
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 stycznia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa – Łotwa) – „Ostas celtnieks” SIA/Talsu novada 

pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs

(Sprawa C-234/14) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Zamówienia publiczne — Dyrektywa 2004/18/WE — Sytuacja ekonomiczna 
i finansowa — Kwalifikacje techniczne lub zawodowe — Artykuł 47 ust. 2 i art. 48 ust. 3 — Specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia nakładająca na oferenta obowiązek zawarcia umowy o partnerstwie lub 

utworzenia spółki jawnej z podmiotami, na których zdolnościach oferent ten polega)

(2016/C 098/06)

Język postępowania: łotewski

Sąd odsyłający

Augstākā tiesa

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: „Ostas celtnieks” SIA

Strona pozwana: Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs

Sentencja

Artykuł 47 ust. 2 i art. 48 ust. 3 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 należy interpretować w ten sposób, że 
sprzeciwiają się one temu, aby instytucja zamawiająca mogła w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego nałożyć na oferenta, który polega na zdolnościach innych podmiotów, obowiązek zawarcia z tymi 
podmiotami umowy o partnerstwie lub utworzenia z nimi spółki jawnej przed udzieleniem wspomnianego zamówienia. 

(1) Dz.U. C 212 z 7.7.2014.

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 21 stycznia 2016 r. – Società per l'aeroporto civile di 
Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO) SpA/Komisja Europejska, Agencja Wykonawcza ds. 

Innowacyjności i Sieci (INEA)

(Sprawa C-281/14 P) (1)

(Odwołanie — Transeuropejska sieć transportowa — Pomoc finansowa — Zamknięcie — Decyzja 
uznająca za niekwalifikowalne niektóre koszty i ustalająca rozliczenie końcowe — Artykuł 263 akapit 
czwarty TFUE — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt podlegający zaskarżeniu — Legitymacja 

procesowa — Osoba inna niż beneficjent pomocy)

(2016/C 098/07)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO) SpA (przedstawiciele: G. Greco, 
M. Muscardini i G. Carullo, avvocati)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Hottiaux i E. Montaguti, pełnomocnicy, D. Gullo, 
avvocato), Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) (przedstawiciele: I. Ramallo, D. Silhol i Z. Szilvássy, 
pełnomocnicy, A. Lanzi i M. Bozzo, avvocati)
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Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio (SACBO) SpA zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 292 z 1.9.2014.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 21 stycznia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Mons – Belgia) – Les Jardins de Jouvence SCRL/État 

belge

(Sprawa C-335/14) (1)

[Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Podatek od wartości dodanej — Szósta dyrektywa VAT — 
Zwolnienia — Artykuł 13 część A ust. 1 lit. g) — Zwolnienia świadczeń ściśle związanych z pomocą 

społeczną i zabezpieczeniem społecznym przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane za 
podmioty o charakterze społecznym — Pojęcie świadczenia usług i dostaw towarów ściśle związanych 

z pomocą społeczną i zabezpieczeniem społecznym — Podmioty uznane za podmioty o charakterze 
społecznym — Kompleks mieszkaniowo usługowy]

(2016/C 098/08)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour d'appel de Mons

Strony w postępowaniu główny

Strona skarżąca: Les Jardins de Jouvence SCRL

Strona pozwana: État belge

przy udziale: AXA Belgium SA

Sentencja

Artykuł 13 część A ust. 1 lit. g) 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, należy interpretować w ten sposób, że w ramach usług świadczonych przez kompleks mieszkaniowo-usługowy taki jak 
będący przedmiotem postępowania głównego, w odniesieniu do którego sąd odsyłający powinien dokonać oceny dotyczącej jego 
społecznego charakteru, z uwzględnieniem w szczególności okoliczności wskazanych w niniejszym wyroku, usługi obejmujące 
udostępnienie lokali mieszkalnych przystosowanych dla osób w podeszłym wieku mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w tym 
przepisie. Inne usługi świadczone przez ten kompleks mieszkaniowo-usługowy mogą również korzystać z tego zwolnienia, w szczególności 
pod warunkiem że usługi, które kompleksy mieszkaniowo-usługowe są zobowiązane oferować na mocy odnośnych krajowych przepisów, 
mają zapewnić osobom w podeszłym wieku wsparcie oraz opiekę oraz odpowiadają usługom, które zgodnie z odpowiednimi przepisami 
krajowymi zobowiązane są oferować również domy spokojnej starości.
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