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Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af College van Beroep voor het Bedrijfsleven
(Nederlandene) den 21. september 2018 — Darie BV mod Staatssecretaris van Infrastructuur en
Milieu
(Sag C-592/18)
(2018/C 436/37)
Processprog: nederlandsk
Den forelæggende ret
College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Darie BV
Sagsøgt: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Præjudicielle spørgsmål
1) Skal begrebet »biocidholdige stoffer« i artikel 3, i forordning nr. 528/2012 (1) fortolkes således, at det også omfatter
midler, der består af en eller flere bakteriesorter, enzymer eller andre bestanddele, hvis det antages, at de på grund af
deres specifikke virkemåde ikke har direkte virkning på de skadegørere, som de er bestemt til, men på fremkomsten
henholdsvis opretholdelsen af skadegørernes naturlige miljø, og hvilke krav skal der i givet fald da stilles til denne
virkning?
2) Har det for besvarelsen af spørgsmål 1 nogen betydning, om den situation, i hvilken et sådant middel anvendes, er fri for
skadegørerne, og i bekræftende fald, efter hvilke kriterier skal det afgøres, om dette er tilfældet?
3) Har det for besvarelsen af spørgsmål 1 nogen betydning, inden for hvilken frist virkningen indtræder?

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22.5.2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af
biocidholdige produkter (EUT L 167, s. 1).

Appel iværksat den 21. september 2018 af ABB Ltd og ABB AB til prøvelse af dom afsagt af Retten
(Ottende Afdeling) den 12. juli 2018 i sag T-445/14, ABB Ltd og ABB AB mod Europa-Kommissionen
(Sag C-593/18 P)
(2018/C 436/38)
Processprog: engelsk
Parter
Appellanter: ABB Ltd og ABB AB (ved advocaat I. Vandenborre og avocat S. Dionnet)
Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanterne har nedlagt følgende påstande
— Dommen ophæves, eller der træffes andre foranstaltninger, som findes påkrævet.
— Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
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Anbringender og væsentligste argumenter
Første anbringende. Retten begik en retlig fejl ved at fastslå, at Kommissionen løftede sin bevisbyrde, da den fastslog, at der
forelå en overtrædelse fra appellantens side, som omfattede alle jordkabler og tilbehør med spændinger på mellem 110 kV
og 220 kV. Retten efterprøvede ikke om afgørelsen (1) identificerede overtrædelsen med »tilstrækkelig præcision« og på en
retligt fyldestgørende måde. Retten foretog heller ikke en behørig anvendelse af betingelserne for, at der foreligger
tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at appellanten deltog i overtrædelsen.
Andet anbringende. Retten foretog ikke en anvendelse af ligebehandlingsprincippet eller princippet om uskyldsformodning,
da den stadfæstede Kommissionens konstatering af, at overtrædelsesperioden vedrørende appellanten startede den 1. april
2000.
Tredje anbringende. Retten tilsidesatte sin begrundelsespligt vedrørende dens bedømmelse af appellantens anbringende om
forskelsbehandling og fastslog fejlagtigt, at appellanten havde accepteret en sådan sondring under den administrative
procedure, og tillagde denne accept afgørende betydning ved bedømmelsen.
(1)

Kommissionens afgørelse af 2.4.2014 om en procedure i henhold til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde og EØS-aftalens artikel 53 (Sag AT.39610 — Elkabler) (meddelt under nummer C(2014) 2139 final) (EUT 2014,
C 319, s. 10).

Appel iværksat den 21. september 2018 af Silec Cable SAS og General Cable Corp. til prøvelse af dom
afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 12. juli 2018 i sag T-438/14, Silec Cable og General Cable
Corp. mod Europa-Kommissionen
(Sag C-599/18 P)
(2018/C 436/39)
Processprog: engelsk
Parter
Appellanter: Silec Cable SAS og General Cable Corp. (ved Barrister I. Sinan og Rechtsanwältin C. Renner)
Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanterne har nedlagt følgende påstande
— Den appellerede dom ophæves.
— Artikel 1 i afgørelsen (1) annulleres, for så vidt som den vedrører Silec Cable og General Cable.
— Subsidiært ændres afgørelsens artikel 2, og den bøde, som Silec Cable og General Cable er blevet pålagt, nedsættes i lyset
af de argumenter, som fremføres til støtte for nærværende appel.
— Subsidiært hjemvise sagen til Retten.
— Europa-Kommissionen tilpligtes at betale alle sagsomkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter
Appellanterne har med deres første anbringende gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl, idet den ikke anvendte
bevisreglerne korrekt og foretog en urigtig gengivelse af de beviser, som var blevet fremlagt for den vedrørende appellanten
Silecs deltagelse i den hævdede overtrædelse.

