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Euroopan unionin virallinen lehti

kokemus voidaan ottaa huomioon aina, kun kyseessä on arvi
ointiperuste, jonka tarkoituksena ei ole tarjoajan soveltuvuuden
arviointi, joka erotetaan maksukykyisyysvaatimuksesta ja joka
on tarkoitettu sopimuksen kohteen ja sen täytäntöönpanon laa
dun kannalta taloudellisesti edullisimman tarjouksen arvioimi
seen.
(1) Julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen
yhteensovittamisesta 14.6.1993 annettu neuvoston direktiivi
93/37/ETY (EYVL 199, s. 54).

Kanne 13.12.2013 — Euroopan komissio v. Itävallan
tasavalta
(Asia C-663/13)
(2014/C 31/11)
Oikeudenkäyntikieli: saksa
Asianosaiset
Kantaja: Euroopan komissio (asiamies asiamiehet: P. Hetsch, K.
Herrmann ja T. Maxian Rusche)
Vastaaja: Itävallan tasavalta
Vaatimukset
Kantaja vaatii, että
— todetaan, että Itävallan tasavalta ei ole noudattanut uusiutu
vista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä
sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta
ja myöhemmästä kumoamisesta 23.4.2009 annetun Euroo
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pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY (1) 27
artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole
antanut direktiivin 2 artiklan a, b, d, f, g, h, n alakohdan, 3
artiklan 4 kohdan a ja b alakohdan, 5 artiklan, 13 artiklan 1
kohdan e alakohdan ja 6 kohdan toisen ja kolmannen ala
kohdan, 14 artiklan 2, 3, 4, 5 kohdan, 16 artiklan 1 kohdan
toisen virkkeen, 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, 4 koh
dan toisen virkkeen, 6, 7, 8 kohdan, 17 artiklan 1 kohdan c
alakohdan uusiutuvien polttoaineiden osalta 2 kohdan bio
nesteiden osalta, 3 kohdan b alakohdan i alakohdan muiden
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden osalta, 3 kohdan a
alakohdan b alakohdan ii alakohdan, c alakohdan, 4 kohdan
a–c alakohdan ja 8 kohdan, 18 artiklan 1 kohdan biones
teiden osalta, 19 artiklan 1 kohdan ja 3 kohdan bionestei
den osalta, liitteen II, liitteen III, liitteen IV ja liitteen V
saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä tarvittavia lake
ja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä joko koko liittoval
tion alueella tai se muutamilla osa-alueilla tai ilmoittanut
näistä säännöksistä ja määräyksistä komissiolle
— Itävallan tasavalta velvoitetaan SEUT 260 artiklan 3 kohdan
nojalla maksamaan 40 512 euroa uhkasakkoa päivältä siitä
päivästä alkaen, jona unionin tuomioistuin antaa ratkaisun,
jossa se toteaa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämi
sen, täytäntöönpanotoimenpiteiden ilmoittamista koskevan
velvollisuuden laiminlyönnin takia; maksu suoritetaan Eu
roopan unionin omien varojen tilille
— Itävallan tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäynti
kulut.
Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Direktiivin täytäntöönpanoa varten annettu määräaika päättyi
5.12.2010.
(1) EUVL L 140, s. 16.

