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Hotărâre în cauza C-501/17 Germanwings
Transport aerian – Compensarea pasagerilor în eventualitatea refuzului
la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor

specificat

altceva.

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre

Nu uitați să verificați

În prezenta cerere de decizie preliminară, Curtea va trebui să analizeze

agenda de pe site-ul
nostru

pentru

detalii

despre alte cazuri.

în cele mai mici detalii noțiunea de „împrejurări excepționale”, în
contextul

compensării

pasagerilor

în

eventualitatea

refuzului

la

îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor. Aceasta
întrucât, în prezenta cauză, deteriorarea anvelopei aeronavei a fost
cauzată de un șurub aflat pe pista de decolare sau de aterizare folosită
pentru zborul respectiv.
Cererea de decizie preliminară, prin intermediul căreia se solicită
interpretarea articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.
261/2004, a fost formulată de Landgericht Köln (Tribunalul Regional
din Köln, Germania), în contextul unui litigiu între domnul Wolfgang
Pauels, pe de o parte, și Germanwings GmbH, un operator de zbor
aerian, pe de altă parte, referitor la refuzul acestuia din urmă de a plăti
o compensație acestui pasager care a suferit o întârziere semnificativă
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a zborului său.
Implicațiile economice ale prezentei cauze sunt considerabile. Potrivit
datelor statistice furnizate Comisiei Europene de către UK Civil Aviation
Authority (Autoritatea Aeronautică Civilă din Marea Britanie), apărările
în care se invocă împrejurări excepționale reprezintă „aproximativ 30 %
din numărul total de plângeri” și epuizează „peste 70 % din resursele
autorităților naționale”. Prin urmare, importanța noțiunii de împrejurări
excepționale nu poate fi supraestimată.
Documente de referință

Miercuri, 10 aprilie

Concluzii 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,
printre altele, suma de 42.585.422 lei, reprezentând TVA, 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
fiscale centrale nr. 3/2015, care încalcă astfel dreptul Uniunii
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Europene.
Curtea de Apel București, sesizată de acest litigiu, dorește să afle dacă,
conform Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA,
scutirea de această taxă 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

Joi, 11 aprilie

Concluzii în cauza C-619/18 Comisia contra Polonia
Măsuri naționale care reduc vârsta de pensionare a judecătorilor în
exercițiu
Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii
În prezenta cauză, Comisia a inițiat o acțiune în constatarea
neîndeplinirii obligațiilor împotriva Poloniei în temeiul articolului 258
TFUE, pe motiv că, pe de o parte, măsurile naționale de reducere a
vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme din Polonia, numiți
în fața acestei instanțe înainte de 3 aprilie 2018 încalcă principiul
inamovibilităţii judecătorilor și, pe de altă parte, măsurile naționale
care îi acordă Președintelui puterea de a decide să extindă mandatul
activ al judecătorilor Curții Supreme la atingerea vârstei reduse de
pensionare încalcă principiul independenței judiciare.
În mod fundamental, acest caz prezintă Curții posibilitatea de a se
pronunța pentru prima dată în contextul unei acțiuni directe pentru
încălcarea compatibilității anumitor măsuri luate de un stat membru cu
privire la organizarea sistemului său judiciar cu standardele stabilite la
articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE, coroborat cu articolul
47 din carta drepturilor fundamentale, pentru asigurarea respectării
statului de drept în ordinea juridică a Uniunii Europene.
Documente de referință
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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.
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