
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 lipca 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Cour de cassation — Belgia) — Bâtiments et 
Ponts Construction S.A. i WISAG Produktionsservice 
GmbH (dawniej ThyssenKrupp Industrieservice GmbH) 

przeciwko Berlaymont 2000 SA 

(Sprawa C-74/09) ( 1 ) 

(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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Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Federación de Servicios Públicos de la UGT 
(UGT-FSP) 

Strona pozwana: Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, 
María del Rosario Vecino Uribe, Ministerio Fiscal 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Wykładnia art. 6 
ust. 1 dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w 
sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odno
szących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku prze
jęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub 
zakładów — Obowiązek utrzymania statusu i funkcji przedsta
wicieli pracowników przedsiębiorstwa lub zakładu, które zacho
wały niezależność po przejęciu — Pojecie niezależności 

Sentencja 

Przejęta jednostka gospodarcza zachowuje swoją niezależność w rozu
mieniu art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 
2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów, w 
razie gdy uprawnienia przyznane przełożonym tej jednostki w ramach 
struktur organizacyjnych zbywającego, mianowicie uprawnienie do 
organizowania w sposób względnie swobodny i niezależny pracy w 
obrębie wspomnianej jednostki w celu prowadzenia właściwej dla niej 
działalności gospodarczej, a w szczególności uprawnienia do wyda
wania zarządzeń i poleceń, przydzielania zadań podporządkowanym 
pracownikom danej jednostki oraz decydowania o użyciu środków 
materialnych, którymi dysponuje, bez bezpośredniej ingerencji ze strony 
innych struktur organizacyjnych pracodawcy, pozostają w ramach 
struktur organizacyjnych przejmującego w istocie niezmienione. 

Zwykła zmiana najwyższych zwierzchników nie może sama w sobie 
osłabiać niezależności przejętej jednostki, chyba że nowi najwyżsi 
zwierzchnicy dysponują uprawnieniami umożliwiającymi im bezpo 
średnie organizowanie działalności pracowników tej jednostki i przej
mowanie w ten sposób od bezpośrednich zwierzchników pracowników 
procesów decyzyjnych wewnątrz tej jednostki. 

( 1 ) Dz.U. C 167 z 18.7.2009. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 29 lipca 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny — 
Rzeczpospolita Polska) — Dyrektor Izby Skarbowej w 
Białymstoku przeciwko Profaktor Kulesza, Frankowski, 
Jóźwiak, Orłowski spółka jawna w Białymstoku, dawniej 
Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w 

Białymstoku 

(Sprawa C-188/09) ( 1 ) 

(Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Podatek VAT — Prawo do odliczenia — Zmniejszenie zakresu 
prawa do odliczenia w przypadku naruszenia obowiązku stoso

wania kasy rejestrującej) 

(2010/C 246/11) 

Język postępowania: polski 

Sąd krajowy 

Naczelny Sąd Administracyjny 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku 

Strona pozwana: Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, 
Orłowski spółka jawna w Białymstoku, dawniej Profaktor 
Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Naczelny Sąd Administracyjny — Wykładnia art. 2 akapity 
pierwszy i drugi pierwszej dyrektywy Rady 67/227/EWG z 
dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawo
dawstw państw członkowskich dotyczących podatków obroto
wych (Dz.U. 71, s. 1301) oraz art. 2, art. 10 ust. 1 i 2, art. 17 
ust. 1 i 2, art. 27 ust. 1 i art. 33 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 
77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do 
podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości 
dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. 
L 145, s. 1) — Zgodność z powyższymi przepisami uregulo
wania krajowego przewidującego obowiązek stosowania kasy 
rejestrującej do ewidencji czynności sprzedaży dokonywanych 
przez podatników VAT na rzecz osób niebędących podatnikami 
i przewidującego sankcję za naruszenie tego obowiązku w 
postaci utraty prawa do odliczenia w części wynoszącej 30 % 
podatku naliczonego 

Sentencja 

1) Wspólny system podatku od wartości dodanej, zdefiniowany w art. 
2 ust. 1 i 2 pierwszej dyrektywy Rady 67/227/EWG z dnia 11 
kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących podatków obrotowych oraz w art. 2,
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