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 Marți, 13 noiembrie  

Hotărâre în cauza C-33/17 Čepelnik 

Suspendarea plăților și plata garanției pentru eventuala amendă 

aplicată prestatorului de servicii 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Čepelnik este o societate cu răspundere limitată înființată în Slovenia. 

Aceasta a oferit domnului Vavti servicii în sectorul construcțiilor în 

valoare de 12 200 EUR. Serviciile au fost efectuate la o casă deținută 

de domnul Vavti, situată în Austria, lângă granița cu Slovenia, prin 

detașarea lucrătorilor. Dl Vavti a efectuat o plată în avans către 

Cepelnik în valoare de 7 000 EUR. 

În 2016, poliția austriacă de finanțe a efectuat o inspecție la șantier și 

a acuzat societatea Čepelnik de săvârșirea a două infracțiuni 

administrative. În primul rând, pentru doi lucrători detașați, Čepelnik 

nu a furnizat o notificare corectă despre începerea muncii în temeiul 

Legii privind adaptarea legii privind contractele de muncă (AVRAG). În 

al doilea rând, Čepelnik nu a întocmit documente salariale pentru 

patru lucrători detașați în limba germană. Imediat după inspecție, 

poliția financiară a solicitat domnului Vavti suspendarea plăților și a 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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solicitat autorității administrative competente, Bezirksmannschaft 

Völkermarkt (Autoritatea administrativă districtuală din Völkermarkt, 

denumită în continuare "BHM Völkermarkt", Austria), să ofere o 

garanție. Această garanție era destinată să asigure plata oricărei 

amenzi care putea fi dispusă în cadrul procedurii care urma să fie 

introdusă împotriva societății Čepelnik pe baza rezultatelor inspecției. 

Poliția de Finanțe a solicitat ca garanția să fie stabilită la o sumă egală 

cu soldul restant, și anume 5 200 EUR. 

Au fost inițiate acțiuni împotriva societății Čepelnik cu privire la 

presupusele infracțiuni administrative. Prin hotărârile din octombrie 

2016, lui Čepelnik i s-au aplicat două amenzi în valoare de 1 000 EUR 

și, respectiv, de 8 000 EUR, pentru că ar fi contravenit AVRAG. 

După finalizarea lucrării, societatea Čepelnik l-a taxat pe dl Vavti cu 5 

000 EUR pentru a rezolva soldul restant. Aceasta din urmă a refuzat 

plata, susținând că a plătit soldul restant lui BHM Völkermarkt, în 

conformitate cu decizia administrativă a acestei autorități. În 

consecință, Čepelnik a introdus o acțiune împotriva domnului Vavti 

pentru a recupera soldul restant. 

În acest context, Bezirksgericht Bleiburg (Bleiburg, Austria) a sesizat 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene. 

 

Documente de referință

 

 

 Marți, 13 noiembrie 

Hotărâre în cauza C-310/17 Levola Hengelo 

Protecția aromei unui produs 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Heksenkaas este o cremă de brânză creată în 2007 de un comerciant 

olandez de produse proaspete și legume. Drepturile de proprietate 

intelectuală pentru acest produs sunt în prezent deținute de Levola, o 

societate înregistrată în temeiul legislației olandeze. 

Începând cu 2014, Smilde, o societate constituită în temeiul legislației 

olandeze, produce un produs numit "Witte Wievenkaas" pentru un lanț 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-33/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-33/17
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de supermarketuri din Țările de Jos. 

Având în vedere că producția și vânzarea de "Witte Wievenkaas" i-au 

încălcat dreptul de autor asupra aromelor Heksenkaas, Levola a cerut 

instanțelor olandeze să ordone întreprinderii Smilde să întrerupă 

producția și vânzarea acestui produs. Levola afirmă în primul rând că 

aroma "Heksenkaas" este o lucrare protejată prin dreptul de autor și, în 

al doilea rând, că aroma "Witte Wievenkaas" este o reproducere a 

acestei lucrări. 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Curtea de Apel, Arnhem-Leuvarde, 

Olanda) solicită Curții de Justiție a Uniunii Europene să stabilească 

dacă aroma unui produs alimentar este eligibilă pentru protecție în 

temeiul Directivei privind drepturile de autor. 

 

Documente de referință

 

 

 

 Miercuri, 14 noiembrie  

Hotărâre în cauza C-93/17 Comisia Europeană împotriva 

Greciei 

Ajutor de stat 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Ellinika Nafpigeia AE (denumită în continuare "ENAE"), care conduce un 

șantier naval civil și militar în Skaramagkas (Grecia), este specializată 

în construcția navelor militare. După ce a fost lichidată, ENAE a fost 

achiziționată în 1985 de Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptixeos AE 

(denumită în continuare "ETVA"), o bancă de stat din Grecia. ENAE a 

fost privatizată în 2001 și achiziționată în 2005 de ThyssenKrupp AG. 

Aceasta a trecut-o sub controlul companiei Abu Dhabi Mar LLC, care a 

cumpărat 75,1% din acțiunile ENAE deținute de ThyssenKrupp în 2009. 

În anii 1996-2003, Grecia a luat măsuri în favoarea ENAE (injecții de 

capital, garanții și împrumuturi), subiectul mai multor decizii ale 

Consiliului European și ale Comisiei Europene. În 2008, Comisia a 

adoptat o decizie conform căreia aceste măsuri erau ajutoare de stat 

incompatibile cu piața internă și trebuiau recuperate imediat numai din 

partea civilă a activelor ENAE, deoarece acestea au beneficiat exclusiv 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-310/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-310/17
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de activitățile civile ale acestei societăți. 

 

Grecia a susținut că recuperarea integrală a ajutorului ar putea duce la 

falimentul ENAE și ar putea afecta activitățile sale militare, amenințând 

să submineze securitatea statului. Pentru a evita o astfel de 

eventualitate, Comisia, Grecia și ENAE au ajuns la un acord potrivit 

căruia decizia din 2008 ar fi considerată ca fiind corect implementată, 

sub rezerva unei serii de angajamente din partea ENAE și Greciei. În 

termen de șase luni de la acceptarea de către Comisie a listei 

angajamentelor, Grecia a fost obligată să furnizeze Comisiei dovezi că 

aceste angajamente au fost respectate și să o informeze anual cu 

privire la progresul recuperării. 

 

Considerând că Grecia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în 

temeiul deciziei din 2008, Comisia a introdus o acțiune împotriva 

acestui stat membru în 2010 în fața Curții de Justiție a Uniunii 

Europene. Prin hotărârea din 28 iunie 2012, Curtea a declarat că Grecia 

nu și-a îndeplinit obligațiile. 

 

Având în vedere faptul că Grecia încă nu a respectat hotărârea din 

2012, Comisia a decis să introducă în 2017 o nouă acțiune privind 

încălcarea dreptului comunitar împotriva acestui stat membru. 

 

Documente de referință

 

 

 Miercuri, 14 noiembrie 

Concluzii în cauza C-630/17 Anica Milivojević 

Nulitatea contractelor de credit cu aspecte internaționale 

 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii 

 

În 2007, doamna Anica Milivojević, cetățean croat, a încheiat cu 

Raiffeisenbank, care are sediul în Austria și care operează printr-o 

rețea de reprezentanți, un contract de împrumut.  

 

În 2015, ea a inițiat o acțiune împotriva Raiffeisenbank, solicitând 

declararea nulității contractului de împrumut și a altor acte juridice 

conexe. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-93/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-93/17
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Opciinski Sud u Rijeci (Tribunalul Municipal din Rijeka, Croația) a 

încheiat procesul în iulie 2017, dar l-a redeschis în august 2017 ca 

urmare a intrării în vigoare a unei legi naționale din 14 iulie 2017 care 

ar putea fi aplicabilă acțiunii principale. 

 

Guvernul croat a declarat într-un aviz din 25 mai 2017 că proiectul de 

lege din 14 iulie 2017 ar trebui să poată intra în vigoare retroactiv, 

având în vedere că scopul măsurii nu a putut fi atins în niciun mod. 

Legea prevede nulitatea contractelor de împrumut și a altor acte 

juridice care se bazează pe contractele de împrumut încheiate între un 

debitor croat și un creditor străin care nu deține autorizațiile necesare 

din partea autorităților competente din Croația. 

 

Općinski Sud u Rijeci indică faptul că din Avizul Guvernului Republicii 

Croația nu reiese că există o protecție a drepturilor doamnei Milivojević 

(cum ar fi dreptul consumatorilor de a primi informații sau dreptul de a 

fi informați, drepturi protejate împotriva tranzacțiilor necinstite) care 

ar putea fi recunoscute în legislația UE ca o excepție de la libertatea de 

a presta servicii. Contractele în cauză sunt cele încheiate în perioada 

2000-2010. După această perioadă, Croația a aderat la Uniunea 

Europeană, permițând temporar instituțiilor de credit străine să 

furnizeze servicii financiare fără permisiunea Băncii Naționale a 

Croației. 

 

Općinski Sud u Rijeci afirmă că, prin declararea nulității contractelor de 

împrumut și a altor acte juridice conexe, Raiffeisenbank este, în 

continuare, împiedicată să furnizeze servicii financiare. Prin urmare, 

solicită Curții de Justiție a Uniunii Europene să stabilească dacă acest 

lucru este contrar libertății de a presta servicii pe piața internă a UE și, 

eventual, liberei circulații a capitalurilor. 

 

Documente de referință

 

 

 Miercuri, 14 noiembrie 

Hotărâre în cauza C-342/17 Memoria & Dall'Antonia 

Conservarea urnelor funerare 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-630/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-630/17
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Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Potrivit unei reglementări municipale a orașului italian Padova, urnele 

care conțin cenușa unui membru decedat al familiei pot fi ținute acasă 

sau pot fi instalate în spațiile de odihnă ale unui cimitir municipal. 

Operatorii comerciali nu au voie să furnizeze serviciul de păstrare a 

urnelor.  

 

Această reglementare comună a intrat în vigoare la scurt timp după ce 

compania italiană Memoria a deschis în Padova mai multe cinerarii 

pentru a furniza astfel de servicii. Memoria și unul dintre potențialii 

clienți contestă reglementarea municipală în fața unei instanțe italiene, 

argumentând că aceasta este contrară libertății de stabilire și libertății 

de a presta servicii. Curtea italiană a transmis această întrebare Curții 

de Justiție a Uniunii Europene. 

 

Documente de referință

 

 

 Joi, 15 noiembrie                                                      

Hotărâre în cauza Case C-308/17 Kuhn  

Condiții de cumpărare a unei obligațiuni guvernamentale 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Domnul Kuhn, cetățean austriac, a cumpărat, printr-o bancă austriacă, 

obligațiuni de stat emise de Grecia având o valoare nominală de 35 

000 EUR. Obligațiunile de stat în cauză sunt titluri la purtător care, în 

conformitate cu condițiile aplicabile acestora, conferă titularului 

dreptul la rambursarea capitalului investit la scadență și la plata 

dobânzii. 

În 2012, Grecia a introdus o legislație pentru conversia anumitor 

obligațiuni. Prin urmare, obligațiunile guvernamentale ale domnului 

Kuhn au fost convertite obligatoriu pentru noi titluri de stat cu o 

valoare nominală mai mică. 

Dl Kuhn a introdus o acțiune împotriva Greciei în fața instanțelor 

austriece pentru a obține executarea condițiilor inițiale de împrumut 

sau a unei indemnizații. Grecia susține că instanțele austriece nu au 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-342/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-342/17
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jurisdicție internațională pentru a se pronunța asupra cauzei. 

Oberster Gerichtshof (Austria) (Curtea Supremă a Austriei) solicită 

Curții de Justiție să interpreteze Regulamentul Bruxelles I privind 

competența judiciară în materie civilă și comercială. În temeiul 

regulamentului, norma generală privind competența este că instanțele 

din statul membru în care are domiciliul pârâtul au competență. Cu 

toate acestea, regulamentul prevede o normă de competență specială 

în materie contractuală. Această normă prevede că, în materie de 

contract, o persoană cu domiciliul într-un stat membru poate fi 

acționată în justiție în statul membru în care are loc locul de 

îndeplinire a obligației contractuale. Domnul Kuhn susține că, până la 

data transformării obligatorii, Grecia a plătit o dobândă în contul său 

unei bănci din Austria și, prin urmare, instanțele austriece au 

jurisdicție. 

 

Documente de referință

 

 

 Joi, 15 noiembrie                                                      

Hotărâre în cauza C-330/17 Verbraucherzentrale Baden-

Württemberg  

Obligația de a indica tarifele pentru pasageri în euro sau în moneda 

națională 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Un client din Germania a rezervat pe site-ul www.germanwings.de, 

operat de compania germană Germanwings, un zbor de la Londra 

(Regatul Unit) la Stuttgart (Germania). Tariful pentru acest zbor a fost 

indicat numai în lire sterline. Având în vedere că această practică 

constituia un comportament inechitabil și că tarifele pentru acest zbor 

urmau să fie citate în euro, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 

(Asociația consumatorilor din Baden-Württemberg, Germania), 

informată de acel client, a introdus în fața instanțelor germane o 

acțiune împotriva Germanwings pentru a opri această practică. 

În acest context, Bundesgerichtshof (Germania) a decis să solicite 

Curții de Justiție interpretarea unui regulament UE care impune 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-308/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-308/17
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operatorilor de transport aerian, atunci când oferă servicii aeriene de 

pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru, să precizeze în 

orice moment prețul final de plătit. Bundesgerichtshof urmărește, în 

special, să verifice dacă, atunci când indică tariful pentru transportul 

pasagerilor, precum și condițiile de aplicare a acestuia (inclusiv 

remunerația și condițiile oferite agenției și alte servicii auxiliare), 

transportatorii aerieni pot, atunci când nu exprimă astfel de tarife în 

euro, să indice orice monedă națională la alegerea lor. 

 

Documente de referință

 

 Marți, 20 noiembrie                                                                        

Hotărâre în cauza C-147/17 Sindicatul Familia Constanța 

și alții  

Noțiunea de lucrător – Asistenți maternali  

Reclamanții din cauza principală, reprezentați de Sindicatul Familia 

Constanța, sunt angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Constanța, în funcția de asistent maternal. Aceștia 

îngrijesc copii aflați în plasament, desfășurându-și activitatea în 

locuința proprie 24 de ore din 24, inclusiv în perioadele de repaus 

săptămânal și în zilele de sărbători legale. 

Asistenții maternali au obligația de a supraveghea și îngriji continuu 

copiii aflați în plasament, cu excepția perioadelor în care se află la 

școală. În mod specific, asistenții maternali trebuie să asigure 

continuitatea îngrijirii copiilor, chiar și în perioada efectuării 

concediului legal de odihnă, cu excepția cazului când separarea de 

copii pentru această perioadă este autorizată de autoritatea 

competentă. 

Asistenții maternali solicită, pe de o parte, plăți suplimentare 

reprezentând sporul de 100 % din salariul de bază pentru munca 

prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în 

celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu 

se lucrează. Pe de altă parte, aceștia solicită compensații pecuniare 

pentru concediul neefectuat.  

Instanța de trimitere urmărește să înțeleagă dacă activitatea de adopție 

parentală intră în domeniul de aplicare al directivei 2003/88 care 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-330/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-330/17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088&from=RO
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stabilește norme referitoare la timpul de lucru. În acest caz, instanța 

de trimitere a adresat o serie de întrebări suplimentare Curții de 

Justiție, în special cu privire la posibilitatea ca un stat membru să facă 

derogări de la dispozițiile directivei în circumstanțele specifice ale 

prezentei cauze. 

 Documente de referință

 

 

 Miercuri, 21 noiembrie                                                      

Hotărâre în cauza C-29/17 Novartis Farma  

Specialități farmaceutice - utilizarea în afara etichetei a unui 

medicament 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Roche Italia (Roche) deține o autorizație de introducere pe piață pentru 

Avastin, un medicament biotehnologic pentru tratamentul anumitor 

tipuri de cancer. Cu toate acestea, Avastin este frecvent prescris pentru 

tratamentul bolilor oculare, mai ales în ceea ce privește tratarea 

degenerescenţei maculare legate de vârstă, deși autorizația de 

introducere pe piață nu le acoperă. Pentru această utilizare 

oftalmologică, Avastin trebuie extras din flaconul original și distribuit 

în seringi intravitroase. 

 

În anul 2014, Agenzia italiana del farmaco (AIFA) enumera Avastin pe 

lista medicamentelor rambursate de Servizio Sanitario Nazionale 

(Serviciul Național de Sănătate, Italia „SSN"). Prin urmare, reambalarea 

Avastin trebuie efectuată de farmacii autorizate. În plus, pacienții 

cărora spitalele le administrează acest medicament reambalat trebuie 

să primească informații adecvate, inclusiv despre disponibilitatea 

alternativelor terapeutice. 

 

În ceea ce privește alternativele terapeutice, Lucentis este autorizat în 

mod specific pentru tratamentul degenerescenţei maculare legate de 

vârstă. Acest medicament comercializat de compania Novartis Farma 

(Novartis) este rambursat de către SSN, dar prețul său este semnificativ 

mai mare decât cel al lui Avastin. 

 

Novartis, considerând că deciziile AIFA favorizează utilizarea Avastin în 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-147/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-147/17
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condiții care nu îndeplinesc condițiile autorizației de introducere pe 

piață, a contestat aceste decizii în instanțele italiene. 

 

În acest context, Consiglio di Stato (Consiliul de Stat, Italia) solicită 

Curții de Justiție să stabilească dacă normele naționale care prevăd 

condițiile de utilizare în afara etichetei a Avastin sunt compatibile cu 

legislația UE. 

 

Documente de referință

 

 Miercuri, 21 noiembrie                                                      

Concluzii  în cauza C-563/17  Associação Peço a Palavra și 

alții 

Reglementare națională care instituie drept criteriu de selecție cerința 

de a menține și dezvolta actualul sediu național 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii  

 

Curtea Administrativă Supremă (Portugalia) solicită Curții de Justiție a 

Uniunii Europene să se pronunțe cu privire la compatibilitatea cu 

legislația UE a anumitor cerințe incluse în specificațiile procedurii de 

privatizare a Transportes Aéreos de Portugal, efectuată în anul 2015. 

 

În mod specific, aceste cerințe privesc obligația de a menține în 

Portugalia sediul și conducerea efectivă a societății, capacitatea de 

asumare a obligațiilor de serviciu public, precum și angajamentul de a 

menține și dezvolta centrul național de operațiuni. 

 

Documente de referință

 

 

 Miercuri, 21 noiembrie                                                                                                           

Hotărâre în cauza C-664/16 Vădan 

Dreptul de deducere a taxei achitate în amonte – Lipsa facturilor  

 

În împrejurările din procedura principală, chestiunea principală care 

este prezentată Curții de Justiție a Uniunii europene spre analiză este 

dacă dreptul de deducere a TVA-ului care a fost achitat în amonte, 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-29/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-29/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-563/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-563/17
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astfel cum este prevăzut de Directiva TVA (2006/112/CE), poate fi 

refuzat de o autoritate fiscală națională în cazul în care contribuabilul 

nu îi furnizează acesteia nicio factură. 

 

Curtea de Apel Alba Iulia (România) consideră că aceasta presupune 

interpretarea dreptului de deducere a taxei achitate în avans, astfel 

cum este prevăzut în Directiva TVA, precum și analiza principiilor 

proporționalității și neutralității TVA-ului. În plus, instanța de trimitere 

se întreabă dacă, în situația de fapt din procedura principală, dreptul 

Uniunii în materie de TVA permite, în lipsa facturilor, o metodă de 

evaluare indirectă prin intermediul unui expert desemnat de instanță 

pentru determinarea dreptului de deducere.  

 

Documente de referință

 

 

 Miercuri, 21 noiembrie                                                                   

Hotărâre în cauza C-619/17 de Diego Porras 

Compensație pentru încetarea unui contract de muncă 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Dna de Porras a fost angajată, începând din februarie 2003, sub 

incidența mai multor contracte de muncă provizorii, în calitate de 

secretar în diverse departamente în subordinea Ministerului Apărării. 

Ultimul contract interimar de muncă, încheiat la 17 august 2005, este 

pentru înlocuirea doamnei Mayoral Fernandez. 

 

Printr-o scrisoare din 13 septembrie 2012, doamna de Diego Porras a 

fost convocată să semneze rezilierea contractului său de muncă cu 

efect de la 30 septembrie 2012 pentru a permite reintegrarea doamnei 

Mayoral Fernández în postul său din 1 octombrie 2012. 

 

În 2016, Curtea de Justiție a hotărât că lucrătorii cu contract pe durată 

determinată au dreptul de a contracta compensații pentru încetarea 

contractului de muncă în același mod ca și lucrătorii permanenți (a se 

vedea hotărârea în cauza C-596/14). 

 

În speță, Tribunalul Superior de Justiție de Madrid solicită Curții de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=RO
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-664/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-664/16
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=63A4E3156FE91C06A1EF85FC0507709A?text=&docid=183301&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2113113
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Justiție a Uniunii Europene o clarificare cu privire la elementele de 

comparație care trebuie luate în considerare pentru a stabili dreptul la 

despăgubiri pentru lucrătorii cu contracte pe durată determinată. 

 

 

Documente de referință

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-619/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-619/17
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 Joi, 15 noiembrie                                                      

Hotărâre în cauzele T-207/10 Deutsche Telekom /, T-

227/10 Banco Santander /, T 239/11 Sigma Alimentos 

Exterior /, T 405/11 Axa Mediterranean /, T 406/11 

Prosegur Compañía de Seguridad /, T 219/10 RENV World 

Duty Free Group / and T 399/11 RENV Banco Santander 

and Santusa / Comisia Europeană 

Regimul fiscal spaniol care permite deducerea participațiilor în 

societăți străine 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Prin două hotărâri din 7 noiembrie 2014 în cauzele T-219/10 și 

T-399/11, Tribunalul a anulat deciziile Comisiei Europene prin care 

declarase că regimul fiscal spaniol care permite deducerea 

participațiilor la societăți străine este incompatibilă cu piața internă.  

 

Potrivit Tribunalului, Comisia nu a reușit să stabilească caracterul 

selectiv al acestui regim (a se vedea comunicatul de presă nr. 145/14). 

 

În cadrul recursului formulat de Comisie, Curtea de Justiție, la 21 

decembrie 2016 a trimis cauzele înapoi Tribunalului. Potrivit Curții de 

Justiție, Tribunalul nu a aplicat în mod corect condiția referitoare la 

selectivitatea ajutorului de stat (care impunea Tribunalului să 

stabilească dacă Comisia a stabilit că sistemul spaniol era 

discriminatoriu – a se vedea comunicatul de presă nr. 139/16). 

 

Tribunalul va stabili noi hotărâri în aceste două cauze, precum și într-

o serie de alte cauze privind aceleași decizii ale Comisiei. 

 

 Documente de referință pentru cauza T-207/10 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-11/cp140145en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160139en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-207/10
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 Documente de referință pentru cauza T-227/10 

 Documente de referință pentru cauza T-239/11 

 Documente de referință pentru cauza T-405/11 

 Documente de referință pentru cauza T-406/11 

 Documente de referință pentru cauza T-219/10 

 Documente de referință pentru cauza T-399/11 

 

Joi, 22 noiembrie 

Hotărâri în cauzele T-274/16 Saleh Thabet / Consiliul UE 

și T-275/16 Mubarak și alții / Consiliul UE 

Măsuri restrictive luate în contextul situației din Egipt 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste hotărâri 

În 2011, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie de înghețare a 

tuturor fondurilor și resurselor economice ale lui Mubarak, fost 

președinte al Republicii Arabe Egipt, și doamne Saleh Thabet, soția sa, 

ca persoane care fac obiectul unei proceduri judiciare de către 

autoritățile egiptene în ceea ce privește delapidarea fondurilor de stat 

pe baza Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției. 

 

În aceste două cauze, M Mubarak și doamna Saleh Thabet solicită 

anularea deciziei Consiliului privind aceste măsuri restrictive. 

 

 

 Documente de referință pentru cauza T-274/16 

 Documente de referință pentru cauza T-275/16 

 

 

 

     

 

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 
 

     
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-227/10
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-239/11
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-405/11
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-406/11
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-219/10
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-399/11
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-274/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-275/16
http://curia.europa.eu/
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