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A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-447/14. sz., NKT Verwaltungs és NKT kontra Bizottság ügyben
2018. július 12-én hozott ítélete ellen az NKT Verwaltungs GmbH, korábban nkt cables GmbH és az
NKT A/S, korábban NKT Holding A/S által 2018. szeptember 24-én benyújtott fellebbezés
(C-607/18. P. sz. ügy)
(2018/C 427/38)
Az eljárás nyelve: angol
Felek
Fellebbezők: NKT Verwaltungs GmbH, korábban nkt cables GmbH, NKT A/S, korábban NKT Holding A/S (képviselők:
B. Creve advocaat, M. Kofmann advokat)
A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei
A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:
— egészben vagy részben helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;
— egészben vagy részben semmisítse meg a vitatott határozatot; (1)
— másodlagosan utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé, hogy a Bíróság ítéletének megfelelően hozzon határozatot az
ügyben;
— rendeljen el pervezető intézkedést; és
— kötelezze a Bizottságot mind a fellebbezési eljárás, mind a Törvényszék előtti eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek
Első jogalap: a Törvényszék tévesen határozta meg a jogsértés területi kiterjedését.
Második jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor az EFJ (2) kiterjedését, valamint az NKT EFJ-ben való
részvételének és arról való tudomásának mértékét értékelte.
Harmadik jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a fellebbezők védelemhez való
joga nem sérült.
Negyedik jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor elutasította a fellebbezők megsemmisítés iránti, illetve a
bírság csökkentése iránti kérelmét.
(1)
2

()

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban
2014. április 2-án hozott C(2014) 2139 final bizottsági határozat.
Egységes és folyamatos jogsértés.

2018. október 2-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
(C-619/18. sz. ügy)
(2018/C 427/39)
Az eljárás nyelve: lengyel
Felek
Felperes: Európai Bizottság (képviselők: K. Banks, H. Krämer és S. Kaleda, meghatalmazottak)
Alperes: Lengyel Köztársaság
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Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Bíróság
— állapítsa meg, hogy a Lengyel Köztársaság – mivel a Sąd Najwyższy (legfelsőbb bíróság) bírái nyugdíjkorhatárát
lecsökkentette, és ezt a nyugdíjkorhatárt a Sąd Najwyższyre 2018. április 3-ig kinevezett bíráira alkalmazta, továbbá
mivel a Sąd Najwyższy bírái aktív szolgálatának meghosszabbítására vonatkozóan a Lengyel Köztársaság elnöke
számára mérlegelési jogot biztosított – nem teljesítette az Európai Unióról szóló Szerződés 19. cikke (1) bekezdése
második albekezdésének és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkének együttesen értelmezett rendelkezéseiből
eredő kötelezettségeit.
— a Lengyel Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek
Először is a Bizottság azt állítja, hogy a legfelsőbb bíróságról szóló, 2017. december 8-i törvény (ustawa z dnia 8 grudnia
2017 r. o Sądzie Najwyższym) rendelkezései, amelyek csökkentették az e törvény hatálybalépése (2018. április 3.) előtt a
Sąd Najwyższyre kinevezett bírák nyugdíjkorhatárát, sértik a bírák elmozdíthatatlanságának elvét.
Másodszor a Bizottság azt állítja, hogy a legfelsőbb bíróságról szóló törvény rendelkezései, amelyek a Lengyel Köztársaság
elnöke számára mérlegelési jogot biztosítanak a Sąd Najwyższy bírái aktív szolgálatának meghosszabbítására, sértik a bírói
függetlenség elvét.

2018. október 2-án benyújtott kereset – Magyarország kontra Európai Parlament, Európai Unió
Tanácsa
(C-620/18. sz. ügy)
(2018/C 427/40)
Az eljárás nyelve: magyar
Felek
Felperes: Magyarország (képviselők: Fehér M. Z., Tátrai M. M. és Tornyai G., meghatalmazottak)
Alperesek: Európai Parlament, Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Bíróság
— semmisítse meg a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv
módosításáról szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelvet (1), másodlagosan
— semmisítse meg az (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke 2. pontja a) pontjának a 96/71/EK
irányelv új 3. cikke (1) bekezdése c) pontját, valamint harmadik albekezdését megállapító rendelkezését,
— semmisítse meg az (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke 2. pontja b) pontjának a 96/71/EK
irányelv 3. cikke (1a) bekezdését megállapító rendelkezését,
— semmisítse meg az (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke 2. pontja c) pontját,
— semmisítse meg az (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (3) bekezdését, valamint
— kötelezze az Európai Parlamentet valamint az Európai Unió Tanácsát a költségek viselésére.

