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Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
M. Patakia i D. Kukovec, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstwiciele: D. Tsagkaraki, 
pełnomocnik, K. Christodoulou, dikigoros) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 4 ust. 2, art. 31 ust. 1 i 2 oraz art. 34 ust. 1 lit. a) 
dyrektywy Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koor
dynującej procedury udzielania zamówień publicznych przez 
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i telekomunikacji (Dz.U. L 199, s. 84) a także art. 12 
i art. 49 WE — Wybór kandydatów w przetargu ograniczonym 
lub w trybie procedury negocjacyjnej — Kryteria wykluczenia 

Sentecja 

1) Z uwagi, po pierwsze, na wykluczenie na podstawie sekcji III pkt 
2.1.3 lit. b) akapit drugi ogłoszenia o zamówieniu opublikowa
nego przez ERGA OSE AE w dniu 16 października 2003 r., 
oznaczonego numerami 2003/S 205-185214 i 2003/S 206- 
186119, zagranicznych biur konsultingowych i konsultantów, 
którzy przedłożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w konkur
sach organizowanych przez ERGA OSE AE w okresie sześciu 
miesięcy poprzedzających wniosek o dopuszczenie do udziału w 
konkursie, którego dotyczyło wskazane ogłoszenie, i którzy oświad
czyli, że posiadają kwalifikacje odpowiadające kategoriom świa

dectw innym niż te wymagane w tym konkursie oraz, po drugie, 
z uwagi na brak rozróżnienia w sekcji IV pkt 2 tego ogłoszenia 
między kryteriami wyboru jakościowego i kryteriami udzielenia 
omawianego zamówienia, Republika Grecka uchybiła zobowiąza
niom, które ciążą na niej na mocy art. 4 ust. 2 i art. 34 ust. 1 lit. 
a) dyrektywy Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. 
koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych przez 
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i telekomunikacji. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Wspólnot Europejskich i Republika Grecka ponoszą 
własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 197 z 2.8.2008. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 12 listopada 2009 r. 
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu 

Hiszpanii 
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(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Szósta dyrektywa VAT. — Artykuły 2 i 4 ust. 1, 2, i 5 — 
Harmonizacja ustawodawstw państw członkowskich w odnie
sieniu do podatków obrotowych — Wspólny system podatku 
od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku 
— Działalność lub czynności wykonywane przez „registra
dores de la propiedad” działających jako uprawnieni poborcy 
przy urzędach poborcy okręgu hipotecznego — Działalność 
gospodarcza — Działalność prowadzona niezależnie — 
Podmioty prawa publicznego prowadzące działalność w 
ramach wykonywania zadań publicznych — Naruszenie 

prawa wspólnotowego przez sąd krajowy) 
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