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(Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Dyrektywa 
93/37/EWG — Artykuł 24 — Podstawy wykluczenia — 
Obowiązki dotyczące opłacania składek na ubezpieczenia 
społeczne oraz podatków i opłat — Obowiązek rejestracji 
oferentów, pod rygorem wykluczenia — „Commission d’enre
gistrement” i jej kompetencje — Badanie ważności zaświad
czeń wydanych przez właściwe organy administracji państwa 

członkowskiego siedziby zagranicznych oferentów) 

(2010/C 246/09) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Cour de cassation (Belgia) 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Bâtiments et Ponts Construction SA i WISAG 
Produktionsservice GmbH (dawniej ThyssenKrupp Industrieser
vice GmbH) 

Strona pozwana: Berlaymont 2000 SA 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Cour de cassation (Belgia) — Wykładnia art. 24 akapit drugi 
dyrektywy Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. doty
czącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych 
na roboty budowlane (Dz.U. L 199, s. 54) oraz art. 49 i 50 WE 
— Udzielanie zamówień publicznych — Przepisy krajowe 
pozwalające instytucji zamawiającej, po pierwsze, wykluczyć 
oferenta z powodu braku rejestracji w tym państwie, nawet 
jeśli przedstawił on równoważne zaświadczenia wydane przez 
organy administracji innego państwa członkowskiego, a po 
drugie, na badanie ważności tych zaświadczeń — Zgodność 
tych przepisów krajowych ze wskazanymi normami prawa 
wspólnotowego 

Sentencja 

1) Prawo Unii należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi ono na 
przeszkodzie przepisom krajowym, które wymagają, by przedsię
biorca mający siedzibę w innym państwie członkowskim posiadał 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej, do celów uzys
kania zamówienia w tym państwie, rejestrację dotyczącą braku 
podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 akapit pierwszy 
dyrektywy Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. doty

czącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, pod warunkiem że taki wymóg nie utrudnia ani 
nie opóźnia udziału przedsiębiorcy w danym postępowaniu prze
targowym ani nie obarcza go nadmiernymi kosztami administra
cyjnymi oraz że ma on na celu wyłącznie weryfikację cech zawo
dowych zainteresowanego w rozumieniu powyższego przepisu. 

2) Prawo Unii należy interpretować w ten sposób, że stoi ono na 
przeszkodzie przepisom krajowym, na mocy których weryfikację 
zaświadczeń wydanych przedsiębiorcy z innego państwa członkow
skiego przez organy administracji podatkowej i ubezpieczeń 
społecznych tego państwa powierza się organowi niebędącemu 
instytucją zamawiającą, jeżeli: 

— organ ten składa się w większości z osób nominowanych przez 
organizacje pracodawców i pracowników sektora budowlanego 
z prowincji, w której odbywa się dany przetarg oraz 

— uprawnienia tego organu obejmują merytoryczną kontrolę 
ważności wspomnianych zaświadczeń. 

( 1 ) Dz.U. C 102 z 1.5.2009. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 lipca 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Juzgado de lo Social Único de Algeciras — 
Hiszpania) — Federación de Servicios Públicos de la UGT 
(UGT-FSP) przeciwko Ayuntamiento de la Línea de la 
Concepción, Maríi del Rosario Vecino Uribe, Ministerio 

Fiscal 

(Sprawa C-151/09) ( 1 ) 

(Przejęcie przedsiębiorstwa — Dyrektywa 2001/23/CE — 
Ochrona praw pracowniczych — Przedstawiciele pracowników 

— Niezależność przejętej jednostki) 

(2010/C 246/10) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Juzgado de lo Social Único de Algeciras
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