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 Joi, 1 iulie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza C-521/19 Tribunal Económico 

Administrativo Regional de Galicia  

Directiva 2006/112/CE – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată 

– Acțiune economico‑administrativă împotriva deciziilor de impunere și 

a sancțiunilor privind impozitul pe venit datorat de persoanele fizice – 

Operațiuni nefacturate supuse taxei pe valoarea adăugată – Baza de 

impozitare 

Care sunt eventualele măsuri pe care trebuie să le adopte o autoritate 

fiscală atunci când constată că anumite persoane impozabile (cu alte 

cuvinte părți la o operațiune care nu sunt consumatori finali) au ascuns 

în mod fraudulos o operațiune?  

Raționamentul cuprins în hotărârea anterioară a Curții din 7 noiembrie 

2013, Tulică și Plavoșin (C‑249/12 și C‑250/12), poate fi considerat un 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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îndrumar satisfăcător în acest sens?  

Aceste întrebări figurează printre chestiunile care se ridică în cadrul 

prezentei cereri de decizie preliminară, care își are originea într‑o 

procedură în fața Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Curtea 

Superioară de Justiție din Galicia, Spania) între o persoană fizică, CB, și 

Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia (Tribunalul 

Economic Administrativ Regional din Galicia, Spania). 

Documente de referință 

 

 Joi, 1 iulie 2021                                                                                                                                                       

Concluzii în cauza C-638/19 P Comisia Europeană / 

European Food 

Ajutor de stat - Arbitraj - Ajutor rezultat din plata daunelor acordate 

anumitor operatori economici de către un tribunal arbitral - Tratat 

bilateral de investiții - Aplicarea dreptului UE 

În 1998, autoritățile române au adoptat o ordonanță guvernamentală 

de urgență care acorda anumite stimulente fiscale investitorilor din 

regiunile defavorizate pentru o perioadă de zece ani. 

Ca parte a procesului de pregătire pentru aderarea la Uniune, România 

a încheiat această schemă de stimulare în 2005, cu trei ani mai 

devreme decât era prevăzut de lege.  

Domnii Micula, investitorii suedezi de origini române, sunt acționarii 

majoritari ai companiei European Food and Drinks Group, beneficiar al 

acestor stimulente. În conformitate cu prevederile unui tratat bilateral 

de investiții încheiat în 2002 între Suedia și România pentru 

promovarea și protecția reciprocă a investițiilor (TBI), Ioan și Viorel 

Micula, precum și alți solicitanți, au cerut înființarea unui tribunal 

arbitral în vederea obținerii de daune interese pentru prejudiciul 

cauzat de abrogarea stimulentelor prevăzute de ordonanță. În 2013, 

tribunalul arbitral a constatat că România nu a reușit să asigure un 

tratament echitabil și echitabil al investițiilor și a acordat reclamanților 

aproximativ 180 de milioane de euro în daune.  

În 2015, Comisia Europeană a adoptat o decizie prin care a declarat 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-521/19
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plata compensației drept ajutor de stat și a cerut României să 

recupereze sumele deja plătite și să se abțină de la orice alte plăți.  

Sesizat cu această cauză, Tribunalul Uniunii Europene a anulat, în 

2019, decizia Comisiei Europene, considerând mai ales că 

despăgubirea menită să compenseze prejudiciul suferit nu constituia 

ajutor de stat.  

Comisia Europeană a formulat recurs și solicită Curții de Justiție să 

anuleze hotărârea Tribunalului.  

Documente de referință 

 

 Joi, 8 iulie 2021                                                                                                                                                       

Hotărâre în cauza C-830/19 Région wallonne  

Ajutor pentru instalarea tinerilor fermieri – Tânăr fermier care se 

stabilește împreună cu alți fermieri care nu sunt tineri – Condiții – 

Calculul limitei maxime 

Regimul de sprijin pentru dezvoltare rurală instituit prin Regulamentul 

nr. 1305/2013 prevede acordarea acestuia printre altele tinerilor 

fermieri care dețin competențele și calificările profesionale adecvate și 

care se stabilesc pentru prima dată într‑o exploatație agricolă ca șefi ai 

respectivei exploatații. 

Statele membre pot impune condiții pentru accesarea sprijinului 

pentru stabilirea într‑o exploatație agricolă. În special, Regulamentul 

nr. 1305/2013 le permite să fixeze un prag superior al producției, 

astfel încât șefii exploatațiilor agricole care îl depășesc nu vor putea 

beneficia de sprijin. 

În Belgia, reglementarea în vigoare în Région wallonne (Regiunea 

Valonă, Belgia) a stabilit acest prag superior la un milion de euro 

pentru producția brută standard (denumită în continuare „PBS”) pentru 

exploatațiile agricole situate pe teritoriul său, „în cazul stabilirii unui 

tânăr fermier”. 

În prezenta cauză, un tânăr fermier a solicitat un sprijin pentru 

stabilirea într‑o exploatație agricolă a cărei PBS depășea pragul 

superior, dar pe care o deține în calitate de coproprietar în indiviziune 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-638/19
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(cota sa parte fiind de o treime) împreună cu tatăl și cu mama sa. 

Acesta a susținut că forma o „asociere de fapt” cu tatăl său și că 

amândoi gestionau exploatația asupra căreia exercitau un control 

efectiv. 

Departamentul pentru Agricultură al Regiunii Valone a respins cererea 

de acordare a sprijinului, invocând că exploatația agricolă depășea 

pragul superior al PBS. Instanța de trimitere solicită să se stabilească în 

esență dacă dreptul Uniunii se opune unei norme naționale care, prin 

stabilirea acelui prag superior, ia în considerare totalitatea exploatației 

agricole, iar nu partea deținută de tânărul fermier. 

Documente de referință 

 

 Joi, 8 iulie 2021                                                                                                                                                       

Hotărâre în cauza C-178/20 Pharma Expressz 

Medicamente care nu au fost autorizate într‑un stat membru, dar care 

au fost autorizate în alt stat membru – Reglementare națională care 

impune formalități la vânzarea în farmacii a unor astfel de 

medicamente importate din alte state membre 

Sistemul reglementării Uniunii referitoare la sectorul medicamentelor 

de uz uman este constituit din mai multe texte legislative, în special 

Directiva 2001/83/CE și Regulamentul (CE) nr. 726/2004. Acest sistem 

se întemeiază pe principiul potrivit căruia medicamentele nu pot fi 

introduse pe piață dacă autoritățile competente nu au acordat o 

autorizație de comercializare (denumită în continuare „AIP”). 

Sistemul menționat prevede mai multe căi de autorizare. O AIP poate fi 

acordată fie de Uniunea Europeană în cadrul unei proceduri 

centralizate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 

726/2004, fie de autoritățile naționale competente ale unui stat 

membru, în cadrul unei proceduri reglementate de Directiva 2001/83 

(denumită în continuare „AIP națională”). În principiu, o AIP națională 

nu este valabilă decât pentru statul membru în cauză. 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-830/19
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Pe de altă parte, cu începere de la Directiva 92/26/CEE, medicamentele 

se clasifică în momentul autorizării introducerii pe piață, în 

conformitate cu criteriile stabilite de această directivă, în medicamente 

care se eliberează sau nu pe bază de prescripție medicală.  

În contextul acestui cadru normativ, instanța de trimitere urmărește să 

afle, în primul rând, dacă un medicament care a obținut o AIP națională 

într‑un stat membru și care a fost clasificat în acest stat membru drept 

un medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală 

poate fi eliberat în mod legal în alt stat membru, în care acest 

medicament nu are AIP națională și nu a fost clasificat. În al doilea 

rând, ea ridică problema dacă, în măsura în care constituie o restricție 

cantitativă la import, condițiile impuse de dreptul maghiar cu privire la 

o astfel de eliberare sunt justificate în raport cu articolul 36 TFUE. 

Documente de referință 

 

 Joi, 8 iulie 2021                                                                                                                                                       

Concluzii în cauza C-132/20 Getin Noble Bank 

Independența judiciară - Procedura de numire a unui judecător 

național 

Curtea Supremă a Poloniei dorește să afle dacă circumstanțele legate 

de prima numire a unui judecător într-un stat membru, într-un 

moment în care statul respectiv era încă guvernat de un regim 

nedemocratic și înainte de aderarea acestui stat la Uniunea Europeană 

și reținerea continuă a unui astfel de judecător în sistemul judiciar al 

acelui stat după căderea regimului comunist, este capabilă să ridice 

îndoieli cu privire la independența și imparțialitatea acelui judecător în 

sensul articolului 19 alineatul (1) din TUE și al articolului 47 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”) de astăzi.  

Prin întrebările ulterioare, acea instanță, în esență, extinde aceeași 

întrebare și la numirile judiciare ulterioare din Polonia, sugerând că au 

existat alte aspecte procedurale care ar fi putut avea un impact asupra 

acestora.  

Documente de referință 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-178/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-132/20
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 Joi, 8 iulie 2021                                                                                                                                                                                                                       

Concluzii în cauza C-351/20 P Dragnea / Comisia 

Europeană 

Programul Operațional Regional din România 2007-2013 - 

Investigațiile externe ale OLAF - Decizia națională de deschidere a unei 

anchete penale - Refuzul OLAF de a deschide o anchetă privind 

desfășurarea investigațiilor anterioare - Refuzul de a acorda acces la 

dosarul de anchetă al OLAF 

Prin acest recurs, Liviu Dragnea solicită anularea în întregime a 

Ordonanței Tribunalului (Camera întâi) din 12 mai 2020 în cauza T-

738/18, Dragnea/Comisia. 

În susținerea acțiunii, recurentul invocă trei motive: 

 Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 9 alineatele (1), 

(2) și (4) din Regulamentul OLAF1 și a dreptului la apărare al 

recurentului în cadrul investigațiilor, inclusiv a dreptului de a fi 

ascultat și a respectării prezumției de nevinovăție. 

 Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiului bunei 

administrări în ceea ce privește investigațiile, precum și pe 

refuzul de a deschide o investigație referitoare la desfășurarea 

investigației OLAF. 

 Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului de acces la 

documentele privind investigațiile OLAF. 

Documente de referință 

 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226850&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16400693
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-351/20
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

  

 Miercuri, 30 iunie 2021, 11:00                                                                                                                                

Hotărâre în cauza T-635/19 Fondazione Cassa di 

Risparmio di Pesaro ș.a. / Comisia Europeană 

Răspundere extracontractuală - Ajutoare de stat - Sector bancar - 

Proiect de recapitalizare de către un consorțiu de drept privat între 

bănci în favoarea unuia dintre membrii săi - Autorizarea intervenției 

de către banca centrală a statului membru 

Prin această acțiune, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro și alții îi 

solicită Tribunalului constatarea și declararea răspunderii 

extracontractuale a Comisiei Europene pentru faptul că a împiedicat, 

prin intermediul unor instrucțiuni nelegale adresate autorităților 

naționale italiene, recapitalizarea Banca delle Marche prin Fondo 

Interbancario italiano per Tutela dei Depositi. 

Printre altele, reclamantele arată că pretinsul prejudiciu este imputabil 

unei instituții europene, chiar dacă măsurile de rezoluție a Banca 

Marche au fost adoptate oficial de o autoritate națională. Conorm 

acestora, Banca d’Italia nu a exercitat nicio putere discreționară pe 

fond, ci a acționat pe baza unor instrucțiuni punctuale transmise de 

Comisia Europeană. În plus, din cauza modului în care Comisia și-a 

exercitat propria putere, reclamantele au fost private de posibilitatea 

de a sesiza Tribunalul cu o acțiune ordinară în anulare, astfel încât 

acțiunea în despăgubire constituia singura cale de atac disponibilă. 

Documente de referință 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-635/19
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Acest calendar constă într-o listă cu cele mai importante și / sau 

interesante cauze 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 
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