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Curtea de Justiție 
 

 

Marți, 28 iunie 2022                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-278/20 Comisia Europeană / Spania 

Legislație națională prin care regimul răspunderii statului legiuitor pentru 

încălcările aduse dreptului Uniunii este aliniat la regimul stabilit pentru 

încălcările aduse Constituției spaniole prin acte ale legiuitorului 

Curtea afirmă în mod repetat: principiul răspunderii statului pentru prejudiciile 

cauzate particularilor prin încălcarea dreptului Uniunii care îi sunt imputabile este 

inerent sistemului tratatelor. Particularii vătămați au dreptul la repararea prejudiciului 

dacă sunt îndeplinite trei condiții, și anume ca norma de drept al Uniunii încălcată să 

aibă ca obiect conferirea de drepturi particularilor, încălcarea acestei norme să fie 

suficient de gravă și să existe o legătură directă de cauzalitate între încălcarea 

respectivă și prejudiciul suferit de particulari. 

Mai trebuie precizat că, sub rezerva dreptului la repararea prejudiciului care își are în 

mod direct temeiul în dreptul Uniunii atunci când aceste condiții sunt întrunite, rev ine 

statului obligația de a repara prejudiciul cauzat, în cadrul dreptului național al 

răspunderii, fiind stabilit că condițiile prevăzute în legislațiile naționale în domeniul 

reparării prejudiciilor nu pot să fie mai puțin favorabile decât cele care privesc cererile 

asemănătoare de drept intern (principiul echivalenței) și nu pot fi concepute astfel 

încât să facă, în practică, imposibilă sau excesiv de dificilă obținerea reparării 

prejudiciului (principiul efectivității)(4). 

Aceste două principii se află în centrul prezentei acțiuni în constatarea neîndeplinirii 

obligațiilor. Astfel, prin cererea introductivă, Comisia Europeană solicită Curții să 

constate că, prin adoptarea și prin menținerea în vigoare a anumitor dispoziții 

referitoare la răspunderea statului legiuitor, Regatul Spaniei nu și‑a îndeplinit 

obligațiile care îi revin în temeiul principiilor efectivității și echivalenței, care limitează 

autonomia procedural de care beneficiază statele membre atunci când stabilesc 

condițiile care guvernează răspunderea lor pentru prejudiciile cauzate particularilor 

prin încălcarea dreptului Uniunii. 

Documente de referință 

 

https://twitter.com/EUCourtPress
https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-278/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-278/20
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.cjeu
https://itunes.apple.com/us/app/cvria/id1099088434?ls=1&mt=8
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Joi, 30 iunie 2022                                                                                                                                                                                         

 

Concluzii în cauzele C-176/19 P Comisia Europeană / Servier (FR) &  

 C-201/19 P Servier / Comisia Europeană 

Concurență 

Grupul Servier, a cărui companie-mamă, Servier SAS, este stabilită în Franța, a 

dezvoltat perindopril, un medicament utilizat în medicina cardiovasculară și destinat în 

principal pentru tratamentul hipertensiunii arteriale și inimii. Brevetul compusului de 

perindopril, depus la Oficiul European de Brevete (OEB) în 1981, a expirat în diferite 

state membre ale UE pe parcursul anilor 2000. 

Ingredientul farmaceutic activ al perindoprilului, adică substanța chimică activă 

biologic care produce efectele terapeutice dorite, ia forma unei sări, erbumină. Un nou 

brevet referitor la erbumină și procesele sale de fabricație a fost depus la OEB de 

Servier în 2001 și acordat în 2004. Acesta a fost brevetul 947. 

În urma litigiilor în care a fost contestată valabilitatea acestui brevet, Servier a încheiat  

diverse acorduri de soluționare cu o serie de societăți generice, și anume Niche, 

Unichem (societatea-mamă a Niche), Matrix (acum Mylan Laboratories), Teva, Krka și 

Lupin, prin care fiecare dintre aceste companii trebuia să se abțină, în special, de la 

intrarea pe piață sau de la contestarea brevetului respectiv. O filială a Servier, 

Biogaran, o filială deținută în totalitate a Servier SAS, a încheiat, de asemenea, un 

acord de licență și furnizare cu Niche. 

La 9 iulie 2014, Comisia a adoptat o decizie prin care a constatat că acordurile în litigiu 

constituiau restrângeri ale concurenței prin obiect și prin efect. De asemenea, aceasta 

a constatat că Servier a pus în aplicare, în special prin aceste acorduri, o strategie de 

excludere care constituia un abuz de poziție dominantă. Comisia a impus amenzi de 

330,99 milioane EUR Servier, 13,96 milioane EUR Niche și Unichem, 17,16 milioane EUR 

Matrix, 15,56 milioane EUR Teva, 10 milioane EUR Krka și 40 milioane EUR Lupin. 

Aceasta a decis că Servier și Biogaran sunt răspunzătoare solidar pentru plata amenzii 

de 131,53 milioane EUR care le-a fost aplicată pentru încălcarea care decurge din 

acordul de tranzacționare dintre Servier și Niche. 

În 2018, Tribunalul, în urma unei contestații a deciziei Comisiei, a confirmat că 

acordurile încheiate de Servier cu Niche, Unichem, Matrix, Teva și Lupin constituiau 

restricții ale concurenței prin obiect. 

Documente de referință 

 

 

 

Joi, 30 iunie 2022                                                                                                                                                                                         

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-176/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-176/19
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Concluzii în cauza C-192/21 Comunidad de Castilla y León  

Politică socială 

Această cerere de pronunțare a unei hotărâri prealabile a fost făcută în contextul 

cererii și contestației formulate de un funcționar public devenit membru al funcției 

publice printr-un proces de consolidare a unui post temporar pentru a primi gradul 

care reflectă funcția pe care a ocupat-o în perioada lucrează ca funcționar public 

interimar. 

Recurenta a ocupat funcția de coordonator veterinar în Administrația Comunității 

Autonome Castilia și Leon (nivel 24), în calitate de funcționar public interimar, în 

perioada 28 mai 2001 – 21 ianuarie 2008. 

Ordinul PAT/334/2006 din 7 martie 2006 a publicat un anunț de concurs prin care se 

precizează că vor fi susținute probe de selecție pentru înscrierea în Cadrul Specialist 

Superior, Scala de Sănătate (Medici Veterinari) al Administrației Comunității Autonome 

Castilia și Leon în cadrul procesul de consolidare a angajării temporare și asigurarea 

stabilității angajării personalului sanitar. În temeiul clauzei 7(2)(a) din ordin, 

perioadelor de serviciu ca personal interimar în posturi care fac parte din Cadrul de 

specialişti seniori, Scala de sănătate (chirurgi veterinari) li se alocă o valoare de 0,25 

puncte pentru fiecare lună completă de serviciu, în plus până la maximum 40 de 

puncte. 

Recurentul a finalizat cu succes procesul, obținând o funcție permanentă la nivelul 22, 

și a depus o cerere scrisă la Administrația Comunității Autonome Castilia și Leon 

(Direcția Generală Funcție Publică) pentru obținerea gradului personal consolidat de 

nivelul 24, la data motivul că a ocupat un post la acel nivel de funcționar public 

interimar. 

Întrucât Administrația i-a respins cererea, recurentul a introdus o acțiune în drept 

administrativ împotriva deciziei, în care s-a pronunțat hotărârea la 13 ianuarie 2020. 

Hotărârea a admis parțial cererea, în măsura în care i-a recunoscut doar dreptul la un 

grad personal consolidat 22, mai degrabă decât nivelul 24, pe motiv că fostul grad 

reflecta nivelul postului permanent pe care îl obținuse ca funcționar public de carieră. 

Documente de referință 

 

 

 

Joi, 7 iulie 2022                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-576/20 Pensionsversicherungsanstalt 

Securitatea socială a lucrătorilor migranți – Examinarea dreptului la pensie 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-192/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-192/21
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pentru limită de vârstă – Luarea în considerare a perioadelor de creștere a 

copilului realizate în alt stat membru 

Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă, Austria) a adresat Curții întrebări preliminare 

referitoare la interpretarea articolului 44 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 

987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 

Această trimitere preliminară a fost efectuată în cadrul unei proceduri inițiate între CC 

(denumită în continuare „recurenta”) și Pensionsversicherungsanstalt (Casa de pensii)  

(denumită în continuare „PVA”), instituția responsabilă cu sistemul legal de asigurare 

pentru limită de vârstă din Austria.  

Ea are ca obiect refuzul acesteia din urmă de a lua în considerare, în scopul calculării 

pensiei pentru limită de vârstă a recurentei, perioadele de timp pe care le‑a dedicat 

creșterii copiilor săi în Belgia și în Ungaria. 

În acest context, întrebările se referă mai precis la condițiile în care instituția 

competentă a unui stat membru, în care o persoană a lucrat, este obligată să aplice 

legislația statului membru respectiv în cazul perioadelor de creștere a copilului 

realizate de persoana în cauză în unul sau mai multe alte state membre. 

Documente de referință 

 

 

 

Joi, 7 iulie 2022                                                                                                                                                                                         

 

Concluzii în cauza C-83/21 Airbnb Ireland și Airbnb Payments UK 

Regimul fiscal pentru chiriile pe termen scurt care impun obligații 

intermediarilor imobiliari 

Airbnb este un grup care administrează portalul de intermediere imobiliară cu același 

nume pe internet, care pune în legătură, pe de o parte, proprietarii cu locuri de cazare 

și, pe de altă parte, persoanele care caută să închirieze.  

O lege italiană din 2017 stabilește un nou regim fiscal pentru închirierile imobiliare pe 

termen scurt în afara unei activități comerciale , care vizează Airbnb. De la 1 iunie 

2017, veniturile din astfel de contracte de închiriere sunt supuse unui impozit de orar 

prin deducere finală la cota de 21% iar datele referitoare la contractele de închiriere 

trebuie transmise autorităților fiscale.  

Atunci când încasează chiriile, persoanele care desfășoară activități de intermediere 

imobiliară și cei care administrează portaluri telematice trebuie să opereze, în calitate 

de perceptori de taxe, o deducere de 21% din valoarea chiriilor și să efectueze plata 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-576/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-576/20
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acesteia către organele fiscale.  

Airbnb Ireland UC și Airbnb Payments UK Ltd, parte a grupului Airbnb, au introdus o 

acțiune prin care au solicitat anularea deciziei directorului administrației fiscale, de 

punere în aplicare a noului regim fiscal.  

Documente de referință 

 

 

 

Tribunalul 
 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce un recurs în fața Curții de Justiție   

 

 

Miercuri, 6 iulie 2022                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza T-388/19 Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres / 

Parlamentul European 

Candidați Parlamentul European 

Reclamanții, domnii Puigdemont i Casamajó și Comín i Oliveres, s-au prezentat drept 

candidați la alegerile pentru Parlamentul European desfășurate în Spania pe 26 mai 

2019. În urma acestor alegeri, lista condusă de reclamanți a primit 1.018.435 de voturi 

și a câștigat două locuri în Parlament. 

La 29 mai 2019, președintele Parlamentului în funcție la acea dată a dat o instrucțiune 

internă secretarului general al instituției care vizează, pe de o parte, să refuze, tuturor 

candidaților aleși în Spania, accesul în „satul binevenit” precum și asistența acordată 

de instituție candidaților nou aleși în Parlament și, pe de altă parte, suspendarea 

acreditării acestora până când Parlamentul va primi oficial confirmarea alegerii 

acestora, în conformitate cu articolul 12 din actul electoral. 

La 13 iunie 2019, Junta Electorală Centrală (Comisia Electorală Centrală, Spania) a 

adoptat o decizie prin care proclamă deputații aleși în Parlament la alegerile din 26 

mai 2019.  

La 15 iunie 2019, judecătorul de instrucție al Tribunalului Supremo (Curtea Supremă, 

Spania) a respins cererea reclamanților de retragere a mandatelor naționale de 

arestare emise împotriva lor de instanțele penale spaniole, astfel încât să poată fi 

judecați în contextul procesele penale la care au fost supuși, inițiate de Parchetul 

Spaniol, Procurorul Statului și partidul politic VOX. 

La 17 iunie 2019, Comisia Electorală Centrală a notificat Parlamentului lista 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-83/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-83/21
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candidaților aleși în Spania, care nu cuprindea numele reclamanților.  

La 27 iunie 2019, fostul Președinte al Parlamentului a trimis o scrisoare reclamanților, 

în care le-a comunicat, în esență, că nu îi poate considera viitori deputați ai 

Parlamentului, întrucât numele lor nu figurează pe lista candidaților aleși, comunicată 

de autoritățile spaniole.  

În urma acestei scrisori, reclamanții au introdus o acțiune în anulare îndreptată, în 

esență, împotriva, pe de o parte, a instrucțiunii din 29 mai 2019 a fostului președinte al 

Parlamentului European și, pe de altă parte, împotriva refuzului fostului președinte al 

Parlamentului de a îi recunoaște ca deputați europeni, refuz conținut în scrisoarea din 

27 iunie 2019. 

Documente de referință 

 

 

 

Miercuri, 6 iulie 2022                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza T-478/21 Les Éditions P. Amaury / EUIPO - Golden Balls (Balonul 

de aur) 

Proprietate intelectuală 

Reclamanta, societatea franceză „Les Éditions P. Amaury”, deținătoarea drepturilor 

asupra Balonului de Aur (premiu pentru cel mai bun jucător de fotbal al anului), a 

înregistrat semnul verbal BALLON D'OR la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate 

Intelectuală (EUIPO) ca marcă a Uniunii Europene.  

Această înregistrare se referă, printre altele, la imprimate, cărți și reviste, precum și la 

servicii constând în organizarea de competiții și premii sportive, divertisment, difuzare 

sau editare de programe de televiziune, producție de emisiuni sau filme și publicarea 

de cărți, reviste, reviste sau ziare. 

În 2017, compania britanică Golden Balls a solicitat EUIPO revocarea mărcii BALLON 

D'OR pentru neutilizare. 

În 2021, EUIPO a declarat revocarea acestei mărci pentru toate bunurile și serviciile 

pentru care a fost înregistrată, cu excepția tipăritelor, cărților și revistelor și serviciilor 

referitoare la organizarea de competiții sportive și acordarea de trofee. 

Reclamanta a introdus apoi o acțiune la Tribunalul Uniunii Europene împotriva deciziei 

EUIPO. 

Documente de referință 

 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-388/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-388/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-478/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-478/21
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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. 

 

 


