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Hogere voorziening ingesteld op 24 september 2018 door NKT Verwaltungs GmbH, voorheen nkt
cables GmbH, NKT A/S, voorheen NKT Holding A/S tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer)
van 12 juli 2018 in zaak T-447/14, NKT Verwaltungs en NKT / Commissie
(Zaak C-607/18 P)
(2018/C 427/38)
Procestaal: Engels
Partijen
Rekwirantes: NKT Verwaltungs GmbH, voorheen nkt cables GmbH, NKT A/S, voorheen NKT Holding A/S (vertegenwoordigers: B. Creve, advocaat, M. Kofmann, advokat)
Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies
Rekwirantes verzoeken het Hof om:
— het bestreden arrest geheel of gedeeltelijk te vernietigen;
— het litigieuze besluit (1) geheel of gedeeltelijk nietig te verklaren;
— subsidiair, de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht om te oordelen overeenkomstig het arrest van het Hof van
Justitie;
— een maatregel tot organisatie van de procesgang te gelasten, en
— de Commissie te verwijzen in de kosten van zowel de procedure in hogere voorziening als de procedure voor het
Gerecht.

Middelen en voornaamste argumenten
Eerste middel: het Gerecht heeft de geografische reikwijdte van de inbreuk onjuist vastgesteld.
Tweede middel: het Gerecht heeft blijk gegeven van onjuiste rechtsopvattingen bij het bepalen van de omvang van de EVI (2)
en de reikwijdte van de betrokkenheid van NKT bij de EVI en haar wetenschap van de EVI.
Derde middel: het Gerecht heeft blijk gegeven van onjuiste rechtsopvattingen door te oordelen dat de rechten van
verdediging van de rekwiranten niet geschonden waren.
Vierde middel: het Gerecht heeft blijk gegeven van onjuiste rechtsopvattingen door rekwirantes' middel inzake de
nietigverklaring of beperking van de boete te verwerpen.
(1)
(2)

Besluit van de Commissie C(2014) 2139 final van 2 april 2014 inzake een procedure op grond van artikel 101 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 53 EER-overeenkomst.
Enkele en voortdurende inbreuk.

Beroep ingesteld op 2 oktober 2018 — Commissie/Polen
(Zaak C-619/18)
(2018/C 427/39)
Procestaal: Pools
Partijen
Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: K. Banks, H. Krämer, S. Kaleda, gemachtigden)
Verwerende partij: Republiek Polen
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Conclusies
— vaststelling dat de Republiek Polen, door de pensioenleeftijd van de rechters van de Sąd Najwyższy te verlagen en deze
verlaagde pensioenleeftijd toe te passen op de rechters die voor 3 april 2018 waren benoemd, en door de president van
de Republiek Polen de discretionaire bevoegdheid te verlenen om de ambtstermijn van de rechters van de Sąd Najwyższy
te verlengen, de verplichtingen niet is nagekomen die krachtens artikel 19, lid 1, tweede alinea, van het Verdrag
betreffende de Europese Unie in samenhang met artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
op haar rusten;
— verwijzing van de Republiek Polen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten
Ten eerste stelt de Commissie dat de bepalingen van de ustawa o Sądzie Najwyższym (wet op de Sąd Najwyższy) van
8 december 2017, waarbij de pensioenleeftijd is verlaagd van de zittende rechters die voor de dag van inwerkingtreding van
deze wet (3 april 2018) in de Sąd Najwyższy waren benoemd, een schending vormen van het beginsel dat rechters niet uit
hun ambt kunnen worden ontzet.
Ten tweede stelt de Commissie dat de bepalingen van de wet op de Sąd Najwyższy waarbij de president van de Republiek
Polen de discretionaire bevoegdheid is verleend om de ambtstermijn van de rechters van de Sąd Najwyższy te verlengen, een
schending vormen van het beginsel van de onafhankelijkheid van rechters.

Beroep ingesteld op 2 oktober 2018 — Hongarije / Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
(Zaak C-620/18)
(2018/C 427/40)
Procestaal: Hongaars
Partijen
Verzoekende partij: Hongarije (vertegenwoordigers: M. Z. Fehér, M. M. Tátrai. en G. Tornyai, gemachtigden)
Verwerende partijen: Europees Parlement, Raad van de Europese Unie

Conclusies
— richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van richtlijn 96/71/EG
betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (1) nietig verklaren,
subsidiair
— artikel 1, punt 2, onder a), van richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad nietig verklaren, waarbij
gewijzigd artikel 3, lid 1, onder c), en derde alinea, van richtlijn 96/71/EG vastgesteld worden,
— artikel 1, punt 2, onder b), van richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad nietig verklaren, waarbij
lid 1 bis wordt ingevoegd in artikel 3 van richtlijn 96/71/EG,
— artikel 1, punt 2, onder c), van richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad nietig verklaren,
— artikel 3, lid 3, van richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad nietig verklaren, alsmede
— het Europees Parlement en de Raad verwijzen in de kosten.

