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Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: H. Marcos Fraile, pełnomocnik, wspierany przez N. Tuominen, 
avocată), Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Maxian Rusche, J.F. Brakeland i N. Kuplewatzky, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołania zostają oddalone.

2) Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., 
Csi Cells Co. Ltd oraz Csi Solar Power Group Co. Ltd zostają obciążone kosztami postępowania związanymi z odwołaniem 
głównym.

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty związane z odwołaniem głównym.

4) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania związanymi z odwołaniem wzajemnym.

5) Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty związane z odwołaniem wzajemnym.

(1) Dz.U. C 239 z 24.7.2017.

Sprawy połąc- Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf, Niemcy) — Rhein-Sieg-

Kreis (C-266/17), Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (C-267/17)/Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, 
BVR Busverkehr Rheinland GmbH (C-266/17), Kreis Heinsberg (C-267/17)

(Sprawy połączone C-266/17 i C-267/17) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Transport — Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego — Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 — Artykuł 5 ust. 1 i 2 — Bezpośrednie udzielenie 

zamówienia — Umowy o świadczenie usług w zakresie autobusowego i tramwajowego pasażerskiego transportu 
publicznego — Warunki — Dyrektywa 2004/17/WE — Dyrektywa 2004/18/WE)

(2019/C 187/12)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Oberlandesgericht Düsseldorf

Strony w postępowaniu głównym

(Sprawa C-266/17)

Strona skarżąca: Rhein-Sieg-Kreis

Strona pozwana: Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH

Przy udziale: Regionalverkehr Köln GmbH (C-266/17)
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(Sprawa C-267/17)

Strona skarżąca: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

Strona pozwana: Kreis Heinsberg

Przy udziale: WestVerkehr GmbH (C-267/17)

Sentencja

Artykuł 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego 
usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego nie ma zastosowania do bezpośredniego udzielania 
zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych w zakresie autobusowego transportu pasażerskiego, 
które nie są udzielane w formie koncesji na usługi w rozumieniu dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energe-
tyki, transportu i usług pocztowych oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w spra-
wie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

(1) Dz.U. C 283 z 28.8.2017.

Dz.U. C 269 z 14.8.2017.

Sprawy połąc- Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht — Niemcy) — Bashar Ibrahim (C-297/17), 

Mahmud Ibrahim i in. (C-318/17), Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, 
Hosam Fattayrji (C-319/17)/ Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland/Taus 

Magamadov (C-438/17)

(Sprawy połączone C-297/17, C-318/17, C-319/17 i C-438/17) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Wspólne 
procedury udzielania i cofania ochrony międzynarodowej — Dyrektywa 2013/32/UE — Artykuł 33 ust. 2 lit. a) —
 Odrzucenie przez organy państwa członkowskiego wniosku o udzielenie azylu jako niedopuszczalnego ze względu 

na uprzednie udzielenie ochrony uzupełniającej w innym państwie członkowskim — Artykuł 52 —
 Zakres stosowania ratione temporis tej dyrektywy — Artykuły 4 i 18 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej — Nieprawidłowości systemowe w zakresie procedury azylowej w owym innym państwie 

członkowskim — Systematyczne odrzucanie wniosków o udzielenie azylu — Rzeczywiste i udowodnione ryzyko 
bycia poddanym nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu — Warunki życia beneficjentów 

ochrony uzupełniającej w owym innym państwie)

(2019/C 187/13)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesverwaltungsgericht
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