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Den Europæiske Unions Tidende

DA

Såfremt spørgsmålet besvares benægtende:
3) Skal artikel 1, stk. 2, sammenholdt med artikel 8, stk. 2 og
4, i direktiv 91/439/EØF fortolkes således, at en medlemsstat for sit nationale område kan afvise at anerkende, at der
er førerret på grundlag af et kørekort, som er udstedt i en
anden medlemsstat, når indehaveren af det udenlandske EUkørekort tidligere i den førstnævnte medlemsstat havde
været frakendt førerretten af forvaltningsmyndigheden, eller
denne havde været suspenderet på andet grundlag, og det
på grund af objektive holdepunkter (ingen bopæl i den
medlemsstat, der har udstedt kørekortet, og afslag på ansøgning om fornyet tildeling af førerret på det nationale
område) må lægges til grund, at erhvervelsen af den udenlandske EU-førerret udelukkende har til formål at omgå de
strenge materielle krav i forbindelse med proceduren for
fornyet tildeling af førerretten på det nationale område,
navnlig den medicinsk-psykologiske undersøgelse?

C 281/19

2) Har forordninger eller dele af forordninger bindende virkning, når de i modstrid med bestemmelserne i artikel 254,
stk. 2, EF ikke er blevet offentliggjort i Den Europæiske
Unions Tidende?

(1) EFT L 145, s. 43.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia (Italien) den 17.
august 2006 — ASM Brescia SpA mod Comune di
Rodengo Saiano
(Sag C-347/06)

(1) EFT L 237, s. 1.

(2006/C 281/31)
Processprog: italiensk

Den forelæggende ret
Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich (Østrig)
den 10. august 2006 i sagen Gottfried Heinrich

Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia

Parter i hovedsagen
(Sag C-345/06)
(2006/C 281/30)
Processprog: tysk

Den forelæggende ret
Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich.

Parter i hovedsagen
Appellant: Gottfried Heinrich.

Præjudicielle spørgsmål
1) Skal der med dokumenter i den forstand, hvori udtrykket er
anvendt i artikel 2, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (1), også forstås sådanne akter, der i henhold til
artikel 254 EF kræver offentliggørelse i Den Europæiske
Unions Tidende?

Sagsøger: ASM Brescia SpA
Sagsøgt: Comune di Rodengo Saiano

Præjudicielle spørgsmål
1) Er en automatisk og generel forlængelse indtil den 31.
december 2007 af de løbende koncessioner på distribution
af naturgas, som oprindelig blev tildelt uden en forudgående
udbudsprocedure, i strid med traktatens artikel 43, 49 og
86, stk. 1, og med principperne om ligebehandling, ikkediskrimination og gennemsigtighed.
2) Er en yderligere automatisk forlængelse indtil den 31.
december 2009 af de løbende koncessioner på distribution
af naturgas, som oprindelig blev tildelt uden afholdelse af en
udbudsprocedure, i strid med traktatens artikel 43, 49 og
86, stk. 1, og med lighedsprincippet, forbuddet mod
forskelsbehandling og princippet om gennemsigtighed,
såfremt:
a) koncessionshaveren har foretaget en fusion med et andet
selskab, som gør det muligt at betjene en dobbelt så stor
kundekreds som den, det største af de fusionerede
selskaber havde før,
b) koncessionshaveren har erhvervet har en kundekreds på
over 100 000, distribuerer mere end 100 mio. kubikmeter gas pr. år eller driver virksomhed inden for et
område svarende til en hel provins
c) mindst 40 % af koncessionshaverens aktiekapital er
afhændet til private aktionærer.

