
Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 12 września 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf — Niemcy) 
— IVD GmbH & Co. KG przeciwko Ärztekammer 

Westfalen-Lippe 

(Sprawa C-526/11) ( 1 ) 

(Zamówienia publiczne — Dyrektywa 2004/18/WE — 
Artykuł 1 ust. 9 akapit drugi lit. c) — Pojęcie podmiotu 
prawa publicznego — Przesłanka dotycząca finansowania 
działalności, kontroli zarządzania albo kontroli działalności 
przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne 
podmioty prawa publicznego — Izba zawodowa lekarzy — 
Przewidziane ustawą finansowanie w postaci składek uiszcza
nych przez członków tej izby — Wysokość składek określona 
przez zgromadzenie wskazanej izby — Autonomia tej izby w 
przedmiocie określania zakresu i zasad wykonania jej zadań 

ustawowych) 

(2013/C 325/05) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Oberlandesgericht Düsseldorf 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: IVD GmbH & Co. KG 

Strona pozwana: Ärztekammer Westfalen-Lippe 

przy udziale: WWF Druck + Medien GmbH 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Oberlandesgericht Düsseldorf — Wykładnia art. 1 ust. 9 akapit 
drugi lit. c) 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) — Pojęcie podmiotu 
prawa publicznego — Przesłanka finansowania w przeważającej 
części przez państwo i przesłanka kontroli zarządzania przez 
państwo — Izba zawodowa, której ustawa zezwala na pobie
ranie od jej członków składek, których wysokość i przezna
czenie należy określić w regulaminie wymagającym zatwier
dzenia przez państwo 

Sentencja 

Artykuł 1 ust. 9 akapit drugi lit. c) 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 należy interpretować w ten sposób, że 
podmiot taki jak izba zawodowa prawa publicznego nie spełnia kryte
rium dotyczącego finansowania w przeważającej części przez władze 
publiczne, jeżeli podmiot ten jest finansowany w przeważającej mierze 
z uiszczanych przez jego członków składek, których wysokość jest usta
lana i które są pobierane zgodnie z obowiązującą ustawą przez ten 

podmiot, w sytuacji gdy ustawa ta nie określa zakresu i zasad działań 
podejmowanych przez wskazany podmiot przy wypełnianiu powierzo
nych mu prawem zadań, które mają finansować te składki, ani też nie 
spełnia on kryterium dotyczącego kontroli zarządzania przez władze 
publiczne wyłącznie z uwagi na fakt, że decyzja, na mocy której 
podmiot ten określa wysokość rzeczonych składek, musi być zatwier
dzona przez organ nadzoru. 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.2012 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 12 września 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Oberster Gerichtshof — Austria) — 
Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer 

przeciwko Anneliese Kuso 

(Sprawa C-614/11) ( 1 ) 

(Polityka społeczna — Równe traktowanie kobiet i mężczyzn 
— Dyrektywa 76/207/EWG — Umowa o pracę na czas okre 
ślony zawarta przed przystąpieniem do Unii Europejskiej — 
Nadejście końca okresu, na który umowa została zawarta, po 
akcesji — Przepisy dotyczące zatrudnienia określające jako 
datę wygaśnięcia umowy ostatni dzień roku, w którym 
pracownik osiągnął wiek emerytalny — Różnica dotycząca 

wieku pomiędzy kobietami i mężczyznami) 

(2013/C 325/06) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Oberster Gerichtshof 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Niederösterreichische Landes-Landwirtschafts
kammer 

Strona pozwana: Anneliese Kuso 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Oberster Gerichtshof — Wykładnia art. 3 ust. 1 lit. a) i c) 
dyrektywy Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w 
sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształ
cenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (Dz.U. L 39, 
s. 40), zmienionej przez dyrektywę 2002/73/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. (Dz.U. L 
269, s. 15) — Umowy o pracę na czas określony zawarte 
przez podmiot państwa członkowskiego i jego pracowników 
przed przystąpieniem tego państwa do Unii Europejskiej, okre 
ślające jako datę wygaśnięcia umowy ostatni dzień roku, w 
którym pracownik osiągnie wiek 65 lat a pracownica wiek 60 
lat
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