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Præjudicielt spørgsmål
Skal princippet om loyalt samarbejde, ækvivalensprincippet og princippet om effektiv domstolsbeskyttelse som omhandlet i
artikel 4, stk. 3, og artikel 19, stk. 1, TEU, artikel 47, stk. 1 og 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder samt direktiv 2013/32/EU (1) (særligt artikel 22 og 46) fortolkes således, at a) EU-retten kræver, at et
retsmiddel — såfremt et sådant er foreskrevet i national ret i sager om afslag på ansøgninger om international beskyttelse —
automatisk skal have opsættende virkning, og b) de ovennævnte principper er til hinder for en procedure såsom proceduren
i henhold til italiensk ret (artikel 35a, stk. 13, i lovdekret nr. 25/2008, som ændret ved lovdekret nr. 13/17, ophøjet til lov
nr. 46/17), hvorefter den domstol, ved hvilken en asylansøger — hvis ansøgning er blevet afslået af den administrative
myndighed, som har kompetence til behandling af asylansøgninger, og af denne samme domstol i første instans — har
anlagt søgsmål, har ret til at nægte udsættelse med fuldbyrdelsen af afgørelsen om afslag alene med henvisning til, om
appellen, der er iværksat til prøvelse af den afgørelse, der er truffet af denne samme domstol, der skal tage stilling til
udsættelsen, er begrundet, uden hensyn til risikoen for en alvorlig og uoprettelig skade?
(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26.6.2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international
beskyttelse (EUT L 180, s. 60).
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Præjudicielle spørgsmål
1) Skal artikel 10, litra h), og 28. betragtning til direktiv 2014/24/EU (1) fortolkes således, at:
a) de ambulancetjenester, for hvilke der stilles krav om tilstedeværelsen om bord af en ambulancefører og mindst en
redder med beføjelser og kompetencer dokumenteret ved gennemførelse af en uddannelse og ved beståelsen af en
prøve vedrørende redning, og
b) de transporttjenester, som er fastsat i forbindelse med de centrale niveauer for dækning (LEA), og som leveres via
udrykningskøretøjer
er omfattet af den i denne bestemmelse omhandlede undtagelse, eller derimod af de tjenesteydelser, der er omhandlet
i nævnte direktivs artikel 74-77?
2) Skal direktiv 2014/24/EU fortolkes således, at det er til hinder for en national lovgivning, der fastsætter, at selv når der
ikke foreligger en aktuel akut situation, tildeles
a) de ambulancetjenester, for hvilke der stilles krav om tilstedeværelsen om bord af en ambulancefører og mindst en
redder med beføjelser og kompetencer dokumenteret ved gennemførelse af en uddannelse og ved beståelsen af en
prøve vedrørende redning, og
b) de transporttjenester, som er fastsat i forbindelse med de centrale niveauer for dækning (LEA), og som leveres via
udrykningskøretøjer
fortrinsvis frivillige organisationer gennem direkte aftaler?
(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF
(EUT L 94, s. 65).

