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Sprawy połąc- Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 marca 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożone przez Consiglio di Stato — Włochy) — Mobit Soc.cons.arl/Regione Toscana 

(C-350/17), Autolinee Toscane SpA/Mobit Soc.cons.arl (C-351/17)

(Sprawy połączone C-350/17 i C-351/17) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 — Usługi publiczne w zakresie kolejowego 
i drogowego transportu pasażerskiego — Artykuł 5 — Udzielanie zamówień prowadzących do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych — Artykuł 5 ust. 2 — Bezpośrednie udzielenie zamówienia — Pojęcie „podmiotu 

wewnętrznego” — Organ sprawujący kontrolę analogiczną — Artykuł 8 ust. 2 — Przepisy przejściowe — Termin 
do bezpośredniego udzielenia zamówienia)

(2019/C 187/14)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

(Sprawa C-350/17)

Strona skarżąca: Mobit Soc. cons. arl

Strona pozwana: Regione Toscana

przy udziale: Autolinee Toscane SpA, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C-350/17)

(Sprawa C-351/17)

Strona skarżąca: Autolinee Toscane SpA

Strona pozwana: Mobit Soc. cons. arl

przy udziale: Regione Toscana, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C-351/17)

Sentencja

Artykuł 5 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczą-
cego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 należy interpretować w ten sposób, że art. 5 tego rozporządzenia nie podlega zastosowaniu w 
odniesieniu do postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia, które toczyło się przed dniem 3 grudnia 2019 r., wobec czego 
właściwy organ udzielający, w drodze decyzji o udzieleniu zamówienia kończącej postępowanie przetargowe zgodne z zasadami kon-
kurencji, zamówienia polegającego na zawarciu umowy w sprawie koncesji na lokalne usługi publicznego transportu pasażerskiego 
nie jest przed tą datą zobowiązany do przestrzegania rzeczonego art. 5.

(1) Dz.U. C 330 z 2.10.2017.
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