
Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony
przez Tribunale di Vicenza – Sezonie Distaccata di Schio,
na podstawie postanowienia wydanego w dniu 2 sierpnia
2004 r., w sprawie Caseificio Valdagnese srl przeciwko

Regione Veneto

(Sprawa C-358/04)

(2004/C 273/24)

Dnia 17 sierpnia 2004 r. do Sekretariatu Trybunału Sprawiedli-
wości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony na podstawie
postanowienia Tribunale di Vicenza – Sezonie Distaccata di
Schio (Sąd w Vicenzy – Sekcja zamiejscowa w Schio), wyda-
nego dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie Caseificio Valdagnese
srl przeciwko Regione Veneto (Region Veneto).

Tribunale di Vicenza – Sezonie Distaccata di Schio zwrócił się
do Trybunału Sprawiedliwości o udzielenie odpowiedzi na
następujące pytanie:

„czy art. 2 ust. 2 rozporządzenia EWG (1) nr 3950/92 z dnia
28 grudnia 1992 r., w świetle jego wykładni zawartej w orze-
czeniu nr C-288/97 z dnia 29.04.1999 r., jest zgodny z krajo-
wymi ustawami i krajową praktyką administracyjną, nakładają-
cymi na skupującego, pod rygorem nałożenia sankcji,
obowiązek odjęcia kwoty należnej z tytułu dodatkowej opłaty
wyrównawczej, od ceny mleka płaconej producentom, którzy
są winni opłatę, a zatem, czy istnieje sprzeczność pomiędzy
art. 2 ust. 2 rozporządzenia EWG nr 3950/92, w świetle jego
wykładni dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości w orze-
czeniu z dnia 29 kwietnia 1999 r., a art. 5 i 11 krajowej
ustawy nr 468/92, i wobec powyższego, czy w razie niesko-
rzystania przez skupującego z możliwości odjęcia kwoty
należnej z tytułu dodatkowej opłaty wyrównawczej od kwoty
wypłacanej producentom, Państwo Członkowskie może zobo-
wiązać skupującego do dokonania takiego odjęcia pod rygorem
nałożenia sankcji w razie niezastosowania się do tego
obowiązku?”

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3950/92 z dnia 28 grudnia 1992 r.
ustanawiające dodatkową opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i
przetworów mlecznych, Dz.U. L 405 z 31.12.1992, str. 1.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony na podstawie postanowienia Symvoulio tis
Epikrateias (Epitropi anastolon) z dnia 29 lipca 2004 r. w
sprawie Michaniki AE przeciwko Ypourgos Perivallontos,
Chorotaxias kai Dimosion Ergon, wspieranemu przez J &

P ABAX AE, ARCHITECH ATE i GETEM AE

(Sprawa C-362/04)

(2004/C 273/25)

Dnia 20 sierpnia 2004 r. do sekretariatu Trybunału Sprawiedli-
wości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie
postanowienia Symvoulio tis Epikrateias (Epitropi anastolon)
(Grecja) z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie Michaniki AE prze-

ciwko Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion
Ergon, wspieranemu przez J & P ABAX AE, ARCHITECH ATE i
GETEM AE. Symvoulio tis Epikrateias wystąpił o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania:

1) Czy instytucja zamawiająca, przeprowadzająca procedurę
przetargu w formie zaproszenia do ubiegania się o realizację
projektu jak to, przedstawione w uzasadnieniu niniejszego
postanowienia (składanie ofert pozbawionych wyjaśnień,
zawierających odrębne rabaty dla niektórych grup ceno-
wych oraz kontrola prawidłowości odrębnych rabatów) jest
zobowiązana na podstawie art. 30 ust. 4 dyrektywy Rady
93/37 z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty
budowlane (1) do nadania określonej treści decyzji,
wzywającej oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących
jego oferty, która w odniesieniu do wartości progowej usta-
lonej na podstawie zastosowania metody matematycznej
charakteryzującej się identycznymi cechami jak przytoczone
w uzasadnieniu przedmiotowej decyzji, podlega kwalifikacji
jako nienormalnie niska?

2) W przypadku udzielenia na pierwsze pytanie odpowiedzi
twierdzącej: czy dla spełnienia wymogów wspomnianego
przepisu dyrektywy 93/37 wystarczy, jeżeli dana decyzja
przytacza zaoferowane przez oferenta odrębne rabaty dla
jednej lub więcej grup cenowych, które instytucji zama-
wiającej wydają się problematyczne, czy też instytucja
zamawiająca musi ponadto podać powody dla których
uznaje dany rabat za problematyczny i poza tym szcze-
gółowo wskazać szacunek kosztów granicznych wykonania
stosownej roboty budowlanej?

(1) Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 54.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony na podstawie postanowienia Verwaltungsgericht
Wien z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie 1. Transalpine
Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-
Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesell-
schaft m.b.H. & CO KG przeciwko 1. Finanzamt Inns-

bruck, 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach

(Sprawa C-368/04)

(2004/C 273/26)

Dnia 24 sierpnia 2004 r. do sekretariatu Trybunału Sprawiedli-
wości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie
postanowienia Verwaltungsgericht Wien (Sąd Administracyjny)
z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawach 1. Transalpine Ölleitung
in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3.
Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. & CO KG
przeciwko 1. Finanzamt Innsbruck (urząd finansowy), 2.
Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach. Verwaltungsgericht
Wien zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania:
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