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CAPITOLUL I
NATURA JURIDIC A COMUNIT fILOR. APLICAREA
DREPTULUI COMUNITAR
1
CJCE, Van Gend en Loos c. Nederlandse Administratie der
Belastingen, 1963, cauza 26/62
A. Rezumat
Cauza este generatĉ de o trimitere preliminarĉ efectuatĉ de judecĉtorul naƜional administrativ olandez, care judecĉ în materie fiscalĉ, în
baza art. 177 din Tratatul CEE, constând în douĉ întrebĉri. Cu titlu general,
judecĉtorul naƜional îi solicitĉ CurƜii sĉ stabileascĉ dacĉ art. 12 din
Tratatul CEE are efect în dreptul intern, cu alte cuvinte, dacĉ resortisanƜii
naƜionali pot invoca, pe baza acestui articol, drepturi individuale pe care
instanƜele naƜionale trebuie sĉ le protejeze.
Van Gend en Loos este o societate comercialĉ de drept olandez,
care importĉ, din Germania, formaldehidĉ. Dupĉ intrarea în vigoare a
Tratatului CEE, autoritĉƜile vamale olandeze stabilesc în sarcina societĉƜii
taxe suplimentare faƜĉ de cele datorate pentru aceleaƔi operaƜiuni
înainte de constituirea ComunitĉƜilor. Resortisantul olandez pretinde sĉ i
se aplice direct art. 12 din Tratatul CEE, care stipuleazĉ cĉ „în relaƜiile
comerciale reciproce, Statele Membre se abƜin sĉ introducĉ între ele noi
taxe vamale la import Ɣi la export sau taxe cu efect echivalent, precum Ɣi
sĉ le majoreze pe cele în vigoare”.
Judecĉtorul naƜional ezitĉ asupra aplicĉrii directe, în mĉsura în care,
în dreptul internaƜional public, ca regulĉ generalĉ, dispoziƜiile tratatelor
produc efecte numai în privinƜa pĉrƜilor semnatare (cu excepƜia tratatelor
auto-executorii, în care precizarea cĉ sunt vizaƜi Ɣi particularii acestor
state este expresĉ).
În procedura preliminarĉ, guvernul olandez Ɣi guvernul belgian contestĉ competenƜa CurƜii, pentru motivul cĉ întrebarea judecĉtorului
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naƜional „nu se referĉ la interpretarea, ci la aplicarea tratatului în contextul dreptului constituƜional al fĉrilor de Jos”. TotuƔi, Curtea constatĉ
cĉ „nu i se solicitĉ sĉ se pronunƜe asupra aplicĉrii tratatului prin raportare
la principiile dreptului intern olandez”, aspect despre care aratĉ cĉ
rĉmâne în competenƜa instanƜelor naƜionale, ci, în conformitate cu
art. 177 lit. (a) din Tratat, i se solicitĉ „exclusiv sĉ interpreteze domeniul
de aplicare al art. 12 în cadrul dreptului comunitar Ɣi sub aspectul
efectului sĉu asupra particularilor”.
Pe fond, Curtea aratĉ cĉ, „pentru a stabili dacĉ prevederile unui
tratat internaƜional au un astfel de efect, este necesar sĉ se aibĉ în
vedere spiritul, structura Ɣi textul acestor prevederi”. De asemenea,
Curtea refuzĉ sĉ extindĉ domeniul de aplicare al art. 189 al Tratatului
CEE, care prevede expres efectul direct al regulamentelor. În fapt, este
modificat criteriul clasic al efectului direct (formal), Ɣi adoptat un criteriu
material, care va fi dezvoltat în jurisprudenƜa ulterioarĉ a CurƜii (orice
calificare formalĉ ar avea dispoziƜia de drept comunitar analizatĉ, efectul
sĉu direct va putea fi invocat dacĉ textul este clar, precis, complet
Ɣi necondiƜionat, excluzând aprecierea discreƜionarĉ a destinatarului
obligaƜiei).
În opinia avocatului general al CurƜii, articolul menƜionat nu are un
astfel de efect.
B. Dictum
„Comunitatea Economicĉ Europeanĉ constituie (1) o nouĉ ordine
juridicĉ de drept internaƜional, (2) în profitul cĉreia Statele Membre Ɣi-au
limitat, deƔi numai în domenii restrânse, drepturile suverane, (3) Ɣi ai
cĉrei subiecƜi sunt nu numai Statele Membre, ci Ɣi resortisanƜii acestora.
(4) Dreptul comunitar, independent de legislaƜia Statelor Membre (...),
creeazĉ drepturi Ɣi obligaƜii (...) care intrĉ în patrimoniul juridic al
particularilor (din Statele Membre), (5) nu numai atunci când în mod
explicit tratatul stipuleazĉ acest lucru, dar Ɣi în considerarea obligaƜiilor
bine definite pe care tratatul le impune particularilor, Statelor Membre Ɣi
instituƜiilor comunitare. (6) Tratatele institutive trebuie interpretate în
sensul cĉ produc efecte imediate Ɣi cĉ genereazĉ drepturi individuale pe
care jurisdicƜiile interne trebuie sĉ le protejeze. (7) Împrejurarea cĉ
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Tratatul CEE le permite Comisiei Ɣi Statelor Membre sĉ aducĉ în faƜa
CurƜii un stat care nu Ɣi-a executat obligaƜiile nu îi lipseƔte pe particulari
de dreptul de a invoca aceste obligaƜii în faƜa judecĉtorului naƜional”.

" C. Comentariu
Dictum-ul este interpretat în sensul cĉ stabileƔte:
1. natura juridicĉ a dreptului comunitar de nouĉ ordine de drept
internaƜional;
2. mecanismul prin care ordinea juridicĉ de drept comunitar s-a format, respectiv cedarea unora dintre competenƜele prin care se exprimĉ
suveranitatea statalĉ;
3. calitatea particularĉ a subiecƜilor dreptului comunitar, derivatĉ
din intenƜia originarĉ a Statelor Membre, respectiv din monismul de principiu al construcƜiei comunitare: astfel, sunt subiecƜi ai noii ordini juridice
nu numai Statele Membre, ci Ɣi particularii, resortisanƜi ai acestora;
4. efectul direct, ca principiu de aplicare a dreptului comunitar, constând în capacitatea acestuia de a crea drepturi Ɣi obligaƜii pentru particularii din Statele Membre;
5. necondiƜionarea efectului direct de criteriul destinatarului normei
de drept comunitar; persoanele particulare pot deveni titulare de drepturi individuale Ɣi dacĉ nu sunt expres desemnate de o normĉ de drept
comunitar; voinƜa în acest sens a Statelor Membre este prezumatĉ în tot
câmpul de aplicare a tratatelor, nemaitrebuind stabilitĉ în fiecare caz în
parte;
6. efectul imediat al dreptului comunitar, nedefinit, ci doar stipulat;
7. consecinƜele jurisdicƜionale ale efectului direct: obligaƜia jurisdicƜiilor naƜionale de a-l asigura Ɣi necesitatea ca dreptul intern sĉ le recunoascĉ particularilor mecanisme jurisdicƜionale prin care aceƔtia sĉ îƔi
invoce drepturile. Se stipuleazĉ explicit cĉ judecĉtorul naƜional este
judecĉtorul de drept comun al dreptului comunitar.
Efectul direct presupune, în sens material, cĉ dreptul comunitar
creeazĉ drepturi în patrimoniul particularilor, independent de legislaƜiile naƜionale, iar, în sens procedural, cĉ judecĉtorul naƜional este competent sĉ protejeze drepturile particularilor.
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PotenƜial, dar condiƜionat de conƜinutul lor efectiv, dispoziƜiile din
tratat (Ɣi regulamente) beneficiazĉ de efect direct, atât vertical, cât Ɣi
orizontal.
Invocabilitatea directĉ verticalĉ a dispoziƜiilor tratatului este recunoscutĉ independent de existenƜa altor tipuri de acƜiuni la CJCE împotriva
Statelor Membre.

2
CJCE, Flaminio Costa c. Enel, 1964, cauza 6/64
A. Rezumat
Urmare intrĉrii în vigoare, în Italia, a Legii nr. 1643 din 6 decembrie
1962 Ɣi a decretelor prezidenƜiale adoptate în executarea ei, având ca
obiect naƜionalizarea sectorului energiei electrice, este înfiinƜatĉ societatea ENEL (Ente Nazionale Energia Elettrica). Dl. Costa, fost acƜionar
într-o societate desfiinƜatĉ ca efect al naƜionalizĉrii, refuzĉ sĉ plĉteascĉ
factura emisĉ de ENEL, motivând cĉ legea amintitĉ încalcĉ, în acelaƔi
timp, art. 102, 93, 53 Ɣi 37 din Tratatul CEE Ɣi ConstituƜia italianĉ.
Judecĉtorul naƜional de drept comun, il giudice conciliatore din
Milano, ridicĉ aceastĉ problemĉ atât în faƜa CurƜii ConstituƜionale italiene, cât Ɣi în faƜa CurƜii de JustiƜie a ComunitĉƜilor Europene.
În mod previzibil, pronunƜându-se în conformitate cu logica dualistĉ,
judecĉtorul constituƜional italian stabileƔte cĉ transferul de competenƜe
operat de Italia prin semnarea Tratatului CEE este constituƜional, dar cĉ
trebuie, de asemenea, menƜinutĉ regula clasicĉ de interpretare potrivit
cĉreia lex posteriori derogat priori. Astfel, în conflictul dintre dispoziƜiile
legii naƜionale din 1962 Ɣi Tratatul CEE, încorporat în sistemul italian de
drept prin Legea nr. 1203 din 14 octombrie 1957, are prioritate legea
naƜionalĉ. În esenƜĉ, judecĉtorul constituƜional considerĉ cĉ, prin legea
de ratificare, tratatul a fost încorporat în sistemul de drept naƜional Ɣi
intrĉ în ierarhia normativĉ specificĉ acestuia, fĉrĉ a se putea reƜine vreo
diferenƜĉ de naturĉ juridicĉ semnificativĉ.
În faƜa CurƜii de JustiƜie a ComunitĉƜilor Europene, guvernul italian a
susƜinut „inadmisibilitatea absolutĉ” a cererii lui giudice conciliatore pe
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motiv ca „instanƜa naƜionalĉ, obligatĉ sĉ aplice o lege internĉ, nu poate
invoca art. 177”. Curtea apreciazĉ, în aceastĉ privinƜĉ, cĉ este imperativ
ca instanƜa naƜionalĉ sĉ aplice art. 177 din Tratatul CEE, fĉrĉ a Ɯine seama
de vreo lege naƜionalĉ, ceea ce justificĉ, din partea sa, o întrebare adresatĉ CJCE, privind interpretarea tratatului.
B. Dictum
„(1) Spre deosebire de tratatele internaƜionale obiƔnuite, Tratatul
CEE a instituit o ordine juridicĉ proprie, (2) integratĉ sistemului juridic al
Statelor Membre (...) instituind o (3) comunitate cu o duratĉ nelimitatĉ,
prevĉzutĉ cu atribuƜii proprii, cu personalitate, capacitate juridicĉ, capacitate de reprezentare internaƜionalĉ Ɣi, mai precis, cu puteri reale
nĉscute dintr-o (4) limitare de competenƜĉ sau dintr-un transfer al atribuƜiilor statelor în favoarea ComunitĉƜii, prin care acestea Ɣi-au limitat,
chiar dacĉ în domenii restrânse, drepturile suverane, Ɣi (5) au creat astfel
un corp de norme aplicabile resortisanƜilor proprii Ɣi lor înseƔi.
(6) Transferul operat de state, din ordinea lor juridicĉ internĉ în profitul ordinii juridice comunitare, a drepturilor Ɣi obligaƜiilor corespunzĉtoare dispoziƜiilor tratatului, antreneazĉ o limitare definitivĉ a drepturilor
suverane.
[Drept consecinƜĉ, Curtea constatĉ] (7) Imposibilitatea statelor de a
face sĉ prevaleze, împotriva unei ordini juridice pe care au acceptat-o pe
bazĉ de reciprocitate, o mĉsurĉ unilateralĉ ulterioarĉ (...) fĉrĉ ca prin
aceasta sĉ repunĉ în discuƜie însĉƔi baza juridicĉ a ComunitĉƜii. (8) Provenit dintr-o sursĉ autonomĉ Ɣi datĉ fiind natura sa specificĉ originalĉ,
dreptului nĉscut din tratat nu i se poate opune pe cale judiciarĉ un text
intern, oricare ar fi el, fĉrĉ ca prin aceasta sĉ-Ɣi piardĉ caracterul comunitar Ɣi fĉrĉ sĉ fie repusĉ în discuƜie însĉƔi baza juridicĉ a ComunitĉƜii”.

" C. Comentariu
Dictum-ul este interpretat în sensul cĉ stabileƔte:
1. ordinea juridicĉ de drept comunitar ca ordine juridicĉ autonomĉ
în raport cu cea de drept internaƜional public;
2. efectul imediat ca principiu de aplicare a dreptului comunitar
(definit, de aceastĉ datĉ), Curtea arĉtând expres cĉ ordinea de drept
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comunitar este o ordine juridicĉ integratĉ în ordinea de drept a Statelor
Membre;
3. caracteristicile esenƜiale ale ComunitĉƜilor, care fundamenteazĉ
cele douĉ trĉsĉturi ce Ɯin de esenƜa dreptului comunitar Ɣi care îl poziƜioneazĉ în raport cu celelalte sisteme relevante: autonomia în raport cu
dreptul internaƜional Ɣi integrarea în dreptul intern. Caracteristicile în
discuƜie ale ComunitĉƜilor sunt, în opinia CurƜii, durata nelimitatĉ, atribuƜiile proprii, personalitatea, capacitatea juridicĉ, capacitatea de reprezentare internaƜionalĉ, puterile reale;
4. temeiul originar al particularitĉƜilor comunitare astfel descrise,
care fundamenteazĉ efectele dreptului comunitar: cedarea unora dintre
competenƜele prin care se exprimĉ suveranitatea statalĉ;
5. efectul direct al dreptului comunitar, corelat cu particularitatea
acestuia de a recunoaƔte ca subiecƜi persoanele particulare, enunƜat în
aceiaƔi termeni ca în cazul practic anterior;
6. caracterul în principiu definitiv Ɣi irevocabil al transferului de competenƜe care fundamenteazĉ ordinea juridicĉ comunitarĉ;
7. recunoaƔterea celui de-al treilea principiu de aplicare a dreptului
comunitar, constând în prevalenƜa dreptului comunitar asupra dreptului
naƜional contrar;
8. afirmarea primatului dreptului comunitar asupra celui naƜional ca
o condiƜie ontologicĉ a primului; prevalenƜa dreptului comunitar ca o
consecinƜĉ a naturii sale specifice; prevalenƜa întregului drept comunitar
(nĉscut din tratat) asupra dreptului naƜional. PrevalenƜa internĉ a dreptului
comunitar se cuvine asiguratĉ pe cale judiciarĉ.
Primatul reprezintĉ o necesitate, în mĉsura în care dreptul comunitar instituie o ordine juridicĉ proprie. Caracterul bivalent al expresiei
„oricare ar fie el” traduce caracterul absolut al primatului. Pe de o
parte, Curtea are în vedere nu doar regulamentele (al cĉror efect obligatoriu e prevĉzut de art. 189 din Tratatul CEE), ci Ɣi tratatele (iar, ulterior,
Ɣi alte izvoare de drept derivat cu caracter obligatoriu, precum Ɣi principiile generale de drept comunitar).
Pe de altĉ parte, primatul trebuie afirmat chiar (sau mai ales) în cazul Statelor Membre al cĉror sistem constituƜional instituie un raport
dualist cu dreptul internaƜional public clasic, din mai multe motive, menƜionate expres în decizia interpretativĉ a CurƜii: punerea în executare a
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dreptului comunitar nu poate varia de la un stat la altul, în funcƜie de
legile interne ulterioare, fĉrĉ a pune în pericol realizarea scopurilor tratatului Ɣi nici nu poate da naƔtere unei discriminĉri interzise prin tratat;
obligaƜiile asumate în temeiul tratatului nu ar fi necondiƜionate, ci doar
eventuale, în cazul în care acestea ar putea fi repuse în discuƜie prin
actele legislative ulterioare ale semnatarilor; atunci când statelor le este
recunoscut dreptul de a acƜiona unilateral, acest fapt are ca temei o
clauzĉ specialĉ precisĉ; în fine, cererile de derogare ale statelor sunt
supuse procedurilor de autorizare, care ar fi lipsite de obiect în cazul în
care statele ar avea posibilitatea de a se sustrage de la obligaƜiile lor prin
intermediul unei simple legi.

3
CJCE, Amministrazione delle Finanze dello Stato c.
Simmenthal SpA, 1976, cauza 35/76 Ɣi 1978, cauza 106/77
A. Rezumat
Un control al autoritĉƜilor sanitar-veterinare din Italia stabileƔte, în
sarcina societĉƜii Simmenthal, care importĉ carne de vitĉ din FranƜa,
obligaƜia de a plĉti o taxĉ. Simmenthal contestĉ taxa, iar judecĉtorul naƜional trimite o cerere preliminarĉ la Curtea de JustiƜie a ComunitĉƜilor
Europene, având ca obiect compatibilitatea acesteia cu Regulamentul
nr. 805/68 din 27 iunie 1968. Urmare a Deciziei nr. 35/76 a CJCE, care se
pronunƜĉ în sensul incompatibilitĉƜii, judecĉtorul italian îi solicitĉ autoritĉƜii naƜionale restituirea taxei. Autoritatea naƜionalĉ refuzĉ rambursarea.
În fapt, în conformitate cu jurisprudenƜa relevantĉ a CurƜii ConstituƜionale italiene din acea perioadĉ (Hotĉrârile 232/75 Ɣi 205/76, OrdonanƜa 206/76), pentru soluƜionarea unei incompatibilitĉƜi între dreptul
comunitar Ɣi o dispoziƜie legislativĉ naƜionalĉ, în plan intern, se impunea
sesizarea CurƜii ConstituƜionale înseƔi cu privire la problema neconstituƜionalitĉƜii legii contestate, prin raportare la art. 11 din ConstituƜia
italianĉ.
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În consecinƜĉ, il pretore di Susa a adresat, în temeiul art. 177 din
Tratatul CEE, douĉ întrebĉri preliminare referitoare la principiul aplicabilitĉƜii directe a izvoarelor dreptului comunitar, prevĉzute de art. 189
din Tratatul CEE, pentru a determina consecinƜele acestui principiu în
cazul unui conflict între o normĉ de drept comunitar Ɣi o dispoziƜie
ulterioarĉ a legislaƜiei naƜionale.
B. Dictum
„[Normele de drept comunitar direct aplicabile] reprezintĉ o sursĉ
imediatĉ de drepturi Ɣi de obligaƜii pentru toƜi cei cĉrora li se adreseazĉ,
indiferent dacĉ este vorba de Statele Membre sau de particularii care
sunt pĉrƜi în raporturi juridice reglementate de dreptul comunitar;
(1) [A]cest efect priveƔte, de asemenea, orice instanƜĉ care, ca
autoritate a unui Stat Membru, fiind sesizatĉ în cadrul competenƜei sale,
are ca misiune sĉ protejeze drepturile conferite particularilor de dreptul
comunitar;
(2) [Î]n temeiul principiului supremaƜiei dreptului comunitar, dispoziƜiile Tratatului Ɣi actele instituƜiilor direct aplicabile au ca efect, în raporturile lor cu legislaƜia naƜionalĉ a Statelor Membre, (3) prin simplul fapt al
intrĉrii lor în vigoare, nu numai de a determina inaplicabilitatea de drept
a oricĉrei dispoziƜii contrare a legislaƜiei naƜionale existente, (4) ci Ɣi – în
mĉsura în care aceste dispoziƜii Ɣi acte [comunitare] fac parte integrantĉ,
cu rang superior normelor interne, din ordinea juridicĉ aplicabilĉ pe
teritoriul fiecĉrui Stat Membru – de a împiedica adoptarea valabilĉ a
unor noi acte normative naƜionale, dacĉ acestea ar fi incompatibile cu
normele comunitare […];
(5) „Orice instanƜĉ naƜionalĉ, sesizatĉ în cadrul competenƜei sale, are
obligaƜia de a aplica integral dreptul comunitar Ɣi de a proteja drepturile
pe care acesta le conferĉ particularilor, prin neaplicarea oricĉrei dispoziƜii
eventual contrare a legislaƜiei naƜionale, indiferent dacĉ aceasta este
anterioarĉ sau ulterioarĉ normei comunitare;
(6) [P]rin urmare, ar fi incompatibilĉ cu cerinƜele inerente înseƔi
naturii dreptului comunitar orice dispoziƜie dintr-o ordine juridicĉ naƜionalĉ sau orice practicĉ legislativĉ, administrativĉ sau judiciarĉ, ce ar avea
ca efect diminuarea eficienƜei dreptului comunitar prin faptul de a nega
instanƜei competente sĉ aplice acest drept prerogativa de a face, chiar în
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momentul acestei aplicĉri, tot ceea ce este necesar pentru a înlĉtura
dispoziƜiile legislative naƜionale care ar constitui eventual un obstacol în
calea eficienƜei depline a normelor comunitare;
[Or], aceasta ar fi situaƜia în cazul în care, în ipoteza unui conflict
între o dispoziƜie de drept comunitar Ɣi o lege naƜionalĉ ulterioarĉ, soluƜionarea acestui conflict ar fi rezervatĉ unei autoritĉƜi, alta decât instanƜa
chematĉ sĉ asigure aplicarea dreptului comunitar, învestitĉ cu o putere
de apreciere proprie, chiar dacĉ obstacolul astfel provocat în calea eficienƜei depline a dreptului comunitar nu ar fi decât temporar […]
(7) InstanƜa naƜionalĉ care trebuie sĉ aplice, în cadrul competenƜei
sale, dispoziƜiile de drept comunitar are obligaƜia de a asigura efectul
deplin al acestor norme, înlĉturând, dacĉ este cazul, din oficiu, aplicarea
oricĉrei dispoziƜii contrare a legislaƜiei naƜionale, chiar ulterioare, fĉrĉ a fi
necesar sĉ solicite sau sĉ aƔtepte înlĉturarea prealabilĉ a acesteia pe cale
legislativĉ sau prin orice alt procedeu constituƜional”.

" C. Comentariu
Dictum-ul este interpretat ca stabilind faptul cĉ:
1. efectul direct al dreptului comunitar vizeazĉ Ɣi jurisdicƜiile naƜionale;
2. efectul maxim al dreptului comunitar se constatĉ atunci când
normelor li se poate recunoaƔte atât primatul asupra dreptului naƜional,
cât Ɣi efectul direct;
3. prin simpla lor intrare în vigoare, normele de drept comunitar
direct aplicabile conduc la inaplicabilitatea de drept a oricĉrei dispoziƜii
contrare a legislaƜiei naƜionale existente;
4. prin simpla lor intrare în vigoare, normele de drept comunitar
direct aplicabile împiedicĉ formarea valabilĉ a unor noi acte normative
naƜionale, incompatibile cu dreptul comunitar;
5. efectul direct al dreptului comunitar îi impune judecĉtorului naƜional, dacĉ este necesar, din oficiu, sĉ lase neaplicate dispoziƜiile contrare din dreptul intern;
6. practicile naƜionale legislative, administrative sau judiciare care
l-ar împiedica, fie doar temporar, pe judecĉtor sĉ lase neaplicat dreptul
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naƜional care contravine dreptului comunitar sunt, ele însele, incompatibile cu acesta din urmĉ;
7. pentru a lĉsa inaplicabil dreptul naƜional care contravine dreptului
comunitar, judecĉtorul naƜional nu trebuie sĉ solicite sau sĉ aƔtepte înlĉturarea prealabilĉ a acestuia nici pe cale legislativĉ, nici pe cale constituƜionalĉ.
Judecĉtorul naƜional este, prin tratat, judecĉtorul de drept comun
al dreptului comunitar. Fĉrĉ a aduce atingere principiului autonomiei
procedurale a Statelor Membre, judecĉtorului naƜional îi incumbĉ obligaƜia ca, din oficiu, în caz de conflict cu dreptul comunitar, sĉ lase fĉrĉ
efect dispoziƜiile naƜionale.
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CJCE, Friedrich Stork & Cie c. High Authority of the European
Coal and Steel Community, 1959, cauza 1/58
A. Rezumat
Societatea Stork & Cie, de naƜionalitate germanĉ, atacĉ o decizie
europeanĉ, emisĉ de Înalta Autoritate a CECO (Comisie), despre care
considerĉ cĉ modificĉ în mod ilegal condiƜiile de aprovizionare cu cĉrbune, cauzându-i, astfel, un prejudiciu. În recursul în anulare pe care îl
introduce la Curtea de JustiƜie a ComunitĉƜilor Europene, reclamantul
invocĉ încĉlcarea, de cĉtre Înalta Autoritate a CECO, a drepturilor
fundamentale, aƔa cum acestea erau consacrate la data respectivĉ în mai
multe constituƜii ale Statelor Membre, inclusiv în legea fundamentalĉ
germanĉ, limitând, astfel, inclusiv aplicarea Tratatului CECO. Argumentul
principal susƜinut de reclamant este acela cĉ, întrucât Statele Membre
sunt obligate sĉ respecte drepturile fundamentale, acestea greveazĉ, de
asemenea, competenƜele recunoscute instituƜiilor ComunitĉƜilor. În fapt,
competenƜele acestora din urmĉ sunt subordonate drepturilor fundamentale din sistemele naƜionale, Statele Membre neputând, prin cedarea
de competenƜĉ, sĉ creeze o organizaƜie internaƜionalĉ cu competenƜe
mai extinse decât cele cedate (teoria ipotecii). Societatea Stork & Cie
invocĉ, mai precis, încĉlcarea în speƜĉ, prin actul Înaltei AutoritĉƜi, a
art. 2-12 din textul fundamental naƜional, care le conferĉ cetĉƜenilor
germani dreptul de a-Ɣi dezvolta în mod liber personalitatea Ɣi de a-Ɣi
exercita fĉrĉ restricƜii activitatea profesionalĉ.
B. Dictum
„(1) În baza art. 8 din Tratat, Înalta Autoritate [Comisia] nu este
chematĉ decât sĉ aplice dreptul ComunitĉƜii [CECO];

