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 Miercuri, 24 februarie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-95/19 Silcompa  

Acciză percepută subsecvent pentru aceleași operațiuni în două 

state membre – Duplicarea creanței referitoare la accize – 

Competența de control a instanțelor din statul membru în care se 

află sediul autorității solicitate 

Prezenta cerere de decizie preliminară a fost formulată în cadrul 

unui litigiu între Agenzia delle Dogane (Agenția Vămilor, Italia) 

(denumită în continuare „Agenția”), pe de o parte, și Silcompa 

SpA, o societate producătoare de alcool etilic, cu sediul în Italia, 

pe de altă parte, în legătură cu o cerere de recuperare a accizelor 

adresată acestei societăți în cadrul procedurii de asistență 

prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 76/308/CEE 

privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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privind anumite cotizații, drepturi, taxe și alte măsuri. 

Prin intermediul întrebării preliminare, Corte suprema di 

cassazione (Curtea de Casație, Italia) solicită în esență să se 

stabilească dacă este posibil, în cadrul unei proceduri inițiate de o 

societate împotriva unor măsuri executorii prin care se urmărește 

recuperarea accizelor emise într‑un stat membru (în speță Italia) la 

cererea unui alt stat membru (în speță Republica Elenă), să se 

procedeze la verificarea condiției referitoare la locul în care 

neregula sau infracțiunea a fost comisă în timpul circulației 

produselor pentru care se datorează acciza. 

Această întrebare se ridică într‑un context în care, potrivit 

instanței de trimitere, atât autoritățile competente italiene, cât și 

cele elene revendică recuperarea unei creanțe referitoare la 

accizele aferente acelorași operațiuni impozitate. 

 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 24 februarie 2021                                                                                                                        

Concluzii în cauza C-821/19 Comisia Europeană/ 

Ungaria 

Accesul la punctele de trecere a frontierei pentru organizații și 

persoane care oferă sfaturi și îndrumări solicitanților de protecție 

internațională 

Prin acțiunea sa, Comisia Europeană solicită Curții să constate că 

Ungaria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul 

dreptului Uniunii Europene din următoarele motive: 

- introducerea unui motiv de inadmisibilitate a cererilor de 

protecție internațională, pe lângă cele enumerate în lista 

exhaustivă stabilită la articolul 33 alineatul (2) din Directiva 

2013/32/UE; 

- incriminarea activității organizației menită să permită 

deschiderea unei proceduri de azil de către persoane care nu 

îndeplinesc criteriile de acordare a protecției internaționale 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-95/19
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stabilite de legislația națională și prin luarea de măsuri care să 

ducă la restricționarea persoanelor urmărite sau pedepsite pentru 

o astfel de infracțiune, cu încălcarea articolului 8 alineatul (2), a 

articolului 12 alineatul (1) litera (c) și a articolului 22 (alineatul) 1 

din Directiva 2013/32, precum și a articolului 10 alineatul (4) din 

Directiva 2013/33 /UE. 

 

Documente de referință 

 

 

 Joi, 25 februarie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-615/19 P Dalli / Comisia 

Europeană  

Răspundere extracontractuală – Repararea prejudiciului pe care 

recurentul pretinde că l‑a suferit ca urmare a conduitei pretins 

ilegale a Comisiei și a Oficiului European de Luptă Antifraudă 

(OLAF) 

Prin intermediul recursului formulat, domnul John Dalli solicită 

anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 6 iunie 2019, 

Dalli/Comisia (T‑399/17), prin care acesta a respins acțiunea sa 

vizând repararea prejudiciului pe care pretinde că l‑a suferit ca 

urmare a conduitei presupus ilegale a Comisiei Europene și a 

Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), legată de încetarea 

atribuțiilor sale în calitate de membru al Comisiei. 

Prezentul recurs oferă Curții oportunitatea de a se pronunța cu 

privire la o serie de probleme inedite referitoare la funcțiile de 

investigație ale OLAF și derularea acestor investigații. Astfel, 

Curtea va trebui să clarifice anumite aspecte ale jurisprudenței 

privind autoritatea de lucru judecat, precum și privind 

demonstrarea existenței unui prejudiciu moral. 

 

Documente de referință 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-821/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-615/19
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 Joi, 25 februarie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-940/19 Les Chirurgiens-Dentistes 

de France 

Recunoașterea calificărilor profesionale – Directiva 2005/36/CE 

Prezenta cerere de decizie preliminară privește interpretarea 

articolului 4f alineatul (6) din Directiva 2005/36/CE privind 

recunoașterea calificărilor profesionale. Această dispoziție 

permite pentru prima dată accesul parțial la o activitate 

profesională în cadrul unui sistem de recunoaștere reciprocă a 

calificărilor. 

Deși recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale este 

considerată în general drept una dintre marile realizări ale pieței 

interne, este de asemenea corect să se arate că această realizare 

nu a fost posibilă fără anumite dificultăți. O problemă apărută 

este aceea că, după cum a arătat experiența, în interiorul fiecărui 

stat membru pot exista o varietate de subcategorii și specializări 

în cadrul diferitor profesii. În multe cazuri, este posibil ca 

respectivii practicieni să nu aibă calificările necesare care să le 

permită să beneficieze de recunoașterea profesională deplină în 

alt stat membru. 

Prezenta cerere a fost formulată în cadrul unei proceduri inițiate 

de Confédération nationale des Syndicats dentaires, în prezent 

Les Chirurgiens‑Dentistes de France, și de alte organizații care 

reprezintă profesioniști care își desfășoară activitatea în sectorul 

sănătății.  

Pârâții din prezenta procedură sunt Ministre des Solidarités et de 

la Santé (ministra solidarității și sănătății), Ministre de 

l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 

(ministra învățământului superior, a cercetării și a inovației) și 

Premier Ministre (prim‑ministrul).  

Reclamanții susțin în esență că guvernul francez a acționat nelegal 

prin modul în care mai multe acte normative au transpus în 

legislația internă franceză cerințele Directivei 2013/55. 
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Documente de referință 

 

 

 Joi, 25 februarie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-129/20 Caisse pour l'avenir des 

enfants 

Reglementări naționale care subordonează acordarea dreptului la 

concediu parental unei condiții de angajare și afilierea obligatorie 

ca atare a lucrătorului la sistemul de securitate socială în cauză la 

data nașterii copilului 

Această cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare se referă 

la interpretarea acordului-cadru privind concediul pentru 

creșterea copilului, încheiat la 14 decembrie 1995, care figurează 

în anexa Directivei 96/34 privind acordul-cadru referitor la 

concediul pentru creșterea copilului încheiat de UNICE, CEEP și 

CES. 

Această cerere a fost prezentată în contextul unei dispute între XI 

și Caisse pour l'avenir des enfants, referitoare la refuzul acesteia 

din urmă de a-i acorda lui XI dreptul la concediu parental pentru a 

avea grijă de copiii săi, pe motiv că aceasta nu era angajată la 

data nașterii acestora.  

 

Documente de referință 

 

 Joi, 25 februarie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-857/19 Slovak Telekom  

Repartizarea competențelor între Comisia Europeană și 

autoritățile naționale de concurență - Regulamentul (CE) nr. 

1/2003 - Renunțarea la competența autorităților naționale de 

concurență 

Această cerere de decizie preliminară vizează interpretarea 

articolului 11 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-940/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-129/20
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privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la 

articolele 101 și 102 din TFUE  și articolul 50 din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene. 

Această cerere a fost formulată în contextul unei dispute între 

Slovak Telekom (denumită în continuare „ST”) și Protimonopolný 

úrad Slovenskej republiky (biroul antimonopol al Republicii 

Slovace), cu privire la legalitatea unei decizii de impunere a unei 

amenzi pentru ST pentru că a abuzat de poziția sa dominantă, în 

sensul articolului 102 din TFUE. 

 

Documente de referință 

 

 Joi, 25 februarie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-658/19 Comisia Europeană 

/Spania 

Prelucrarea datelor cu caracter personal - Prevenirea și detectarea 

infracțiunilor, cercetarea și urmărirea penală în acest domeniu - 

Lipsa transpunerii și comunicarea măsurilor de transpunere 

Prin cererea sa, Comisia Europeană îi solicită Curții: 

- să rețină că, neadoptând, până cel târziu la 6 mai 2018, actele 

necesare pentru a se conforma Directivei (UE) 2016/680 privind 

protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către autoritățile competente sau, în orice 

caz, prin faptul că nu a comunicat aceste dispoziții Comisiei, 

Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în 

temeiul articolului 63 alineatul (1) din Directiva 2016 / 680; 

- să impună statului membru respectiv plata unei penalități de 89 

548,20 EUR pe zi de întârziere de la data pronunțării acestei 

hotărâri, pentru nerespectarea obligația de a comunica măsurile 

de transpunere ale prezentei directive; 

- să impună statului membru respectiv plata unei sume forfetare, 

pe baza unei sume zilnice de 21 321,00 euro înmulțită cu 

numărul de zile de persistență a încălcării , care începe de la data 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-857/19
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expirării termenului de transpunere stabilit în directiva 

menționată sau, în absența regularizării, în ziua pronunțării 

prezentei hotărâri, cu condiția depășirii sumei forfetare minime de 

5 290.000 euro. 

Documente de referință 

 

 Joi, 25 februarie 2021                                                                                                                        

Concluzii în cauzele conexe C-804/18 WABE & C-

341/19 MH Müller Handel  

Dispoziții naționale mai favorabile protecției principiului egalității 

de tratament - Libertatea religioasă în conformitate cu articolul 

10 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

În ultima perioadă, Curtea a fost sesizată cu întrebări preliminare 

referitoare la religie sau credință, fie în ceea ce privește 

respectarea riturilor religioase, fie în materie de sănătate sau în 

ceea ce privește domeniul protecției internaționale. Aceste 

întrebări se referă, de asemenea, la aplicarea principiului 

nediscriminării în ceea ce privește angajarea și ocuparea forței de 

muncă, care face obiectul Directivei 2000/78/CE.  

Cauzele conexe care fac obiectul acestor concluzii urmăresc, în 

special, să clarifice conceptul de „discriminare indirectă”, în sensul 

directivei menționate, precum și relația dintre dreptul Uniunii 

Europene și legislația statelor membre în ceea ce privește 

protecția libertății religioase. 

 

Documente de referință 

 

 Joi, 25 februarie 2021                                                                                                                        

Concluzii în cauza C-458/19 P ClientEarth / Comisia 

Europeană 

Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea 

substanțelor chimice - Cerință de autorizare 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-658/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-804/18
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SVHC este un plastifiant care se adaugă la materialele plastice pe 

bază de PVC. Din cauza toxicității sale asupra funcției de 

reproducere și a riscurilor semnificative asociate pentru sănătatea 

umană, aceasta a fost clasificată în 2011 ca o substanță care 

prezintă motive de îngrijorare deosebită, a cărei utilizare necesită 

aprobarea Comisiei.  

SVHC a fost clasificată ulterior ca fiind deosebit de îngrijorătoare 

de asemenea din cauza proprietăților sale endocrine, adică 

proprietăți care influențează echilibrul hormonal și riscurile 

asociate pentru sănătatea umană și mediu. Cu toate acestea, 

cerința de autorizare s-a bazat până acum exclusiv pe 

proprietățile de reproducere.  

În 2016, Comisia Europeană a acordat unor companii de reciclare 

aprobarea de a utiliza PVC moale reciclat care conține SVHC, 

inclusiv pentru fabricarea produselor din PVC.  

Organizația de mediu ClientEarth a solicitat apoi Comisiei, în 

conformitate cu Regulamentul Aarhus, să reexamineze această 

aprobare. 

Comisia a respins cererea ca neîntemeiată, iar acțiunea 

ClientEarth formulată împotriva acesteia în fața Tribunalului a 

eșuat. ClientEarth își continuă preocupările prin acest recurs în 

fața Curții de Justiție. 

 

Documente de referință 

 

 Marți, 2 martie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-746/18 Prokuratuur 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor 

electronice – Confidențialitatea comunicațiilor 

Prezenta cerere de decizie preliminară privește interpretarea articolului 

15 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor 

personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor 

publice, precum și a articolului 52 alineatul (1) din Carta drepturilor 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-458/19


9 

 

fundamentale a Uniunii Europene. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unei proceduri penale 

declanșate împotriva lui H. K., pentru motivul că aceasta din urmă ar fi 

săvârșit mai multe furturi, ar fi utilizat un card bancar care aparținea 

unei alte persoane și ar fi săvârșit acte de violență asupra altui 

participant la o procedură judiciară. 

Procesele‑verbale pe care se întemeiază constatarea acestor infracțiuni 

au fost întocmite în special pe baza datelor cu caracter personal 

generate în cadrul furnizării de servicii de comunicații electronice. 

Riigikohus (Curtea Supremă, Estonia) are îndoieli cu privire la 

compatibilitatea cu dreptul Uniunii a condițiilor în care serviciile de 

investigare au avut acces la aceste date. 

Aceste îndoieli privesc, în primul rând, problema dacă durata perioadei 

pentru care serviciile de investigare au avut acces la date constituie un 

criteriu care permite să se evalueze gravitatea ingerinței pe care o 

constituie acest acces în drepturile fundamentale ale persoanelor în 

cauză. 

În al doilea rând, instanța de trimitere dorește să afle dacă Prokuratuur 

(Ministerul Public, Estonia), ținând seama de diferitele misiuni care îi 

sunt încredințate de reglementarea estoniană, constituie o autoritate 

administrativă „independentă” în sensul Hotărârii din 21 decembrie 

2016, Tele2 Sverige și Watson și alții (cauzele C‑203/15 și C‑698/15). 

 

Documente de referință 

 

 Marți, 2 martie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-425/19 P Comisia Europeană / Italia 

Ajutor de stat – Măsură adoptată de un consorțiu de bănci de drept 

privat în beneficiul unuia dintre membrii săi 

Prin intermediul prezentului recurs, Comisia Europeană solicită Curții 

să anuleze Hotărârea din 19 martie 2019, Italia și alții/Comisia (în 

cauzele T‑98/16, T‑196/16 și T‑198/16), prin care Tribunalul a anulat 

Decizia (UE) 2016/1208 privind ajutorul de stat acordat de Italia în 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-746/18
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favoarea băncii Tercas (denumită în continuare „decizia în cauză”). 

În decizia în cauză, Comisia a considerat că măsurile adoptate de 

consorțiul de bănci de drept privat Fondo interbancario di tutela dei 

depositi (Fondul interbancar de protecție a depozitelor, denumit în 

continuare „FITD”) în beneficiul Cassa di risparmio della Provincia di 

Teramo SpA (denumită în continuare „Banca Tercas” sau „Tercas”), 

autorizate de Banca d'Italia (banca centrală a Republicii Italiene, 

denumită în continuare „Banca Italiei”) la 7 iulie 2014 au constituit 

ajutor de stat ilegal și incompatibil, care trebuia recuperat de 

Republica Italiană de la beneficiar. 

În hotărârea atacată, Tribunalul a admis acțiunile în anularea deciziei 

în cauză formulate de Republica Italiană, de Banca Popolare di Bari 

SCpA (denumită în continuare „BPB”) și de FIDT, pentru motivul că 

măsurile în cauză nu au constituit ajutor de stat în sensul articolului 

107 alineatul (1) TFUE. Potrivit Tribunalului, nu a fost îndeplinită prima 

condiție pe care măsura de ajutor trebuie să o îndeplinească pentru a 

fi clasificată drept ajutor de stat întrucât măsurile adoptate de FIDT în 

favoarea Tercas nu erau nici imputabile în sarcina statului, nici 

acordate prin intermediul resurselor de stat. 

Având în vedere că entitatea care acordă ajutorul nu era un organism 

de stat sau o întreprindere publică, ci o entitate privată, și anume FITD, 

s‑a pus problema dacă imputabilitatea în sarcina statului a acestor 

măsuri adoptate de entitatea respectivă și finanțarea lor prin 

intermediul resurselor de stat ar putea fi evaluate în același mod în 

care sunt evaluate în ceea ce privește o măsură de ajutor luată în 

special de o întreprindere publică sau dacă Comisiei îi revine o sarcină 

a probei mai împovărătoare. Această întrebare constituie tema centrală 

a prezentului recurs. 

 

Documente de referință 

 

 Marți, 2 martie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-824/18 A.B 

Stat de drept – Protecție jurisdicțională efectivă – Principiul 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-425/19
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independenței judecătorilor – Procedură de numire a judecătorilor 

Curții Supreme din Polonia – Numirea de către președintele Republicii 

Polone, la propunerea Consiliului Național al Magistraturii 

În cadrul prezentei trimiteri preliminare, Naczelny Sąd Administracyjny 

(Curtea Administrativă Supremă, Polonia) solicită să se stabilească 

interpretarea care trebuie dată articolului 2, articolului 4 alineatul (3), 

articolului 6 alineatul (1) și articolului 19 alineatul (1) TUE, articolului 

267 TFUE, articolului 15 alineatul (1), articolului 20, articolului 21 

alineatul (1), articolului 47 și articolului 52 alineatul (1) din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și articolului 2 

alineatul (1) și alineatul (2) litera (a), articolului 3 alineatul (1) litera (a) 

și articolului 9 alineatul (1) din Directiva 2000/78/CE (de creare a unui 

cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește 

încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă). 

Trimiterea preliminară a fost adresată în contextul acțiunilor formulate 

de candidații la postul de judecător A.B., C.D., E.F., G.H. și I.J., pe de o 

parte, și Krajowa Rada Sądownictwa (Consiliul Național al Magistraturii, 

denumit în continuare „KRS”), pe de altă parte, prin intermediul cărora 

acești candidați au atacat rezoluțiile prin care:  

(i) KRS a decis să nu propună președintelui Republicii numirea lor 

în funcția de judecător al Sąd Najwyższy (Curtea Supremă, 

Polonia) și, în același timp,  

(ii) KRS a propus președintelui Republicii numirea altor candidați. 

 

Documente de referință 

 

 Joi, 4 martie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-362/19 P Comisia Europeană/Fútbol 

Club Barcelona  

Ajutor de stat 

Prezenta cauză privește un recurs introdus de Comisia Europeană prin 

care această instituție solicită Curții anularea Hotărârii din 26 februarie 

2019, Fútbol Club Barcelona/Comisia (T‑865/16), prin care Tribunalul 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-824/18


12 

 

Uniunii Europene a anulat, în urma acțiunii formulate de Fútbol Club 

Barcelona (denumit în continuare „FC Barcelona”), Decizia (UE) 

2016/2391 a Comisiei din 4 iulie 2016 privind ajutorul de stat 

SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) pus în aplicare de Spania în favoarea 

anumitor cluburi de fotbal. 

În hotărârea atacată, Tribunalul a reproșat în esență Comisiei că, în 

cadrul analizei regimului fiscal aplicabil cluburilor de fotbal 

considerate de aceasta ca fiind beneficiare ale unui ajutor de stat, nu a 

examinat în mod corespunzător caracterul semnificativ al deducerii 

pentru reinvestirea profiturilor excepționale, prevăzută de acest regim, 

în vederea stabilirii existenței unui avantaj în sensul articolului 107 

alineatul (1) TFUE. Tribunalul a reproșat de asemenea Comisiei că nu a 

solicitat informații suficiente în această privință în cursul procedurii de 

investigare. 

Prezenta cauză va permite Curții să furnizeze precizări cu privire la 

tipul de analiză pe care Comisia trebuie să o efectueze și cu privire la 

factorii pe care aceasta trebuie să îi ia în considerare pentru a stabili 

existența unui avantaj în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE, în 

special în cazul unor regimuri fiscale derogatorii care prevăd o cotă de 

impozitare preferențială pentru entitățile supuse unui astfel de regim. 

 

Documente de referință 

 

 Joi, 4 martie 2021                                                                                                                            

Concluzii în cauzele conexe C-357/19 Ministerul Public și 

alții - C-547/19 CY și alții, cauza C-379/19 DNA - 

Serviciul Teritorial Oradea și cauzele conexe C-811/19 - 

C-840/19 Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie și alții  

Statul de drept 

Pe parcursul anului 2019, mai multe instanțe române au adresat 

întrebări Curții de Justiție cu privire la independența judiciară, statul de 

drept și lupta împotriva corupției. Primul grup de cauze a vizat diverse 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-362/19
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modificări ale legislației naționale privind sistemul judiciar, care au 

fost în mare parte efectuate prin ordonanțe de urgență (a se vedea 

comunicatul de presă referitor la concluziile avocatului general Bobek 

aici). 

Prezentele cauze formează un al doilea grup a cărui temă principală 

este dacă anumite hotărâri ale Curții Constituționale a României 

încalcă principiul independenței judiciare, statul de drept, precum și 

protecția intereselor financiare ale Uniunii.  

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 
 

     
 

 
 

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200114ro.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-362/19
http://curia.europa.eu/

