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Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 8 w związku z tytułami III–VI dyrektywy Rady 
92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszącej się do 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na 
usługi (Dz.U. L 209, s. 1) oraz art. 20 w związku z art. 
23–55 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur 

udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy i usługi (Dz.U. L 134, s. 114) — Udzielanie przez 
władze gminne i przedsiębiorstwa komunalne zamówień 
publicznych dotyczących zbiorowych programów emerytalnych 
bezpośrednio bez przeprowadzania otwartych procedur udzie
lania zamówień publicznych 

Sentencja 

1) W zakresie, w jakim zamówienia na obsługę pracowniczych 
programów emerytalnych zostały udzielone bezpośrednio bez prze
prowadzania przetargu na poziomie Unii Europejskiej instytucjom 
lub przedsiębiorstwom, o których mowa w art. 6 Tarifvertrag zur 
Entgeltungwandlung für Arbeitnehmer im Kommunalen öffentli
chen Dienst (układu zbiorowego dotyczącego przekształcania części 
wynagrodzenia pracowników komunalnej służby publicznej na 
oszczędności emerytalne), w 2004 r. przez organy lub przedsię
biorstwa komunalne liczące wtedy ponad 4505 pracowników, w 
2005 r. przez organy lub przedsiębiorstwa komunalne liczące 
wtedy ponad 3133 pracowników oraz w 2006 i 2007 r. przez 
organy lub przedsiębiorstwa komunalne liczące wtedy ponad 2402 
pracowników, Republika Federalna Niemiec dopuściła się uchy
bienia zobowiązaniom ciążącym na niej do dnia 31 stycznia 
2006 r. na mocy przepisów art. 8 w związku z tytułami III-VI 
dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odno
szącej się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicz
nych na usługi, a od dnia 1 lutego 2006 r. na mocy przepisów 
art. 20 w związku z art. 23–55 dyrektywy 2004/18/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Europejska, Republika Federalna Niemiec, Królestwo 
Danii i Królestwo Szwecji ponoszą własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 223 z 30.8.2008.
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