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 Marți, 25 ianuarie 2022                                                                                                                         

 Hotărâre în cauza C-638/19 P Commission / 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, 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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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 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, 27 ianuarie 2022                                                                                                                         

 Hotărâri în cauzele C-234/20 Sātiņi-S și C-238/20 

Sātiņi-S  

Sprijin pentru dezvoltarea rurală – Plăți în cadrul sistemului Natura 

2000 – Compensarea pierderilor de venit în zonele agricole și 

forestiere – Limitarea sau excluderea turbăriilor de la compensare 

Cererile de decizie preliminară au fost formulate în cadrul unui 

litigiu între SIA Sātiņi‑S, o întreprindere letonă, pe de o parte, și 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-638/19
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Lauku atbalsta dienests (Serviciul de sprijin pentru mediul rural, 

Letonia), pe de altă parte. 

Acestea privesc interpretarea articolului 30 alineatul (1) și 

alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013(2) și a 

articolului 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene: 

 calificarea „turbăriilor” în scopul aplicării articolului 30 

alineatul (1) și alineatul (6) litera (a) din Regulamentul 

nr. 1305/2013; 

 aspectul dacă un stat membru poate să excludă sau să 

limiteze la anumite zone sau activități plățile prevăzute 

la articolul 30 alineatul (1) și alineatul (6) litera (a) din 

Regulamentul nr. 1305/2013; 

 aspectul dacă este justificată plata unor compensații 

pentru pierderi de venit cauzate de limitări ale 

activităților economice privind un bun imobil, de care 

proprietarul avea cunoștință la momentul dobândirii 

acestuia. 

Documente de referință 

 

 Joi, 27 ianuarie 2022                                                                                                                         

 Hotărâre în cauza C-788/19 Comisia Europeană / 

Spania  

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Raportarea 

unor active deținute în alte state membre ale Uniunii și ale 

Spațiului Economic European (SEE) – Omisiune – Sancțiuni 

disproporționate 

Prezenta acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor privește 

o reglementare în materie fiscală instituită în anul 2012 de 

Regatul Spaniei, care are ca finalitate combaterea fraudei și a 

evaziunii fiscale în ceea ce privește activele situate în afara 

teritoriului spaniol.  

Această reglementare cuprinde, pe de o parte, o obligație a 

rezidenților fiscali în Spania de a raporta unele dintre bunurile și 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-234/20
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drepturile lor situate în străinătate (obligație care se îndeplinește 

în Spania prin „formularul 720”) și, pe de altă parte, o serie de 

consecințe legate de nerespectarea obligației respective.  

Aceste consecințe cuprind, în primul rând, calificarea activelor 

drept câștiguri patrimoniale nejustificate și includerea lor în baza 

de impozitare generală, independent de data achiziției activelor în 

cauză, în al doilea rând, aplicarea unei amenzi proporționale de 

150 % și, în al treilea rând, aplicarea unor amenzi forfetare. 

Comisia Europeană apreciază că aceste trei consecințe și 

modalitățile lor de aplicare constituie restricții disproporționate 

care aduc atingere mai multor libertăți de circulație prevăzute de 

TFUE și de Acordul privind Spațiul Economic European (SEE), în 

special liberei circulații a capitalurilor (articolul 63 TFUE și 

articolul 40 din Acordul privind SEE).  

Potrivit Comisiei, caracterul disproporționat constă în special în 

faptul că cele trei consecințe sancționează neexecutarea obligației 

de informare de către contribuabil într‑un mod foarte sever fără a 

lua în considerare faptul că administrația fiscală spaniolă ar 

dispune deja de informațiile în cauză sau ar putea dispune de 

acestea, în temeiul sistemului de schimb de informații în 

domeniul fiscal prevăzut de Directiva 2011/16/UE.  

Prin urmare, prin prezenta acțiune în constatarea neîndeplinirii 

obligațiilor, Comisia solicită Curții să constate că Regatul Spaniei, 

prin prevederea acestor trei consecințe, nu și‑a îndeplinit 

obligațiile care îi revin în special în temeiul articolului 63 TFUE și 

al articolului 40 din Acordul privind SEE. 

Documente de referință 

 

 Joi, 27 ianuarie 2022                                                                                                                       

 Concluzii în cauza C-817/19 Ligue des droits humains  

 Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Prin această cerere de decizie preliminară, Curtea Constituțională 

din Belgia dorește să afle, printre altele, dacă articolul 23 din 

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-788/19
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în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date trebuie interpretat în sensul 

că se aplică unei legislații naționale precum Legea din 25 

decembrie 2016 privind prelucrarea datelor pasagerilor, care 

transpune Directiva (UE) 2016/681 privind utilizarea datelor din 

registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, 

depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de 

terorism și a infracțiunilor grave, precum și Directiva 2004/82/CE 

privind obligația operatorilor de transport de a comunica datele 

privind pasagerii și Directiva 2010/65/UE privind formalitățile de 

raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din 

porturile statelor membre. 

Documente de referință 

 

 Joi, 3 februarie 2022                                                                                                                         

 Concluzii în cauza C-121/21 R Republica Cehă / 

Polonia 

 Protecția mediului – mina de carbon 

Prin cererea sa depusă în temeiul articolului 259 TFUE, Republica 

Cehă, susținută de Comisia Europeană, solicită Curții să constate 

că Republica Polonă a încălcat mai multe norme ale Uniunii privind 

protecția mediului prin adoptarea de măsuri în cadrul procedurii 

administrative de extinde concesiunea minieră pentru mina de 

carbon din Turów până în 2026. 

Documente de referință 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-817/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-121/21
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 Miercuri, 26 ianuarie 2022, 11.00 

 Hotărâre în cauza T-286/09 R Intel  

 Concurență 

Prin decizia din 13 mai 2009, Comisia Europeană a aplicat o 

amendă de 1,06 miliarde de euro producătorului de 

microprocesoare Intel pentru că a abuzat de poziția sa dominantă 

pe piața mondială a procesoarelor x86, în perioada octombrie 

2002 – decembrie 2007, prin implementarea unei strategii menite 

să excludă de pe piață Advanced Micro Devices (AMD), singurul 

său competitor semnificativ. 

Potrivit Comisiei, acest abuz a fost caracterizat de două tipuri de 

comportament comercial adoptat de Intel față de partenerii săi de 

afaceri, și anume restricții nedisimulate și reduceri condiționate. 

În special în ceea ce privește acestea din urmă, Intel a acordat 

reduceri celor patru OEM strategici (Dell, Lenovo, Hewkett-

Packard (HP) și NEC), condiționate de achiziționarea tuturor sau în 

mod substanțial a tuturor procesoarelor x86 de la Intel. 

În mod similar, Intel ar fi efectuat plăți către un distribuitor 

european de dispozitive microelectronice (Media-Saturn-Holding) 

cu condiția ca distribuitorul să vândă numai computere bazate pe 

procesoare Intel x86. Aceste reduceri și plăți (denumite în 

continuare „reduceri disputate”) au asigurat loialitatea celor patru 

OEM și a Media-Saturn și, prin urmare, au redus substanțial 

capacitatea concurenților Intel de a concura pe baza procesoarelor 

lor x86. Comportamentul anticoncurențial al Intel a contribuit 

astfel la reducerea opțiunilor consumatorilor și a stimulentelor 

pentru inovare. 
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Recursul Intel împotriva acestei decizii a fost respins în întregime 

de Tribunal prin hotărârea din 12 iunie 2014. Cu toate acestea, 

prin hotărârea din 6 septembrie 2017, Curtea a anulat această 

hotărâre și a retrimis cauza Tribunalului. 

În susținerea cererilor sale de anulare a hotărârii inițiale, Intel 

susține, în special, că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept 

neexaminând reducerile disputate în lumina tuturor împrejurărilor 

cauzei. În această privință, Curtea de Justiție a observat că 

Tribunalul a urmat exemplul Comisiei, presupunând că reducerile 

de fidelitate acordate de o întreprindere aflată în poziție 

dominantă ar avea, prin însăși natura lor, capacitatea de a 

restrânge concurența, astfel încât nu a fost necesar să se 

analizeze toate împrejurările cauzei sau, în special, să se 

efectueze un test AEC (cunoscut sub denumirea de „criteriul 

concurentului la fel de eficient”). 

Cu toate acestea, în decizia sa, Comisia a efectuat o examinare 

amănunțită a acestor împrejurări, ceea ce a condus-o la concluzia 

că un concurent la fel de eficient ar fi trebuit să perceapă prețuri 

care nu ar fi fost viabile și că, în consecință, practica disputate era 

de natură să elimine un astfel de concurent. Curtea a concluzionat 

că testul AEC a avut o importanță reală în evaluarea de către 

Comisie a capacității practicilor în litigiu de a exclude concurenții, 

astfel încât Curtea a fost obligată să ia în considerare toate 

argumentele Intel cu privire la acest test și la punerea în aplicare a 

acestuia de către Comisie. 

Ca urmare a acestei lipse de acțiune, Curtea a anulat hotărârea 

inițială și a retrimis cauza Tribunalului pentru ca acesta să poată 

analiza, în lumina argumentelor invocate de Intel, capacitatea 

reducerilor contestate de a restrânge concurența. 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 2 februarie 2022, 11.00 

 Hotărâre în cauza T-799/17 Scania / Comisia 

Europeană 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-286/09
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 Concurență 

Prin decizia din 27 septembrie 2017 (denumită în continuare 

„decizia atacată”), Comisia Europeană a constatat că societățile 

Scania AB, Scania CV AB și Scania Deutschland GmbH, trei entități 

ale grupului Scania, active în producția și vânzarea de camioane 

destinate transportul pe distanțe lungi, a încălcat normele 

dreptului Uniunii, participând, din ianuarie 1997 până în ianuarie 

2011, cu concurenții acestora, la acorduri menite să limiteze 

concurența pe piața pentru camioane medii și grele în SEE. 

Comisia a amendat Scania cu 880.523.000 EUR. 

Decizia atacată a fost adoptată în urma unei așa-numite proceduri 

„hibride”, care combină procedura de soluționare și procedura 

obișnuită de investigare a cartelului. 

În speță, fiecare întreprindere căreia i-a fost adresată 

comunicarea privind obiecțiunile, inclusiv Scania, a confirmat 

Comisiei disponibilitatea sa de a participa la discuțiile în vederea 

unei soluționări. Cu toate acestea, în urma discuțiilor cu Comisia, 

Scania a decis să se retragă din procedura menționată. Comisia a 

adoptat o decizie de soluționare cu privire la companiile care au 

depus o cerere formală în acest sens și a continuat ancheta 

împotriva Scania. 

Scania a sesizat Tribunalul Uniunii Europene pentru a obținea 

anularea deciziei atacate. 

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 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-799/17
http://curia.europa.eu/
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