
Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – 

Włochy) – Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini/Ministero della Giustizia, Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del 

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

(Sprawa C-495/14) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przez Trybunałem — Dyrektywa 89/ 
665/EWG — Zamówienia publiczne — Uregulowanie krajowe — Opłaty za dostęp do sądu 

administracyjnego w dziedzinie zamówień publicznych — Prawo do skutecznego środka prawnego — 
Opłaty o charakterze zniechęcającym — Sądowa kontrola aktów administracyjnych — Zasady 

skuteczności i równoważności)

(2016/C 270/12)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini

Strona pozwana: Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

Sentencja

Artykuł 1 dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy 
i roboty budowlane, zmienionej dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. oraz zasady 
równoważności i skuteczności należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one uregulowaniu krajowemu, które zobowiązuje 
do uiszczenia opłat sądowych takich jak opłata standardowa będąca przedmiotem postępowania głównego, przy wnoszeniu do sądów 
administracyjnych skarg z dziedziny zamówień publicznych. 

(1) Dz.U. C 26 z 26.1.2015.

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony Tribunale di Bergamo – Włochy) – postępowanie karne przeciwko 
Andrei Gaitiemu, Sidiemu Amidou Billi, Josephowi Arasomwaniemu, Giuseppeemu Carissimiemu, 

Sahabou Songne

(Sprawa C-534/14) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Identyczne 
pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swobodne 
świadczenie usług — Gry losowe — Reorganizacja systemu koncesji poprzez dostosowanie czasu ich 

wygaśnięcia — Nowy przetarg — Koncesje przyznane na okres krótszy od okresu koncesji przyznanych 
w przeszłości — Nieodpłatne zbycie użytkowania stanowiących własność składników materialnych 

i niematerialnych majątku, które tworzą sieć zarządzania grami i ich przyjmowania — Ograniczenie — 
Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

(2016/C 270/13)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale di Bergamo
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Strony w postępowaniu karnym przed sądem odsyłającym

Andrea Gaiti, Sidi Amidou Billa, Joseph Arasomwan, Giuseppe Carissimi, Sahabou Songne

Sentencja

1) Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE oraz zasady równego traktowania i skuteczności należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one 
na przeszkodzie dla przepisów krajowych dotyczących gier losowych, takich jak przepisy rozpatrywane w postępowaniu głównym, 
które przewidują organizację nowego przetargu dotyczącego koncesji na okres krótszy od okresu koncesji przyznanych w przeszłości 
z powodu reorganizacji systemu poprzez dostosowanie czasu wygaśnięcia koncesji.

2) Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE należy interpretować w ten sposób, że postanowienia te stoją na przeszkodzie dla krajowego przepisu 
ograniczającego takiego jak rozpatrywany w postępowaniu głównym, który wymaga od koncesjonariusza gier losowych, aby z chwilą 
zakończenia działalności z powodu wygaśnięcia koncesji, nieodpłatnie zbył użytkowanie stanowiących własność składników 
materialnych i niematerialnych majątku, które tworzą sieć zarządzania grami i ich przyjmowania, jeśli ograniczenie to wykracza poza 
to co konieczne do osiągnięcia celu do jakiego faktycznie zmierza ów przepis, czego ustalenie należy do sądu odsyłającego.

(1) Dz.U. C 34 z 2.2.2015.

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bari – Włochy) – postępowanie karne 

przeciwko Vitowi Santorowi

(Sprawa C-65/15) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Identyczne 
pytania prejudycjalne — Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Swobodne 
świadczenie usług — Gry losowe — Reorganizacja systemu koncesji poprzez dostosowanie czasu ich 

wygaśnięcia — Nowy przetarg — Koncesje przyznane na okres krótszy od okresu koncesji przyznanych 
w przeszłości — Nieodpłatne zbycie użytkowania stanowiących własność składników materialnych 

i niematerialnych majątku, które tworzą sieć zarządzania grami i ich przyjmowania — Ograniczenie — 
Nadrzędne względy interesu ogólnego — Proporcjonalność)

(2016/C 270/14)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale di Bari

Strona w postępowaniu karnym przed sądem odsyłającym

Vito Santoro

Sentencja

1) Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE oraz zasady równego traktowania i skuteczności należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one 
na przeszkodzie dla przepisów krajowych dotyczących gier losowych, takich jak przepisy rozpatrywane w postępowaniu głównym, 
które przewidują organizację nowego przetargu dotyczącego koncesji na okres krótszy od okresu koncesji przyznanych w przeszłości 
z powodu reorganizacji systemu poprzez dostosowanie czasu wygaśnięcia koncesji.
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