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 Marți, 4 februarie 2020                                                            

 

Hotărâre în cauzele conexe C-515/17 Uniwersytet 

Wrocławski v REA & C-561/17 Republic of Poland v 

Uniwersytet Wrocławsk & REA 

Reprezentarea reclamanților neprivilegiați în acțiunile directe – 

Noțiunea de avocat 

Curtea se va pronuța asupra cui are dreptul de a reprezenta un 

reclamant neprivilegiat în cadrul unei acțiuni directe în fața Curții 

de Justiție a Uniunii Europene. Întrebarea principală este cine este, 

potrivit formulării utilizate la articolul 19 din Statutul Curții de 

Justiție a Uniunii Europene, „un avocat autorizat să practice în fața 

unei instanțe a unui stat membru”. 

În mod tradițional, procesul de verificare a titlurilor oficiale de 

calificare ale unui avocat, a certificatelor corespunzătoare și a 

mandatului său necesar pentru a acționa în numele unui anumit 

reclamant a fost rareori analizat (în jurisprudență). Procesul de 

verificare s‑a desfășurat în liniște și fără evenimente, ca o sarcină 

de rutină a grefelor, discuțiile referitoare la acest aspect fiind 

rezervate adevăraților cunoscători și pasionați ai procedurii 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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judiciare a Uniunii. Situația ar fi rămas aceeași dacă procesul de 

verificare, care este în mod normal o formalitate, nu ar fi devenit 

treptat ceva destul de diferit. 

Uniwersytet Wrocławski (Universitatea din Wrocław, Polonia) a 

introdus o acțiune la Tribunal prin care a contestat o decizie 

adoptată de Agenția Executivă pentru Cercetare (denumită în 

continuare „REA”) prin care universitatea a fost obligată să 

restituie anumite fonduri care i‑au fost acordate anterior. 

Acțiunea a fost declarată inadmisibilă din cauza lipsei unei 

reprezentări juridice corespunzătoare. Potrivit Tribunalului, 

reprezentantul juridic al Universității din Wrocław nu a îndeplinit 

cerința independenței pe care o implică noțiunea de „avocat” în 

sensul articolului 19 al treilea paragraf din Statutul Curții de 

Justiție a Uniunii Europene (denumit în continuare „statutul”). Deși 

avea calificarea de avocat potrivit dreptului polonez și își exercita 

profesia în cadrul unei firme de avocatură, reprezentantul preda 

totodată cursuri în calitate de cadru universitar extern la 

Universitatea din Wrocław și încheiase un contract de drept civil cu 

universitatea în acest scop. În opinia Tribunalului, existența 

contractului respectiv implică neîndeplinirea cerinței reprezentării 

juridice independente. 

 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 5 februarie 2020                                                                                               

 

Pledoarii în cauza C-835/18 Terracult 

TVA 

Curtea de Apel Timişoara a introdus această cerere de decizie 

preliminară pentru a afla dacă directiva TVA (2006/112/CE), 

precum și principiile neutralității fiscale, efectivității și 

proporționalității se opun, în împrejurări precum cele din litigiul 

principal, unei practici administrative și/sau interpretări a 

prevederilor din legislația națională prin care se împiedică 

corectarea unor facturi și, pe cale de consecință, includerea 

facturilor corectate în decontul de TVA al perioadei în care s-a 

făcut corecția, pentru operațiuni efectuate într-o perioadă care a 

făcut obiectul unei inspecții fiscale în urma căreia organele fiscale 

au emis o decizie de impunere rămasă definitivă, în condițiile în 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-515/17
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care, ulterior emiterii deciziei de impunere, s-au descoperit date 

și informații suplimentare care ar determina aplicarea unui regim 

fiscal diferit. 

  

 Documente de referință 

 

Joi, 6 februarie 2020                                                            

 

Concluzii în cauza C-581/18 TÜV Rheinland LGA 

Products and Allianz IARD 

 

Nediscriminare pe motive de naționalitate 

Cererea de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht 

Frankfurt am Main are ca obiect definirea destinatarilor interdicției 

discriminării consacrate la articolul 18 primul paragraf TFUE. 

Aceștia sunt numai statele membre ale Uniunii Europene și 

instituțiile Uniunii, sau și particularii [opozabilitate directă față de 

terți a articolului 18 primul paragraf TFUE] ? 

 

Documente de referință 

 

 Joi, 6 februarie 2020                                                                                              

 

Pledoarii în cauza C-81/19 Banca Transilvania 

Împrumut în monedă străină 

Curtea de Apel Cluj a introdus o cerere de hotărâre preliminară 

pentru a afla dacă articolul l [alineatul] 2 din Directiva 93/13/CEE 

trebuie interpretat în sensul în care nu se opune ca o clauză 

contractuală care preia o normă supletivă de la care părţile puteau 

deroga, dar în concret nu au derogat pentru că nu a existat nicio 

negociere asupra ei (aşa cum este în cazul concret analizat clauza 

care impune restituirea creditului în aceeaşi monedă străină în 

care creditul a fost acordat), să fie analizată din perspectiva 

caracterului abuziv. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-835/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-835/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-581/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-581/18
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De asemenea, Curtea vrea să știe dacă, în contextul în care, la 

acordarea creditului în monedă străină, consumatorului nu i-au 

fost prezentate calcule/predicţii cu privire la impactul economic 

pe care o eventuală fluctuaţie a cursului de schimb îl va avea cu 

privire la obligaţiile totale de plată din contract, se poate susţine 

cu temei că o astfel de clauză, de preluare în întregime a riscului 

valutar de către consumator (în temeiul principiului 

nominalismului), este clară și inteligibilă și că 

profesionistul/banca şi-a îndeplinit cu bună-credinţă obligaţia de 

informare a cocontractantului său, în condiţiile în care gradul 

maxim de îndatorare al consumatorilor impus de către Banca 

Naţională a României a fost calculat prin raportare la cursul de 

schimb de la data acordării creditului. 

  

 Documente de referință 

 

 Joi, 6 februarie 2020                                                                                                    

 

Concluzii în cauza C-716/18 AJFP Caraș-Severin și 

DGRFP Timișoara 

TVA 

Avocatul general Kokott își va prezenta concluziile referitoare la 

această cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel 

Timişoara. Întrebarea principală este dacă, în împrejurări precum 

cele din litigiu, în care o persoană fizică desfășoară activitate 

economică prin exercitarea mai multor profesii liberale, precum și 

prin închirierea unui bun imobil, obținând astfel venituri cu 

caracter de continuitate, dispozițiile articolului 288 alineatul (1) 

punctul 4 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al 

taxei pe valoarea adăugată impun identificarea unei activități 

profesionale determinate, ca activitate principală, pentru a se 

verifica dacă închirierea poate fi calificată ca operațiune accesorie 

la aceasta.  

În cazul unui răspuns afirmativ, Curtea dorește să afle pe baza 

căror criterii ar putea fi identificată acea activitate principală, sau 

dacă dispozițiile dreptului Uniunii trebuie interpretate în sensul că 

toate activitățile profesionale prin care se realizează activitatea 

economică a acelei persoane fizice reprezintă „activitate 

principală”. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-81/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-81/19
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 Documente de referință 

 

Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 

 Miercuri 12 februarie 2020, joi 13 februarie 2020 și vineri, 14 

februarie 2020                                                    

Pledoarii în cauza T-612/17 Google și Alphabet / 

Comisia 

 Poziție dominantă 

Google și Alphabet au introdus o acțiune contra Comisiei 

Europene prin care speră obținerea anulării Deciziei Comisiei din 

27 iunie 2017 privind proceduri în temeiul articolului 102 TFUE și 

al articolului 54 din Acordul privind SEE. 

În susținerea acțiunii, Google și Alphabet se întemeiază pe faptul 

că decizia atacată constată în mod greșit că acesta a favorizat un 

serviciu Google de cumpărare prin comparare prin afișarea de 

rezultate grupate privind produsele. Potrivit reclamantelor, Google 

a lansat rezultate grupate de produse pentru a ameliora calitatea, 

iar nu pentru a direcționa traficul către un serviciu Google de 

cumpărare prin comparare. 

De asemenea, reclamantele susțin că decizia atacată este eronată 

prin aceea că aceasta constată că tratarea în mod diferit a 

rezultatelor privind produsele și a rezultatelor generice implica o 

favorizare, în condițiile în care nu exista nicio discriminare în 

opinia acestora.  

 

 Documente de referință 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-716/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-716/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-612/17
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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. 
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