
Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Consiglio di Stato (Itália) em 12 de junho de 2017 — 
Autolinee Toscane SpA/Mobit Soc.cons.arl

(Processo C-351/17)

(2017/C 330/06)

Língua do processo: italiano

Órgão jurisdicional de reenvio

Consiglio di Stato

Partes no processo principal

Recorrente: Autolinee Toscane SpA

Recorrida: Mobit Soc.cons.arl

Questões prejudiciais

1) «Deve o artigo 5.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1370/2007 (1) [em especial no que se refere à proibição — prevista 
nas suas alíneas b) e d) — de um operador interno participar em concursos extra moenia] ser aplicado igualmente aos 
contratos adjudicados anteriormente à data de entrada em vigor do mesmo Regulamento?

2) Uma pessoa coletiva de direito público beneficiária de uma adjudicação por ajuste direto do serviço de transporte local 
efetuada por uma autoridade pública, quando a primeira esteja diretamente vinculada à segunda do ponto de vista 
organizativo e de controlo e o seu capital social seja detido pelo próprio Estado (integral ou parcialmente, neste caso 
conjuntamente com outras entidades públicas), pode ser qualificada, em abstrato, de “operador interno” na aceção do 
mesmo Regulamento [n.o 1370/2007] e por eventual analogia com a jurisprudência relativa ao instituto do “in house 
providing”?

3) Numa adjudicação por ajuste direto de serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação do Regulamento (CE) n.o 1370/
/2007, o facto de, após a adjudicação, a referida autoridade pública criar um organismo público administrativo dotado 
de competências de organização dos serviços em causa (mas continuando a pertencer ao Estado a competência exclusiva 
para dispor do título de concessão) — organismo esse que não exerce qualquer “controlo análogo” sobre o adjudicatário 
direto dos serviços — constitui uma circunstância suscetível de excluir a adjudicação em questão do regime do artigo 
5.o, n.o 2, do Regulamento?

4) Uma adjudicação por ajuste direto cujo prazo originário de vigência expira após o prazo de trinta anos que termina em 
3 de dezembro de 2039 (o qual começou a correr a partir da data de entrada em vigor do Regulamento (CE) n.o 1370/
/2007) implica, de qualquer forma, a incompatibilidade da adjudicação com os princípios estabelecidos nas disposições 
conjugadas dos artigos 5.o e 8.o, n.o 3 do mesmo Regulamento, ou essa irregularidade deve ser considerada 
automaticamente sanada, para todos os efeitos legais, pela redução implícita “ex lege” (artigo 8.o, n.o 3, segundo 
parágrafo) para esse prazo de trinta anos?»

(1) Regulamento (CE) n.o 1370/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2007, que estabelece um 
enquadramento jurídico comum para os serviços públicos de transporte ferroviário e rodoviário de passageiros e que revoga, ainda, 
os Regulamentos (CEE) n.o 1191/69 e (CEE) n.o 1107/70 do Conselho (JO L 315, p. 1).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Consiglio di Stato (Itália) em 21 de junho de 2017 — 
Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd/Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Processo C-375/17)

(2017/C 330/07)

Língua do processo: italiano

Órgão jurisdicional de reenvio

Consiglio di Stato

Partes no processo principal

Recorrentes: Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd
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Recorridos: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questões prejudiciais

1) «Deve o direito da União, em particular o direito de estabelecimento e a livre prestação de serviços, bem como os 
princípios da não discriminação, da transparência, da livre concorrência, da proporcionalidade e da coerência, ser 
interpretado no sentido de que se opõe a um regime como o estabelecido pelo artigo 1.o, n.o 653, da Lei de estabilidade 
de 2015 e pelos respetivos atos de execução, que prevê um modelo de concessionário único exclusivo relativamente ao 
serviço do jogo do Lotto, mas não para outros jogos, concursos de prognósticos e apostas?

2) Deve o direito da União, em particular o direito de estabelecimento, a livre prestação de serviços e a Diretiva 2014/23/
/UE (1), bem como os princípios da não discriminação, da transparência, da livre concorrência, da proporcionalidade e 
da coerência, ser interpretado no sentido de que se opõe a um anúncio de concurso que prevê um valor de base do 
concurso muito superior e injustificado relativamente aos requisitos de capacidade económico-financeira e técnico-
-organizativos, do tipo dos previstos pelos n.os 5.3, 5.4, 11, 12.4 e 15.3 do caderno de encargos do concurso para a 
adjudicação da concessão do jogo do Lotto?

3) Deve o direito da União, em particular o direito de estabelecimento, a livre prestação de serviços e a Diretiva 2014/23/
/UE, bem como os princípios da não discriminação, da transparência, da livre concorrência, da proporcionalidade e da 
coerência, ser interpretado no sentido de que se opõe a um regime que impõe uma alternativa de facto entre ser 
beneficiário de uma nova concessão e continuar a prestar livremente os diversos serviços de apostas numa base 
transfronteiriça, alternativa do tipo da que decorre do artigo 30.o do modelo de contrato, de modo que a decisão de 
participar no concurso para a adjudicação da nova concessão implicaria a renúncia à atividade transfronteiriça, apesar de 
a legalidade desta última atividade ter sido várias vezes reconhecida pelo Tribunal de Justiça?»

(1) Diretiva 2014/23/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à adjudicação de contratos de 
concessão (DO 2014, L 94, p. 1).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Bundesverwaltungsgericht (Alemanha) em 
10 de julho de 2017 — República Federal da Alemanha/Touring Tours und Travel GmbH

(Processo C-412/17)

(2017/C 330/08)

Língua do processo: alemão

Órgão jurisdicional de reenvio

Bundesverwaltungsgericht

Partes no processo principal

Recorrente: República Federal da Alemanha

Recorrida: Touring Tours und Travel GmbH

Questões prejudiciais

1) O artigo 67.o, n.o 2, TFUE e os artigos 22.o e 23.o do Regulamento (UE) 2016/399 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 9 de março de 2016, que estabelece o código da União relativo ao regime de passagem de pessoas nas 
fronteiras (Código das Fronteiras Schengen) (1), opõem-se ao regime nacional de um Estado-Membro que tem por efeito 
obrigar as empresas de autocarros cujas carreiras atravessam uma fronteira interna Schengen a controlar os documentos 
de viagem dos seus passageiros antes de atravessar uma fronteira interna, para impedir o transporte para o território da 
República Federal da Alemanha de estrangeiros sem passaporte nem título de residência?
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