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Kasační opravný prostředek podaný dne 24. září 2018 NKT Verwaltungs GmbH, dříve nkt cables
GmbH, NKT A/S, dříve NKT Holding A/S proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne
12. července 2018 ve věci T-447/14, NKT Verwaltungs a NKT v. Komise
(Věc C-607/18 P)
(2018/C 427/38)
Jednací jazyk: angličtina
Účastnice řízení
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: NKT Verwaltungs GmbH, dříve nkt cables GmbH, NKT A/S, dříve NKT
Holding A/S (zástupci: B. Creve, advocaat, M. Kofmann, advokat)
Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:
— zcela nebo zčásti zrušil napadený rozsudek;
— zcela nebo zčásti sporné napadené rozhodnutí (1);
— podpůrně vrátil věc Tribunálu k rozhodnutí v souladu s rozsudkem Soudního dvora;
— nařídil vydání organizačního opatření; a
— uložil Komisi náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku, jakož i řízení před Tribunálem

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty
K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku: Tribunál nesprávně určil územní rozsah protiprávního jednání.
K druhému důvodu kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení při
posuzování rozsahu JTPJ (2) a rozsahu účasti tomto jednání a jeho vědomí o něm.
K třetímu důvodu kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když uvedl, že
nedošlo k porušení práva navrhovatelek na obhajobu.
K čtvrtému důvodu kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když odmítl
žalobní důvod navrhovatelek týkající směřující ke zrušení nebo snížení pokuty.
(1)
(2)

Rozhodnutí Komise C(2014) 2139 final ze dne 2. dubna 2014 týkajícího se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské
unie a článku 53 Dohody o EHP.
Jediné a trvající protiprávní jednání.

Žaloba podaná dne 2. října 2018 – Evropská komise v. Polská republika
(Věc C-619/18)
(2018/C 427/39)
Jednací jazyk: polština
Účastnice řízení
Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: K. Banks, H. Krämer, S. Kaleda, zmocněnci)
Žalovaná: Polská republika
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Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:
— určil, že Polská republika tím, že snížila věk odchodu soudců Sądu Najwyższego (Nejvyšší soud, Polsko) do důchodu
a uplatnila jej na soudce jmenované k Sądu Najwyższemu před 3. dubnem 2018, a také tím, že Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej (prezident Polské republiky) přiznala diskreční právo prodloužit soudcům Sądu Najwyższego
aktivní vykonávání funkce, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 19 odst. druhého pododstavce Smlouvy
o Evropské unii ve spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie;
— uložil Polské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Komise zaprvé tvrdí, že ustanovení ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (zákon ze dne 8. prosince 2017,
o Nejvyšším soudu), jimiž byl snížen věk odchodu do důchodu pro stávající soudce jmenované k Sądu Najwyższemu přede
dnem nabytí účinnosti citovaného zákona (3. dubna 2018), jsou v rozporu se zásadou neodvolatelnosti soudců.
Komise zadruhé tvrdí, že ustanovení zákona o Nejvyšším soudu, která prezidentovi Polské republiky přiznávají diskreční
právo prodloužit soudcům Sądu Najwyższego aktivní vykonávání funkce, jsou v rozporu se zásadou soudcovské
nezávislosti.

Žaloba podaná dne 2. října 2018 – Maďarsko v. Evropský parlament, Rada Evropské unie
(Věc C-620/18)
(2018/C 427/40)
Jednací jazyk: maďarština
Účastníci řízení
Žalobce: Maďarsko (zástupci: M. Z. Fehér, M. M. Tátrai a G. Tornyai, zástupci)
Žalovaní: Evropský parlament, Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobce
Žalobce navrhuje, aby Tribunál:
— zrušil směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/
ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (1); podpůrně:
— zrušil ustanovení čl. 1 bodu 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957, kterými se v novém
čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES stanoví písmeno c) a třetí pododstavec;
— zrušil ustanovení čl. 1 bodu 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957, kterými se do článku 3
směrnice 96/71/ES vkládá odstavec 1a;
— zrušil čl. 1 bod 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957;
— zrušil čl. 3 bod 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957; a dále
— uložil Evropskému parlamentu a Radě náhradu nákladů řízení.

