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Recurs introdus la 24 septembrie 2018 de NKT Verwaltungs GmbH, fostă nkt cables GmbH și NKT
A/S, fostă NKT Holding A/S împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 12 iulie 2018 în
cauza T-447/14, NKT Verwaltungs și NKT/Comisia
(Cauza C-607/18 P)
(2018/C 427/38)
Limba de procedură: engleza
Părțile
Recurente: NKT Verwaltungs GmbH, fostă nkt cables GmbH și NKT A/S, fostă NKT Holding A/S (reprezentanți: B. Creve,
advocaat, M. Kofmann, advokat)
Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentelor
Recurentele solicită Curții:
— anularea în tot sau în parte a hotărârii atacate;
— anularea deciziei în discuție (1) în tot sau în parte;
— în subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal pentru a se pronunța în acord cu hotărârea Curții;
— dispunerea unei măsuri de organizare a procedurii;
— obligarea Comisiei să plătească cheltuielile de judecată aferente atât procedurii în primă instanță în fața Tribunalului, cât
și procedurii de recurs.

Motivele și principalele argumente
Primul motiv: Tribunalul a stabilit în mod eronat întinderea teritorială a încălcării.
Al doilea motiv: Tribunalul a săvârșit erori de drept atunci când a apreciat întinderea IUC (2), precum și gradul de participare
al NKT la IUC și cunoașterea acesteia.
Al treilea motiv: Tribunalul a săvârșit erori de drept atunci când a reținut că dreptul la apărare al recurenților nu a fost
încălcat.
Al patrulea motiv: Tribunalul a săvârșit erori de drept atunci când a respins motivele recurenților referitoare la anularea sau
la reducerea amenzii.
(1)
2

()

Decizia Comisiei C(2014) 2139 final din 2 aprilie 2014 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE.
Încălcare unică și continuă.

Acțiune introdusă la 2 octombrie 2018 – Comisia Europeană/Republica Polonă
(Cauza C-619/18)
(2018/C 427/39)
Limba de procedură: polona
Părțile
Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: K. Banks, H. Krämer, S. Kaleda, agenți)
Pârâtă: Republica Polonă
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Concluziile reclamantei
— Constatarea faptului că, prin reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme și prin aplicarea acesteia
judecătorilor numiți la Curtea Supremă până la 3 aprilie 2018 precum și prin acordarea Președintelui Republicii Polone
a puterii discreționare de prelungire a funcției judiciare active a judecătorilor Curții Supreme, Republica Polonă nu și-a
îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul dispozițiilor combinate ale articolului 19 alineatul (1) al doilea paragraf din
Tratatul privind Uniunea Europeană și ale articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
— obligarea Republicii Polone la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente
În primul rând, Comisia susține că dispozițiile Legii din 8 decembrie 2017 privind Curtea Supremă referitoare la reducerea
vârstei de pensionare a judecătorilor în exercițiu, numiți la Curtea Supremă înainte de data de intrare în vigoare a legii
menționate (3 aprilie 2018), aduc atingere principiului inamovibilității judecătorilor.
În al doilea rând, Comisia susține că dispozițiile Legii privind Curtea Supremă prin care se acordă Președintelui Republicii
Polone puterea discreționară de prelungire a funcției judiciare active a judecătorilor Curții Supreme aduc atingere
principiului independenței judecătorilor.

Acțiune introdusă la 2 octombrie 2018 – Ungaria/Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene
(Cauza C-620/18)
(2018/C 427/40)
Limba de procedură: maghiara
Părțile
Reclamantă: Republica Ungară (reprezentanți: M. Z. Fehér, M. M. Tátrai și G. Tornyai, agenți)
Pârâți: Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantei
Reclamanta solicită Tribunalului:
— anularea Directivei (UE) 2018/957 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018 de modificare a
Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (1), cu titlu subsidiar
— anularea dispoziției articolului 1 punctul 2 litera (a) din Directiva (UE) 2018/957 a Parlamentului European și a
Consiliului, care stabilește textul noului articol 3 alineatul (1) litera (c) și al treilea paragraf din Directiva 96/71/CE;
— anularea dispoziției articolului 1 punctul 2 litera (a) din Directiva (UE) 2018/957 a Parlamentului European și a
Consiliului, care stabilește textul articolului 3 alineatul (1a) din Directiva 96/71/CE;
— anularea articolului 1 punctul 2 litera (c) din Directiva (UE) 2018/957 a Parlamentului European și a Consiliului;
— anularea articolului 3 alineatul (3) din Directiva (UE) 2018/957 a Parlamentului European și a Consiliului, și
— obligarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

