
1 

 

 

  
 
 
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene  

Newsletter 

28 Ianuarie 2019 – 8 Februarie 2019 

 

 

 Contact: 

Corina Gabriela 

SOCOLIUC 

+352 4303 4293 

Delia Loredana CARTIS 

+352 4303 2062 

 

 

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. 

 

 

 

 

Curtea de Justiție 

 
    

 

 

 

 

  

 

 Marți, 29 ianuarie                                                  

Concluzii în Avizul 1/17 CETA UE-Canada 

 Aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene la 

exercitarea de către Uniune a competenței sale de a încheia acorduri 

internaționale 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii  

 

La 30 octombrie 2016, Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și 

statele membre, pe de altă parte, au semnat la Bruxelles Acordul 

Economic și Comercial Cuprinzător (CETA). 

Prezenta cauză se referă la cererea de aviz prezentată Curții în 

septembrie 2017 de către Belgia, în temeiul articolului 218 alineatul 11 

din TFUE. 

Cererea de aviz vizează, în special, secțiunea F din capitolul 8 din 

CETA, care urmărește să furnizeze o soluționare a litigiilor dintre 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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investitori și state (ISDS), ce prevede crearea unui Tribunal, a unei 

instanțe de apel, precum și, pe termen lung, a unei instanțe 

multilaterale de investiții și a unui mecanism de recurs în legătură cu 

aceasta, care ar pune capăt funcționării primelor instanțe. 

Belgia a sesizat Curtea pentru a afla dacă această secțiune este 

compatibilă cu legislația UE, în special cu Carta drepturilor 

fundamentale. 

 

 Documente de referință 

 

 Miercuri, 30 ianuarie                                                  

Hotărâre în cauza C-220/17 Planta Tabak  

Interzicerea produselor din tutun aromatizate  

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Planta Tabak, o afacere de familie care produce și distribuie produse 

din tutun cu o specialitate - fabricarea de tutun diversificat și 

aromatizat - a introdus o acțiune în fața tribunalelor germane, 

solicitând declararea faptului că o serie de prevederi ale legislației 

germane adoptate în vederea transpunerii Directivei 2014/40, privind 

fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor conexe, 

nu se aplică propriilor produse din tutun. Directiva se referă, în special, 

la interzicerea introducerii pe piață a produselor din tutun aromatizate 

și a cerințelor de etichetare și ambalare. 

Sesizată de litigiu, Verwaltungsgericht Berlin (Curtea Administrativă de 

la Berlin) îi adresează o serie de întrebări Curții de Justiție a Uniunii 

Europene în această privință. 

 Documente de referință 

 

 Joi, 31 ianuarie                                                  

Concluzii în cauza C-55/18 CCOO   

Organizarea timpului de lucru - Directiva 2003/88/CE - Durata 

maximă a săptămânii de lucru 

http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B1%3B17%3BAVIS%3B1%3BP%3B1%3BC2017%2F0001%2FP%2F1&oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=1%252F17&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=en&avg=&cid=8851191
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B1%3B17%3BAVIS%3B1%3BP%3B1%3BC2017%2F0001%2FP%2F1&oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=1%252F17&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=en&avg=&cid=8851191
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0040&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-220/17
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Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii  

Audiencia Nacional (Înalta Curte Naţională din Spania) a sesizat Curtea 

de Justiție a Uniunii Europene pentru a afla dacă Deutsche Bank SAE 

este obligată să creeze un sistem de înregistrare a timpului de lucru 

zilnic al angajaților Deutsche Bank, permițând astfel verificarea 

respectării timpului de muncă convenit atât în cadrul convenției 

colective sectoriale, cât și în acordurile aplicabile la nivel de 

întreprindere. 

 

 Documente de referință 

 

 Joi, 31 ianuarie                                                                                                      

Pledoarii în cauza C-291/18 Grup Servicii Petroliere    

Noțiunea de „nave" - Domeniu de aplicare - Refuzul scutirii  de TVA 

Societatea Grup Servicii Petroliere S.A. a livrat în luna mai 2008 trei 

platforme de foraj marin autoridicătoare, aflate în apele teritoriale ale 

României sub contracte de operare (foraj). Aceste platforme au fost 

vândute către cumpărători (părţi afiliate) situaţi în alte state membre, 

predarea lor fizică având loc la o dată ulterioară. 

La data de 23.05.2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (ANAF - 

DGAMC) a emis o decizie privind obligațiile fiscale suplimentare de 

plată stabilite de inspecția fiscală pentru persoane juridice prin care în 

sarcina societăţii Grup Servicii Petroliere S.A. a fost stabilită spre plată, 

între altele, suma de 42.585.422 lei reprezentând taxă pe valoarea 

adăugată, la care s-au adăugat 64.120.870 lei dobânzi/majorări de 

întârziere şi 6.387.83 lei penalităţi de întârziere aferente.  

Societatea Grup Servicii Petroliere a sesizat instanțele române pentru a 

obține anularea deciziei ANAF. Aceasta argumentează că, în 

conformitate cu legea națională și europeană, scutirea de TVA este 

aplicabilă în cazul navelor destinate navigaţiei şi utilizate pentru 

transport de călători sau activităţilor economice în largul mării, fiind 

nelegală restrângerea de către organele fiscale a scutirii doar la prima 

categorie de nave, ca efect al interpretării reţinute în decizia Comisiei 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-55/18
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fiscale centrale nr. 3/2015, care încalcă astfel dreptul Uniunii 

Europene.  

Curtea de Apel București, sesizată de acest litigiu, dorește să afle dacă, 

conform Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe 

valoarea adăugată, scutirea de la taxa pe valoarea adăugată se aplică în 

anumite condiţii livrării unei platforme de foraj marin autoridicătoare, 

respectiv dacă aceasta se încadrează în noţiunea de „navă” în înțelesul 

dreptului Uniunii Europene. 

 Documente de referință 

 

 Marți, 5 februarie                                                                                                  

Concluzii în cauza C-676/17 Călin   

Rambursarea unui impozit perceput cu încălcarea dreptului UE - Cerere 

de revizuire a unei hotărâri judecătorești definitive prin care se 

respinge rambursarea unei astfel de taxe - Termenul limită pentru 

depunerea cererii de revizuire 

Doamna Călin a trebuit să plătească o taxă de timbru pentru 

înregistrarea în România a unui autoturism second-hand importat din 

Germania. Considerând că taxa încalcă legislația UE, a introdus o 

acțiune în vederea rambursării sale. Acțiunea a fost respinsă. 

Neintroducând apel, această hotărâre a devenit astfel definitivă. 

Doamna Călin a solicitat, în două rânduri, revizuirea acestei hotărâri. 

Fiecare dintre aceste cereri s-a bazat pe o nouă hotărâre a Curții care 

constată că un impozit precum cel pe care trebuie să îl plătească a 

încălcat legislația UE. Prima solicitare a fost respinsă. A doua a fost 

admisă. Cu toate acestea, în cadrul recursului, hotărârea care a admis 

cererea a fost anulată. Bazându-se pe o interpretare a dreptului 

național, care a fost pronunțată în timp util de către Înalta Curte de 

Casație și Justiție, cererea de revizuire a fost considerată ca fiind 

înaintată cu întârziere. 

Prin noua cerere de revizuire, doamna Călin contestă în prezent 

această interpretare, precum și, într-un sens mai larg, procedura 

națională de revizuire. Ea consideră că acestea sunt incompatibile cu 

legislația UE deoarece, în practică, acestea fac imposibilă obținerea 

rambursării unei taxe care ulterior a fost declarată incompatibilă cu 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-291/18
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dreptul UE printr-o hotărâre a Curții. În aceste circumstanțe, Curtea de 

Apel Ploiești (Curtea de Apel Ploiești, România) a decis să solicite Curții 

de Justiție a Uniunii Europene să se pronunțe cu privire la 

compatibilitatea acestei interpretări cu dreptul Uniunii, și, în special  cu 

principiile securității juridice, echivalenței și eficacității. 

 Documente de referință 

 

 Miercuri, 6 februarie 

Concluzii în cauza C-591/17 Austria v Germania 

Situația în care proprietarii vehiculelor înmatriculate într-un stat 

beneficiază de o reducere a impozitului pe autovehicule  

 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii  

 

Austria a introdus un recurs împotriva Germaniei pentru încălcarea 

articolelor 18, 34, 56 și 92 din TFUE din cauza introducerii de către 

aceasta din urmă a unei taxe pentru autoturisme printr-o lege 

națională privind tarifele de utilizare a infrastructurii din 8 iunie 2015, 

acordând în același timp o scutire pentru proprietarii vehiculelor 

înmatriculate în Germania. 

 Documente de referință 

 

 Joi, 7 februarie                                                                                                                                                    

Hotărâre în cauza C-322/17 Bogatu 

Norme prioritare în caz de suprapunere - Noțiunea de „activitate 

salariată" 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Domnul Eugen Bogatu este un cetățean român stabilit în Irlanda din 

2003. După ce și-a pierdut locul de muncă în februarie 2009, acesta a 

primit un anumit număr de prestații sociale. În special, între 25 mai 

2010 și 4 ianuarie 2013, acesta a primit o indemnizație de șomaj cu 

caracter necontributiv (jobseeker’s allowance). În ianuarie 2015, i-au 

fost refuzate prestații familiale pentru copiii săi care au reședința în 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-676/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-591/17
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România pentru perioada în care a primit indemnizația de șomaj 

menționată, pentru motivul că, potrivit Minister for Social Protection 

(ministrul protecției sociale), nu se putea considera că domnul Bogatu 

desfășoară o activitate salariată în sensul articolului 67 din 

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de 

securitate socială. Prin urmare, în cadrul acțiunii sale formulate în fața 

High Court (Înalta Curte, Irlanda), domnul Bogatu a contestat o 

asemenea interpretare a domeniului de aplicare al noțiunii „activitate 

salariată”. 

Or, având în vedere că din dosar pare să reiasă că copiii domnului 

Bogatu dispun de asemenea de un drept la prestații familiale în temeiul 

legii române, problema stabilirii domeniului de aplicare al noțiunii de 

activitate salariată se ridică mai degrabă din perspectiva aplicării 

regulilor de prioritate în caz de cumul de drepturi la prestații familiale 

prevăzute la articolul 68 din Regulamentul nr. 883/2004. 

 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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