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Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d’État (Γαλλία) στις 20 Ιουνίου 2019 — Vert
Marine SAS κατά Premier ministre, Ministre de l’Économie et des Finances

Υπόθεση C-

(Υπόθεση C-472/19)
(2019/C 280/42)
Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο
Conseil d’État

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Προσφεύγουσα: Vert Marine SAS
Καθών: Premier ministre, Ministre de l’Économie et des Finances

Προδικαστικά ερωτήματα
1)

Έχει η οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (1), την έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτήν η έλλειψη πρόβλεψης στη νομοθεσία κράτους μέλους, με σκοπό
τη διασφάλιση της νομιμότητας των δημόσιων συμβάσεων, της παροχής της δυνατότητας σε οικονομικό φορέα εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα και ο οποίος δεν δικαιούται, για τον λόγο αυτό, να συμμετάσχει σε διαδικασία σύναψης σύμβασης παραχώρησης για διάστημα πέντε ετών, να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία που βεβαιώνουν
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν προς απόδειξη της αξιοπιστίας του στην αναθέτουσα αρχή, παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού;

2)

Εάν η οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, παρέχει στα κράτη
μέλη τη δυνατότητα να αναθέτουν σε άλλες αρχές πέραν της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής το καθήκον αξιολόγησης των μέτρων
συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων, είναι δυνατό να ανατεθεί το καθήκον αυτό σε δικαστικές αρχές; Σε περίπτωση καταφατικής
απαντήσεως, είναι δυνατό μηχανισμοί, όπως τα μέτρα του γαλλικού δικαίου περί απαλλαγής, δικαστικής αποκατάστασης και αποκλεισμού της μνείας της καταδίκης στο δελτίο υπ’ αριθ. 2 του ποινικού μητρώου, να εξομοιωθούν με μέτρα συμμόρφωσης κατά την έννοια
της οδηγίας;

(1) EE 2014, L 94, σ. 1.

Υπόθεση C-

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Kammergericht Berlin (Γερμανία) στις 26 Ιουνίου
2019 — Ποινική διαδικασία κατά NJ
(Υπόθεση C-489/19)
(2019/C 280/43)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο
Kammergericht Berlin

C 280/32

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19.8.2019

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Generalstaatsanwaltschaft Berlin
κατά
NJ
Προδικαστικό ερώτημα
Παρεμποδίζει την εισαγγελική αρχή από την αποτελεσματική έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (1) η δέσμευσή της από τις εντολές
[ανωτέρων αρχών] ακόμη και στην περίπτωση που η απόφαση αυτή υπόκειται σε καθολικό δικαστικό έλεγχο προ της εκτελέσεως του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης;

(1) Βλ. απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών
μελών (ΕΕ 2002, L 190, σ. 1).

Υπόθεση C-

Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 3ης Απριλίου 2019 [αίτηση του Landesverwaltungsgericht
Steiermark (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Mijo Meštrović κατά
Bezirkshauptmannschaft Murtal, παρισταμένης της: Finanzpolizei
(Υπόθεση C-50/18) (1)
(2019/C 280/44)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.

(1) ΕΕ C 259 της 23.7.2018.

Υπόθεση C-

Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 12ης Απριλίου 2019 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της
Σλοβενίας, υποστηριζόμενης από: το Βασίλειο του Βελγίου, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τη
Γαλλική Δημοκρατία
(Υπόθεση C-69/18) (1)
(2019/C 280/45)
Γλώσσα διαδικασίας: η σλοβενική

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.

(1) ΕΕ C 152 της 30.4.2018.

