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 Joi, 2 iulie 2020                                                                                                      

Concluzii în cauzele conexe C-245/19 Marele Ducat 

de Luxemburg - C-246/19 Marele Ducat de 

Luxemburg  

Drepturi fundamentale – taxe și impozite 

Prin aceste cereri de decizie preliminară, Cour administrative 

(Luxemburg) dorește să afle dacă articolul 7, articolul 8 și articolul 

52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene trebuie interpretate în sensul că se opun unei legislații 

naționale a unui stat membru care, în cadrul regimului de 

procedură în materia schimbului de informații la cerere instituit, 

exclude orice cale de atac, în special judiciară, din partea terțului 

deținător al informațiilor împotriva unei decizii prin care 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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autoritatea competentă a acestui stat membru îl obligă să îi 

furnizeze informații pentru a da curs unei cereri de schimb de 

informații din partea unui alt stat membru 

Documente de referință 

 

 Joi, 2 iulie 2020                                                                                                            

Hotărâre în cauza C-835/18 Terracult 

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) - 

Rambursarea impozitului plătit fără a fi datorat 

O persoană impozabilă a făcut obiectul unei inspecții din partea 

autorităților fiscale. După ce au identificat erori cu privire la o 

anumită tranzacție în care persoana impozabilă a acționat în 

calitate de furnizor, autoritățile fiscale au emis o decizie de 

impunere, solicitând persoanei impozabile să plătească o taxă pe 

valoarea adăugată (TVA) suplimentară. Persoana impozabilă a 

respectat decizia de impunere și a plătit TVA‑ul suplimentar 

solicitat. 

Cu toate acestea, ulterior, au apărut noi fapte care au declanșat 

un regim fiscal diferit (mecanismul de taxare inversă) în ceea ce 

privește tranzacția în cauză. În aceste condiții, pot refuza 

autoritățile fiscale naționale să permită persoanei impozabile să 

corecteze facturile relevante și, în consecință, să refuze persoanei 

impozabile dreptul la regularizare fiscală, întrucât facturile se 

referă la tranzacții efectuate într‑o perioadă care a făcut obiectul 

unei inspecții fiscale, iar decizia de impunere rezultată nu a fost 

contestată de persoana impozabilă la momentul respectiv? Curtea 

de Justiție a Uniunii Europene a fost sesizată pentru a clarifica 

această chestiune.  

Documente de referință 

 

 Joi, 9 iulie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-297/19 Naturschutzbund 

Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-245/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-835/18
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Mediu 

Prin această cerere de decizie preliminară, 

Bundesverwaltungsgericht (Germania) caută clarificarea noțiunii 

„gestionare” din anexa I la Directiva 2004/35/CE privind 

răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea 

și repararea daunelor aduse mediului. Mai precis, instanța dorește 

să afle dacă această noțiune include activități indisolubil legate de 

o utilizare directă a capacității de producție a solului. 

Documente de referință 

 

 Joi, 9 iulie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-272/19 Hessen 

Principiile, obiectivele și sarcinile tratatelor 

Prin această cerere de decizie preliminară, Verwaltungsgerichts 

Wiesbaden dorește să afle dacă Regulamentul (UE) 2016/679 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date – în speță, articolul 15 din RGPD, Dreptul de acces al 

persoanei vizate – este aplicabil și comisiei din cadrul 

parlamentului unui stat component al unui stat membru 

responsabile pentru prelucrarea datelor cetățenilor. 

Documente de referință 

 

 Joi, 9 iulie 2020                                                                                                               

Hotărâre în cauzele conexe C-698/18 Raiffeisen Bank 

- C-699/18 BRD Groupe Societé Générale  

Constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale – 

Contract de credit având ca obiect acordarea unui credit de nevoi 

personale 

Prezentele cereri de decizie preliminară privesc interpretarea 

Directivei 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele 

încheiate cu consumatorii  în contextul specific al unor contracte 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-297/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-272/19
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de credit executate integral.  

Mai precis, aceste cereri vor permite Curții să stabilească cu 

claritate dacă această directivă continuă să se aplice după 

executarea integrală a unui contract și, eventual, dacă o acțiune în 

restituirea sumelor percepute în temeiul clauzelor contractuale 

considerate abuzive poate fi supusă unui termen de prescripție de 

trei ani care începe să curgă de la momentul încetării contractului. 

Astfel, este vorba în esență despre stabilirea întinderii temporale a 

protecției pe care directiva menționată o conferă consumatorilor. 

Documente de referință 

 

 Joi, 9 iulie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-343/19 Verein für 

Konsumenteninformation 

Competență judiciară în materia răspunderii delictuale sau 

cvasidelictuale – Locul unde s‑a produs fapta prejudiciabilă 

În anul 1976, Curtea s‑a confruntat pentru prima dată cu o 

chestiune lăsată deschisă de legiuitor la articolul 5 punctul 3 din 

Convenția de la Bruxelles privind competența judiciară și 

executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială. 

Aceasta trebuia să clarifice dacă, pentru a stabili competența 

judiciară, „locul unde s‑a produs fapta prejudiciabilă” era acela 

unde a survenit prejudiciul respectiv sau cel în care a avut loc 

evenimentul care l‑a ocazionat. 

Pentru a oferi o interpretare utilă cu privire la sistemul de 

repartizare a competenței judiciare internaționale între statele 

membre, Curtea a reținut posibilitatea de a recurge la cele două 

puncte de legătură. Soluția (care era cea mai rezonabilă pentru 

cauza respectivă) s‑a transformat în paradigmă.  

În practică, soluția nu este atât de clară în special atunci când 

prejudiciul, prin natura sa, nu are un caracter material: acesta este 

cazul leziunilor care nu afectează integritatea fizică a unei 

anumite persoane sau a unui anumit lucru, ci, în mod generic, 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-698/18
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patrimoniul. 

Curtea, care a abordat aceste chestiuni cu diverse ocazii și din 

perspective diferite, are acum oportunitatea să își nuanțeze 

jurisprudența cu privire la articolul 7 punctul 2 din Regulamentul 

(UE) nr. 1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și 

executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. 

Documente de referință 

 

 Joi, 9 iulie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-264/19 Constantin Film Verleih 

Drept de autor și drepturi conexe – Platformă de partajare de 

materiale video pe internet – YouTube 

Prezenta cerere de decizie preliminară se înscrie în cadrul unui 

litigiu între Constantin Film Verleih GmbH, societate care 

distribuie filme cu sediul în Germania, pe de o parte, și YouTube 

LLC și societatea sa mamă Google Inc., ambele stabilite în Statele 

Unite, pe de altă parte. 

Acest litigiu privește refuzul YouTube și al Google de a furniza 

anumite informații solicitate de Constantin Film Verleih, 

referitoare la utilizatori care au încărcat mai multe filme cu 

încălcarea drepturilor exclusive de exploatare ale Constantin Film 

Verleih. Mai precis, aceasta din urmă solicită societăților YouTube 

și Google să îi furnizeze adresele de e‑mail, numerele de telefon, 

precum și adresele IP ale acestor utilizatori. 

Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania) ridică în 

esență problema dacă asemenea informații sunt acoperite de 

Directiva 2004/48/CE privind respectarea drepturilor de 

proprietate intelectuală, în temeiul căruia autoritățile judecătorești 

competente pot ordona comunicarea „numelor și adreselor” 

anumitor categorii de persoane care au legătură cu mărfuri sau 

servicii care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală. 

Documente de referință 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-343/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-264/19
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 Joi, 9 iulie 2020                                                                                                           

Hotărâre în cauza C-81/19 Banca Transilvania 

Protecția consumatorilor – Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive 

în contractele încheiate cu consumatorii – Credit acordat în 

monedă străină 

Prezenta procedură preliminară are ca obiect, încă o dată, 

protecția consumatorilor împotriva clauzelor abuzive inserate în 

contractele de credit în monedă străină. 

Clauza în discuție în litigiul principal obligă reclamanții din acest 

litigiu să ramburseze un credit exprimat în franci elvețieni în 

această monedă. Cu toate acestea, în urma puternicei deprecieri a 

leului românesc – moneda în care reclamanții își obțin veniturile –, 

suma care trebuie rambursată de aceștia a devenit aproape dublă 

în anii care au urmat încheierii contractului de credit. 

Prezenta trimitere nu mai ridică în mod explicit problema de 

principiu, și anume dacă acordarea de credite în monedă străină 

consumatorilor poate fi considerată conformă cu dreptul Uniunii.  

În schimb, în centrul prezentei cauze se află consecințele pe care 

o instanță națională trebuie, dacă este cazul, să le deducă din 

constatarea caracterului abuziv al unei clauze privind riscul 

valutar.  

Astfel, potrivit instanței de trimitere, toate consecințele juridice 

ale caracterului abuziv evidențiate până în prezent în 

jurisprudență determină o sarcină excesivă pentru consumator.  

Documente de referință 

 

 Joi, 9 iulie 2020                                                                                                           

Hotărâre în cauza C-716/18 AJFP Caraş-Severin et 

DGRFP Timişoara 

Directiva 2006/112/CE – Articolele 287 și 288 din Directiva TVA – 

Regimul special pentru întreprinderile mici – Scutirea persoanelor 

impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește o anumită 

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

Prezenta cauză privește așa‑numita scutire a întreprinderilor mici. 

În temeiul acesteia, statele membre pot scuti de la plata taxei pe 

valoarea adăugată persoanele impozabile a căror cifră de afaceri 

anuală nu depășește o anumită valoare. În România, această 

valoare este de 65 000 de euro. Problema care se pune este de a 

ști cum trebuie calculat acest cuantum atunci când o persoană 

impozabilă efectuează mai multe activități.  

În speță, persoana impozabilă a obținut, în cursul anului 2012, 

venituri dintr‑o activitate de consultanță în calitate de expert 

contabil, de consultant în domeniul fiscal și de avocat, în calitate 

de practician în insolvență, în calitate de scriitor și din închirierea 

unui bun imobil. 

Întrucât România nu include în acest calcul veniturile/cifra de 

afaceri obținute din activitatea de avocat, limita de 65 000 de 

euro nu ar fi depășită decât în cazul în care sunt incluse veniturile 

din închiriere. Or, articolul 288 primul paragraf punctul 4 din 

Directiva TVA include în calcul „operațiunile imobiliare” numai 

atunci când acestea nu au caracterul de „operațiuni accesorii”.  

Curții i se oferă astfel, pentru prima dată, posibilitatea de a stabili 

dacă închirierea unui bun imobil trebuie calificată drept 

„operațiune imobiliară” și în ce situații trebuie considerată o 

„operațiune accesorie” nesemnificativă. 

Documente de referință 

 

 

 

 

Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-716/18
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 Miercuri, 8 iulie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauza T-758/14 RENV Infineon 

Practici anticoncurențiale - piața europeană a cipurilor de carduri 

Prin Hotărârea din 15 decembrie 2016, Infineon Technologies / 

Comisia, Tribunalul a respins o acțiune pentru anularea unei 

decizii a Comisiei de către Infineon. În primul rând, Tribunalul a 

apreciat că Comisia a avut dreptate să constate că reclamanta a 

participat la discuții anticoncurențiale cu Samsung și Renesas 

între 24 septembrie 2003 și 31 martie 2005 și că a avut suficiente 

dovezi pentru această constatare. 

În data de 24 februarie 2017, Infineon a introdus o contestație 

împotriva hotărârii Tribunalului. 

Prin Hotărârea din 26 septembrie 2018, Infineon Technologies / 

Comisia, Curtea de Justiție a anulat hotărârea Tribunalului, în 

măsura în care această instanță a respins cererea reclamantei în 

subsidiar pentru reducerea cuantumului amenzii pe care Comisia 

i-a aplicat-o . 

Curtea de Justiție a trimis cauza la Tribunal pentru a da o hotărâre 

cu privire la cererea de reducere a cuantumului amenzii, având în 

vedere al șaselea motiv din cerere. În esență, Curtea de Justiție a 

confirmat motivarea Tribunalului în ceea ce privește revizuirea 

legalității deciziei, dar a concluzionat că Tribunalul a interpretat 

greșit întinderea competenței sale nelimitate, fără să examineze 

toate circumstanțele de fapt și de drept, astfel încât să se asigure 

că amenda era proporțională cu încălcarea comisă, în special în 

ceea ce privește numărul exact de contacte anticoncurențiale la 

care a participat solicitantul. 

Aceasta este hotărârea Tribunalului în urma acestei sesizări. 

Documente de referință 

 

 

 Miercuri, 8 iulie 2020                                                                                            

Hotărâri în cauzele T-203/18 VQ / BCE (EN), T-576/18 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-758/14
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Crédit agricole / BCE, T-577/18 Crédit agricole 

Corporate and Investment Bank / BCE, T-578/18 CA 

Consumer Finance / BCE  

Politica economică și monetară - Supraveghere prudențială a 

instituțiilor de credit - Regulamentul (UE) nr. 575/2013 privind 

cerințele prudențiale aplicabile instituțiilor de credit 

Această serie de cazuri se referă la contestații de sancțiuni 

administrative emise de unei serii de bănci. 

Documente de referință 

 

 

 Miercuri, 8 iulie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauza T-429/18 BRF et SHB Comercio e 

Industria de Alimentos / Comisia Europeană 

Sănătate publică 

Prin prezenta acțiune BRF și SHB Comercio e Industria de 

Alimentos/Comisia doresc să obțină anularea Regulamentului de 

punere în aplicare (UE) 2018/700 al Comisiei de modificare a 

listelor unităților din țările terțe din care este autorizat importul 

anumitor produse de origine animală, în ceea ce privește anumite 

unități din Brazilia. 

În susținerea acțiunii, reclamanții consideră, printre altele, că 

regulamentul în cauză încalcă articolul 296 TFUE pentru că nu 

menționează motivele pe care se întemeiază și că, prin adoptarea 

sa, Comisia le-a încălcat dreptul la apărare astfel cum este 

prevăzut la articolul 41 alineatul (2) din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, întrucât nu a respectat dreptul 

acestora de a fi ascultate. 

Documente de referință 

 

 
  

     

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-203/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-429/18


10 

 

 

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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