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 Joi, 7 martie 

Hotărâre în cauza C-420/16 P Izsák & Dabis contra Comisia 

Europeană 

Inițiativa cetățenească «Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor 

și menținerea culturilor regionale» prin care Comisia este invitată să 

prezinte o propunere legislativă de integrare a regiunilor cu minoritate 

națională în politica de coeziune a Uniunii  

 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

În prezenta cauză, domnii Balázs-Árpád Izsák și Attila Dabis solicită 

anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 10 mai 2016, 

Izsák și Dabis/Comisia (T-529/13), prin care acesta a respins acțiunea 

reclamanților având ca obiect anularea unei decizii a Comisiei din 25 

iulie 2013 privind cererea de înregistrare a propunerii de inițiativă 

cetățenească europeană denumită „Politica de coeziune pentru 

egalitatea regiunilor și menținerea culturilor regionale”, prezentată 

Comisiei Europene la 18 iunie 2013. 

Problema centrală care se ridică în cadrul prezentului recurs privește 

interpretarea motivului pe baza căruia Tribunalul a confirmat Decizia 

Comisiei de respingere a înregistrării propunerii de inițiativă 

cetățenească europeană, și anume că această inițiativă se află „vădit în 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea 

unei propuneri de act juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a 

tratatelor”, în sensul articolului 4 alineatul (2) litera (b) din 

Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească. 

Documente de referință

 

 Marți, 12 martie 

Hotărâre în cauza C-221/17 Tjebbes și alții 

 Pierderea naționalității unui stat membru 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

Dna Tjebbes, dna Koopman, dna Saleh Abady și dna Duboux au fiecare 

dublă cetățenie (olandeză, pe de o parte, și a unei țări terțe, pe de altă 

parte). Deoarece nu locuiesc în Țările de Jos, iar pașapoartele naționale 

au expirat, fiecare dintre acestea a depus câte o cerere pentru un 

pașaport olandez. 

Prin patru decizii separate, Ministerul Afacerilor Externe din Olanda a 

refuzat să proceseze cererile din cauza pierderii cetățeniei olandeze. 

De fapt, legislația olandeză prevede că un adult cu mai mult de o 

cetățenie care își are reședința principală în afara UE de mai mult de 

zece ani poate pierde cetățenia olandeză dacă nu acționează pentru a 

preveni acest lucru. 

Sesizat în aceste cauze, Raad van State (Consiliul de Stat, Țările de Jos) 

a întrebat Curtea de Justiție a Uniunii Europene dacă legislația olandeză 

este în conflict cu legislația UE, considerând că, în aceste cazuri, 

pierderea cetățeniei olandeze înseamnă și pierderea cetățeniei UE . 

Documente de referință

 

  

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-420/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-420/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-221/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-221/17
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 Marți, 12 martie 

Concluzii n cauza C-616/17 Blaise și alții 

Introducerea pe piață a produselor fitosanitare 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii 

Această cerere din partea Tribunalului Correctionnel de Foix se referă 

la procedurile depuse pentru a obține un echilibru adecvat între 

efectele negative și cele pozitive ale utilizării substanțelor chimice în 

protecția plantelor. 

Un număr de activiști în materie de mediu sunt acuzați de producerea 

de daune recipientelor cu produse erbicide (în special „Roundup") care 

conțin glifosați. În apărarea lor, aceștia susțin că produsele prezintă un 

risc potențial inacceptabil pentru sănătatea umană și pentru mediu și 

că procesul de aprobare al UE este defectuos și, prin urmare, ilegal. 

Documente de referință

 

 Joi, 14 martie 

Hotărâre în cauza C-118/17 Dunai 

Contractele de credit denominate în valută străină - Termenele 

necorespunzătoare declarate nule 

 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

Prezenta cauză se înscrie într-o serie de trimiteri preliminare care 

provin în principal de la instanțe maghiare privind interpretarea 

dispozițiilor Directivei 93/13/CEE  în cadrul unor litigii referitoare la 

validitatea clauzelor cuprinse în contractele de împrumut încheiate în 

monedă străină. 

Mai precis, prezenta cauză își are originea în adoptarea unei legislații 

naționale care, printre altele, a condus la declararea ca nule, în aceste 

contracte, a clauzelor care permiteau instituțiilor de credit să și 

stabilească propriile cursuri de cumpărare și de vânzare a valutei 

respective (desemnată ca „diferența dintre cursurile de schimb” sau 

„spread”). Această legislație prevede de asemenea că, deși o parte 

poate solicita instanței sesizate să înlăture aplicarea unor astfel de 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-616/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-616/17
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clauze, ea nu poate, în schimb, să îi solicite constatarea nevalidității 

contractului de împrumut încheiat în monedă străină în ansamblul său. 

Instanța de trimitere are îndoieli cu privire la validitatea acestei 

interdicții. Ea ridică problema dacă este în măsură, în special în temeiul 

protecției conferite de Directiva 93/13, să declare contractul de 

împrumut cu privire la care trebuie să se pronunțe în cadrul unei 

proceduri de executare silită nevalid în întregime, întrucât, în opinia sa, 

o asemenea posibilitate ar servi intereselor economice ale 

consumatorului. 

Prezenta cerere de decizie preliminară invită astfel Curtea, în linia unor 

cauze cu care Curtea a fost sesizată anterior , să furnizeze din nou 

anumite clarificări privind amploarea intervenției instanței în temeiul 

efectivității Directivei 93/13, în contextul foarte special al 

împrumuturilor încheiate în monedă străină. 

Documente de referință

 

 Joi, 14 martie 

Hotărâre în cauza C-399/17 Comisia Europeană contra 

Republica Cehă 

Transportul deșeurilor presupuse a fi periculoase din Republica Cehă în 

Polonia 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

În prezenta cauză, Curtea a fost sesizată pentru a stabili dacă 

Republica Cehă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1013/2006  (denumit în continuare 

„Regulamentul privind transferurile de deșeuri”). Mai precis, în speță se 

ridică problema dacă Republica Cehă a încălcat dispozițiile 

respectivului regulament prin refuzul de a prelua o substanță 

cunoscută sub denumirea TPS NOLO (sau Geobal) care fusese 

transferată în Polonia cu încălcarea formalităților impuse de 

Regulamentul privind transferurile de deșeuri. 

Problema astfel ridicată pune în discuție o serie de chestiuni: noțiunea 

largă și fluidă de deșeu definită în dreptul Uniunii, domeniul de 

aplicare al Regulamentului privind transferurile de deșeuri și cerințele 

pentru exercitarea unei acțiuni în temeiul articolului 258 TFUE. Toate 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-118/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-118/17
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acestea sunt aspecte care nu pot fi tratate cu ușurință. 

Constatarea inexistenței unei neîndepliniri a obligațiilor în prezenta 

cauză ar avea potențialul de a slăbi forța juridică și executorie a 

Regulamentului privind transferurile de deșeuri, care are ca obiect 

principal și componentă predominantă protecția mediului. Cu toate 

acestea, instanțele se ghidează, în primul rând, după principii 

procedurale care asigură un proces echitabil în fiecare caz în parte. 

Aceste principii nu pot fi sacrificate pentru a promova o cauză mai 

importantă, oricât de nobilă ar fi aceasta. 

 Documente de referință 

 

 Joi, 14 martie 

Hotărâre în cauza C-557/17 Y. Z. și alții 

Dreptul la reîntregirea familiei - Retragerea permisului de ședere al 

unui membru de familie al unui resortisant al unei țări terțe 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

În prezenta cauză, prin intermediul primei întrebări preliminare, Raad 

van State (Consiliul de Stat, Țările de Jos) urmărește să afle dacă 

permisul de ședere eliberat unui membru al familiei unui resortisant al 

unei țări terțe în conformitate cu Directiva 2003/86/CE a Consiliului 

din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei, 

dobândit în temeiul unor informații frauduloase furnizate de 

susținătorul reîntregirii, poate fi retras atunci când titularul său nu avea 

cunoștință de caracterul fraudulos al informațiilor menționate.  

În mod similar, prin intermediul celei de-a doua întrebări preliminare, 

instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă, pentru a pierde 

statutul de rezident pe termen lung, astfel cum rezultă din Directiva 

2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul 

resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung , este 

necesar ca titularul statutului respectiv să fi avut cunoștință de fraudă, 

pentru motivul că statutul menționat ar fi fost obținut în temeiul unor 

informații frauduloase.  

 Documente de referință 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-399/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-557/17
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 Joi, 14 martie 

Hotărâre în cauza C-449/17 Fahrschul-Akademie 

Sistemul comun de TVA - scutirea învățământului școlar sau universitar 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

A & G Fahrschul Akademie GmbH este o societate de drept german 

care exploatează o școală de conducători auto. În cursul exercițiului 

fiscal 2010, aceasta a supus la plata TVA-ului o tranzacție efectuată în 

cadrul activității sale. Cu toate acestea, prin scrisoarea din 22 

decembrie 2014, trimisă către Finanzamt Wolfenbüttel (administrația 

fiscală din Wolfenbüttel, Germania), a solicitat rectificarea taxei prin 

reducerea acesteia la zero, invocând scutirea prevăzută la articolul 132 

alineatul (1) literele (i) și (j) din Directiva 2006/112 privind sistemul 

comun al taxei pe valoarea adăugată. 

Administrația fiscală din Wolfenbüttel a respins cererea societății A & G 

Fahrschul Akademie. Societatea a atacat această decizie în fața 

instanței, însă acțiunea sa a fost respinsă. Societatea a formulat recurs 

în fața instanței de trimitere. 

În aceste condiții, Bundesfinanzhof (Curtea Federală Fiscală, Germania) 

a hotărât să suspende judecarea cauzei și să întrebe Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene dacă noțiunea „învățământ școlar sau universitar” 

prevăzută la articolul 132 din directiva 2006/112 cuprinde cursurile de 

școală de conducători auto pentru dobândirea permisului de conducere 

pentru categoriile B și C1, 

 Documente de referință 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-449/17
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

  

 Joi, 7 martie 

Hotărâre în cauzele T-716/14 Tweedale contra EFSA și T-

329/17 Hautale și alții contra EFSA  

Studii de toxicitate stabilite ca parte a reînnoirii autorizației de 

introducere pe piață pentru substanța activă glifosat 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

Această hotărâre privește cererile formulate în temeiul articolului 263 

din TFUE privind anularea parțială a deciziilor EFSA din 14 martie 2017 

și 16 octombrie 2017 pentru că aceasta din urmă a refuzat parțial 

accesul la 12 studii de toxicitate și a acordat doar un acces parțial la 

alte două studii de toxicitate referitoare la substanța activă glifosat pe 

baza regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind privind introducerea pe 

piață a produselor fitosanitare, în conformitate cu procedura de 

reînnoire a aprobării acestei substanțe active. 

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 

Curtea. 

 

Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene 

Luxemburg L-2925 

» curia.europa.eu 
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