RO

C 236/30

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

20.7.2015

3) În cazul în care reprezentantul intimatului nu a contestat competența instanței dar acesta nu a fost mandatat ci numit de
instanță din cauza dificultății de a îl informa pe intimat, astfel încât acesta să poată lua parte la litigiu, fie personal, fie
printr-un reprezentant mandatat, trebuie să se considere că există o prorogare de competență potrivit articolului 12
alineatul (1) punctul (b) din Regulamentul nr. 2201/2003?
(1)
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Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Ireland (Irlanda) la 22 mai 2015 – Minister
for Justice and Equality/Francis Lanigan
(Cauza C-237/15)
(2015/C 236/40)
Limba de procedură: engleza
Instanța de trimitere
High Court of Ireland
Părțile din procedura principală
Reclamant: Minister for Justice and Equality
Pârât: Francis Lanigan
Întrebările preliminare
1) Care este efectul nerespectării termenelor prevăzute la articolul 17 din Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002
privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre (2002/584/JAI) (1) coroborat cu
articolul 15 din respectiva decizie-cadru?
2) Nerespectarea termenelor prevăzute la articolul 17 din Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul
european de arestare şi procedurile de predare între statele membre (2002/584/JAI) îi conferă anumite drepturi
persoanei care a fost privată de libertate în așteptarea deciziei privind predarea sa pe o durată care depăşeşte termenele
prevăzute?
(1)
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Recurs introdus la 27 mai 2015 de Land Hessen împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din
17 martie 2015 în cauza T-89/09, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/Comisia Europeană
(Cauza C-242/15 P)
(2015/C 236/41)
Limba de procedură: germana
Părțile
Recurent: Land Hessen (reprezentanţi: U. Soltész, A. Richter, avocaţi)
Celelalte părţi din procedură: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Comisia Europeană
Concluziile recurentului
Recurentul solicită Curții:
— anularea Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 17 martie 2015 în cauza T-89/09, în măsura în care prin aceasta se
anulează Decizia C(2008) 6017 final a Comisiei din 21 octombrie 2008, Ajutor de stat N 512/2007 – Germania,
Abalon Hardwood Hessen GmbH;

