
1 

 

 

  
 
 
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene  

Newsletter 

7 martie 2021 – 18 martie 2021 

 

 

 Contact: 

Corina SOCOLIUC  

+352 4303 5536 

 

 

Urmăriți @EUCourtPress  

Toate orele sunt 9:30, 

dacă nu e specificat 

altceva.  

Nu uitați să verificați 

agenda de pe site-ul 

nostru pentru detalii 

despre alte cauze. 

  

 

 

 

  

 

 

 

Curtea de Justiție 

 
   

 

 

  

 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 

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

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                                                                                                                         

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

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 

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

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 

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

Curte. 

Documente de referință 
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 Miercuri, 16 martie 2022, 11.00 

 Hotărâre în cauzele T-684/19 MEKH / ACER & T-

704/19 FGSZ / ACER  

Energie 

Reclamanta din cauza T-684/19, Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal (denumită în continuare „MEKH”), este un 

organism guvernamental central, înființat prin Legea XXII din 

2013, care funcționează ca autoritate de reglementare a pieței 

energetice din Ungaria. 

Reclamantul din cauza T-704/19, Földgázszállító Zártkörűen 

Működö Részvénytársaság (FGSZ), este proprietarul și operatorul 

rețelei de conducte de gaze naturale de înaltă presiune din 

Ungaria, care transportă gaze către operatori de transport, 

companii de distribuție, centrale electrice și mari consumatori 

industriali învecinați. 

În 2015, FGSZ și operatorii de sisteme de transport din Bulgaria, 

România și Austria s-au angajat într-un proiect de cooperare 

regională menit să crească independența energetică prin aducerea 

pe piețe a gazelor din Marea Neagră. Acest proiect, denumit 

ROHUAT/BRUA, prevedea extinderea incrementală a capacității în 

două puncte de interconectare: din România în Ungaria („ROHU”) 

și din Ungaria în Austria („HUAT”). 
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Pe 26 mai 2017, FGSZ a decis că nu va avea loc o licitație în 

legătură cu proiectul ROHUAT. Acest proiect a fost împărțit în 

două proiecte separate care au continuat să fie dezvoltate. Prin 

urmare, proiectul HUAT la care se referă deciziile atacate este un 

proiect de conducte destinat să conecteze piața austriacă a 

gazelor cu piața maghiară a gazului. 

FGSZ și operatorul austriac al sistemului de transport de gaze 

(Gas Connect Austria GmbH, „GCA”) au efectuat o evaluare a 

cererii de pe piață pentru proiectul HUAT, în conformitate cu 

articolul 26 din Regulamentul 2017/459. 

La 27 iulie 2017, FGSZ și GCA au publicat un raport de evaluare 

comună, care a concluzionat că există un interes neobligatoriu din 

partea utilizatorilor rețelei pentru capacitatea incrementală, 

permițând astfel unui proiect de capacitate incrementală în sensul 

articolului 3 alineatul (9) din Regulamentul 2017/ 459 să fie 

iniţiat. Raportul a scos însă la iveală un rezultat asimetric: cererea 

transmisă GCA din partea austriacă a fost aproape de două ori 

mai mare. 

În perioada 19 octombrie - 19 noiembrie 2017, FGSZ și GCA au 

desfășurat o consultare publică comună cu privire la proiectul de 

propunere de proiect, în conformitate cu articolul 27 alineatul (3) 

din Regulamentul 2017/459. 

La 6 aprilie 2018, FGSZ a înaintat autorității maghiare de 

reglementare (adică MEKH) propunerea de proiect HUAT pentru 

capacitate incrementală, indicând că nu sprijină proiectul HUAT în 

vederea executării acestuia și că, prin urmare, nu propunea 

lansarea licitației de capacitate incrementală. 

La 9 aprilie 2018, GCA a prezentat spre aprobare propunerea sa 

de proiect HUAT către autoritatea națională de reglementare din 

Austria, Energie-Control Austria für die Regulierung der 

Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft („E-Control”). 

La 27 aprilie 2018, E-Control a adoptat o decizie prin care se 

aprobă aprobarea proiectului HUAT. 

La 5 octombrie 2018, MEKH a adoptat o decizie prin care respinge 

propunerea de capacitate incrementală referitoare la proiectul 



8 

 

HUAT. Ea a constatat, în primul rând, că proiectul HUAT ar 

necesita investiții suplimentare semnificative, care nu ar fi 

acoperite de tarifele de transport, în al doilea rând, că ar avea 

efecte negative asupra nivelului prețurilor en-gros și al gazelor 

pentru utilizatorii finali, atât în Ungaria, cât și în regiune, și, în al 

treilea rând, că ar avea efecte negative asupra pieței interne de 

gaze și a concurenței. 

La 10 octombrie 2018, ACER a comunicat autorităților de 

reglementare din Ungaria și Austria că a observat că o decizie 

coordonată nu a fost luată în termen de șase luni de la primirea 

propunerii de proiect HUAT de către autoritatea națională de 

reglementare austriacă. Prin urmare, ACER le-a informat că, în 

temeiul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul nr. 713/2009, 

are dreptul de a decide cu privire la propunerea de proiect HUAT. 

La 9 aprilie 2019, ACER a adoptat Decizia nr. 05/2019 (denumită 

în continuare „decizia agenției”) prin care se aprobă livrarea 

proiectului HUAT pentru nivelurile de ofertă I și II. 

La 6 și 7 iunie 2019, împotriva deciziei agenției au fost depuse în 

fața camerei de recurs a ACER, în conformitate cu articolul 19 din 

Regulamentul nr. 713/2009, de către MEKH și, respectiv, FGSZ. 

Printr-o decizie din 6 august 2019 (denumită în continuare 

„decizia camerei de recurs”), camera de recurs a ACER a respins 

recursurile formulate împotriva deciziei agenției și a menținut 

această decizie. 

În cauza T-684/19 MEKH/ACER, MEKH solicită Curții anularea 

deciziei agenției. ACER solicită Curții: 

– să declare inadmisibile primul și al doilea aspect ale primului 

motiv și al doilea motiv invocat de MEKH; 

– în comun și/sau în subsidiar, să constate că toate motivele 

invocate de MEKH sunt nefondate și, în consecință, respinge 

acțiunea în întregime;  

În cauza T-704/19 FGSZ/ACER: 

FGSZ solicită Curții: 
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– să anuleze decizia agenției și decizia camerei de recurs de 

menținere a deciziei agenției și să le declare nule în temeiul 

articolelor 263 și 264 TFUE; 

– în subsidiar, anularea și declararea nule următoarelor dispoziții 

ale deciziei agenției, astfel cum a fost menținută prin decizia 

camerei de recurs: 

– articolul 1 alineatele (1) și (2) din decizia agenției, în măsura în 

care FGSZ este obligată să efectueze o fază obligatorie pentru 

comercializarea capacității incrementale la nivelul de ofertă I și la 

nivelul de ofertă II al proiectului HUAT; 

– Articolul 2 alineatul (4) din decizia agenției, în măsura în care 

obligă FGSZ să pună în aplicare proiectul HUAT în cazul unui 

rezultat pozitiv al testului economic care urmează să fie efectuat 

de resortisantul maghiar (MEKH) și austriac (E-Control) autorități 

de reglementare; 

– în subsidiar, anularea și anularea deciziei camerei de recurs; 

ACER solicită Curții: 

– să constate neîntemeiate toate motivele formulate de FGSZ și, în 

consecință, să respingă acțiunea în totalitate; 

– obligarea FGSZ să suporte propriile cheltuieli de judecată, 

precum și pe cele efectuate de ACER. 

Documente de referință 
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