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9)

Onko direktiivin 2016/943 9 artiklan 2 kohdan kolmatta alakohtaa tulkittava siten, että hylättyään kantajan vaatimuksen riitaasian toisen osapuolen luottamuksellisten tietojen ilmaisemisesta tuomioistuimen olisi omasta aloitteestaan arvioitava niiden
tietojen merkitystä, joiden ilmaisemista pyydetään, ja tietojen vaikutuksia hankintamenettelyn lainmukaisuuteen?

10

Voidaanko direktiivin 2014/24 57 artiklan 4 kohdan h alakohdassa säädettyä elinkeinonharjoittajien poissulkemisperustetta,
kun otetaan huomioon unionin tuomioistuimen 3.10.2019 antama tuomio Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93, (5)
soveltaa siten, että tutkiessaan elinkeinonharjoittajan ja hankintaviranomaisen välistä riita-asiaa tuomioistuin voi päättää
omasta aloitteestaan – hankintaviranomaisen arvioinnista riippumatta –, että kyseinen tarjoaja, joka toimi tahallisesti tai tuottamuksellisesti, toimitti hankintaviranomaiselle harhaanjohtavia, tosiseikkojen osalta virheellisiä tietoja ja oli näin ollen suljettava pois hankintamenettelyistä?

11

Onko direktiivin 2014/24 57 artiklan 4 kohdan h alakohtaa, sovellettuna yhdessä kyseisen direktiivin 18 artiklan 1 kohdassa
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen kanssa, tulkittava ja sovellettava siten, että jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään
lisäseuraamuksista (hankintamenettelystä poissulkemisen lisäksi) väärien tietojen toimittamisesta, näitä seuraamuksia voidaan
soveltaa ainoastaan henkilökohtaisen vastuun perusteella, etenkin jos tosiseikkojen osalta virheellisiä tietoja toimittaa vain osa
hankintamenettelyyn yhdessä osallistuneista toimijoista (esimerkiksi yksi useista kumppaneista)?

(1) Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU
(EUVL 2014, L 94, s. 65).
(2) EU:C:2017:338.
(3) Julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 21.12.1989 annettu neuvoston direktiivi 89/665/ETY (EYVL 1989, L 395, s. 33).
(4) Julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta 8.6.2016
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/943 (EUVL 2016, L 157, s. 1).
(5) C-267/18, EU:C:2019:826

asia C-930/19:

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil du contentieux des étrangers (Belgia) on esittänyt 20.12.2019 – X v. Belgian valtio
(asia C-930/19)
(2020/C 77/41)
Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin
Conseil du contentieux des étrangers

Pääasian asianosaiset
Valittaja: X
Vastapuoli: Belgian valtio

Ennakkoratkaisukysymys
Onko Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella
29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY (1) 13 artiklan 2 kohta Euroopan unionin perusoikeuskirjan 20 ja 21 artiklan vastainen, kun tässä direktiivin säännöksessä säädetään, etteivät unionin kansalaisen perheenjäsenet, jotka
eivät ole minkään jäsenvaltion kansalaisia, menetä oleskeluoikeuttaan avioeron, avioliiton mitättömäksi julistamisen tai
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rekisteröidyn parisuhteen päättymisen jälkeen muun muassa, jos erityisen vaikea tilanne, kuten perheväkivallan kohteeksi joutuminen
avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen aikana, sitä edellyttää, mutta vain sillä edellytyksellä, että asianomaiset henkilöt todistavat sen,
että he ovat työntekijöitä tai itsenäisiä ammatinharjoittajia tai että heillä on itseään ja perheenjäseniään varten riittävät varat niin, että
he eivät oleskelunsa aikana muodostu rasitteeksi vastaanottavan jäsenvaltion sosiaalihuoltojärjestelmälle, ja kattava sairausvakuutusturva vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai että he ovat nämä edellytykset täyttävän henkilön vastaanottavaan jäsenvaltioon jo muodostuneen perheen jäseniä, kun taas oikeudesta perheenyhdistämiseen 22.9.2003 (2) annetun neuvoston direktiivin 2003/86/EY 15
artiklan 3 kohdassa, jossa säädetään samasta mahdollisuudesta oleskeluoikeuden säilyttämiseen, ei ole säädetty edellä mainitun kaltaisesta vaatimuksesta?

(1) Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o
1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja
93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY (EUVL 2004, L 158, s. 77)
2
( ) EUVL 2003, L 251, s. 12.

asia C-940/19:

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 30.12.2019 – Les Chirurgiens-Dentistes de France,
Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des
Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de
l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ja Conseil national de l’Ordre des Infirmiers v. Ministre des Solidarités et de la
Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ja Premier ministre
(asia C-940/19)
(2020/C 77/42)
Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin
Conseil d’État

Pääasian asianosaiset
Kantajat: Les Chirurgiens-Dentistes de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ja Conseil national de l’Ordre des Infirmiers
Vastaajat: Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ja Premier
ministre

Ennakkoratkaisukysymys
Suljetaanko 7.9.2005 annetun direktiivin 2005/36/EY (1) 4 f artiklan 6 kohdalla pois se, että jokin jäsenvaltio ottaa käyttöön mahdollisuuden osittaiseen oikeuteen harjoittaa jotakin niistä ammateista, joihin sovelletaan tämän saman direktiivin III osaston III luvun
säännösten mukaista ammattipätevyyden automaattisen tunnustamisen mekanismia?

(1) Ammattipätevyyden tunnustamisesta 7.9.2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY (EUVL 2005, L 255, s. 22).

