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 Joi, 21 octombrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauzele conexe C-845/19 Okrazhna 

prokuratura – Varna et C-863/19 Okrazhna prokuratura – 

Varna  

Cooperare judiciară în materie penală – Directiva 2014/42/UE – 

Înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor 

săvârșite în Uniunea Europeană 

În prezentele cauze, Curtea este sesizată de Apelativen sad – Varna 

(Curtea de Apel din Varna, Bulgaria) cu o cerere de decizie preliminară 

privind interpretarea Directivei 2014/42/UE privind înghețarea și 

confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în 

Uniunea Europeană. 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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Mai precis, Curtea dispune de oportunitatea de a oferi, pentru prima 

dată, lămuriri cu privire la unele probleme juridice cruciale pentru 

interpretarea acestei directive. Prima este cea referitoare la eventuala 

necesitate a existenței unei situații transfrontaliere pentru declanșarea 

aplicării directivei menționate. A doua privește corelarea dispozițiilor 

Directivei 2014/42 care prevăd diferite cazuri de confiscare. A treia se 

referă la întinderea dreptului la o cale de atac efectivă recunoscut 

terțului care susține că deține drepturi de proprietate asupra unui bun 

care a făcut obiectul unei confiscări. 

Documente de referință 

 

 Joi, 21 octombrie 2021                                                                                                                                                                    

Hotărâre în cauza C-80/20 Wilo Salmson France 

TVA – Directiva 2006/112/CE – Nașterea dreptului de deducere – 

Perioada nașterii dreptului de deducere 

O întreprindere a introdus o cerere de rambursare în România în anul 

2012, în condițiile în care în anul 2012 exista numai o factură, care nu 

era corectă. În urma respingerii cererii de rambursare pentru anul 

2012, această factură a fost stornată (anulată), fiind emisă o nouă 

factură în anul 2015. Ulterior, a fost introdusă o nouă cerere de 

rambursare pentru anul 2015, care trebuie să fie soluționată. În 

prezent, instanța ridică problema momentului la care a luat naștere 

dreptul de deducere și a momentului la care trebuia depusă cererea de 

rambursare. 

Curtea poate răspunde în speță la una dintre principalele probleme ale 

practicii în materie de TVA: deținerea unei facturi este o condiție 

necesară pentru dreptul de deducere al unei întreprinderi? 

Documente de referință 

 

 Marți, 26 octombrie 2021                                                                                                                                                                

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-360/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-80/20
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Hotărâre în cauza C-109/20 PL Holdings 

Acordul de investiții din 1987 încheiat între Polonia, Luxemburg și 

Belgia – Dispoziție care permite unui investitor al unei părți 

contractante să sesizeze un tribunal arbitral în caz de litigiu cu cealaltă 

parte contractantă – Inaplicabilitate a acestei clauze arbitrale 

În Hotărârea Achmea (C‑284/16, 6 martie 2018), Curtea a statuat că 

clauzele arbitrale de care beneficiază investitorii în contractele de 

investiții încheiate între statele membre sunt incompatibile cu 

articolele 267 și 344 TFUE și, așadar, nu își găsesc aplicabilitatea.  

Care sunt însă consecințele faptului că un stat membru nu invocă 

inaplicabilitatea clauzei arbitrale înainte de adoptarea hotărârii 

arbitrale?  

O instanță suedeză a dedus de aici, în contextul examinării validității 

hotărârii arbitrale, că, prin înfățișarea fără obiecții în procedura de 

arbitraj, statul membru respectiv ar fi încheiat ad‑hoc o convenție de 

arbitraj privind litigiul în cauză.  

Högsta domstolen (Curtea Supremă, Suedia) are totuși îndoieli în ceea 

ce privește compatibilitatea acestei abordări cu hotărârea menționată 

și, prin urmare, solicită Curții să se pronunțe. 

Documente de referință 

 

 Joi, 28 octombrie 2021                                                                                                                                                                

Concluzii în cauza C-267/20 Volvo și DAF Trucks 

Acțiuni în despăgubiri în temeiul legislației naționale pentru încălcarea 

dispozițiilor legii concurenței din statele membre ale Uniunii Europene 

Prezenta cauză rezultă din cererile de pronunțare a unei hotărâri 

preliminare trimise Curții de instanțele naționale cu privire la 

interpretarea Directivei 2014/104/UE, referitoare la acțiuni în 

despăgubiri pentru încălcarea dispozițiilor legii concurenței. 

Această cerere de decizie preliminară se referă la interpretarea 

articolului 101 din TFUE și a articolelor 10, 17 și a articolului 22 

alineatul (2) din Directiva 2014/104. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-109/20
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Această cerere a fost prezentată în contextul unui litigiu între AB Volvo 

și DAF Trucks (denumite în continuare „inculpații”) și RM (denumit în 

continuare „reclamantul”) cu privire la o acțiune în despăgubiri 

introdusă de acesta din urmă cu scopul de a compensa daunele 

rezultate dintr-o încălcare a articolului 101 din TFUE, constatată de 

Comisia Europeană, care ar fi fost comisă de o serie de companii, 

inclusiv de inculpați. 

Prezenta cauză va determina Curtea să se pronunțe pentru prima dată 

cu privire la anumite dispoziții ale Directivei 2014/104, în special 

articolul 17 din aceasta, și îi va permite, de asemenea, să își clarifice 

domeniul de aplicare ratione temporis, sarcină asumată pentru prima 

dată în cazurile Cogeco (C 637/17) și Skanska (C 724/17).  

Documente de referință 

 

 

 

  
 

     

 

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 

Curtea. 
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