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Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 20. června 2019 — Vert Marine
SAS v. Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances

Věc C-472/19:

(Věc C-472/19)
(2019/C 280/42)
Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud
Conseil d'État

Účastníci původního řízení
Žalobkyně: Vert Marine SAS
Žalovaní: Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances

Předběžné otázky
1.

Musí být směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (1) vykládána v
tom smyslu, že brání tomu, aby právní úprava členského státu v zájmu prosazení morálních zásad v oblasti zadávání veřejných
zakázek neposkytovala hospodářskému subjektu, který byl pravomocně odsouzen za zvlášť závažný trestný čin a z tohoto
důvodu je vyloučen z účasti v koncesním řízení po dobu pěti let, žádnou možnost poskytnout důkazy o tom, že jím přijatá
opatření postačují k prokázání jeho spolehlivosti veřejnému zadavateli navzdory existenci tohoto důvodu pro vyloučení?

2.

Jestliže směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 ponechává členským státům možnost
svěřit úkol spočívající v posouzení opatření směřujících k zajištění souladu jiným orgánům než dotčenému veřejnému zadavateli, lze na základě tohoto oprávnění svěřit uvedený úkol soudním orgánům? Pokud ano, lze takové mechanismy, jako je zproštění zákazu, zahlazení trestu soudem a neuvedení záznamu o odsouzení v rubrice č. 2 trestního rejstříku podle francouzského
práva, považovat za obdobná opatřením směřujícím k zajištění souladu ve smyslu uvedené směrnice?

(1) Úř. věst. 2014, L 94, s. 1.

Věc C-489/19:

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kammergericht Berlin (Německo) dne 26. června 2019 —
trestní řízení proti NJ
(Věc C-489/19)
(2019/C 280/43)
Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud
Kammergericht Berlin
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Účastníci původního řízení
Generalstaatsanwaltschaft Berlin
proti
NJ
Předběžná otázka
Brání skutečnost, že je státní zastupitelství vázáno pokyny tomu, aby účinně vydalo evropský zatýkací rozkaz (1) i v případě, když toto
rozhodnutí podléhá širokému soudnímu přezkumu před vykonáním evropského zatýkacího rozkazu?

(1) zkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).

Věc C-50/18:

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 3. dubna 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
du Landesverwaltungsgericht Steiermark — Rakousko) — Mijo Meštrović v. Bezirkshauptmannschaft
Murtal, za účasti — Finanzpolizei
(Věc C-50/18) (1)
(2019/C 280/44)
Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

(1) Úř. věst. C 259, 23.7.2018.

Věc C-69/18:

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 12. dubna 2019 — Evropská komise v. Republika Slovinsko,
podporovaná Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou
(Věc C-69/18) (1)
(2019/C 280/45)
Jednací jazyk: slovinština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

(1) Úř. věst. C 152, 30.4.2018.

