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Sprawa C- Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 2 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożony przez Markkinaoikeus — Finlandia) — postępowanie wszczęte na wniosek 

Oulun Sähkönmyynti Oy

(Sprawa C-294/18) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Efektywność energetyczna — Dyrektywa 2012/27/UE — Artykuł 11 ust. 1 — Koszt 
dostępu do informacji o opomiarowaniu i rozliczeniach — Prawo odbiorców końcowych do 

otrzymywania wszystkich rachunków i informacji o rozliczeniach za zużycie energii — Opłata podstawowa 
za energię elektryczną — Obniżenie przez przedsiębiorstwo prowadzące sprzedaż energii elektrycznej 

opłaty podstawowej za energię elektryczną wobec odbiorców, którzy dokonali wyboru otrzymywania rachunków 
elektronicznych)

(2019/C 220/15)

Język postępowania: fiński

Sąd odsyłający

Markkinaoikeus

Strony w postępowaniu głównym

Oulun Sähkönmyynti Oy

Sentencja

Artykuł 11 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności 
energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE należy interpreto-
wać w ten sposób, że w okolicznościach takich jak rozpatrywane w postępowaniu głównym nie stoi on na przeszkodzie obniżeniu 
opłaty podstawowej za energię elektryczną przyznanemu przez przedsiębiorstwo prowadzące detaliczną sprzedaż energii elektrycz-
nej jedynie odbiorcom końcowym, którzy dokonali wyboru otrzymywania rachunków elektronicznych.

(1) Dz.U. C 240 z 9.7.2018.

Sprawa C- Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 2 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Włochy) — 
Lavorgna Srl/Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano

(Sprawa C-309/18) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Zamówienia publiczne — Dyrektywa 2014/24/UE — Koszty pracy — Automatyczne 
wykluczenie oferenta, który nie wskazał oddzielnie w ofercie kosztów pracy — Zasada proporcjonalności)

(2019/C 220/16)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
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Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Lavorgna Srl

Strona przeciwna: Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano

przy udziale: Gea Srl

Sentencja

Zasady pewności prawa, równego traktowania i przejrzystości, o których mowa w dyrektywie 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, należy interpretować w ten 
sposób, że nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, zgodnie z 
którym brak oddzielnego wskazania kosztów pracy w ofercie gospodarczej złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego powoduje wykluczenie tej oferty bez możliwości skorzystania z procedury usuwania braków, także w sytuacji, gdy obo-
wiązek oddzielnego wskazania tych kosztów nie został przewidziany w dokumentacji przetargowej, o ile taki warunek i taka możli-
wość wyłączenia zostały w sposób jasny przewidziane w przepisach krajowych dotyczących zamówień publicznych, do których 
zawarto tam wyraźne odesłanie. Jeżeli jednak postanowienia ogłoszenia o zamówieniu nie umożliwiają oferentom wskazania tych 
kosztów w swoich ofertach gospodarczych, zasady przejrzystości i proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że nie stoją 
one na przeszkodzie temu, by umożliwić wykonawcom zaradzenie tej sytuacji i spełnienie przewidzianego w przepisach krajowych 
obowiązku w terminie wyznaczonym przez instytucję zamawiającą.

(1) Dz.U. C 268 z 30.7.2018.

Sprawy połąc- Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 21 marca 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożone przez Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo — Hiszpania) — 

Telefónica Móviles España SAU (C-119/18), Orange España SAU (C-120/18), Vodafone España 
SAU (C-121/18)/Tribunal Económico-Administrativo Central

(Sprawy połączone od C-119/18 do C-121/18) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2002/20/WE — Artykuł 6 ust. 1 i część A załącznika —
 Zezwolenie dotyczące sieci i usług łączności elektronicznej — Operatorzy telekomunikacyjni —

 Pokrycie geograficzne wykraczające poza obszar wspólnoty autonomicznej — Roczny wkład finansowy —
 Uczestnictwo w finansowaniu Corporación de Radio y Televisión Española)

(2019/C 220/17)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo
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