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Předběžné otázky

Žalobce:

Staat der Nederlanden

Žalované:

Essent NV

1) Musí být článek 345 SFEU vykládán v tom smyslu, že pod
pojem „úprava vlastnictví uplatňovaná v členských státech“
spadá rovněž úprava absolutního zákazu privatizace ve
smyslu vyhlášky o akciích provozovatelů soustavy ve
spojení s článkem 93 zákona o elektřině z roku 1998 a
článkem 85 zákona o plynu, dotčená v projednávaném
případě, podle které mohou být podíly na provozovateli
soustavy převáděny jen výlučně v rámci státní sféry?

Essent Nederland BV

Předběžné otázky
1) Musí být článek 345 SFEU vykládán v tom smyslu, že pod
pojem „úprava vlastnictví uplatňovaná v členských státech“
spadá rovněž úprava absolutního zákazu privatizace ve
smyslu vyhlášky o akciích provozovatelů soustavy ve spojení
s článkem 93 zákona o elektřině z roku 1998 a článkem 85
zákona o plynu, dotčená v projednávaném případě, podle
které mohou být podíly na provozovateli soustavy
převáděny jen výlučně v rámci státní sféry?
2) V případě kladné odpovědi na otázku I, má toto za důsledek,
že pravidla týkající se volného pohybu kapitálu nejsou
použitelná na zákaz skupiny a na zákaz vedlejších činností
nebo přinejmenším, že zákaz skupiny a zákaz vedlejších
činností nemají být zkoumány s ohledem na pravidla týkající
se volného pohybu kapitálu?
3) Jsou cíle, které sleduje rovněž Won (Wet onafhankelijk
netbeheer; zákon o nezávislém provozu soustavy) a které
směřují k tomu, aby se prostřednictvím boje proti křížovým
dotacím v širokém smyslu (včetně výměny strategických
informací) zajistila transparence trhu s energií a zabránilo
narušení hospodářské soutěže, čistě hospodářskými zájmy
a nebo mohou být považovány rovněž za zájmy, které
nemají hospodářskou povahu v tom smyslu, že mohou
podle okolností představovat jakožto naléhavé důvody obec
ného zájmu odůvodnění pro omezení volného pohybu kapi
tálu?

2) V případě kladné odpovědi na otázku I, má toto za důsle
dek, že pravidla týkající se volného pohybu kapitálu nejsou
použitelná na zákaz skupiny nebo přinejmenším, že zákaz
skupiny nemá být zkoumán s ohledem na pravidla týkající
se volného pohybu kapitálu?
3) Jsou cíle, které sleduje rovněž Won (Wet onafhankelijk
netbeheer; zákon o nezávislém provozu soustavy) a které
směřují k tomu, aby se prostřednictvím boje proti křížovým
dotacím v širokém smyslu (včetně výměny strategických
informací) zajistila transparence trhu s energií a zabránilo
narušení hospodářské soutěže, čistě hospodářskými zájmy a
nebo mohou být považovány rovněž za zájmy, které nemají
hospodářskou povahu v tom smyslu, že mohou podle okol
ností představovat jakožto naléhavé důvody obecného
zájmu odůvodnění pro omezení volného pohybu kapitálu?
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Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení
Žalobce: Staat der Nederlanden
Žalovaná: Eneco Holding NV

Předběžné otázky
1) Musí být článek 345 SFEU vykládán v tom smyslu, že pod
pojem „úprava vlastnictví uplatňovaná v členských státech“
spadá rovněž úprava absolutního zákazu privatizace ve
smyslu vyhlášky o akciích provozovatelů soustavy ve
spojení s článkem 93 zákona o elektřině z roku 1998 a
článkem 85 zákona o plynu, dotčená v projednávaném
případě, podle které mohou být podíly na provozovateli
soustavy převáděny jen výlučně v rámci státní sféry?

