
A) Medlemsstat tycker att europaparlaments har överträds sitt behörighet och vill väcka talan.
Tribunalen är behörig att handla det?

Tribunalen är enligt Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (senare FEUF) behörig att i
första instans pröva ogiltighetstalan, passivitetstalan, skadeståndstalan, personalmål, och
skiljedomsklausuler. Dock har domstolen (enligt stadgan om domstolen) exklusiv behörighet att pröva
sådana ogiltighetstalan och passivitetstalan (d.v.s. talan mot unionen) som väcks av en medlemsstat
mot en rättsakt antagen av Europaparlamentet eller rådet eller dessa tillsammans, eller mot dessa
institutioners underlåtenhet att vidta åtgärder. I ogiltighetstalan är det fråga om talan för att
ogiltigförklara EU-institutionernas eller -organens beslut.

Fallet handlar det om ogiltighets tavlan mot Europaparlamentet. Enligt FEUF är EU domstolen
exklusiv behörighet att provat det. EU domstol har behörighet

B) Inhemska päronhandlare har plötsligt börjat sälja päron till en kraftig rabatt för att göra det
svårare för internationella aktörer att komma in på marknaden. Päronhandlare har inte gjort
skriftligt avtal om detta tvärtom, dom har använt röksignaler för att undvika att åka fast. Vem
kan ingripa och är det tillåtet?

Fallet handlar om förbjud beteende i inre marknad

Enligt FEUF är avtal mellan företag, företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som kan
påverka handeln mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller
snedvrida konkurrensen inom den inre marknaden förbjudet.

Kommissionen skall säkerställa tillämpningen av det och i samarbete med medlemsstaternas behöriga
myndigheter undersöka förmodade överträdelser av dessa principer (FEUF).

Enligt fallets beskrivning har päronhandlare med samordnade förfaranden försökt att hindra inre
marknaden, vilket är förbjudet. Kommissionen har behörighet att säkerställa att inre marknad funkar
och kan ingripa på päronhandlares verksamhet.

C) En enskilda kommissionär har endast främjat sitt eget lands sak i kommission, kan han bli
avskedas?

Fallet handlar om Kommissionärers ansvar

Enligt FEUF och Fördraget om Europeiska unionen (senare FEU) skall kommissionens medlemmar
vara oavhängiga nationella och andra motsvarande intressen. Kommissionen ansvarar kollektivt inför
Europaparlamentet (FEU) och det betyder att hela kommissionen bör avgå vid parlamentets bristande
förtroende.

En enskild kommissionär kan dock avskedas skilt med EU-domstolens beslut på begäran av rådet eller
kommissionen. om hen gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse eller inte uppfyller tjänstevillkoren.

Enligt fallets beskrivning har kommissionär agerat mot sin roll. Fast kommissionen ansvar kollektiv
kan han avskedas skilt med EU-domstolens beslut, om kommissionen eller rådet agerar här.
Kommissionär kan bli avskedas.


