
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Supremo Tribunal Administrativo 
(Portugalia) w dniu 25 listopada 2013 r. — AMBISIG- 
Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica Lda 
przeciwko NERSANT-Associação Empresarial da Região 
de Santarém, NÚCLEO INICIAL — Formação e 

Consultoria Lda 

(Sprawa C-601/13) 

(2014/C 39/13) 

Język postępowania: portugalski 

Sąd odsyłający 

Supremo Tribunal Administrativo. 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: AMBISIG-Ambiente e Sistemas de Informação 
Geográfica Lda. 

Strona pozwana: NERSANT-Associação Empresarial da Região de 
Santarém, NÚCLEO INICIAL — Formação e Consultoria Lda. 

Pytania prejudycjalne 

Czy dla celów zamówienia na świadczenie usług o charakterze 
intelektualnym, kształcenia i doradztwa, jest zgodne z dyrek
tywą 2004/18/WE ( 1 ) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
31 marca 2004 ustanowienie wśród czynników, które składają 
się na kryterium udzielenia zamówienia ofercie w przetargu 
publicznym, czynnika oceniającego ekipy konkretnie zapropo
nowane przez ubiegających się do wykonania zamówienia, 
biorącego pod uwagę odpowiedni skład tej ekipy udowodnione 
doświadczenie i ocenę życiorysów jej członków? 

( 1 ) Dyrektywa 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). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Kammarrätten i Sundsvall (Szwecja) w dniu 
25 listopada 2013 r. — OKG AG przeciwko Skatteverket 

(Sprawa C-606/13) 

(2014/C 39/14) 

Język postępowania: szwedzki 

Sąd odsyłający 

Kammarrätten i Sundsvall 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona wnosząca odwołanie: OKG AG 

Druga strona postępowania: Skatteverket 

Pytania prejudycjalne 

1) Zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy 2003/96 ( 1 ) „poziom 
opodatkowania” stanowi całkowitą kwotę opłat pobranych 
jako podatki pośrednie (z wyłączeniem podatku od wartości 
dodanej) wyliczoną bezpośrednio lub pośrednio na 
podstawie ilości energii elektrycznej w momencie przeka
zania do konsumpcji. Zgodnie z art. 21 ust. 5 tej dyrektywy 
energia elektryczna podlega podatkowi, który staje się 
wymagalny w momencie dostawy przez dystrybutora lub 
redystrybutora. Czy artykuły te wykluczają istnienie podatku 
pobieranego od energii cieplnej wytwarzanej w reaktorach 
jądrowych? 

2) Czy podatek od energii cieplnej stanowi podatek akcyzowy, 
który jest nakładany bezpośrednio lub pośrednio na 
konsumpcję towarów (wyrobów akcyzowych), o których 
mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/118 ( 2 )? 

( 1 ) Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w 
sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych doty
czących opodatkowania produktów energetycznych i energii elek
trycznej (Dz.U. L 283, s. 51 — wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 
9, tom 1, s 405) 

( 2 ) Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchyla
jąca dyrektywę 92/12/EWG (Dz.U. 2009, L 9, s. 12). 

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 
16 września 2013 r. w sprawie T-258/10 Orange 
przeciwko Komisji, wniesione w dniu 28 listopada 

2013 r. przez Orange, dawniej France Télécom 

(Sprawa C-621/13 P) 

(2014/C 39/15) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnosząca odwołanie: Orange, dawniej France Télécom (przedsta
wiciele: adwokaci H. Viaene i D. Gillet) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Republika Fran
cuska, Département des Hauts-de-Seine, Sequalum SAS 

Żądania wnoszącej odwołanie 

— Uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 16 
września 2013 r. wydanego w sprawie T-258/10 Orange 
przeciwko Komisji Europejskiej i jeżeli Trybunał uważa, że 
dysponuje wszelkimi elementami niezbędnymi do wydania
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