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Parter i hovedsagen

Præjudicielle spørgsmål

Sagsøger: Staat der Nederlanden

1) Skal artikel 345 TEUF fortolkes således, at udtrykket »de
ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne« også omfatter
det i denne sag omhandlede absolutte privatiseringsforbud,
således som det fremgår af bekendtgørelsen om andele i
systemoperatører sammenholdt med artikel 93 i elektrici
tetsloven af 1998 og gaslovens artikel 85, og hvorefter
andele i en systemoperatør udelukkende må overdrages til
offentlige parter?

Sagsøgte: Essent NV og Essent Nederland BV

Præjudicielle spørgsmål
1) Skal artikel 345 TEUF fortolkes således, at udtrykket »de
ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne« også omfatter
det i denne sag omhandlede absolutte privatiseringsforbud,
således som det fremgår af bekendtgørelsen om andele i
systemoperatører sammenholdt med artikel 93 i elektrici
tetsloven af 1998 og gaslovens artikel 85, og hvorefter
andele i en systemoperatør udelukkende må overdrages til
offentlige parter?

2) Har en bekræftende besvarelse af spørgsmål 1 til følge, at
reglerne om de frie kapitalbevægelser ikke finder anvendelse
på koncernforbuddet, eller i det mindste, at koncernfor
buddet ikke skal efterprøves i forhold til reglerne om de
frie kapitalbevægelser?

2) Har en bekræftende besvarelse af spørgsmål 1 til følge, at
reglerne om de frie kapitalbevægelser ikke finder anvendelse
på koncernforbuddet og forbuddet mod biaktiviteter, eller i
det mindste, at koncernforbuddet og forbuddet mod biakti
viteter ikke skal efterprøves i forhold til reglerne om de frie
kapitalbevægelser?

3) Udgør de også til grund for Won [Wet onafhankelijk netbe
heer, lov om uafhængig netdrift] liggende målsætninger om
ved forebyggelse af krydssubsidiering i vid forstand (her
under også strategisk udveksling af oplysninger) at skabe
gennemsigtighed på energimarkedet og forhindre konkur
rencefordrejning udelukkende økonomiske hensyn, eller
kan de også anses for ikke-økonomiske hensyn i den
forstand, at de som tvingende almene hensyn efter omstæn
dighederne kan begrunde en restriktion for de frie kapital
bevægelser?

3) Udgør de også til grund for Won [Wet onafhankelijk netbe
heer, lov om uafhængig netdrift] liggende målsætninger om
ved forebyggelse af krydssubsidiering i vid forstand (her
under også strategisk udveksling af oplysninger) at skabe
gennemsigtighed på energimarkedet og forhindre konkur
rencefordrejning udelukkende økonomiske hensyn, eller
kan de også anses for ikke-økonomiske hensyn i den
forstand, at de som tvingende almene hensyn efter omstæn
dighederne kan begrunde en restriktion for de frie kapital
bevægelser?

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge
Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 29. februar
2012 — Staat der Nederlanden mod Delta NV
(Sag C-107/12)
(2012/C 151/28)
Processprog: Nederlandsk
Den forelæggende ret

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge
Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 29. februar
2012 — Staat der Nederlanden mod Eneco Holding NV
(Sag C-106/12)
(2012/C 151/27)
Processprog: nederlandsk

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Staat der Nederlanden
Sagsøgt: Delta NV

Den forelæggende ret
Hoge Raad der Nederlanden

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Staat der Nederlanden

Sagsøgt: Eneco Holding NV

Præjudicielle spørgsmål
1) Skal artikel 345 TEUF fortolkes således, at udtrykket »de
ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne« også omfatter
det i denne sag omhandlede absolutte privatiseringsforbud,
således som det fremgår af bekendtgørelsen om andele i
systemoperatører sammenholdt med artikel 93 i elektrici
tetsloven af 1998 og gaslovens artikel 85, og hvorefter
andele i en systemoperatør udelukkende må overdrages til
offentlige parter?

