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 Joi, 9 septembrie 2021                                                                                                                                                       

Hotărâre în cauza C-107/19 Dopravní podnik hl. m. Prahy 

Directiva 2003/88/CE – Organizarea timpului de lucru – Noțiunea de 

«timp de lucru» – Perioadă de pauză a unui lucrător, în cursul căreia 

este obligat să fie la dispoziția angajatorului său pentru a se deplasa la 

intervenție în cel mult două minute 

Prezenta cerere de decizie preliminară are ca obiect interpretarea 

articolului 2 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale 

organizării timpului de lucru. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între XR, pe de o 

parte, și Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (denumită în continuare 

„Dopravní podnik”), pe de altă parte, în legătură cu refuzul acesteia din 

urmă de a‑i plăti lui XR suma de 95 335 de coroane cehe (CZK) 

(aproximativ 3 735 de euro), majorată cu dobânzi de întârziere, cu 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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titlu de remunerație pentru timpul de pauză luat în cursul activității 

sale profesionale ca pompier în lunile noiembrie 2005-

decembrie2008. 

Prin intermediul întrebărilor sale preliminare, Obvodní soud pro Prahu 

9 (Tribunalul Sectorului Praga 9, Republica Cehă) solicită Curții să 

indice criteriile care permit calificarea unui timp de pauză ca fiind 

„timp de lucru” sau „perioadă de repaus” în sensul Directivei 2003/88. 

Documente de referință 

 
 Joi, 9 septembrie 2021                                                                                                                                                       

Hotărâre în cauza C-18/20 Bundesamt für Fremdenwesen 

und Asyl 

Politica privind azilul – Cerere de protecție internațională – Invocarea 

unor împrejurări deja existente înainte de încheierea definitivă a unei 

proceduri de azil anterioare – Reglementare națională care exclude 

luarea în considerare a unor fapte noi care nu au fost prezentate în 

cadrul procedurii anterioare din culpa solicitantului 

Prezenta cerere de decizie preliminară este formulată de 

Verwaltungsgerichtshof (Curtea Administrativă, Austria) și privește 

interpretarea articolului 40 alineatele (2)-(4) și a articolului 42 alineatul 

(2) din Directiva 2013/32/UE privind procedurile comune de acordare 

și retragere a protecției internaționale. Primele dispoziții prevăd printre 

altele condițiile pe care statele membre sunt autorizate să le 

stabilească pentru ca o cerere ulterioară de protecție internațională să 

fie declarată inadmisibilă pentru motivul autorității de lucru judecat. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unei proceduri de recurs între 

XY, resortisant irakian, pe de o parte, și Bundesamt für Fremdenwesen 

und Asyl (Oficiul Federal pentru Străini și Azil, Austria, denumit în 

continuare „Oficiul Federal”), pe de altă parte, în legătură cu legalitatea 

unei decizii a Bundesverwaltungsgericht (Tribunalul Administrativ 

Federal, Austria) prin care o cerere ulterioară depusă de XY a fost 

declarată inadmisibilă în temeiul dreptului austriac pentru motivul 

autorității de lucru judecat.  

În esență, această instanță a statuat că faptul invocat de XY în 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-107/19
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susținerea cererii sale ulterioare – faptul că el a fost dintotdeauna 

homosexual – ar fi existat deja în cadrul procedurii privind prima sa 

cerere de protecție internațională, fără ca XY să îl fi invocat în cadrul 

procedurii respective, astfel încât acest fapt nu era nou. 

În litigiul principal, instanța de trimitere este chemată să se pronunțe 

cu privire la legalitatea acestei declarații de inadmisibilitate. În această 

privință, ea are îndoieli în legătură cu compatibilitatea dreptului 

austriac referitor la autoritatea de lucru judecat, care a determinat 

această respingere, precum și la derogările de la acest principiu 

prevăzute în dreptul austriac, care permit invocarea unor fapte și 

probe noi, cu dispozițiile menționate mai sus ale Directivei 2013/32. 

Ea a adresat Curții de Justiție trei întrebări preliminare cu privire la 

acest aspect. 

Documente de referință 

 

 Joi, 9 septembrie 2021                                                                                                                                                             

Concluzii în cauza C-179/20 Fondul Proprietatea 

Reguli comune pentru piața internă de energie electrică - Acces gratuit 

pentru terți la rețele 

Poate un stat membru să acorde un acces garantat la rețelele de 

transport și distribuție unor instalații de producere a energiei electrice 

care utilizează surse de energie neregenerabile? 

Aceasta este una din întrebările care fac obiectul prezentei cerere de 

decizie preliminară formulată de Curtea de Apel București. 

Documente de referință 

 

 Joi, 16 septembrie 2021                                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza C-341/20 Comisia Europeană / Italia 

Accize 

Comisia îi solicită Curții să constate că Republica Italiană, acordând 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-18/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-179/20
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beneficiul scutirii de accize pe combustibili utilizați pentru 

ambarcațiuni private de agrement numai dacă astfel de ambarcațiuni 

fac obiectul unui contract de închiriere, independent de modul în care 

ambarcațiunea a fost utilizată efectiv, nu și-a îndeplinit obligațiile care 

îi revin în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva 

2003/96/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a 

produselor energetice și a electricității. 

Documente de referință 

 

 Joi, 16 septembrie 2021                                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza C-337/19 P Comisia Europeană / Belgia 

și Magnetrol International 

Ajutoare de stat – Decizii fiscale anticipate (tax rulings) – Ajustarea 

profitului în funcție de «profitul excedentar» 

Noțiunea de „schemă de ajutor” în sensul articolului 1 litera (d) din 

Regulamentul (UE) 2015/1589 de stabilire a normelor de aplicare a 

articolului 108 TFUE(2) poate include de asemenea o practică 

administrativă constantă a autorităților unui stat membru? În cazul 

unui răspuns afirmativ, care sunt cerințele care trebuie impuse 

Comisiei Europene pentru dovedirea unei astfel de practici 

administrative constante? 

Aceste două probleme se află în centrul prezentului recurs introdus de 

Comisie împotriva Hotărârii Tribunalului din 14 februarie 

2019(Noțiunea de „schemă de ajutor” în sensul articolului 1 litera (d) 

din Regulamentul (UE) 2015/1589 de stabilire a normelor de aplicare a 

articolului 108 TFUE(2) poate include de asemenea o practică 

administrativă constantă a autorităților unui stat membru? În cazul 

unui răspuns afirmativ, care sunt cerințele care trebuie impuse 

Comisiei Europene pentru dovedirea unei astfel de practici 

administrative constante? 

Aceste două probleme se află în centrul prezentului recurs introdus de 

Comisie împotriva Hotărârii Tribunalului din 14 februarie 2019 (T-

131/16 și T-263/16,). Contextul litigiului îl constituie practica 

autorităților fiscale belgiene din perioada 2004-2014, care depășea 

cadrul legislativ din acest stat, de a ajusta, prin intermediul unor 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-341/20
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decizii fiscale anticipate (tax rulings), profitul realizat de 

întreprinderile unor grupuri transfrontaliere cu titlu de „profit 

excedentar” (practică denumită de asemenea, uneori, scutire aplicabilă 

profitului excedentar). În acest cadru, la cerere, a fost luat în 

considerare în scopul impozitării, în loc de propriul profit, profitul unei 

întreprinderi individuale comparabile. Prin Decizia (UE) 2016/1699 din 

11 ianuarie 2016(4), Comisia a calificat această practică drept ajutor 

interzis. 

Problema care se ridică este aceea dacă și, în cazul unui răspuns 

afirmativ, în ce condiții Comisia poate critica „la pachet”, ca schemă de 

ajutor, un număr mare de astfel de decizii fiscale anticipate.  

Documente de referință 
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