
uwzględnione, jeżeli owo kryterium nie służy ocenie zdolności 
oferenta, jest odrębne od wymogu wypłacalności i zmierza do 
wskazania oferty najbardziej korzystnej z ekonomicznego 
punktu widzenia, w zakresie w jakim pozostaje w związku z 
przedmiotem umowy i jakością jej wykonania. 

( 1 ) Dyrektywa Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane (Dz.U. 199, s. 54). 
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Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Hetsch, 
K. Herrmann, T. Maxian Rusche, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Austrii 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie, że Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom 
wynikającym z art. 27 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europej
skiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 

sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawial
nych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 
2001/77/WE oraz 2003/30/WE ( 1 ), nie przyjmując niezbęd
nych przepisów ustawowych, wykonawczych i administra
cyjnych w celu transpozycji art. 2 lit. a), b), d), f), g), h) i n), 
art. 3 ust. 4 lit. a) i b), art. 5, art. 13 ust. 1 lit. e) i ust. 6 
akapity drugi i trzeci, art. 14 ust. 2–5, art. 16 ust. 1 zdanie 
drugie, ust. 3 akapit pierwszy, ust. 4 zdanie drugie, ust. 6–8, 
art. 17 ust. 1 lit. c) w odniesieniu do biopaliw, ust. 2 w 
odniesieniu do biopłynów, ust. 3 lit. b) ppkt (i) w odnie
sieniu do innych państw członkowskich i państw trzecich, 
ust. 3 lit. a) i lit. b) ppkt (ii), lit. c), ust. 4) lit. a)–c) i ust. 8, 
art. 18 ust. 1 w odniesieniu do biopłynów, art. 19 ust. 1 i 3 
w odniesieniu do biopłynów oraz załączników II–V do tej 
dyrektywy na całym terytorium federacji albo na niektórych 
obszarach, bądź też nie powiadamiając o tych przepisach 
Komisji; 

— Zasądzenie od Republiki Austrii zgodnie z art. 260 ust. 3 
TFUE z powodu uchybienia obowiązkowi powiadomienia o 
środkach transponujących okresowej kary pieniężnej w 
wysokości 40 512 EUR dziennie od dnia wydania przez 
Trybunał wyroku stwierdzającego uchybienie zobowiąza
niom, płatnej na rachunek środki własne Unii Europejskiej; 

— obciążenie Republiki Austrii kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 5 grudnia 
2010 r. 

( 1 ) Dz.U. L 140, s. 16.
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