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Жалба, подадена на 24 септември 2018 г. от NKT Verwaltungs GmbH, предишно nkt cables GmbH,
NKT A/S, предишно NKT Holding A/S срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав)
на 12 юли 2018 г. по дело T-447/14, NKT Verwaltungs и NKT/Комисия
(Дело C-607/18 P)
(2018/C 427/38)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподатели: NKT Verwaltungs GmbH, предишно nkt cables GmbH, NKT A/S, предишно NKT Holding A/S
(представители: B. Creve, advocaat, M. Kofmann, advokat)
Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите
Жалбоподателите искат от Съда:
— да отмени обжалваното съдебно решение изцяло или частично,
— да отмени разглежданото решение (1) изцяло или частично,
— алтернативно, да върне делото на Общия съд за решение в съответствие с решението на Съда,
— да постанови процесуално-организационно действие, и
— да осъди Комисията да заплати съдебните разноски както в производството по обжалване, така и в производството пред
Общия съд.

Основания и основни доводи
Първо основание: Общият съд погрешно е определил териториалния обхват на нарушението.
Второ основание: Общият съд е допуснал грешки в правото при преценката на обхвата на участието на SCI (2) и на NKT и
знанието на SCI.
Трето основание: Общият съд е допуснал грешки в правото, като е приел, че правото на защита на жалбоподателите не е било
нарушено.
Четвърто основание: Общият съд е допуснал грешки в правото, като е отхвърлил искането на жалбоподателите за отмяна или
намаляване на глобата.
(1)
2

()

Решение C(2014) 2139 окончателен на Европейската комисия от 2 април 2014 година относно производство по член 101 от
Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП.
Единно и продължено нарушение.

Иск, предявен на 2 октомври 2018 г. — Европейска комисия/Република Полша
(Дело C-619/18)
(2018/C 427/39)
Език на производството: полски
Страни
Ищец: Европейска комисия (представители: K. Banks, H. Krämer и S. Kaleda)
Ответник: Република Полша
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Искания на ищеца
— да се установи, че Република Полша не е изпълнила задълженията си, произтичащи от член 19, параграф 1, втора алинея
от Договора за Европейския съюз във връзка с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, тъй като е
намалила възрастта за пенсиониране на съдиите във Върховния съд и прилага намалената възраст за назначените съдии
във Върховия съд преди 3 април 2018 г., като също така е предоставила на президента на Република Полша право на
преценка относно удължаването на активната служба на съдиите във Върховния съд, и
— Република Полша да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи
Първо, Комисията счита, че с разпоредбите от Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Закон от 8 декември
2017 г. за Върховния съд), с които се намалява пенсионната възраст за действащите съдии, назначени във Върховния съд
преди деня на влизане в сила на този закон (а именно 3 април 2018 г.), се нарушава принципът на несменяемост на съдиите.
Второ, Комисията счита, че с разпоредбите от Закона за Върховния съд, с които на президента на Република Полша се
предоставя право на преценка относно удължаването на активната служба на съдиите във Върховния съд, се нарушава
принципът на независимост на съдиите.

Жалба, подадена на 2 октомври 2018 г. — Унгария/Европейски парламент, Съвет на Европейския
съюз
(Дело C-620/18)
(2018/C 427/40)
Език на производството: унгарски
Страни
Жалбоподател: Унгария (представители: M.Z. Fehér, M.M. Tátrai и G. Tornyai)
Ответник: Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя
— да се отмени Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за изменение на
Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (1) или, при
условията на евентуалност,
— да се отмени член 1, точка 2, буква a) от Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета, с който са
приети буква в) и третата алинея от новия член 3, параграф 1 от Директива 96/71/ЕО,
— да се отмени член 1, точка 2, буква б) от Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета, с който в
член 3 от Директива 96/71/ЕО е добавен параграф 1а,
— да се отмени член 1, точка 2, буква в) от Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета,
— да се отмени член 3, параграф 3 от Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета и
— да се осъдят Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз да заплатят съдебните разноски.

