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Miercuri, 16 ianuarie

Hotărâre în cauza C-265/17 P Comisia Europeană contra
United Parcel Service
Presupuse erori în aprecierea posibilei încălcări a dreptului la apărare

Nu uitați să verificați
agenda de pe site-ul
nostru

pentru

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre

detalii

despre alte cazuri.

Printr-o decizie din 30 ianuarie 2013, Comisia a interzis achiziționarea
societății TNT Express de către UPS pe motiv că, în 15 state membre,
această operațiune ar fi împiedicat în mod semnificativ concurența
efectivă pe piața distribuției internaționale rapide a parcelelor mici în
Spațiul Economic European. Această interdicție s-a bazat în mod
decisiv pe o analiză econometrică prin care Comisia a concluzionat că
există riscul creșterii prețurilor pe majoritatea piețelor relevante.
UPS a contestat cu succes această interdicție la Curtea de Justiție a
Uniunii Europene. Printr-o hotărâre din 7 martie 2017, Tribunalul
Uniunii Europene a anulat decizia Comisiei privind încălcarea dreptului
la apărare al UPS. Tribunalul a constatat că modelul econometric al
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concentrării prețurilor utilizat de Comisie diferă semnificativ de cel
furnizat în cursul procedurii administrative, fără ca aceasta să-i ofere
societății UPS posibilitatea de a formula observații cu privire la aceste
modificări.
Comisia a făcut apel la Curtea de Justiție pentru a anula hotărârea
Tribunalului.

Documente de referință

Marți, 22 ianuarie 9:00

Hotărâre în cauza C-193/17 Cresco Investigation
Reglementare națională care conferă anumite drepturi unui grup limitat
de lucrători – Discriminare directă pe motive de religie
Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre
În temeiul dreptului austriac, Vinerea Mare este o zi de sărbătoare
legală (plătită) numai pentru membrii a patru confesiuni. Dacă totuși
membrii acestor confesiuni lucrează în ziua respectivă, aceștia au în
mod efectiv dreptul să fie plătiți dublu.
Un angajat, care nu aparține niciuneia dintre aceste confesiuni, a
introdus o acțiune în fața instanțelor austriece pentru a primi de la
angajator o remunerația suplimentară pe care consideră că ar fi trebuit
să o primească pentru că a lucrat în Vinerea Mare. Potrivit acestuia,
regula austriacă încalcă prevederile Directivei UE asupra egalității de
tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de
muncă (2000/78/EC).
Curtea Supremă a Austriei a sesizat Curții de Justiție a Uniunii Europene
în această privință pentru a afla dacă legislația austriacă în cauză este
compatibilă cu legislația UE.

Documente de referință
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Miercuri, 23 ianuarie

Hotărâre în cauza C-661/17 M.A, și alții
Politica de azil
Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre

Această cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de
High Court of Ireland se referă la interpretarea Regulamentului (UE) nr.
604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a
statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție
internațională depusă într-unul din statele membre de către un
resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO L 180, p. 31,
"Regulamentul Dublin III").
Astfel cum a subliniat instanța de trimitere, punctul de interes general
al cauzei se referă la implicațiile sistemului Dublin în procesul de
retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană.

Background documents

Acest calendar constă într-o listă cu cele mai importante și / sau
interesante cazuri din următoarele două săptămâni, plus o
scurtă descriere cu cele mai importante fapte.
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