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Joi, 28 mai 2020

Concluzii în cauzele conexe C-620/18 Ungaria /
Parlament și Consiliu & C-626/18 Polonia / Parlament
și Consiliu
Încălcarea principiilor securității juridice și clarității reglementării
- Acțiuni colective ale lucrătorilor
În aceste cauze, Ungaria și Polonia solicită Curții, în principal,
anularea Directivei (UE) 2018/957 privind detașarea lucrătorilor
efectuată în cadrul prestării de servicii. În subsidiar, acestea
solicită anularea diferitelor dispoziții din Directiva 2018/957.
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Documente de referință

Joi, 28 mai 2020

Hotărâre în cauza C-684/18 World Comm Trading Gfz
TVA
Această cerere de pronunțare a unei decizii preliminare introdusă
de către Curtea de Apel București privește interpretarea articolului
90 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul
comun al taxei pe valoarea adăugată, precum și principiile
neutralității și proporționalității TVA.
Această solicitare a fost făcută în contextul unei dispute între
World Comm Trading Gfz SRL, o companie cu sediul în România,
Agenția Națională de Administrare Fiscală și Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești privind ajustarea taxei pe
valoarea adăugată (TVA) impusă World Comm Trading în urma
reducerilor acordate acesteia pentru livrări intracomunitare și
interne de bunuri care fac obiectul acestei taxe.

Documente de referință
Joi, 4 iunie 2020

Concluzii în cauza C-591/16 P Lundbeck / Comisia
Europeană
Concurență
Acest recurs este introdus H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd
împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 18 noiembrie
2016 în cauza T-472/13 H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd/Comisia
Europeană.
Lundbeck Ltd îi solicită Curții anularea hotărârii Tribunalului
susținând că acesta ar fi că Tribunalul ar fi săvârșit mai multe
erori de drept întrucât a confirmat concluzia Comisiei potrivit
căreia acordurile din litigiul principal aveau ca obiect restrângerea
concurenței.
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Documente de referință

Joi, 4 iunie 2020

Hotărâre în cauza C-430/19 C.F.
TVA
Prin această cerere de pronunțare a unei decizii preliminare,
Tribunalul Cluj dorește să afle dacă un act administrativ-fiscal
emis împotriva unui particular poate și trebuie să fie sancționat cu
nulitatea expresă în condițiile în care particularul nu a avut
posibilitatea de a avea acces la informațiile în baza cărora s-a
emis actul administrativ-fiscal împotriva sa, în ciuda faptului că în
cuprinsul acestuia se face trimitere la unele componente ale
dosarului administrativ.

Documente de referință

Tribunalul
Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce
un recurs în fața Curții de Justiție

Joi, 28 mai 2020

Concluzii în cauza T-399/16 CK / Comisia Europeană
Concurență – Concentrări economice între întreprinderi
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În cadrul acestei acțiuni, CK Telecoms UK Investments dorește
obținerea anulării de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene a
Deciziei

C (2016) 2796 a

Comisiei prin care se declară

concentrarea referitoare la vânzarea companiei Telefónica Europe
Plc de către Hutchison 3G UK Investments Ltd incompatibilă cu
achiziția de pe piața internă.
CK Telecoms UK Investments consideră, în principal, că Comisia
Europeană a comis erori de drept, erori manifeste de evaluare și
încălcarea cerințelor procedurale esențiale în interpretarea și
aplicarea testului legal pentru evaluarea efectelor orizontale
necoordonate pe piața de vânzare cu amănuntul a serviciilor de
telecomunicații mobile în Regatul Unit. În special: Comisia ar fi
greșit

cu

privire

la

calificarea

solicitantului

drept

„forță

concurențială importantă” și la evaluarea apropierii concurenței.
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.
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