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Urmăriți @EUCourtPress  

Toate orele sunt 9:30, 

dacă nu e specificat 

altceva.  

Nu uitați să verificați 

agenda de pe site-ul 

nostru pentru detalii 

despre alte cazuri. 

Între 29 octombrie și 2 

noiembrie este  vacanță 

judiciară. Prin urmare, 

nu vor fi audieri, nu vor 

fi pronunțate hotărâri și 

nu vor fi prezentate 

concluzii. 
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 Marți, 6 noiembrie  

Hotărâre în cauzele C-569/16 Bauer și C-570/16 

Willmeroth 

Dreptul la compensație financiară a moștenitorului unui lucrător 

care a decedat în timpul raportului de muncă 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Soții defuncți ai doamnei Bauer și doamnei Broßonn erau angajați 

de orașul Wuppertal (Germania) și, respectiv, de domnul 

Willmeroth. Întrucât defuncții nu și-au luat toate concediile anuale 

plătite, doamna Bauer și doamna Broßonn, în calitate de 

beneficiari unici, i-au cerut foștilor angajatori ai soților lor 

compensații financiare pentru acele zile. Întrucât orașul Wuppertal 

și domnul Willmeroth au refuzat să plătească această 

compensație, doamna Bauer și doamna Broßonn s-au adresat 

instanțelor germane pentru litigii de muncă. 

Bundesarbeitsgericht (Curtea Federală pentru Litigii de Muncă, 

Germania), sesizat de aceste litigii, a solicitat Curții de Justiție a 

Uniunii Europene să interpreteze în acest context legislația UE 

potrivit căreia fiecare lucrător are dreptul la concediu anual plătit 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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timp de cel puțin patru săptămâni. Acest drept poate fi înlocuit 

numai cu compensații financiare în cazul încetării raportului de 

muncă. 

Documente de referință

 

 Marți, 6 noiembrie 

Hotărâre în cauza C-619/16 Kreuziger  

Compensație financiară pentru concediu nerealizat 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Domnul Kreuziger a efectuat un stagiu de practica la Landul 

Berlin. În ultimele luni ale acestui stagiu s-a abținut să își ia 

concediul anual plătit. După terminarea stagiului, a cerut 

compensații financiare pentru zilele de concediu nerealizate, pe 

care Landul le-a refuzat. Dl Kreuziger a contestat apoi acest refuz 

în fața instanțelor administrative germane. 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Înalta Curte 

Administrativă din Berlin-Brandenburg, Germania) se întreabă 

dacă legislația Uniunii interzice normele naționale care prevăd 

pierderea concediilor anuale plătite nerealizate și pierderea 

compensației financiare în cazul în care o cerere de concediu nu a 

fost făcută de un lucrător înainte de încetarea raportului de 

muncă. 

Documente de referință

 

 

 Marți, 6 noiembrie 

Hotărâre în cauza C-622/16 P Scuola Elementare Maria 

Montessori contra Commisia Europeană 

Scutirea impozitului municipal pe proprietăți imobiliare acordată 

de un Stat Membru entităților necomerciale 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Printr-o decizie din 19 decembrie 2012, Comisia Europeană a 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-569/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-569/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-619/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-619/16
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constatat că scutirea impozitului municipal pe proprietate 

imobiliară acordată de Italia entităților necomerciale (cum ar fi 

instituțiilor ecleziastice sau religioase) care exercită, în clădirile 

deținute, anumite activități (cum ar fi activitățile școlare sau de 

cazare) a constituit ajutor de stat ilegal. Cu toate acestea, Comisia 

nu a ordonat recuperarea taxei, considerând că este absolut 

imposibilă. În plus, Comisia a considerat că scutirea fiscală 

prevăzută de noul regim fiscal aplicabil în Italia începând cu 1 

ianuarie 2012 nu constituie ajutor de stat. 

Instituția privată de învățământ Scuola Elementare Maria 

Montessori și domnul Pietro Ferracci, proprietarul unui local care 

oferă cazare și mic dejun, au solicitat Curții de Justiție a Uniunii 

Europene să anuleze această decizie a Comisiei. Aceștia au 

susținut, inter alia, că decizia i-a pus într-un dezavantaj 

concurențial în raport cu entitățile ecleziastice sau religioase din 

apropiere care desfășurau activități similare cu ale lor și care ar 

putea beneficia de scutirile fiscale în cauză. 

Printr-o hotărâre din 15 septembrie 2016, Tribunalul Uniunii 

Europene a respins ca nefondate apelurile. 

Montessori și Comisia au formulat recurs împotriva acestor 

hotărâri. 

Documente de referință

 

 Miercuri, 7 noiembrie  

Hotărâre în cauza C-171/17 Comisia Europeană contra 

Ungaria  

Reglementare națională care introduce un sistem național de plată 

mobilă 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

În Ungaria, începând cu 1 iulie 2014, Nemzeti Mobilfizetési . – care 

este deținută în totalitate de Magyar Fejlesztési Bank și, prin 

intermediul acesteia, de statul maghiar – asigură exploatarea 

sistemului național de plată mobilă, la care este obligatorie recurgerea 

pentru serviciile de parcare publică, punerea la dispoziție a rețelei 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-622/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-622/16
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rutiere în scopul circulației, transportul de persoane de către o 

întreprindere de stat și celelalte servicii oferite de către un organism 

de stat.  

În opinia Comisiei, introducerea sistemului național de plată mobilă și 

drepturile exclusive acordate în favoarea Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 

împiedică accesul întreprinderilor (maghiare și străine) la piața de gros 

a plății mobile (cu alte cuvinte la piața serviciilor furnizate altor 

revânzători prestatori de plată mobilă prin intermediul unor contracte 

încheiate cu furnizorii de servicii de parking sau de alte servicii 

publice), care anterior era deschisă concurenței.  

Comisia consideră că acest sistem este contrar legislației UE. Aceasta a     

sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene în această privință. 

 Documente de referință

 

  

 Joi, 8 noiembrie                                                                              

Hotărâre în cauza C-495/17 Cartrans Spedition 

Documente justificative pentru scutirea de TVA  

Tribunalul Prahova a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

pentru a afla dacă dispozițiile naționale care îi impun unei persoane 

impozabile să prezinte anumite documente specifice în scopul de a 

obține scutirea de TVA pentru prestarea de servicii (care includ 

transportul) în cazul în care acestea sunt legate direct de exportul de 

bunuri în afara teritoriului Uniunii Europene sunt compatibile cu 

Directiva TVA.  

În cazul în care asemenea bunuri sunt transportate sub acoperirea 

unui carnet de transport rutier internațional în conformitate cu 

sistemul prevăzut de Convenția vamală privind transportul 

internațional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR, Tribunalul 

Prahova solicită să se stabilească dacă asemenea documente constituie 

dovezi care demonstrează că bunurile respective au fost exportate 

efectiv. 

 Documente de referință

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-171/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-171/17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=ro
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-495/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-495/17
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

Joi, 8 noiembrie                          

Hotărâre în cauza T-544/13 Dyson contra Comisia 

Europeană 

Etichetarea energetică a aspiratoarelor 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Începând cu 1 septembrie 2014, toate aspiratoarele vândute în 

Uniunea Europeană sunt supuse etichetării energetice, ale cărei detalii 

au fost specificate de Comisie într-un regulament care completează 

Directiva privind etichetarea energetică. Etichetarea urmărește, în 

special, informarea consumatorilor cu privire la nivelul de eficiență 

energetică și de performanță de curățare a aspiratorului. Regulamentul 

nu prevede testarea aspiratoarelor cu recipientul de praf umplut. 

Dyson Ltd comercializează aspiratoarele care funcționează fără sac de 

praf. Dyson susține că regulamentul va induce în eroare consumatorii 

cu privire la eficiența energetică a aspiratoarelor, deoarece 

performanța nu este măsurată „în timpul utilizării", ci numai cu un 

rezervor gol. Potrivit lui Dyson, prin urmare, Comisia a aplicat în mod 

greșit, prin adoptarea regulamentului, un element esențial al directivei 

care prevede că metoda de calcul a performanței energetice a 

aspiratoarelor reflectă condițiile normale de utilizare. 

Dyson a cerut Tribunalului să anuleze acordul. Acesta, printr-o 

hotărâre din 11 noiembrie 2015, a respins recursul. Dyson a introdus 

un apel pe care Curtea de Justiție l-a admis prin hotărârea sa din 11 

mai 2017. Curtea a remis cauza Tribunalului pentru a se pronunța 

asupra argumentelor lui Dyson. 

 

Documente de referință 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-544/13
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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 

Curtea. 

 

Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene 

Luxemburg L-2925 

» curia.europa.eu 
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