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Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Minister for Justice and Equality
Verwerende partij: LM

Prejudiciële vragen
1) Niettegenstaande de conclusies waartoe het Hof is gekomen in het arrest Aranyosi en Căldăraru: dient, wanneer er
volgens een nationale rechter overtuigend bewijs is dat de omstandigheden in de uitvaardigende lidstaat onverenigbaar
zijn met het grondrecht op een eerlijk proces omdat het justitiële apparaat zelf in de uitvaardigende lidstaat niet langer
volgens de beginselen van de rechtsstaat functioneert, de uitvoerende rechterlijke autoriteit dan nog concreet en
nauwkeurig na te gaan in hoeverre de betrokken persoon het gevaar loopt geen eerlijk proces te krijgen, in de
wetenschap dat dat proces zal plaatsvinden binnen een systeem dat niet langer op de beginselen van de rechtsstaat is
gebaseerd?
2) Wanneer in het kader van de te verrichten toets concreet dient te worden nagegaan of de persoon van wie om
overlevering wordt verzocht een reëel gevaar op flagrante rechtsweigering loopt en de nationale rechter tot de slotsom is
gekomen dat sprake is van een systemische schending van de rechtsstaat, dient die rechter, als uitvoerende rechterlijke
autoriteit, zich dan tot de uitvaardigende rechterlijke autoriteit te wenden om alle aanvullende gegevens te verkrijgen die
hij nodig heeft om het risico op een oneerlijk proces te kunnen uitsluiten en, indien dat het geval is, welke waarborgen
op een eerlijk proces zijn dan vereist?

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 29 maart
2018 — GRDF SA/Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de
l’énergie, Procureur général près la Cour d’appel de Paris
(Zaak C-236/18)
(2018/C 190/19)
Procestaal: Frans
Verwijzende rechter
Cour de cassation

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: GRDF SA
Verwerende partijen: Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l’énergie, Procureur général
près la Cour d’appel de Paris

Prejudiciële vraag
Moet richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 (1), en in het bijzonder artikel 41,
lid 11, ervan, aldus worden uitgelegd dat een regulerende instantie bij de beslechting van een geschil bevoegd moet zijn om
een besluit te nemen dat geldt voor de gehele periode waarop het bij haar aanhangige geschil betrekking heeft, ongeacht de
datum waarop dit geschil tussen de partijen is ontstaan, en daarbij met name aan het feit dat een contract niet in
overeenstemming is met de richtlijn consequenties moet verbinden middels een besluit dat effect sorteert voor de gehele
contractperiode?
(1)

Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de
interne markt voor aardgas en tot intrekking van richtlijn 2003/55/EG (PB 2009, L 211, blz. 94).

