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 Joi, 3 martie 2022                                                                                                                         

 Concluzii în cauza C-873/19 Deutsche Umwelthilfe 

 Mediu – Convenția de la Aarhus – Acces la justiție 

În acțiunea principală, autoritatea națională competentă pentru 

omologarea CE de tip a luat decizia de a autoriza, pentru 

vehiculele produse de producătorul auto Volkswagen AG și 

echipate cu un motor diesel de generație Euro 5, software integrat 

în calculatorul de control al motorului care, în ceea ce privește 

anumite condiții de temperatură exterioară, reduce reciclarea 

gazelor de eșapament, ceea ce are drept consecință creșterea 

emisiilor de oxid de azot (NOx). 

Deutsche Umwelthilfe eV, o asociație autorizată pentru protecția 

mediului, a contestat această decizie la Schleswig Holsteinisches 

Verwaltungsgericht (instanța administrativă din Schleswig 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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Holstein, Germania), susținând că acest software constituie un 

„dispozitiv de înfrângere” ilegal în sensul articolului 5 alineatul (2) 

din Regulamentul (CE) nr. 715/2007. 

Potrivit instanței de trimitere, Deutsche Umwelthilfe nu are 

calitatea de a contesta această decizie în temeiul dreptului 

național. Prin urmare, această instanță solicită Curții să 

determine, printre altele, dacă articolul 9 alineatul (3) din 

Convenția de la Aarhus, coroborat cu articolul 47 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, impune ca o astfel 

de asociație să fie admisibilă să conteste în fața instanțelor 

naționale o decizie administrativă de acordare a omologării CE de 

tip a vehiculelor în lumina articolului 5 alineatul (2) din 

Regulamentul nr. 715/2007. 

Documente de referință 

 

  

 Marți, 8 martie 2022                                                                                                                         

 Hotărâre în cauza C-213/19 Comisia Europeană / 

Regatul Unit 

 Taxe vamale – Importuri de produse textile și de încălțăminte din 

China 

În prezenta cauză, Comisia Europeană a introdus o acțiune în 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolului 258 

TFUE împotriva Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

pentru motivul că, într‑o perioadă cuprinsă între luna noiembrie 

2011 și octombrie 2017 (denumită în continuare „perioada 

încălcării”), acesta, pe de o parte, nu a luat în considerare 

cuantumurile corecte ale taxelor vamale și nu a pus la dispoziție 

cuantumul corect al resurselor proprii tradiționale și al celor 

bazate pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) aferente anumitor 

importuri de produse textile și de încălțăminte originare din China 

și, pe de altă parte, nu a comunicat toate informațiile solicitate de 

Comisie în vederea stabilirii cuantumului pierderilor de resurse 

proprii tradiționale. 

Potrivit Comisiei, acest stat nu și‑a îndeplinit astfel obligațiile care 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-873/19
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îi revin în temeiul articolului 4 alineatul (3) TUE, care prevede 

principiul cooperării loiale, al articolului 310 alineatul (6) TFUE și 

al articolului 325 TFUE, precum și în temeiul unei serii de 

dispoziții de drept derivat referitoare la legislația vamală a 

Uniunii, precum și la resursele proprii tradiționale și la TVA. 

Astfel, prezenta cauză invită Curtea să își dezvolte jurisprudența 

referitoare la domeniul de aplicare al obligațiilor în materie de 

combatere a fraudei și de protecție a intereselor financiare ale 

Uniunii pe care le impun dispozițiile citate, într‑un context în care 

Comisia susține că statul membru în cauză nu a stabilit în mod 

corect valoarea în vamă a mărfurilor importate, acestea din urmă 

fiind subevaluate cu ocazia importului lor din cauza lipsei unor 

măsuri de control efective.  

Această cauză ridică probleme fundamentale, precum 

posibilitatea Comisiei de a aprecia cuantumul cererii sale 

referitoare la pierderile de resurse proprii, în situația în care, în 

lipsa unei evaluări corecte a valorii mărfurilor de către statul 

membru în cauză, Comisia se întemeiază pe o metodă statistică, 

și anume prețurile medii corectate aferente mărfurilor importate 

la nivelul Uniunii.  

În sfârșit, Curtea este chemată să soluționeze problema dacă 

statul membru de import al mărfurilor este obligat la plata 

pierderilor de resurse proprii provenite din TVA în cadrul unui 

regim vamal pentru care taxele vamale sunt plătite la import, dar 

în care TVA‑ul trebuie plătit ulterior în statul membru de 

destinație. 

Documente de referință 

 

 Marți, 8 martie 2022                                                                                                                         

 Hotărâre în cauza C-205/20 Bezirkshauptmannschaft 

Hartberg-Fürstenfeld 

 Legislație a unui stat membru care prevede cumularea amenzilor 

administrative aplicate pentru fiecare încălcare săvârșită și 

stabilește cuantumuri minime, fără a stabili cuantumuri totale 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-213/19
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maxime 

Are cerința proporționalității sancțiunilor efect direct? În cazul 

unui răspuns afirmativ, dar, în egală măsură, și în cazul unui 

răspuns negativ, ce obligație rezultă de aici în sarcina unei 

instanțe naționale care judecă un litigiu în care trebuie aplicate 

norme de sancționare naționale care au fost deja declarate 

disproporționate de către Curte? 

Într‑o serie de hotărâri anterioare, începând cu Hotărârea 

Maksimovic, Curtea a declarat că anumite elemente ale regimului 

sancționator austriac stabilit pentru nerespectarea în esență a 

obligațiilor privind păstrarea documentelor referitoare la 

detașarea lucrătorilor sunt disproporționate. Cu toate acestea, 

legiuitorul național a rămas inactiv după pronunțarea acestor 

hotărâri ale Curții.  

Instanța de trimitere are îndoieli privind calea de urmat într‑o 

astfel de situație. Instanța face trimitere la hotărârea recentă a 

Curții, pronunțată în cauza Link Logistik, în care s‑a considerat că 

o dispoziție aproape identică de drept al Uniunii nu are efect 

direct și s‑a apreciat că posibilitatea interpretării legislației 

naționale în conformitate cu dreptul Uniunii este exclusă.  

Documente de referință 

 

 Joi, 10 martie 2022                                                                                                                         

 Hotărâre în cauza C-177/20 Grossmania  

Obligații și drepturi ale autorităților administrative și ale 

instanțelor naționale 

În prezenta cauză, Curtea se confruntă cu o dilemă fundamentală 

în drept: dacă să acorde prioritate principiului legalității sau 

principiului securității juridice.  

Cererea de decizie preliminară a fost formulată de Győri 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunalul Administrativ și 

pentru Litigii de Muncă din Győr, Ungaria) în contextul unei decizii 

de refuz al reînscrierii drepturilor de uzufruct radiate ale 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-205/20
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reclamantei asupra terenurilor agricole. 

Documente de referință 

 

 Joi, 10 martie 2022                                                                                                                                

 Concluzii în cauza C-13/21 Pricoforest 

Transport rutier – Regulamentul (CE) nr. 561/2006 – Articolul 13 

alineatul (1) litera (b) – Excepție pentru vehiculele utilizate de 

întreprinderile forestiere pentru transportul de mărfuri în cadrul 

propriei activități de întreprinzător pe o rază de până la 100 km de 

la baza lor – Concept de „rază de până la 100 km” 

Judecătoria Miercurea Ciuc a adresat Curții două întrebări privind 

interpretarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 privind 

armonizarea anumitor legislații sociale referitoare la transportul 

rutier. 

Aceste întrebări au fost adresate în cadrul unui litigiu între 

Pricoforest SRL, întreprindere forestieră, și Inspectoratul de Stat 

pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) cu privire la o 

amendă aplicată de ISCTR asupra reclamantei din acțiunea 

principală pentru pretinsa încălcare, în cursul mai multor 

operațiuni de transport rutier, a normelor privind timpul de 

conducere, pauzele și perioadele de odihnă prevăzute de 

Regulamentul nr. 561/2006.  

În acțiunea principală se discută dacă respectivele operațiuni de 

transport au fost, așa cum susține Pricoforest, de fapt exceptate 

de la aceste norme, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) 

litera (b) din acest regulament. În temeiul acestei dispoziții, 

statele membre pot acorda o astfel de excepție pe teritoriul lor 

pentru vehiculele utilizate, în special, de către întreprinderile 

forestiere pentru transportul de mărfuri în cadrul propriei 

activități antreprenoriale pe o rază de până la 100 km de la baza 

lor.  

Întrucât România a recurs la această posibilitate, instanța de 

trimitere solicită clarificări cu privire la semnificația și domeniul 

de aplicare a acestei excepții, care nu a fost încă interpretată de 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-177/20
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Curte. 

Documente de referință 
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