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Joi, 7 iulie 2022                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-576/20 Pensionsversicherungsanstalt 

Securitatea socială a lucrătorilor migranți – Examinarea dreptului la pensie 

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                                                                                                                                                                                         

 

https://twitter.com/EUCourtPress
https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-576/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-576/20
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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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 

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 

 

 

Joi, 7 iulie 2022                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-13/21 Pricoforest 

Transporturi rutiere – Derogare pentru vehiculele utilizate de întreprinderile 

forestiere pentru transportul de mărfuri în cadrul activității profesionale 

specifice pe o rază de până la 100 km de la sediul lor – Noțiunea de «rază de până 

la 100 km» 

Judecătoria Miercurea Ciuc (România) a adresat Curții două întrebări preliminare 

privind interpretarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 privind armonizarea anumitor 

dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere. 

Aceste întrebări au fost adresate în cadrul unui litigiu între Pricoforest SRL, o 

întreprindere forestieră, pe de o parte, și Inspectoratul de Stat pentru Controlul 

Transportului Rutier (România) (denumit în continuare „ISCTR”), pe de altă parte, în 

legătură cu o amendă aplicată de acesta din urmă întreprinderii menționate pentru o 

pretinsă încălcare, în cadrul mai multor operațiuni de transport rutier, a normelor 

privind durata de conducere, pauzele și perioadele de repaus prevăzute de 

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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Regulamentul nr. 561/2006. 

Litigiul principal privește aspectul dacă aceste operațiuni de transport erau în realitate, 

astfel cum susține Pricoforest, exceptate de la aplicarea acestor norme, în 

conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat.  

În temeiul acestei dispoziții, statele membre pot acorda o astfel de derogare pe 

teritoriul lor pentru vehiculele utilizate, printre altele, de întreprinderile forestiere 

pentru transportul de mărfuri în cadrul activității profesionale specifice pe o rază de 

până la 100 km de la sediul lor.  

Întrucât România a făcut uz de această posibilitate, instanța de trimitere solicită 

clarificări cu privire la semnificația și la sfera de aplicare ale acestei derogări, care nu a 

făcut încă obiectul unei interpretări a Curții. 

Mai precis, prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită să se 

stabilească dacă condiția prevăzută la articolul 13 alineatul (1) litera (b) din acest 

regulament, potrivit căreia transportul de mărfuri trebuie să aibă loc „pe o rază de 

până la 100 km de la sediul întreprinderii”, trebuie înțeleasă în sensul că vehiculul 

utilizat trebuie să rămână într‑un cerc imaginar având o astfel de rază, sau că distanța 

parcursă efectiv de vehiculul respectiv pe șosea nu trebuie să depășească 100 km.  

Prin intermediul celei de-a doua întrebări, instanța menționată solicită să se 

stabilească dacă și, în cazul unui răspuns afirmativ, în ce măsură derogarea este 

aplicabilă în cazul vehiculelor cu utilizare mixtă, și anume vehiculele care sunt utilizate 

în mod obișnuit atât pentru operațiuni de transport care intră în domeniul de aplicare 

al articolului 13 alineatul (1) litera (b), cât și pentru operațiuni de transport care nu 

intră în domeniul de aplicare al acestei dispoziții. 

Documente de referință 

 

 

 

 

Joi, 14 iulie 2022                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâri în cauzele C-128/20 GSMB Invest, C-134/20 Volkswagen, C-145/20 

Porsche Inter Auto & Volkswagen 

Emisii de oxid de azot (NOx) – fereastră de temperatură 

Cumpărătorii de vehicule marca Volkswagen echipate cu software care reduce 

reciclarea gazelor poluante din vehicul în funcție, în special, de temperatura detectată, 

solicită instanțele austriece să li se anuleze contractele de vânzare încheiate între 2011 

și 2013.  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-13/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-13/21
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Conform indicațiilor acestor jurisdicții, acest software garantează respectarea valorilor 

limită stabilite la nivelul Uniunii pentru emisia de oxid de azot (NOx) numai atunci când 

temperatura exterioară este între 15 și 33 de grade Celsius și alt itudinea de trafic este 

sub 1.000 de metri („fereastra de temperatură”). În afara acestei ferestre, rata de 

recirculare a gazelor de eșapament (EGR) este redusă liniar la 0, ceea ce duce la 

depășirea valorilor limită. 

Această fereastră de temperatură rezultă dintr-o actualizare software a vehiculelor în 

cauză efectuată de Volkswagen. Oficiul Federal German pentru Traficul 

Autovehiculelor autorizase această actualizare, după ce a concluzionat că nu includea 

un dispozitiv de înfrângere interzis.  

Curtea Supremă din Austria, Tribunalul Regional din Eisenstadt și Tribunalul Regional 

din Klagenfurt au înaintat Curții de Justiție mai multe întrebări referitoare la legalitatea 

unei astfel de ferestre de temperatură și la posibilele drepturi ale cumpărătorilor. 

Documente de referință 

 

 

 

Joi, 14 iulie 2022                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-159/20 Comisia Europeană / Danemarca (DOP Feta) 

Utilizarea denumirii de origine protejate (DOP) «Feta» pentru brânza produsă în 

Danemarca, dar destinată exportului în țări terțe 

În prezenta cauză, prin introducerea unei acțiuni în temeiul articolului 258 TFUE, 

Comisia Europeană solicită Curții să constate că Regatul Danemarcei și‑a încălcat 

obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 din Regulamentul nr. 1151/2012 prin 

faptul că nu a prevenit sau oprit utilizarea denumirii „Feta” pe brânza produsă în 

Danemarca destinată exportului în țările terțe.  

Comisia susține de asemenea că Regatul Danemarcei și‑a încălcat obligațiile de 

cooperare loială care decurg din articolul 4 alineatul (3) TUE, fie în mod independent, 

fie coroborat cu articolul 1 alineatul (1) și cu articolul 4 din Regulamentul nr. 

1151/2012. 

Documente de referință 

 

 

 

Joi, 14 iulie 2022                                                                                                                                                                                         

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-128/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-128/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-159/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-159/20
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Hotărâre în cauza C-110/21 P Universität Bremen 

Reprezentarea reclamanților neprivilegiați în acțiunile directe – Reprezentare de 

către un profesor universitar – Profesor universitar la universitatea reclamantă 

care a fost implicat în chestiunea care face obiectul litigiului 

Universität Bremen (denumită în continuare „Universitatea din Bremen”, Bremen, 

Germania) a solicitat Tribunalului anularea unei decizii prin care Agenția Executivă 

Europeană pentru Cercetare (denumită în continuare „REA”) a respins cererea sa de 

finanțare a unui proiect.  

Tribunalul a respins acțiunea sa ca inadmisibilă, întrucât a constatat că reprezentantul 

în justiție al acestei universități, un profesor la Universitatea din Bremen cu 

responsabilități specifice în ceea ce privește punerea în aplicare a proiectului în cauză, 

nu îndeplinea obligația de independență care revine reprezentanților în justiție ai 

reclamanților neprivilegiați. 

În prezentul recurs, Universitatea din Bremen solicită anularea hotărârii Tribunalului, 

susținând că această instanță a săvârșit o eroare de drept prin aplicarea obligației de 

independență în cazul reprezentantului său în justiție și, în orice caz, prin faptul că nu a 

permis recurentei să desemneze un alt reprezentant. 

Documente de referință 

 

 

 

Joi, 14 iulie 2022                                                                                                                                                                                         

 

Concluzii în cauza C-158/21 Puig Gordi  

Cooperare judiciară în materie penală – mandat european de arestare 

Prezenta cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare se referă la interpretarea 

mai multor dispoziții ale Deciziei-cadru 2002/584/JAI privind mandatul european de 

arestare. 

Instanța de trimitere adresează Curții o serie de întrebări care vizează, în principal, să 

stabilească dacă o autoritate judiciară de executare poate refuza executarea unui 

mandat european de arestare din cauza pretinsei necompetențe a autorității judiciare 

emitente, precum și a instanței chemate să judece persoana urmărită penal. 

Aceste întrebări sunt ridicate în contextul procedurilor introduse împotriva foștilor 

lideri catalani după desfășurarea, la 1 octombrie 2017, a unui referendum de 

autodeterminare de către comunitatea autonomă Catalonia (Spania).  

Unii dintre inculpați, care au părăsit Spania de la sfârșitul anului 2017 pentru a se 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-110/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-110/21
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stabili în alte state membre, au făcut obiectul unor mandate europene de arestare.  

Lipsa executării acestora din urmă rezultă atât din alegerea în Parlamentul European a 

unora dintre acești inculpați, cât și din existența unor controverse cu privire la 

procedura penală în cauză. Aceste controverse se referă, în ceea ce privește cauza în 

discuție, la normele care determină competența Tribunalului Supremo (Curtea 

Supremă, Spania) de a judeca inculpații, care se bazează în special pe locul săvârșirii 

infracțiunilor, precum și pe legătura dintre infracțiunile de care sunt acuzați inculpații. 

Documente de referință 

 

 

Joi, 14 iulie 2022                                                                                                                                                                                         

 

Concluzii în cauza C-392/21 Inspectoratul General pentru Imigrări 

Achiziționarea de ochelari de vedere de către angajator 

Reclamantul, angajat în cadrul inspectoratului general pentru imigrări, își desfășoară 

activitatea cu echipamente cu ecran de afișare, 

Acestea, plus absența luminii naturale au dus la o deteriorare severă a vederii și a fost 

nevoit, la recomandarea medicului specialist, să-și schimbe ochelarii. 

Întrucât aceste costuri nu au putut fi rambursate de sistemul național de asigurări de 

sănătate, reclamantul a solicitat angajatorului să suporte costul ochelarilor, însă 

răspunsul primit a fost negativ. 

Articolul 9 din directiva privind munca cu echipamente cu ecran de afișare spune că 

„dacă nu pot fi utilizate dispozitive corective normale, lucrătorilor trebuie să li se pună 

la dispoziție dispozitive corective speciale în legătură cu munca în cauză” 

Întrebarea cu care este sesizată Curtea este dacă „dispozitivele speciale de corecție” 

privind cerințele minime de sănătate și siguranță referitoare la lucrul la echipamentele 

cu ecran de afișare includ și ochelarii de vedere utilizați în fața unui ecran de afișare și 

dacă acest dispozitiv de corecție special trebuie utilizat exclusiv în locul de muncă sau 

[poate] fi folosit și în contextul altor activități, în timpul liber. 

Documente de referință 

 

 

Tribunalul 
 

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

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-158/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-158/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-392/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-392/21
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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 

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 

 

 

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

 

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 

 

 

Miercuri,13 iulie 2022                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza T-227/21 Illumina / Comisia Europeană 

Concurență – Fuziuni – Piața industriei farmaceutice 

Prezenta cerere este întemeiată pe articolul 263 TFUE are ca obiect anularea Deciziei 

C(2021) 2847 a Comisiei din 19 aprilie 2021 de admitere a cererii autorității franceze de 

concurență de examinare a operațiunii de fuziune care vizează achiziția de către 

Illumina a Grail.   

 

Documente de referință 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-478/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-478/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-227/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-227/21

