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 Marți, 1 iunie 2021                                                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-650/18 Ungaria / Parlamentul 

European 

Reguli privind calcularea voturilor în conformitate cu articolul 354 

TFUE și cu articolul 178 din Regulamentul de procedură al 

Parlamentului – Noțiunea de vot exprimat – Excluderea abținerilor 

La 12 septembrie 2018, Parlamentul European a adoptat o rezoluție 

referitoare la o propunere prin care invită Consiliul să stabilească, în 

temeiul articolului 7 alineatul (1) TUE, existența unui risc clar de 

încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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Uniunea (denumită în continuare „rezoluția atacată”). Prin prezenta 

acțiune, Ungaria solicită anularea acestei rezoluții în temeiul articolului 

263 TFUE. 

Acțiunea ridică două probleme juridice cheie:  

 În primul rând, propunerile motivate adoptate potrivit 

articolului 7 alineatul (1) TUE sunt supuse controlului 

jurisdicțional în conformitate cu articolul 263 TFUE, în special 

având în vedere articolul 269 TFUE?  

 În al doilea rând, în cazul unui răspuns afirmativ, cum trebuie 

luate în calcul abținerile din Parlament pentru a se stabili dacă a 

fost atinsă majoritatea de două treimi din voturile exprimate, 

după cum impune articolul 354 TFUE? 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 2 iunie 2021                                                                                                                                            

Pledoarii în cauza C-179/20 Fondul Proprietatea  

Ajutor de stat 

Prin această cerere de decizie preliminară, Curtea de Apel Bucureşti 

dorește să afle, în principal, dacă adoptarea de către statul român a 

unei reglementări care prevede în favoarea a două societăți cu capital 

majoritar de stat: 

 acordarea de acces prioritar la dispecerizare și obligația 

operatorului de transport și sistem de a achiziționa servicii 

tehnologice de sistem de la aceste societăți și 

 acordarea de acces garantat la rețelele electrice pentru energia 

electrică produsă de cele două societăți care să asigure 

funcționarea continuă a acestora, 

 reprezintă ajutor de stat în înțelesul articolului 107 TFUE. 

Documente de referință 

 

 Joi, 3 iunie 2021                                                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-784/19 TEAM POWER EUROPE 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-650/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-179/20
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Întreprindere care pune la dispoziție lucrători temporari – Caracterul 

obișnuit al desfășurării activității – Stabilirea statului membru în care 

angajatorul își desfășoară în mod obișnuit activitățile 

Întreprinderile de muncă temporară (denumite în continuare „IMT”) 

angajează lucrători în vederea punerii acestora la dispoziția altor 

întreprinderi (denumite în continuare „utilizatoare sau beneficiare”).  

În temeiul contractelor de punere la dispoziție încheiate între IMT și 

întreprinderea utilizatoare, lucrătorii din cadrul IMT, care își mențin 

raportul de muncă cu aceasta din urmă, rămân sub controlul și 

conducerea utilizatoarei. 

În litigiul care a dat naștere prezentei trimiteri preliminare, instanța de 

trimitere trebuie să stabilească ce legislație în materia securității 

sociale i se aplică unui lucrător bulgar pe care o IMT cu sediul în 

Bulgaria l‑a pus în mod temporar la dispoziția unui angajator german. 

În vederea clarificării acestei chestiuni, instanța de trimitere solicită 

Curții să interpreteze articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 

nr. 987/2009 coroborat cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul 

nr. 883/2004. 

Documente de referință 

 

 Joi, 3 iunie 2021                                                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-635/18 Comisia Europeană/Germania  

Depășirea sistematică și persistentă a valorilor limită pentru dioxidul 

de azot (NO2) în anumite zone și aglomerații din Germania 

Prin cererea sa, Comisia Europeană îi solicită Curții să constate că 

Republica Federală Germania, depășind în mod sistematic și persistent, 

pe de o parte, valoarea limită anuală stabilită pentru dioxidul de azot 

(NO2) în 26 de zone și aglomerări situate pe Teritoriul german și, pe 

de altă parte, valoarea limită/oră stabilită pentru NO2 în două dintre 

aceste zone, nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul 

dispozițiilor articolului 13 alineatul (1) și ale anexei XI la Directiva 

2008/50 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat 

pentru Europa. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-784/19
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Documente de referință 

 

 Joi, 3 iunie 2021                                                                                                                                              

Hotărâre în cauza C-182/20 Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Suceava e.a. 

TVA 

Prin această cerere de decizie preliminară, Curtea de Apel Suceava 

dorește să afle, mai ales, dacă Directiva 2006/112/CE se opune unei 

legislații naționale prin care, odată cu deschiderea procedurii 

falimentului operatorului economic, i se impune în mod automat și 

fără alte verificări ajustarea TVA prin refuzul deducerii TVA-ului 

aferent unor operațiuni taxabile anterioare intrării în procedura 

falimentului și obligarea operatorului economic la plata TVA 

deductibilă. 

Documente de referință 

 

 Joi, 3 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza C-822/19 Flavourstream 

Uniune vamală - Tarif vamal comun - Nomenclatură combinată - 

Clasificare tarifară 

Prin această cerere de decizie preliminară, Curtea de Apel Alba Iulia 

dorește să afle dacă nomenclatura care figurează în anexa I la 

Regulamentul nr. 2658/87 trebuie interpretată în sensul că produsul 

„AURIC GMO FREE”, în discuție în prezentul litigiu, se clasifică la 

subpoziția tarifară 1702 90 95 sau la subpoziția 2912 49 00. 

Documente de referință 

 
 Joi, 3 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza C-624 /19 Tesco Stores 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-650/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-182/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-822/19
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Remunerații egale pentru bărbați și femei pentru muncă de valoare 

egală  

Prin această cerere de decizie preliminară, Watford Employment 

Tribunal (United Kingdom) dorește să afle dacă articolul 157 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) este direct 

aplicabil în cazul cererilor în temeiul faptului că reclamanții desfășoară 

o muncă de valoare egală comparativ cu lucrătorii de referință. 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 10 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza C-65/20 Krone-Verlag 

Protecția consumatorilor – Directiva 85/374/CEE –Răspunderea pentru 

produsele cu defect – Noțiunea de «produs cu defect» – Exemplarul 

fizic al unui cotidian care conține sfaturi inexacte privind sănătatea 

În cazul în care un cotidian publică sfaturi inexacte privind sănătatea 

într‑o rubrică zilnică redactată de un editorialist independent, 

cotidianul poate fi acționat în justiție pentru motivul că a distribuit un 

produs cu defect în sensul Directivei 85/374/CEE (privind răspunderea 

pentru produsele cu defect) atunci când un cititor al ziarului susține că 

a suferit o vătămare corporală după ce a urmat un astfel de sfat? 

Aceasta este în esență întrebarea inedită legată de interpretarea 

Directivei privind răspunderea pentru produsele cu defect, care este 

adresată prin intermediul prezentei cereri de decizie preliminară 

formulate de Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă, Austria). 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 10 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauzele C-609/19 BNP Paribas Personal 

Finance și în cauzele conexate C-776/19 & C-777/19 & 

C-778/19 & C-779/19 & C-780/19 & C-781/19 & C-

782/19 BNP Paribas Personal Finance 

Directiva 93/13/CEE - clauze abuzive în contractele încheiate cu 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-822/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-65/20
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consumatorii - contracte de împrumut ipotecar denominate în valută 

Cererile de pronunțare a unei hotărâri preliminare se referă la 

interpretarea Directivei 93/13/CEE privind clauzele abuzive în 

contractele încheiate cu consumatorii. 

Aceste cereri au fost depuse în contextul unui litigiu cu privire la 

caracterul pretins abuziv al clauzelor care apar în contractele de 

împrumut ipotecar denominate în valută care prevăd, în special, că 

francul elvețian este moneda contului și că euro este moneda de plată 

și care are ca efect plasarea riscului de schimb asupra debitorului. 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 10 iunie 2021                                                                                                                                             

Concluzii în cauzele conexate C-177/19 Germania - Paris 

și alții / Comisia Europeană - C-178/19 P Ungaria - Paris 

și alții / Comisia Europeană - C-179/19 P Comisia 

Europeană / Paris și alții  

Emisii de oxizi de azot  

În 2016, ca răspuns la un scandal referitor la nivelul real al emisiilor 

anumitor vehicule cu motorină, Comisia Europeană a introdus o 

procedură de testare a emisiilor reale la volan („RDE”) pentru a 

completa procedura anterioară de laborator, Ciclul european de 

conducere („NEDC”). Acesta din urmă fusese singura procedură de 

testare utilizată până în acel moment pentru „omologarea de tip” a 

vehiculelor ușoare noi și comerciale. Mai mult, Comisia a stabilit, de 

asemenea, valori în raport cu masa emisiilor de oxizi de azot („NOx”) 

care nu trebuiau depășite în cadrul acestor teste RDE. 

În hotărârea sa din 13 decembrie 2018, menținând parțial acțiunile 

depuse de Ville de Paris („Orașul Paris”), Ville de Bruxelles („Orașul 

Bruxelles”) și Ayuntamiento de Madrid („Municipiul Madrid”), Tribunalul 

a anulat parțial regulamentul Comisiei de stabilire a anumitor valori 

pentru testele RDE în raport cu emisiile de NOx. În esență, Tribunalul a 

constatat că, stabilind aceste valori prea mari, Comisia a modificat de 

facto standardul Euro 6 stabilit de legiuitorul UE, pentru care nu avea 

puterea. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-609/19
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În recursurile lor, Republica Federală Germania, Ungaria și Comisia 

Europeană îi solicită Curții să anuleze hotărârea Tribunalului.  

Documente de referință 

 

  

Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 Marți, 9 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâri în cauzele T-302/19 Yanukovych / Consiliu și T-

303/19 Yanukovych / Consiliu 

Măsuri restrictive luate având în vedere situația din Ucraina - 

Înghețarea fondurilor 

Prezenta cauză se încadrează în cadrul litigiului referitor la măsurile 

restrictive adoptate împotriva anumitor persoane, anumite entități și 

anumite organisme cu privire la situația din Ucraina, în urma 

represiunii manifestărilor din Piața Independenței din Kiev (Ucraina) în 

februarie 2014. 

Reclamantul, domnul Oleksandr Viktorovici Ianukovici, este un om de 

afaceri, fiul fostului președinte al Ucrainei, domnul Viktor Fedorovici 

Ianukovici. 

La 5 martie 2014, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia 

2014/119/PESC, privind măsuri restrictive îndreptate împotriva 

anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din 

Ucraina. La aceeași dată, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 

208/2014, privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor 

persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (în 

continuare, luate împreună , „actele din martie 2014”). 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-177/19
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Domnul Oleksandr Viktorovici Ianukovici a sesizat Tribunalul Uniunii 

Europene solicitând anularea acestor acte în măsura în care acestea îi 

mențin numele pe lista persoanelor, entităților și organismelor cărora 

li se aplică aceste măsuri restrictive.  

Documente de referință 

 

 Marți, 9 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza T-47/19 Dansk Erhverv / Comisia 

Europeană 

Ajutor de stat - vânzare de doze de băuturi în magazinele de frontieră 

din Germania către rezidenți străini - scutire de la depozit cu condiția 

ca băuturile cumpărate să fie consumate în afara teritoriului german 

Regulamentul „VerpackV” transpune directiva 94/62, referitoare la 

ambalaje și deșeuri de ambalaje. Pentru anumite ambalaje pentru 

băuturi de unică folosință, acest regulament stabilește un sistem de 

depozit, incluzând taxa pe valoarea adăugată, care trebuie colectată în 

toate etapele lanțului de distribuție până la vânzarea către 

consumatorul final, iar suma acesteia trebuie rambursată după 

returnarea ambalajului. Nerespectarea acestui depozit constituie o 

infracțiune administrativă care poate fi pedepsită cu o amendă de până 

la 100.000 de euro. 

În acest context, autoritățile din Schleswig-Holstein și Mecklenburg-

Pomerania Occidentală au considerat că obligația de colectare a 

depozitului nu se aplică întreprinderilor de frontieră dacă băuturile au 

fost vândute exclusiv clienților cu domiciliul în special în Danemarca și 

dacă aceștia s-au angajat în scris (prin semnarea unei declarații de 

export) pentru a consuma aceste băuturi și a arunca ambalajele 

acestora în afara teritoriului german. 

O asociație reprezentând interesele companiilor daneze, a depus o 

plângere privind ajutorul de stat la Comisia Europeană. La sfârșitul 

fazei de examinare preliminară, Comisia a adoptat o decizie prin care a 

constatat că măsurile atacate, și anume neîncasarea depozitului, 

neîncasarea taxei pe valoarea adăugată aferente depozitului și 

neimpunerea unei amenzi întreprinderile care nu primesc depozitul nu 

constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-302/19
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(„decizia atacată”). 

La 23 ianuarie 2019, reclamanta a introdus o acțiune în anulare 

împotriva acestei decizii. 

Documente de referință 

 

 Marți, 9 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza T-665/20 Ryanair / Comisia Europeană 

Ajutor de stat 

Condor Flugdienst GmbH (denumită în continuare „Condor”) este o 

companie aeriană care operează zboruri charter și are sediul în 

Kelsterbach (Germania). Oferă servicii de transport aerian clienților 

individuali și operatorilor de turism din Frankfurt, Düsseldorf, 

München și Hamburg (Germania), cu accent pe piața călătoriilor de 

agrement. 

Condor s-a confruntat și cu dificultăți financiare și, prin urmare, a 

trebuit să solicite deschiderea procedurii de insolvență pe 25 

septembrie 2019. 

În aceeași zi, Republica Federală Germania a notificat Comisiei 

Europene ajutorul individual acordat Condor. Scopul acestei măsuri a 

fost de a îi permite să își continue activitatea până când își acumulează 

propriile rezerve de numerar. Prin decizia din 14 octombrie 2019, C 

(2019) 7429 final, privind ajutorul de stat SA.55394 (2019 / N) - 

Germania - Ajutor de salvare în Condor, Comisia a aprobat ajutorul. 

La 24 aprilie 2020, Republica Federală Germania a notificat Comisiei, 

în conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din TFUE, un ajutor 

individual suplimentar în favoarea Condor, sub forma a două 

împrumuturi garantate de acesta însoțite de „dobândă subvenționată”. 

Această măsură a fost destinată să compenseze Condor pentru 

daunele suferite direct ca urmare a anulării sau reprogramării 

zborurilor sale ca urmare a introducerii restricțiilor de călătorie și, în 

special, a măsurilor de izolare, în contextul pandemiei.de COVID-19. 

La 26 aprilie 2020, Comisia a adoptat Decizia C (2020) 2795 finală 

privind ajutorul de stat SA.56867 (2020 / N, ex 2020 / PN) - Germania 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-47/19
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- Compensarea daunelor cauzate de COVID-19 la Condor („contestația 

decizie '), în care a concluzionat că măsura în cauză constituia ajutor 

de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE, compatibil cu 

piața internă în temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din TFUE. 

Ryanair a sesizat Tribunalul Uniunii Europene solicitând anularea 

Deciziei Comisiei Europene (UE) din 26 aprilie 2020 privind ajutorul de 

stat SA.56867 COVID 19. 

Documente de referință 
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