami, takimi
jak potrzeba przestrzegania zasady pewnoci prawa.
65. Zasada ta stanowi cz wspólnotowego porzdku prawego (wyrok z dnia 21 wrzenia
1983 r. w poczonych sprawach 205/82 do 215/82 Deutsche Milchkontor i in., Rec.
s. 2633, pkt 30) i obowizuje wszelkie organy krajowe stosujce prawo wspólnotowe
(zob., podobnie, wyrok z dnia 27 wrzenia 1979 r. w sprawie 230/78 Eridania-Zuccheri ci nazionali i Societ italiana per l’industria degli zuccheri, Rec. s. 2749, pkt 31).

302

66. W tym zakresie, w kontekcie takim jak wystpujcy w sporze przed sdem krajowym, nale y uwzgldni trzy grupy elementów.
67. W pierwszej kolejnoci dyrektywa 2003/55 nie przewiduje uchylenia istniejcych
koncesji na dystrybucj gazu.
68. W drugiej kolejnoci z postanowienia odsyajcego wynika, e koncesja udzielona
w roku 1984 powinna obowizywa do roku 2029. Zatem jej wczeniejsze rozwizanie na podstawie dekretu z moc ustawy, które mo e prowadzi do koniecznoci
udzielenia przez Comune di Rodengo nowej koncesji w trybie przetargu, zmierza
w kierunku wikszego poszanowania prawa wspólnotowego.
69. W trzeciej kolejnoci zasada pewnoci prawa wymaga w szczególnoci, by przepisy
prawa byy jasne, precyzyjne i przewidywalne co do ich skutków, w szczególnoci,
gdy mog mie skutki niekorzystne dla jednostek i przedsibiorstw (zob., podobnie,
wyrok z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie C-17/03 VEMW i in., Zb.Orz. s. I-4983,
pkt 80 i przywoane tam orzecznictwo).
70. W tym wietle nale y stwierdzi , e koncesja bdca przedmiotem sprawy przed
sdem krajowym zostaa udzielona w roku 1984, w okresie gdy Trybuna nie orzek
jeszcze, i w wietle pierwotnego prawa wspólnotowego umowy o pewnym znaczeniu transgranicznym mogy podlega obowizkom w zakresie przejrzystoci, w okolicznociach wskazanych w pkt 59 i 60 niniejszego wyroku.
71. W tych okolicznociach, i bez potrzeby rozpatrywania zasady ochrony uzasadnionych oczekiwa, zasada pewnoci prawa nie tylko zezwala, lecz równie wymaga,
by rozwizaniu takiej koncesji towarzyszy okres przejciowy pozwalajcy kontrahentom na rozwizanie ich stosunków umownych na warunkach, które mog by zaakceptowane zarówno z punktu widzenia wymogów usugi publicznej jak i z punktu
widzenia ekonomicznego.
72. Do sdu krajowego nale y dokonanie oceny czy, w szczególnoci, przedu enie okresu przejciowego, dokonane na mocy uregulowania, takiego jak bdce przedmiotem
sprawy przed sdem krajowym, mo e zosta uznane za niezbdne dla przestrzegania
zasady pewnoci prawa.
73. Na pierwsze i drugie pytanie nale y zatem odpowiedzie w ten sposób, e art. 43
WE, 49 WE i 86 ust. 1 WE, nie stoj na przeszkodzie temu, by przepisy pastwa
czonkowskiego, takie jak bdce przedmiotem sporu przed sdem krajowym,
wprowadziy przedu enie, na wskazanych w nich warunkach, okresu przejciowego, z upywem którego nastpuje wczeniejsze rozwizanie koncesji na dystrybucj gazu ziemnego, takiej jak rozpatrywana przed sdem krajowym, w zakresie
w jakim przedu enie takie mo na uzna za niezbdne dla umo liwienia kontrahentom rozwizania ich stosunków umownych na warunkach, które mog by zaakceptowane zarówno z punktu widzenia wymogów usugi publicznej jak i z punktu
widzenia ekonomicznego.

W przedmiocie kosztów
74. Dla stron postpowania przed sdem krajowym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sdem, do niego zatem nale y rozstrzygnicie o kosztach. Koszty poniesione w zwizku z przedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni poniesione przez strony postpowania przed sdem
krajowym, nie podlegaj zwrotowi.
Z powy szych wzgldów Trybuna (druga izba) orzeka, co nastpuje:

303

1) Dyrektywa 2003/55 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r.
dotyczca wspólnych zasad rynku wewn trznego gazu ziemnego i uchylajca
dyrektyw 98/30/WE, nie stoi na przeszkodzie, by przepisy pastwa czonkowskiego, takie jak b dce przedmiotem sporu przed sdem krajowym, wprowadziy przedu enie, na wskazanych w nich warunkach, okresu przejciowego
z upywem którego nast puje wczeniejsze rozwizanie koncesji na dystrybucj
gazu ziemnego, takiej jak rozpatrywana przed sdem krajowym. W tych okolicznociach nale y stwierdzi , e równie art. 10 WE i zasada proporcjonalnoci nie stoj na przeszkodzie takiemu uregulowaniu.
2) Artykuy 43 WE, 49 WE i 86 ust. 1 WE, nie stoj na przeszkodzie temu, by przepisy pastwa czonkowskiego, takie jak b dce przedmiotem sporu przed sdem krajowym, wprowadziy przedu enie, na wskazanych w nich warunkach,
okresu przejciowego, z upywem którego nast puje wczeniejsze rozwizanie
koncesji na dystrybucj gazu ziemnego, takiej jak rozpatrywana przed sdem
krajowym, w zakresie w jakim przedu enie takie mo na uzna za niezb dne
dla umo liwienia kontrahentom rozwizania ich stosunków umownych na warunkach, które mog by zaakceptowane zarówno z punktu widzenia wymogów
usugi publicznej jak i z punktu widzenia ekonomicznego.
Podpisy

* Jzyk postpowania: wloski

Orzeczenie z dnia 2 pa dziernika 2008 r. w sprawie C-157/06
Komisja przeciwko Wochom
WYROK TRYBUNAU (druga izba)
z dnia 2 pa dziernika 2008 r. (*)
Uchybienie zobowizaniom pastwa czonkowskiego – Zamówienia publiczne na dostawy – Dyrektywa 93/36/EWG – Udzielanie zamówie publicznych bez uprzedniej publikacji ogoszenia – Lekkie helikoptery dla policji i krajowej stra y po arnej
W sprawie C-157/06
majcej za przedmiot skarg o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego, wniesion w dniu 23 marca 2006 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich, reprezentowana przez X. Lewisa oraz D. Recchi,
dziaajcych w charakterze penomocników, z adresem do dorcze w Luksemburgu,
strona skar ca,
przeciwko
Republice Woskiej, reprezentowanej przez I.M. Bragugli, dziaajcego w charakterze
penomocnika, wspieranego przez G. Fienga, avvocato dello Stato, z adresem do dorcze w Luksemburgu,
strona pozwana,

TRYBUNA (druga izba),
w skadzie: L. Bay Larsen, prezes szóstej izby, penicy obowizki prezesa drugiej izby,
K. Schiemann, J. Makarczyk (sprawozdawca), J.C. Bonichot i C. Toader, sdziowie,
rzecznik generalny: M. Poiares Maduro,
sekretarz: B. Fülöp, administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 maja
2008 r.,
podjwszy, po wysuchaniu rzecznika generalnego, decyzj o rozstrzygniciu sprawy bez
opinii,
wydaje nastpujcy

Wyrok
1. W swojej skardze Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunau o stwierdzenie, e wydajc dekret ministra spraw wewntrznych nr 558/A/04/03/RR z dnia
11 lipca 2003 r. (zwany dalej „dekretem ministerialnym”), który zezwala na odstpstwo od przepisów wspólnotowych dotyczcych zamówie publicznych na dostawy
w odniesieniu do nabywania lekkich helikopterów przeznaczonych na potrzeby policji i krajowej stra y po arnej, mimo niewystpienia adnej z przesanek mogcych
uzasadnia takie odstpstwo, Republika Woska uchybia zobowizaniom ci cym
na niej na mocy dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynujcej procedury udzielania zamówie publicznych na dostawy (Dz.U. L 199, s. 1),
a w szczególnoci na mocy jej art. 2 ust. 1 lit. b), art. 6 i 9.
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Ramy prawne
Uregulowania wspólnotowe
2. Artyku 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 93/36 ma nastpujce brzmienie:
„1. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:
[…]
b) zamówie na dostawy, które s okrelone jako objte tajemnic lub których realizacji musz towarzyszy szczególne rodki bezpieczestwa zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi obowizujcymi
w zainteresowanym pastwie czonkowskim, albo gdy wymaga tego ochrona
podstawowych interesów bezpieczestwa tego pastwa czonkowskiego”.
3. Artyku 3 tej dyrektywy przewiduje:
„Bez uszczerbku dla art. 2, 4 oraz art. 5 ust. 1 niniejsza dyrektywa ma zastosowanie
do wszystkich produktów, których dotyczy art. 1 lit. a), wcznie z tymi, objtymi
zamówieniami udzielanymi przez instytucje zamawiajce w dziedzinie obronnoci,
z wyjtkiem produktów, do których stosuje si art. [296] ust. 1 lit. b) [WE]”.
4. Artyku 6 tej dyrektywy stanowi:
„1. Przy udzielaniu zamówie publicznych na dostawy instytucje zamawiajce stosuj procedury okrelone w art. 1 lit. d), e) oraz f) w przypadkach wskazanych
poni ej.
2. Instytucje zamawiajce mog udziela zamówie na dostawy w procedurze negocjacyjnej, je eli w toku realizacji procedury otwartej lub ograniczonej wpyny nieprawidowe oferty albo wpyny oferty, które nie mog by przyjte
na mocy przepisów krajowych, zgodnych z przepisami zawartymi w tytule IV,
o ile pocztkowe warunki zamówienia nie zostay istotnie zmienione. Instytucje
zamawiajce publikuj w takich wypadkach ogoszenie o zamówieniu, chyba e
wcz do tej procedury negocjacyjnej wszystkie przedsibiorstwa, speniajce
kryteria art. 20–24, które w toku uprzedniej procedury otwartej lub ograniczonej
zo yy oferty zgodne z formalnymi wymogami procedury przetargowej.
3. Instytucje zamawiajce mog udziela zamówie publicznych na dostawy w procedurze negocjacyjnej, bez uprzedniej publikacji ogoszenia o przetargu, w nastpujcych przypadkach:
a) je eli w toku procedury otwartej lub ograniczonej oferty nie wpyny lub
wpyny jedynie oferty nieprawidowe, pod warunkiem e pocztkowe warunki zamówienia nie zostay w sposób istotny zmienione a sprawozdanie
zostao przekazane Komisji;
b) je eli przedmiotem zamówienia s produkty wytwarzane jedynie do celów
bada, eksperymentów, studiów lub rozwoju; przepis ten nie obejmuje produkcji seryjnej majcej na celu osignicie rentownoci rynkowej lub pokrycie kosztów bada i rozwoju;
c) je eli z przyczyn technicznych, artystycznych, lub z przyczyn zwizanych
z ochron praw wycznych, produkty bdce przedmiotem dostawy mog
by wytworzone lub dostarczone jedynie przez okrelonego dostawc;
d) w zakresie, w jakim jest to cile niezbdne, ze wzgldu na wyjtkowo pilny
charakter sprawy zwizany z wydarzeniami, których zainteresowane instytucje zamawiajce nie mogy przewidzie , nie mog by przestrzegane terminy, przewidziane dla procedur otwartej, ograniczonej lub negocjacyjnej,
okrelone w ust. 2. Okolicznoci, na które mo na si powoywa w celu uzasadnienia wyjtkowo pilnego charakteru sprawy, nie mog by w adnym
przypadku wywoane przez instytucje zamawiajce;
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e) w przypadku dodatkowych dostaw dokonywanych przez pierwotnego dostawc, których celem jest czciowe zastpienie dostaw lub instalacji biecego u ytku, rozszerzenie istniejcych dostaw lub instalacji, w przypadku
gdy zmiana dostawcy zobowizywaaby instytucj zamawiajc do nabywania materiaów o innych waciwociach technicznych, co powodowaoby
niekompatybilno lub nieproporcjonalnie du e trudnoci techniczne w u ytkowaniu i utrzymaniu. Okres realizacji takich zamówie, a tak e zamówie
odnawialnych nie mo e zasadniczo przekracza trzech lat.
4. We wszystkich innych przypadkach instytucje zamawiajce udzielaj zamówie
na dostawy w procedurze otwartej lub ograniczonej”.
5. Artyku 9 tej dyrektywy ma nastpujce brzmienie:
„1. Instytucje zamawiajce informuj w ogoszeniu informacyjnym, najszybciej jak
to mo liwe po rozpoczciu ich roku bud etowego, o cakowitych zamówieniach
w podziale na grupy produktów, których zamierzaj udzieli w cigu nastpnych
12 miesicy, w przypadku gdy ich cakowita warto szacunkowa, z uwzgldnieniem przepisów art. 5, jest równa lub wiksza ni 750 000 [EUR].
Grupy produktów s ustalane przez instytucje zamawiajce poprzez odniesienie do nomenklatury »Classi cation of Products According to Activities (CPA)«.
Komisja okrela warunki odniesienia w ogoszeniu do poszczególnych pozycji
nomenklatury zgodnie z procedur przewidzian w art. 32 ust. 2.
2. Instytucje zamawiajce, które zamierzaj udzieli zamówienia publicznego na
dostawy w procedurze otwartej, ograniczonej lub negocjacyjnej w przypadkach
okrelonych w art. 6 ust. 2, informuj o swoim zamiarze w ogoszeniu.
3. Instytucje zamawiajce, które udzieliy zamówienia, informuj o wyniku postpowania w ogoszeniu. Jednak e niektóre informacje o udzieleniu zamówienia nie
musz w pewnych przypadkach by publikowane, jeli ich ujawnienie utrudnioby egzekwowanie prawa, byoby sprzeczne z interesem publicznym, naruszaoby
uprawnione interesy gospodarcze okrelonych przedsibiorstw publicznych lub
prywatnych albo mogoby naruszy uczciw konkurencj midzy dostawcami.
4. Ogoszenia s sporzdzane zgodnie ze wzorami podanymi w zaczniku IV i zawieraj informacje wymagane w tych wzorach. Instytucje zamawiajce nie mog
wymaga spenienia jakichkolwiek warunków innych ni te okrelone w art. 22
i 23, przy daniu informacji dotyczcych wymogów ekonomicznych i technicznych, które stawiaj dostawcom przy ich wyborze (zacznik IV B sekcja 11,
zacznik IV C sekcja 9 oraz zacznik IV D sekcja 8).
5. Instytucje zamawiajce przesyaj ogoszenia, tak szybko jak to mo liwe i w najbardziej odpowiedni sposób, do Urzdu O cjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. W przypadku procedury przyspieszonej, okrelonej w art. 12, ogoszenie przesya si teleksem, telegra cznie lub telefaksem.
Ogoszenie okrelone w ust. 1 przesya si tak szybko jak to mo liwe po rozpoczciu ka dego roku bud etowego.
Ogoszenie okrelone w ust. 3 przesya si najpóniej w terminie 48 dni od daty
udzielenia zamówienia, którego to dotyczy.
6. Ogoszenia, okrelone w ust. 1 i 3, zostaj opublikowane w caoci w Dzienniku
Urzdowym Wspólnot Europejskich oraz w bazie danych TED, w urzdowych jzykach Wspólnot, przy czym autentyczny jest jedynie tekst w jzyku oryginau.
7. Ogoszenia, okrelone w ust. 2, zostaj opublikowane w caoci w Dzienniku
Urzdowym Wspólnot Europejskich oraz w bazie danych TED w jzyku oryginau. Streszczenie wa niejszych elementów ka dego ogoszenia zostaje opublikowane w jzykach urzdowych Wspólnoty, przy czym autentyczny jest jedynie
tekst w jzyku oryginau.
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8. Urzd O cjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich publikuje ogoszenia nie
póniej ni po 12 dniach od daty ich wysania. W przypadku procedury przyspieszonej, okrelonej w art. 12, termin ten ulega skróceniu do piciu dni.
9. Ogoszenia nie zostaj opublikowane w dziennikach urzdowych lub w prasie
kraju instytucji zamawiajcej przed dat wysania do Urzdu O cjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; przy publikacji nale y poda t dat. Ogoszenia
nie zawieraj informacji innych ni te opublikowane w Dzienniku Urzdowym
Wspólnot Europejskich.
10. Instytucje zamawiajce musz by w stanie udowodni dat wysania.
11. Koszty publikacji zamówie w Dzienniku Urzdowym Wspólnot Europejskich
ponosz Wspólnoty. Tekst ogoszenia nie przekracza jednej strony Dziennika
Urzdowego lub okoo 650 wyrazów. Ka de wydanie Dziennika Urzdowego
zawierajce jedno albo wicej ogosze, odtwarza wzór ogoszenia lub wzory,
wedug których publikowane ogoszenie jest sporzdzane”.
Uregulowania krajowe
6. Dekret ministerialny stanowi:
„1. W przypadku dostaw helikopterów typu lekkiego przeznaczonych na potrzeby
policji i krajowej stra y po arnej wprowadza si szczególne rodki ostro noci,
które stosuje si równie do dziaa technicznej grupy oceniajcej i komisji midzyresortowej, o której mowa w uzasadnieniu.
2. W celu udzielenia zamówienia na powy sze dostawy mo na odstpi od przepisów dekretu z moc ustawy nr 358 z dnia [24 lipca 1992 r.], zmienionego dekretem z moc ustawy nr 402 z dnia [20 padziernika 1998 r. (zwanego dalej
„dekretem z moc ustawy nr 358/1992”)], przy spenieniu w danym przypadku
przesanek, o których mowa w art. 4 [lit.] c) tego dekretu”.
7. Dekret z moc ustawy nr 358/1992 przywoany w dekrecie ministerialnym stanowi
legislacyjny rodek transpozycji uregulowa wspólnotowych w zakresie przetargów
publicznych na dostawy.
8. Artyku 4 lit. c) dekretu z moc ustawy nr 358/1992 powtarza tre przepisu art. 2
ust. 1 lit. b) dyrektywy 93/36.
Postpowanie poprzedzajce wniesienie skargi
9. Po powziciu wiadomoci o wydaniu dekretu ministerialnego i po stwierdzeniu, e
nie jest on zgodny z art. 2 ust. 1 lit. b), art. 6 i 9 dyrektywy 93/36, Komisja skierowaa
w dniu 1 kwietnia 2004 r. do Republiki Woskiej wezwanie do usunicia uchybienia,
na które pastwo to odpowiedziao w dniu 30 lipca 2004 r.
10. Poniewa odpowied ta nie satysfakcjonowaa Komisji, skierowaa ona w dniu
14 grudnia 2004 r. do Republiki Woskiej uzasadnion opini, wzywajc do przyjcia
przepisów niezbdnych w celu zastosowania si do niej w terminie dwóch miesicy
od dnia jej otrzymania.
11. Pismem z dnia 22 marca 2005 r. Republika Woska poinformowaa Komisj, e nie
przygotowaa jeszcze szczegóowej odpowiedzi na powy sz uzasadnion opini,
lecz, e „wszcza w tym przedmiocie proces pogbionej analizy”, którego rezultaty „skaniaj do uznania, e brzmienie wspomnianego dekretu mogo wzbudzi
okrelon niepewno co do zgodnoci procedur udzielania zamówie publicznych
na dostawy z systemem normatywnym obowizujcym na poziomie wspólnotowym”. Pismo to zawierao dalej yczenie otwarcia dialogu technicznego ze su bami
Komisji, który mógby „towarzyszy temu procesowi analizy i prowadzi do rewizji
wy ej wspomnianego ustawodawstwa, która w nale ytym stopniu uwzgldnia ró ne
wymogi w tej dziedzinie”.
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12. Mimo dwóch pism Komisji – z dnia 14 kwietnia i z dnia 26 maja 2005 r. – informujcych Republik Wosk o gotowoci rozpoczcia dialogu z zainteresowanymi su bami ministerialnymi wspomniany dialog techniczny nigdy nie mia miejsca. W tych
okolicznociach Komisja postanowia wnie niniejsz skarg.
W przedmiocie skargi
Argumentacja stron
13. Komisja zarzuca, e Republika Woska na mocy dekretu ministerialnego nieprawidowo wyczya z zakresu zastosowania dyrektywy 93/36 dostawy lekkich helikopterów na potrzeby policji i krajowej stra y po arnej, gdy nie zostaa speniona adna
z przesanek przewidzianych w art. 2 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.
14. W tym zakresie Komisja podkrela fakt, e helikoptery te s przeznaczone dla policji i krajowej stra y po arnej, to znaczy su b cywilnych, które zwykle nie musz
uczestniczy w operacjach wojskowych. Ponadto okoliczno , e instalacja lekkiego
uzbrojenia przewidziana zostaa tylko jako ewentualno , potwierdza, i helikoptery
te przeznaczone s zasadniczo do u ytku cywilnego. Wreszcie fakt, e omawiane
helikoptery powinny posiada okrelone cechy, zbli one do cech helikopterów wojskowych, nie wystarcza do traktowania tych dostaw jako dostaw wojskowych. Zdaniem Komisji chodzi tu co najwy ej o statki powietrzne przeznaczone ewentualnie
do podwójnego zastosowania.
15. Ponadto Komisja uwa a, e nawet gdyby byy to dostawy wojskowe, stosowanie
dyrektywy 93/36 nie byoby wyczone, a pastwo czonkowskie, które powouje si
na odstpstwo przewidziane w jej art. 2 ust. 1 lit. b) musiaoby wykaza wystpienie
okrelonych w tym przepisie przesanek uzasadniajcych to odstpstwo. Tymczasem
zdaniem Komisji w niniejszej sprawie Republika Woska nie wykazaa zasadnoci
powoania si na odstpstwo.
16. Republika Woska twierdzi, e w aktualnej sytuacji midzynarodowej pojcia wojny
i sprztu wojskowego zmieniy istotnie swoje znaczenie w stosunku do znaczenia
pierwotnego, podobnie zreszt jak pojcie ochrony podstawowych interesów bezpieczestwa narodowego. Nie mo na kwestionowa wojskowego charakteru helikopterów stanowicych przedmiot zamówie, o których mowa w dekrecie ministerialnym,
poniewa helikoptery te mog by u ywane do wykonywania zada z zakresu bezpieczestwa narodowego. Jak to bowiem ustalia midzyresortowa komisja powoana do tego celu, omawiane helikoptery musz posiada okrelone cechy techniczne
pozwalajce na ich ewentualne u ycie w charakterze systemów uzbrojenia i systemów obronnych i wobec tego wymagaj homologacji ministra obrony.
17. Republika Woska podnosi, e przesanki przewidziane w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 93/36 zostay spenione. Twierdzenie to opiera na argumencie, zgodnie z którym
w przypadku dostaw omawianych helikopterów nale y zachowa jak najwiksz
dyskrecj z uwagi na ich u ycie w charakterze systemów uzbrojenia oraz mo liwo
ich wspódziaania z innym sprztem wojskowym. Jest to powód, dla którego nie
mo na zagwarantowa zachowania tajemnicy w ramach otwartej procedury ogoszenia o przetargu.
18. Ponadto Republika Woska uwa a, e skoro omawiane statki powietrzne mog zosta
uznane bez zastrze e za sprzt wojskowy, nawet w przypadku, jeli nale y przyj ,
i przesanki przewidziane w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 93/36 nie znajduj w niniejszej sprawie zastosowania, to sporne dostawy objte s jednak zakresem odstpstwa, o którym mowa w art. 296 WE, a wic s wyczone z zakresu wspólnotowych
przepisów dotyczcych zamówie publicznych.
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19. Wreszcie Republika Woska uznaje niniejsz skarg za niedopuszczaln z racji naruszenia zasady ne bis in idem. Twierdzi ona bowiem, e zagadnienie bdce przedmiotem sporu zostao ju zbadane i ocenione przez Trybuna w wyroku z dnia 8 kwietnia
2008 r. w sprawie C-337/05 Komisja przeciwko Wochom, dotychczas nieopublikowanym w Zbiorze.
Ocena Trybunau
W przedmiocie dopuszczalnoci
20. W tym zakresie wystarczy wskaza na zasadnicz ró nic pomidzy niniejsz spraw a spraw Komisja przeciwko Wochom, w której wydany zosta ww. wyrok.
W niniejszej sprawie Republika Woska dziaaa na mocy dekretu ministra spraw
wewntrznych, podczas gdy sprawa zakoczona powy szym wyrokiem dotyczya
zgodnoci z prawem praktyki wadz woskich. Stwierdzenie to jest wystarczajce do
ustalenia, e w niniejszej sprawie nie mo na si w adnym razie skutecznie powoa
na zasad ne bis in idem.
21. W konsekwencji zarzut niedopuszczalnoci podniesiony przez Republik Wosk nale y oddali .
Co do istoty sprawy
22. Na wstpie nale y podnie , e pomidzy stronami bezsporne jest, i kwoty zamówie, o których mowa w dekrecie ministerialnym, przekraczaj próg okrelony
w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 93/36, co mo e powodowa objcie ich zakresem tej
dyrektywy.
23. Nale y równie przypomnie , e zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wszelkie odstpstwa od zasad su cych zapewnieniu skutecznoci praw, jakie traktat przyznaje
w zakresie zamówie publicznych, nale y interpretowa cile (zob. podobnie wyrok
z dnia 17 listopada 1993 r. w sprawie C-71/92 Komisja przeciwko Hiszpanii, Rec.
s. I-5923, pkt 36), a na osobie, która zamierza powoa si na odstpstwo, spoczywa
ci ar udowodnienia, e rzeczywicie zaistniay wyjtkowe okolicznoci uzasadniajce jego zastosowanie (zob. podobnie wyrok z dnia 3 maja 1994 r. w sprawie
C-328/92 Komisja przeciwko Hiszpanii, Rec. s. I-1569, pkt 15 i 16, oraz ww. wyrok
w sprawie Komisja przeciwko Wochom, pkt 57 i 58).
24. W niniejszej sprawie Republika Woska podnosi, e dekret ministerialny spenia
przesanki okrelone w art. 296 WE i w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 93/36, w szczególnoci z tego wzgldu, i helikoptery, o których mowa w dekrecie, s produktami
podwójnego zastosowania, to znaczy mogcymi su y zarówno celom cywilnym,
jak i wojskowym.
25. W tym zakresie nale y przypomnie , e zgodnie z art. 296 ust. 1 lit. b) WE ka de pastwo czonkowskie mo e podejmowa rodki, jakie uwa a za konieczne w celu ochrony podstawowych interesów swojego bezpieczestwa, a które odnosz si do produkcji
lub handlu broni, amunicj lub wyposa eniem wojskowym, jednak pod warunkiem,
e te rodki nie bd negatywnie wpywa na warunki konkurencji na wspólnym rynku
w odniesieniu do produktów, które nie s przeznaczone wycznie do celów wojskowych (zob. ww. wyrok w sprawie Komisja przeciwko Wochom, pkt 46).
26. Z brzmienia powy szego przepisu wynika, e omawiane produkty powinny by przeznaczone do celów wycznie wojskowych. W zwizku z tym zakup sprztu, którego u ycie w celach wojskowych nie jest pewne, musi by bezwzgldnie zgodny
z zasadami udzielania zamówie publicznych (zob. ww. wyrok w sprawie Komisja
przeciwko Wochom, pkt 47).
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27. Tymczasem nie ulega wtpliwoci, e dekret ministerialny dotyczy – jak to przyznaje
Republika Woska – helikopterów, których przeznaczenie cywilne jest pewne, a ich
u ycie dla celów wojskowych jest jedynie mo liwe.
28. W konsekwencji Republika Woska nie mo e skutecznie powoywa si na art. 296
ust. 1 lit. b) WE, o którym mowa w art. 3 dyrektywy 93/36, w celu uzasadnienia
przepisów krajowych zezwalajcych na zastosowanie procedury negocjacyjnej przy
nabywaniu omawianych helikopterów.
29. Ponadto Republika Woska powouje si na art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 93/36.
30. Na wstpie nale y przypomnie , e konieczno ustanowienia obowizku dochowania poufnoci nie wyklucza w aden sposób zastosowania postpowania przetargowego przy udzielaniu zamówienia (zob. ww. wyrok w sprawie Komisja przeciwko
Wochom, pkt 52).
31. W zwizku z tym powoanie si na art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 93/36 w celu uzasadnienia przepisów krajowych zezwalajcych na zakup omawianych helikopterów przy
zastosowaniu procedury negocjacyjnej wydaje si by nieproporcjonalne, majc na
uwadze cel polegajcy na uniemo liwieniu ujawnienia chronionych informacji dotyczcych ich produkcji. Republika Woska nie wykazaa bowiem, e cel ten nie mógby zosta osignity w ramach postpowania przetargowego przewidzianego w tej e
dyrektywie (zob. ww. wyrok w sprawie Komisja przeciwko Wochom, pkt 53).
32. Zgodnie z powy szym samo stwierdzenie, e omawiane dostawy s okrelone jako
objte tajemnic, e towarzysz im szczególne rodki bezpieczestwa lub e musz
by wyczone z zakresu przepisów wspólnotowych w celu ochrony podstawowych
interesów bezpieczestwa pastwa, nie mo e by wystarczajce do ustalenia, e rzeczywicie wystpiy wyjtkowe okolicznoci uzasadniajce odstpstwa przewidziane w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 93/36.
33. W konsekwencji Republika Woska nie mo e skutecznie powoywa si na art. 2
ust. 1 lit. b) dyrektywy 93/36 w celu uzasadnienia przepisów krajowych zezwalajcych na zastosowanie procedury negocjacyjnej przy nabywaniu omawianych helikopterów.
34. Biorc pod uwag cao powy szych rozwa a, nale y stwierdzi , e wydajc dekret ministerialny, który zezwala na odstpstwo od przepisów wspólnotowych dotyczcych zamówie publicznych na dostawy w odniesieniu do nabywania lekkich
helikopterów przeznaczonych na potrzeby policji i krajowej stra y po arnej, mimo
niewystpienia adnej z przesanek mogcych uzasadnia takie odstpstwo, Republika Woska uchybia zobowizaniom ci cym na niej na mocy dyrektywy 93/36,
a w szczególnoci na mocy jej art. 2 ust. 1 lit. b), art. 6 i 9.
W przedmiocie kosztów
35 Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu kosztami zostaje obci ona, na danie strony przeciwnej, strona przegrywajca spraw. Poniewa Komisja wniosa o obci enie Republiki Woskiej kosztami postpowania, a Republika Woska przegraa spraw, nale y
obci y j kosztami postpowania.
Z powy szych wzgldów Trybuna (druga izba) orzeka, co nastpuje:
1) Wydajc dekret ministra spraw wewn trznych nr 558/A/04/03/RR z dnia 11 lipca 2003 r., który zezwala na odst pstwo od przepisów wspólnotowych dotyczcych zamówie publicznych na dostawy w odniesieniu do nabycia lekkich helikopterów przeznaczonych na potrzeby policji i krajowej stra y po arnej, mimo
niewystpienia adnej z przesanek mogcych uzasadnia takie odst pstwo,
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Republika Woska uchybia zobowizaniom ci cym na niej na mocy dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynujcej procedury udzielania zamówie publicznych na dostawy, a w szczególnoci na mocy jej art. 2
ust. 1 lit. b), art. 6 i 9.
2) Republika Woska zostaje obci ona kosztami post powania.
Podpisy

* Jzyk postpowania: woski

Orzeczenie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie C-324/07
Coditel Brabant
WYROK TRYBUNAU (trzecia izba)
z dnia 13 listopada 2008 r.(*)
Zamówienia publiczne – Procedury udzielania zamówie – Koncesje na wiadczenie usug
publicznych – Koncesja na prowadzenie gminnej sieci telewizji kablowej – Udzielenie
przez gmin zamówienia publicznego spódzielni midzygminnej – Wymóg przejrzystoci
– Przesanki – Sprawowanie przez instytucj zamawiajc kontroli nad koncesjonariuszem
o analogicznym charakterze do kontroli sprawowanej nad jej wasnymi su bami
W sprawie C-324/07
majcej za przedmiot wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, na podstawie art. 234 WE, zo ony przez Conseil d’État (Belgia) postanowieniem z dnia 3 lipca
2007 r., które wpyno do Trybunau w dniu 12 lipca 2007 r., w postpowaniu:
Coditel Brabant SA
przeciwko
Commune d’Uccle,
Région de Bruxelles-Capitale,
przy udziale:
Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé),

TRYBUNA (trzecia izba),
w skadzie: A. Rosas, prezes izby, A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues (sprawozdawca),
J. Kluka i A. Arabadjiev, sdziowie,
rzecznik generalny: V. Trstenjak,
sekretarz: C. Strömholm, administrator,
uwzgldniajc procedur pisemn i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 kwietnia
2008 r.,
rozwa ywszy uwagi przedstawione:
- w imieniu Coditel Brabant SA przez F. Tulkensa oraz V. Osta, adwokatów,
- w imieniu gminy Uccle przez P. Coenraetsa, adwokata,
- w imieniu Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé) przez
N. Fortempsa oraz J. Bourtembourga, adwokatów,
- w imieniu rzdu belgijskiego przez J. C. Halleuxa, dziaajcego w charakterze penomocnika, wspieranego przez B. Staelensa, adwokata,
- w imieniu rzdu niemieckiego przez M. Lumm oraz J. Möllera, dziaajcych w charakterze penomocników,
- w imieniu rzdu niderlandzkiego przez C. Wisselsa oraz Y. de Vriesa, dziaajcych
w charakterze penomocników,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich, przez B. Stromsky’ego oraz D. Kukovca,
dziaajcych w charakterze penomocników,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2008 r.,
wydaje nastpujcy
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Wyrok
1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykadni art. 43
WE i 49 WE, zasad równego traktowania i niedyskryminacji ze wzgldu na przynale no pastwow oraz wynikajcego z nich wymogu przejrzystoci.
2. Wniosek ten zosta przedstawiony w ramach sporu pomidzy z jednej strony Coditel
Brabant SA (zwanym dalej „Coditel”), a gmin Uccle, regionem Bruxelles-Capitale
oraz Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé) (zwan
dalej „Brutélé”), w zakresie przyznania przez gmin Uccle zarzdu jej gminn sieci
telewizji kablowej na rzecz midzygminnej spódzielni.

Ramy prawne
Ustawodawstwo krajowe
3. Artyku 1 loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales (ustawy z dnia
22 grudnia 1986 r. dotyczcej zwizków midzygminnych, Moniteur belge z dnia
26 czerwca 1987 r., s. 9909, zwanej dalej „ustaw o zwizkach midzygminnych”)
stanowi:
„Kilka gmin mo e, w okolicznociach wskazanych w niniejszej ustawie, tworzy
zwizki majce na celu wskazany interes gminny. Zwizki te s dalej zwane zwizkami midzygminnymi.”
4. Artyku 3 tej ustawy stanowi:
„Zwizki midzygminne s osobami prawnymi prawa publicznego. Niezale nie od
celu i postaci prawnej nie maj one charakteru komercyjnych.”
5. Artyku 10 rzeczonej ustawy stanowi:
„Organami zwizku midzygminnego s walne zgromadzenie, zarzd i kolegium rewidentów.”
6. W wietle art. 11 tej e ustawy:
„Niezale nie od proporcji aportów wniesionych przez poszczególne strony na kapita
zakadowy, gminy posiadaj zawsze wikszo gosów oraz przewodnictwo w organach zarzdczych i nadzorczych zwizków midzygminnych.”
7. Artyku 12 ustawy o zwizkach midzygminnych stanowi:
„Reprezentanci gmin wystpujcy na walnym zgromadzeniu s wyznaczani przez
rad ka dej z gmin sporód radnych, burmistrza i awników gminy.
Ka da gmina posiada na walnym zgromadzeniu prawo gosu odpowiadajce liczbie
udziaów, którymi dysponuje.”

Post powanie przed sdem krajowym i pytania prejudycjalne
8. Od roku 1969 do 1999, gmina Uccle pozwolia Coditelowi na instalowanie sieci telewizji
kablowej na swym obszarze i zarzdzanie ni. W dniu 28 padziernika 1999 r. rzeczona
gmina postanowia o odkupieniu tej sieci ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2000 r.
9. W tym celu gmina Uccle równie decyzj z dnia 28 padziernika 1999 r. ogosia przetarg celem przyznania przyszemu koncesjonariuszowi zarzdzania t sieci.
Cztery spóki, w tym Coditel, zgosiy si przetargu.
10. W dniu 25 maja 2000 r. gmina Uccle postanowia zrezygnowa z zarzdzania sw
sieci telewizji kablowej i poczyni kroki w celu jej sprzeda y.
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11. Zaproszenie do przedstawiania zgosze oferentów zostao opublikowane w Bulletin
des adjudications (biuletynie zamówie publicznych) w dniu 15 wrzenia 2000 r.
Pi spóek, w tym Coditel, przedstawio oferty zakupu. Ponadto spódzielnia midzygminna Brutélé przedstawia gminie Uccle propozycj uzyskania statusu czonka
stowarzyszonego przez przystpienie, a nie ofert zakupu.
12. Gmina Uccle, uznajc e cztery z piciu ofert byy niedopuszczalne i e jedyna dopuszczalna oferta, któr bya oferta Coditelu, bya zbyt niska, postanowia w dniu
23 listopada 2000 r. zrezygnowa ze sprzeda y gminnej sieci telewizji kablowej.
13. Decyzj równie z dnia 23 listopada 2000 r. gmina Uccle postanowia o przystpieniu do Brutélé przekazujc tej ostatniej zarzd jej sieci telewizji kablowej.
14. Uzasadnienie tej decyzji zawiera w szczególnoci nastpujce stwierdzenia:
„Uwgldniajc, e Brutélé proponuje gminie Uccle, w razie przystpienia, ustanowienie dla niej podsektora zarzdzania dysponujcego autonomi decyzyjn;
Zwa ywszy, e autonomia ta obejmuje w szczególnoci:
- wybór rozpowszechnianych programów;
- wysoko abonamentów i opat za przyczenie;
- polityk inwestycyjn i robót;
- obni ki i korzyci przyznawane pewnym kategoriom podmiotów;
- charakter i tryb wiadczenia innych usug w ramach sieci oraz mo liwo powierzenia zwizkom midzygminnym realizacji projektów istotnych dla gminy pozostajcych w ramach celów statutowych takich jak np. przygotowanie Intranetu
gminnego, stron internetowych i ksztacenie personelu w tym zakresie.
Uwzgldniajc, e w tych ramach:
- Brutélé przedstawi rachunek zysków i strat oraz bilans w zakresie dziaalnoci
sieci w gminie Uccle;
- [gmina] Uccle bdzie dysponowa administratorem przy zarzdzie Brutélé oraz
trzema administratorami w radzie sektora dziaalnoci w Brukseli, mandatem komisarza rachunkowego i eksperta gminnego.
Zwa ywszy, e Brutélé zobowizaa si do objcia caoci sieci w Uccle i zwikszenia
mo liwoci sieci w celu rozwoju, najpóniej przed upywem roku, nastpujcych usug:
- rozszerzenia oferty telewizyjnej: programów dodatkowych i „pakietu”;
- programów „pay per view”;
- dostpu do internetu;
- telefonii gosowej;
- wideonadzoru;
- szerokopasmowego przesyania danych.
Uwzgldniajc, e na oferowan roczn opat skada si:
a) opata staa w wysokoci 10 % przychodów z podstawowych abonamentów za
sie telewizji kablowej (na podstawie 31 000 abonentów i 3 400 BEF abonamentu rocznego, bez VAT i praw autorskich: 10 540 000 BEF rocznie);
b) zapata 5 % obrotów Canal + i pakietu;
c) cao zysków osignitych ze wszystkich wiadczonych usug.”
15. W wietle postanowienia odsyajcego gmina Uccle miaa obj 76 udziaów
w Brutélé, po 200 000 BEF ka dy. Poza tym rzeczona gmina za daa i uzyskaa od
Brutélé mo liwo jednostronnego wycofania si w ka dej chwili z tego zwizku
midzygminnego.
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16. Z postanowienia odsyajcego wynika równie , e Brutélé jest midzygminn spódzielni, której czonkami s gminy i zwizek midzygminny, do którego nale  wycznie gminy. Nie jest ona otwarta dla czonków prywatnych. W skad jej zarzdu
wchodz przedstawiciele gmin (nie wicej ni trzej dla ka dej gminy) wybierani
przez walne zgromadzenie, w którym uczestnicz przedstawiciele gmin. Zarzd ma
najszersze uprawnienia.
17. W wietle postanowienia odsyajcego gminy s podzielone na dwa sektory, z których jeden grupuje gminy z regionu brukselskiego, które mo na podzieli na podsektory. W ramach ka dego sektora powoywana jest rada sektora skadajca si
z administratorów powoywanych przez walne zgromadzenie, zebrane w odrbnych
grupach reprezentujcych wacicieli udziaów w ka dym sektorze, sporód kandydatów zaproponowanych przez gminy. Zarzd mo e delegowa na rzecz rad sektora
uprawnienia przyznane mu w zakresie po pierwsze problemów waciwych podsektorom, w szczególnoci sposobów stosowania taryf, programów prac i inwestycji,
nansowania ich oraz kampanii reklamowych, a po drugie problemów wspólnych
ró nym podsektorom stanowicym sektor dziaalnoci. Pozostaymi organami statutowymi Brutélé s walne zgromadzenie, którego decyzje wi  wszystkich czonków,
dyrektor naczelny, rada ekspertów bdcych funkcjonariuszami gminnymi, których
liczba jest równa liczbie administratorów i którzy maj wspomaga tych ostatnich,
oraz rada rewidentów. Dyrektor naczelny, eksperci i komisarze s w zale noci od
przypadku powoywani przez zarzd lub walne zgromadzenie.
18. Postanowienie odsyajce wskazuje ponadto, e Brutélé wykonuje zasadnicz cz
swej dziaalnoci wraz ze swymi czonkami.
19. W skardze z dnia 22 stycznia 2001 r. Coditel wniós do Conseil d’État (Belgia)
w szczególnoci o stwierdzenie niewa noci decyzji z dnia 23 listopada 2000 r., na
mocy której gmina Uccle staa si czonkiem Brutélé. Coditel zarzuci tej gminie, e
przystpia do Brutélé powierzajc tej ostatniej zarzdzanie sw sieci telewizji kablowej bez dokonania porównania pomidzy korzyciami z tej formuy i korzyciami
wynikajcymi z udzielenia koncesji na jej sie telewizji kablowej innemu operatorowi. Coditel podniós, e postpujc w ten sposób gmina Uccle naruszya w szczególnoci wynikajce z prawa wspólnotowego zasady niedyskryminacji i obowizku
przejrzystoci.
20. Brutélé zaprzeczya temu twierdzeniu podnoszc, e stanowi „czyst” spódzielni midzygminn, której dziaalno jest przeznaczona i zarezerwowana dla gmin
czonkowskich i której statut pozwala gminie Uccle, w ramach prowadzenia podsektora, na wykonywanie bezporedniej i precyzyjnej kontroli nad dziaalnoci Brutélé
w tym podsektorze, identycznej z kontrol, któr gmina ta sprawuje nad wasnymi
su bami wewntrznymi.
21. Conseil d’État uznaa, e czonkostwo gminy Uccle w Brutélé nie stanowi zamówienia publicznego, lecz koncesj na wiadczenie usug publicznych w rozumieniu
prawa wspólnotowego. Dyrektywy wspólnotowe w zakresie zamówie publicznych
nie maj zatem zastosowania do takiej koncesji, lecz w wietle linii orzeczniczej
Trybunau wynikajcej z wyroku z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie C-324/98 Telaustria i Telefonadress (Rec. s. I-10745), z zasady niedyskryminacji ze wzgldu na
przynale no pastwow wynika obowizek przejrzystoci w udzieleniu koncesji.
By zado uczyni wymogom prawa wspólnotowego, gmina Uccle powinna bya co
do zasady przygotowa zaproszenie do skadania ofert celem zbadania czy koncesjonowanie jej usug telewizji kablowej na rzecz przedsibiorców innych ni Brutélé nie stanowi korzystniejszej alternatywy ni przyjte rozwizanie. Conseil d’État
d y do ustalenia, czy te wymogi prawa wspólnotowego nale y pomin w wietle
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orzecznictwa Trybunau wynikajcego z wyroku z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie C-107/98 Teckal (Rec. s. I-8121), w wietle którego nie maj one zastosowania,
gdy koncesjonariusz podlega kontroli instytucji zamawiajcej i wykonuje zasadnicz
cz swej dziaalnoci wraz z t ostatni.
22. W tych okolicznociach Conseil d’État postanowi zawiesi toczce si przed nim
postpowanie i przedstawi Trybunaowi nastpujce pytania prejudycjalne:
„1). Czy gmina mo e bez przeprowadzenia przetargu przystpi do spódzielni, do
której nale  wycznie inne gminy i zwizki gmin (spódzielnia midzygminna
w czystej postaci) w celu przekazania jej zarzdu swoj sieci telewizji kablowej,
skoro spódzielnia ta wykonuje przewa ajc cz swojej dziaalnoci na rzecz
swoich czonków i na ich korzy , a decyzje z ni zwizane podejmowane s
przez zarzd i rady sektorów w granicach przekazanych im przez zarzd, bdce
organami statutowymi zo onymi z przedstawicieli wadz publicznych, stanowicych wikszoci gosów?
2). Czy wywierany w ten sposób, za porednictwem organów statutowych, przez
wszystkich czonków lub przez ich cz w przypadku sektora lub podsektorów
dziaalnoci, wpyw na decyzje spódzielni mo e by uznany za umo liwiajcy
im sprawowanie nad ni kontroli podobnej do tej sprawowanej nad wasnymi
su bami?
3). Czy ten wpyw i ta kontrola, aby zosta uznanymi za podobne, musz by wykonywane indywidualnie przez ka dego czonka, czy wystarczy, e bd one
wykonywane przez wikszo czonków?”

W przedmiocie pyta prejudycjalnych
W przedmiocie pierwszego i drugiego pytania prejudycjalnego
23. Wobec ich powizania, pytania pierwsze i drugie nale y rozpatrzy cznie.
24. W wietle postanowienia odsyajcego, zostajc czonkiem Brutélé, gmina d’Uccle powierzya Brutélé zarzdzanie sw sieci telewizji kablowej. Wynika z niego
równie , e wynagrodzenie Brutélé nie pochodzi od gminy, lecz od u ytkowników
tej sieci. Ten sposób wynagrodzenia charakteryzuje koncesj na wiadczenie usug
publicznych (wyrok z dnia 13 padziernika 2005 r. w sprawie C-458/03 (Zb. Orz.
s. I-8585, pkt 40).
25. Umowy koncesji na wiadczenie usug publicznych nie s objte zakresem stosowania dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszcej si do
koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na usugi (Dz.U. L 209, s. 1)
majcej zastosowanie w okresie wystpienia okolicznoci faktycznych sprawy przed
sdem krajowym. Mimo, e umowy te s wyczone z zakresu stosowania tej dyrektywy, organy wadzy publicznej udzielajce koncesji s niemniej zobowizane
do przestrzegania podstawowych zasad traktatowych, zasad niedyskryminacji ze
wzgldu na przynale no pastwow, równoci traktowania i wynikajcego z nich
obowizku przejrzystoci (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Telaustria i Telefonadress, pkt 60-62, oraz wyrok z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie C-231/03 Coname, Zb.Orz. str. I-7287, pkt 16-19. Nie oznaczajc koniecznoci przygotowania
zaproszenia do skadania ofert ów obowizek przejrzystoci, który ci y na instytucji
zamawiajcej, wymaga zagwarantowania wszystkim potencjalnym koncesjonariuszom odpowiedniego poziomu jawnoci umo liwiajcego otwarcie sfery koncesji na
wiadczenie usug na konkurencj oraz kontrol bezstronnoci procedur ich udzielania (zob. podobnie ww. wyroki w sprawie Telaustria i Telefonadress, pkt 62 oraz
Coname, pkt 21).
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26. Stosowanie regu ustanowionych w art. 12 WE, 43 WE i 49 WE, jak równie ogólnych zasad, których szczególny wyraz stanowi owe reguy, jest jednak e wykluczone, w przypadku gdy zarówno kontrola sprawowana nad koncesjonariuszem przez
instytucj zamawiajc jest analogiczna do tej, jak sprawuje ona nad wasnymi
su bami, jak i podmiot ten wykonuje zasadnicz cz swej dziaalnoci wspólnie
z organem wadzy lub wadzami, w których dyspozycji pozostaje (zob. podobnie ww.
wyroki w sprawach Teckal, pkt 50, oraz Parking Brixen, pkt 62).
27. Co si tyczy drugiej z tych przesanek, sd krajowy wskaza w postanowieniu odsyajcym, e Brutélé prowadzi zasadnicz cz swej dziaalnoci wraz ze swoimi czonkami. Pozostaje zatem zbadanie zakresu pierwszej przesanki, to jest tej,
w wietle której instytucja lub instytucje zamawiajce musz sprawowa nad koncesjonariuszem kontrol podobn do tej, któr sprawuj nad wasnymi su bami.
28. Ocena, czy instytucja zamawiajca sprawuje kontrol analogiczn do sprawowanej nad wasnymi su bami, musi by dokonywana z uwzgldnieniem caoksztatu przepisów prawnych oraz istotnych okolicznoci. Z analizy tej musi wynika , e
spódzielnia, której udzielono zamówienia jest poddana kontroli, która umo liwia
instytucji zamawiajcej wywieranie wpywu na decyzje podejmowane przez t spódzielni. Musi tu chodzi o mo liwo wywierania decydujcego wpywu zarówno
na cele strategiczne, jak i na wa ne decyzje (zob. podobnie wyrok z dnia 13 padziernika 2005 r. w sprawie C-458/03 Parking Brixen, Zb.Orz. str. I-8612, pkt 65 i wyrok
z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-340/04 Carbotermo i Consorzio Alisei, Zb. Orz.
s. I-4137, pkt 36).
29. Poród istotnych okolicznoci wynikajcych z postanowienia odsyajcego nale y
przede wszystkim rozwa y posiadanie udziau w kapitale koncesjonariusza, a w drugiej kolejnoci skad jego organów decyzyjnych i po trzecie zakres uprawnie przyznanych jego zarzdowi.
30. Co si tyczy pierwszej okolicznoci nale y przypomnie , e jest wykluczone, by instytucja zamawiajca moga sprawowa nad koncesjonariuszem kontrol podobn do
tej, któr sprawuje nad wasnymi su bami, jeli przedsibiorstwo prywatne posiada
udziay w kapitale tego koncesjonariusza (zob. podobnie wyrok z dnia 11 stycznia
2005 r. w sprawie C-26/03 Stadt Halle i RPL Lochau, Zb.Orz. s. I-1, pkt 49).
31. Natomiast gdy chodzi o okoliczno , e publiczna instytucja zamawiajca znajduje
si w posiadaniu, sama lub wraz z innymi instytucjami publicznymi, caoci kapitau zakadowego spóki, której udzielono zamówienia, wskazuje, cho nie przesdza
o tym, e instytucja publiczna sprawuje nad t spók kontrol analogiczn do sprawowanej nad wasnymi su bami (ww. wyroki w sprawie Carbotermo i Consorzio
Alisei, pkt 37, oraz wyrok z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C-295/05 Asemfo,
Zb.Orz. s. I-2999, pkt 57).
32. Z postanowienia odsyajcego wynika, e w postpowaniu przed sdem krajowym
koncesjonariuszem jest spódzielnia midzygminna, której czonkami s gminy oraz
zwizek midzygminny grupujcy wycznie gminy oraz, e nie jest on otwarty dla
czonków prywatnych.
33. Po drugie z akt sprawy wynika, e zarzd Brutélé skada si z przedstawicieli gmin
czonkowskich, wyznaczonych przez walne zgromadzenie, które równie skada si
z przedstawicieli gmin czonkowskich. Zgodnie z art. 12 ustawy o zwizkach midzygminnych s oni wyznaczani przez rad ka dej gminy sporód radnych, burmistrza i awników.
34. Okoliczno , e organy decyzyjne Brutélé skadaj si z delegatów bdcych jej
czonkami organów publicznych wskazuje, e te ostatnie kontroluj organy decyzyjne Brutélé i s w stanie sprawowa decydujcy wpyw zarówno na jej cele strategiczne jak i na jej istotne decyzje.
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35. Po trzecie, z akt sprawy wynika, e zarzd Brutélé korzysta z najszerszych uprawnie. Ustala on w szczególnoci cenniki. Ponadto ma on uprawnienie, a nie obowizek, delegowania do rad sektora lub podsektora rozwizania pewnych problemów
waciwych tym sektorom lub podsektorom.
36. Nale y ustali czy Brutélé uzyskaa w ten sposób orientacj rynkow i margines autonomii, który zagra aby kontroli wykonywanej przez bdce jej czonkami organy
publiczne.
37. W tym zakresie nale y stwierdzi , e Brutélé nie zostaa ustanowiona w postaci société par actions lub société anonyme (spóki akcyjnej) mogcej realizowa cele niezale ne od jej akcjonariuszy, lecz w postaci spódzielni midzygminnej podlegajcej
ustawie o zwizkach midzygminnych. Ponadto na mocy art. 3 tej ustawy zwizki
midzygminne s pozbawione charakteru komercyjnego.
38. Z ustawy tej, uzupenionej statutem Brutélé wynika, e celem statutowym tej ostatniej
jest realizacja misji w zakresie interesu gminnego, w celu realizacji którego zostaa
powoana oraz e nie realizuje adnego interesu odrbnego od interesu bdcych jej
czonkami organów publicznych.
39. Z zastrze eniem wery kacji przez sd krajowy okolicznoci faktycznych z powy szego wynika, e pomimo zakresu uprawnie jej zarzdu, Brutélé nie korzysta z marginesu autonomii, który wykluczaby sprawowanie nad ni przez bdce jej czonkami
gminy kontroli analogicznej do kontroli sprawowanej nad ich wasnymi su bami.
40. Rozwa ania te maj zastosowanie a fortiori w przypadku, gdy decyzje dotyczce dziaalnoci spódzielni midzygminnej s podejmowane przez rady sektora lub podsektora
w granicach delegacji udzielonej im przez zarzd. Gdy jedna lub wiele gmin czonkowskich zostan uznane za stanowice sektor lub podsektor dziaalnoci tej spódzielni,
kontrola, któr gminy mog sprawowa nad kwestiami delegowanymi radom sektora
lub podsektora jest jeszcze bardziej cisa ni sprawowana przez nie wraz ze wszystkimi czonkami w ramach organów plenarnych rzeczonej spódzielni.
41. W wietle powy szego, z zastrze eniem wery kacji przez sd krajowy okolicznoci
faktycznych dotyczcych marginesu autonomii, z którego korzysta omawiana spódzielnia midzygminna, w okolicznociach takich jak w postpowaniu przed sdem
krajowym, gdy decyzje podejmowane przez spódzielni midzygminn s kontrolowane przez organy statutowe tej spódzielni skadajce si z przedstawicieli wadz
publicznych bdcych jej czonkami, kontrola sprawowana nad tymi decyzjami
przez rzeczone wadze publiczne mo e by uznana za pozwalajc tym ostatnim na
sprawowanie nad t spódzielni kontroli analogicznej do kontroli nad ich wasnymi
su bami.
42. W konsekwencji na pytania pierwsze i drugie nale y odpowiedzie w nastpujcy
sposób:
- Artykuy 43 WE i 49 WE, zasady równoci i niedyskryminacji ze wzgldu na
przynale no pastwow oraz wynikajcy z nich obowizek przejrzystoci nie
sprzeciwiaj si temu, by organ publiczny udzieli, bez przeprowadzenia przetargu, koncesji na wiadczenie usug publicznych midzygminnej spódzielni,
której wszystkimi czonkami s organy publiczne, jeli te organy publiczne sprawuj nad t spódzielni kontrol analogiczn do sprawowanej nad ich wasnymi su bami i o ile spódzielnia ta wykonuje zasadnicz cz swej dziaalnoci
wraz z tymi organami publicznymi.
- Z zastrze eniem wery kacji przez sd krajowy okolicznoci faktycznych dotyczcych marginesu autonomii, z którego korzysta omawiana spódzielnia, w okolicznociach takich jak w postpowaniu przed sdem krajowym, gdy decyzje
dotyczce dziaalnoci spódzielni midzygminnej bdcej wyczn wasnoci
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organów publicznych s podejmowane przez organy statutowe tej spódzielni
skadajce si z przedstawicieli organów publicznych bdcych jej czonkami,
kontrola sprawowana nad tymi decyzjami przez rzeczone organy publiczne mo e
by uznana za pozwalajc tym ostatnim na sprawowanie nad t spódzielni
kontroli analogicznej do kontroli nad ich wasnymi su bami.
W przedmiocie trzeciego pytania
43. Swym trzecim pytaniem sd krajowy d y zasadniczo do ustalenia czy w przypadku, gdy w celu przekazania zarzdzania wiadczeniem usug publicznych organ publiczny zostaje czonkiem spódzielni midzygminnej, której wszyscy czonkowie
s organami publicznymi, aby kontrola nad spódzielni sprawowana przez organy
bdce jej czonkami, zostaa uznana za analogiczn do kontroli sprawowanej nad
ich wasnymi su bami, musi by sprawowana indywidualnie przez ka dy z organów
publicznych, czy te mo e by sprawowana cznie przez te organy, podejmujce
decyzje, w danym przypadku, wikszoci gosów.
44. Z jednej strony nale y przypomnie , e w wietle orzecznictwa Trybunau, gdy
koncesjonariusz jest wasnoci wikszej liczby organów publicznych, przesanka
zwizana z zasadnicz czci dziaalnoci tego koncesjonariusza mo e zosta speniona z uwzgldnieniem dziaalnoci, któr ten koncesjonariusz wykonuje wraz ze
wszystkimi organami publicznymi (zob. podobnie ww. wyroki w sprawie Carbotermo i Consorzio Alisei, pkt 70 i 71; i Asemfo, pkt 62).
45. Stwierdzenie, e przesanka zwizana z kontrol sprawowan przez organy publiczne mo e by te speniona przez uwzgldnienie kontroli sprawowanej cznie nad
koncesjonariuszem przez bdce jego wacicielami organy publiczne, jest spójne
z rozumowaniem le cym u podstaw tego orzecznictwa.
46. Orzecznictwo wymaga, by kontrola sprawowana nad koncesjonariuszem przez instytucj zamawiajc bya analogiczna do kontroli sprawowanej przez t instytucj nad
jej wasnymi su bami, a nie by bya identyczna z ni we wszystkich aspektach (zob.
podobnie ww. wyrok w sprawie Parking Brixen, pkt 62). Istotne jest, by kontrola nad
koncesjonariuszem bya skuteczna, lecz nie jest niezbdne, by bya indywidualna.
47. Z drugiej strony w przypadku, gdy szereg organów publicznych dokonuje wyboru
wykonania ich misji wiadczenia usug publicznych przy pomocy wspólnego koncesjonariusza, jest zazwyczaj wykluczone, by jeden z tych organów, o ile nie posiada
wikszociowego udziau w przedsibiorstwie koncesjonariusza, sam wykonywa
decydujc kontrol nad decyzjami tego ostatniego. Wymóg, by kontrola sprawowana przez organ publiczny w podobnym przypadku bya indywidualna, prowadziby
do koniecznoci przeprowadzenia postpowania przetargowego w wikszoci przypadków, w których organy publiczne zamierzaj przystpi do grupy skadajcej si
z innych organów publicznych, takiej jak spódzielnia midzygminna.
48. Rezultat taki nie byby zgodny z systemem przepisów wspólnotowych w zakresie zamówie publicznych i koncesji. Uznano bowiem, e wadza publiczna ma mo no
wypeniania ci cych na niej w interesie publicznym zada wasnymi rodkami
o charakterze administracyjnym, technicznym lub innym, bez potrzeby zwracania si
do jednostek zewntrznych nienale cych do jej su b (ww. wyrok w sprawie Stadt
Halle i RPL Lochau, pkt 48).
49. Ta mo liwo dla organów publicznych zastosowania wasnych rodków w celu realizacji ich misji wiadczenia usug publicznych mo e by wykonywana we wspópracy z innymi organami publicznymi (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Asemfo,
pkt 65).
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50. Nale y zatem przyzna , e w przypadku gdy szereg organów publicznych jest wacicielami koncesjonariusza, któremu powierzaj realizacj ich misji wiadczenia usug
publicznych, kontrola sprawowana przez te organy publiczne nad koncesjonariuszem
mo e by sprawowana przez nie cznie.
51. Jako e chodzi o organ kolegialny, procedura stosowana przy podejmowaniu decyzji,
w szczególnoci podejmowanie decyzji wikszoci gosów, nie ma znaczenia.
52. Stwierdzenia tego nie podwa a ww. wyrok w sprawie Coname. Niewtpliwie Trybuna stwierdzi w nim, e udzia w wysokoci 0,97 % jest tak niski, e nie mo e
pozwala gminie na sprawowanie kontroli nad koncesjonariuszem zarzdzajcym
wiadczeniem usug publicznych (zob. ww wyrok w sprawie Coname, pkt 24). Jednak e w tej czci wyroku Trybuna nie rozpatrywa kwestii czy taka kontrola moga
by sprawowana cznie.
53. Ponadto w póniejszym ww. wyroku w sprawie Asemfo (pkt 56-61), Trybuna przyzna, e w pewnych okolicznociach przesanka dotyczca kontroli sprawowanej
przez organy publiczne moga zosta speniona w przypadku, gdy organy te posiaday jedynie 0,25 % kapitau przedsibiorstwa publicznego.
54. Zatem na pytanie trzecie nale y odpowiedzie w ten sposób, e w przypadku, gdy
w celu przekazania zarzdzania wiadczeniem usug publicznych organ publiczny
zostaje czonkiem spódzielni midzygminnej, której wszyscy czonkowie s organami publicznymi, aby kontrola nad spódzielni sprawowana przez organy bdce jej
czonkami zostaa uznana za analogiczn do kontroli sprawowanej nad ich wasnymi
su bami, mo e ona by sprawowana cznie przez te organy, podejmujce decyzje,
w danym przypadku, wikszoci gosów.

W przedmiocie kosztów
55. Dla stron postpowania przed sdem krajowym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sdem, do niego zatem nale y rozstrzygnicie o kosztach. Koszty poniesione w zwizku z przedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni poniesione przez strony postpowania przed sdem
krajowym, nie podlegaj zwrotowi.
Z powy szych wzgldów Trybuna (trzecia izba) orzeka, co nastpuje:
1) Artykuy 43 WE i 49 WE, zasady równoci i niedyskryminacji ze wzgl du na
przynale no pastwow oraz wynikajcy z nich obowizek przejrzystoci nie
sprzeciwiaj si temu, by organ publiczny udzieli, bez przeprowadzenia przetargu, koncesji na wiadczenie usug publicznych mi dzygminnej spódzielni,
której wszystkimi czonkami s organy publiczne, jeli te organy publiczne
sprawuj nad t spódzielni kontrol analogiczn do sprawowanej nad ich wasnymi su bami i o ile spódzielnia ta wykonuje zasadnicz cz  swej dziaalnoci wraz z tymi organami publicznymi.
2) Z zastrze eniem wery kacji przez sd krajowy okolicznoci faktycznych dotyczcych marginesu autonomii, z którego korzysta omawiana spódzielnia, w
okolicznociach takich jak w post powaniu przed sdem krajowym, gdy decyzje
dotyczce dziaalnoci spódzielni mi dzygminnej b dcej wyczn wasnoci
organów publicznych s podejmowane przez organy statutowe tej spódzielni
skadajce si z przedstawicieli organów publicznych b dcych jej czonkami,
kontrola sprawowana nad tymi decyzjami przez rzeczone organy publiczne
mo e by uznana za pozwalajc tym ostatnim na sprawowanie nad t spódzielni kontroli analogicznej do kontroli nad jej wasnymi su bami.
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3) W przypadku, gdy w celu przekazania zarzdzania wiadczeniem usug publicznych organ publiczny zostaje czonkiem spódzielni mi dzygminnej, której
wszyscy czonkowie s organami publicznymi, aby kontrola nad spódzielni
sprawowana przez organy b dce jej czonkami zostaa uznana za analogiczn
do kontroli sprawowanej nad ich wasnymi su bami, mo e ona by sprawowana cznie przez te organy, podejmujce decyzje, w danym przypadku, wi kszoci gosów.
Podpisy

* Jzyk postpowania: francuski.
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