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 Joi, 3 februarie 2022                                                                                                                         

 Concluzii în cauza C-121/21 R Republica Cehă / 

Polonia 

 Protecția mediului – mina de carbon 

Prin cererea sa depusă în temeiul articolului 259 TFUE, Republica 

Cehă, susținută de Comisia Europeană, solicită Curții să constate 

că Republica Polonă a încălcat mai multe norme ale Uniunii privind 

protecția mediului prin adoptarea de măsuri în cadrul procedurii 

administrative de extinde concesiunea minieră pentru mina de 

carbon din Turów până în 2026. 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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Documente de referință 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 Miercuri, 2 februarie 2022, 11.00 

 Hotărâre în cauza T-799/17 Scania / Comisia 

Europeană 

 Concurență 

Prin decizia din 27 septembrie 2017 (denumită în continuare 

„decizia atacată”), Comisia Europeană a constatat că societățile 

Scania AB, Scania CV AB și Scania Deutschland GmbH, trei entități 

ale grupului Scania, active în producția și vânzarea de camioane 

destinate transportul pe distanțe lungi, a încălcat normele 

dreptului Uniunii, participând, din ianuarie 1997 până în ianuarie 

2011, cu concurenții acestora, la acorduri menite să limiteze 

concurența pe piața pentru camioane medii și grele în SEE. 

Comisia a amendat Scania cu 880.523.000 EUR. 

Decizia atacată a fost adoptată în urma unei așa-numite proceduri 

„hibride”, care combină procedura de soluționare și procedura 

obișnuită de investigare a cartelului. 

În speță, fiecare întreprindere căreia i-a fost adresată 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-121/21
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comunicarea privind obiecțiunile, inclusiv Scania, a confirmat 

Comisiei disponibilitatea sa de a participa la discuțiile în vederea 

unei soluționări. Cu toate acestea, în urma discuțiilor cu Comisia, 

Scania a decis să se retragă din procedura menționată. Comisia a 

adoptat o decizie de soluționare cu privire la companiile care au 

depus o cerere formală în acest sens și a continuat ancheta 

împotriva Scania. 

Scania a sesizat Tribunalul Uniunii Europene pentru a obținea 

anularea deciziei atacate. 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 2 februarie 2022, 11.00 

 Hotărâre în cauza T-616/18 Polskie Górnictwo Naftowe i 

Gazownictwo v Commission 

 Concurență 

Între 2011 și 2015, Comisia Europeană a întreprins mai multe 

acțiuni pentru a investiga funcționarea piețelor de gaze din 

Europa Centrală și de Est. În acest context, a demarat o anchetă 

împotriva Gazprom PJSC și Gazprom export LLC, privind 

furnizarea de gaze în amonte în opt state membre, respectiv 

Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia și 

Slovacia. 

La 22 aprilie 2015, Comisia a transmis Gazprom o comunicare 

privind obiecțiile, acuzând-o că a abuzat de poziția sa dominantă 

pe piețele naționale de furnizare angro de gaze din amonte din 

țările vizate în scopul prevenirii liberei circulații a gazului în acele 

țări, cu încălcarea articolului 102 TFUE care interzice astfel de 

abuz. 

Pentru a aborda aceste preocupări în materie de concurență, 

Gazprom i-a transmis Comisiei un proiect de angajamente 

formale și, după ce a primit observații de la părțile interesate, un 

proiect modificat de angajamente. 

În paralel cu această procedură, la 9 martie 2017, reclamantul a 

depus o plângere prin care se invocă practici abuzive ale Gazprom 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-799/17
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care s-au suprapus, în mare măsură, cu preocupările deja 

exprimate în comunicarea obiecțiilor. Cu toate acestea, această 

plângere a fost respinsă de Comisie. 

Prin decizia din 24 mai 2018 Comisia a aprobat și a făcut 

obligatorii angajamentele finale depuse de Gazprom și a închis 

procedura administrativă, în temeiul articolului 9 din 

Regulamentul nr. 1/2003 . 

Considerând că, printre altele, Comisia a încălcat articolul 9 din 

Regulamentul nr. 1/2003, mai multe dispoziții din TFUE și 

principiile proporționalității și egalității de tratament, reclamanta 

a introdus în fața Tribunalului o acțiune în anularea acestei 

decizii. 

Documente de referință 

 

  

 
  

     

 

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. 

Este numai pentru uzul mass-media și nu obligă în mod legal 
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