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Pârât: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

Întrebările preliminare
1) Noțiunea „intervenți[e] publică sub forma normelor generale aplicabile tuturor unităților care au același obiect de
activitate” prevăzută la punctul 20.15 din Regulamentul (UE) nr. 549/2013 (1) (denumit SEC 2010) trebuie interpretată
în sens larg, și anume în sensul că include de asemenea competențe de direcție cu caracter sportiv (așa-numitul „soft
law”) și competențe de recunoaștere, prevăzute de lege, în scopul dobândirii personalității juridice și a posibilității de
operare în domeniul sportului, ambele competențe privind în general toate federațiile sportive naționale italiene?
2) Indicatorul general de control prevăzut la punctul 20.15 din Regulamentul (UE) nr. 549/2013 (denumit SEC 2010)
(„capacitatea de a determina politica sau programul unei unități instituționale”) trebuie interpretat în sens material, drept
capacitatea de a conduce, de a restricționa și de a condiționa activitatea de gestionare a unei entități fără scop lucrativ,
sau poate fi interpretat într-un sens lipsit de caracter tehnic, și anume în sensul că include de asemenea competențe de
supraveghere externă diferite de cele definite prin indicatorii specifici de control prevăzuți la literele (a), (b), (c), (d) și (e)
ale punctului 20.15 (precum, de exemplu, competențe de aprobare a bugetelor, de numire a cenzorilor, de aprobare a
statutelor și a anumitor tipuri de regulamente, de direcție sportivă sau de recunoaștere în scopuri sportive)?
3) Potrivit prevederilor coroborate ale punctelor 20.15, 4.125 și 4.126 din Regulamentul (UE) nr. 549/2013 (denumit SEC
2010), pot fi luate în considerare cotizațiile membrilor în scopul de a aprecia dacă există sau nu există un control public,
iar un cuantum ridicat al cotizațiilor menționate, împreună cu celelalte venituri proprii, poate atesta, în lumina
particularităților speței concrete, existența unei capacități semnificative de autodeterminare a unei instituții fără scop
lucrativ?

(1)

Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi
naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO 2013, L 174, p. 1).

Cerere de decizie preliminară introdusă de tribunal correctionnel de Foix (Franța) la 26 octombrie
2017 – Procureur de la République/Mathieu Blaise și alții
(Cauza C-616/17)
(2018/C 022/36)
Limba de procedură: franceza
Instanța de trimitere
Tribunal correctionnel de Foix

Părțile din procedura principală
Reclamant: Procureur de la République
Pârâți: Mathieu Blaise, Sabrina Dauzet, Alain Feliu, Marie Foray, Sylvestre Ganter, Dominique Masset, Ambroise Monsarrat,
Sandrine Muscat, Jean-Charles Sutra, Blanche Yon, Kevin Leo-Pol Fred Perrin, Germain Yves Dedieu, Olivier Godard, Kevin
Pao Donovan Schachner, Laura Dominique Chantal Escande, Nicolas Benoit Rey, Eric Malek Benromdan, Olivier Eric
Labrunie, Simon Joseph Jeremie Boucard, Alexis Ganter, Pierre André Garcia
Cealaltă parte: Espace Émeraude

Întrebările preliminare
1) Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind
introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1)
este conform cu principiul precauției atunci când omite să definească tocmai ceea ce reprezintă o substanță activă,
lăsând solicitantului aprobării sarcina de a alege ceea ce denumește substanță activă în produsul său și posibilitatea de a
orienta în integralitate cererea sa către o substanță unică, deși produsul său finit comercializat are în compoziție mai
multe substanțe?
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2) Principiul precauției și imparțialitatea autorizației de comercializare sunt asigurate atunci când testele, analizele și
evaluările necesare pentru analiza dosarului sunt efectuate numai de solicitanții aprobării care pot face prezentări
parțiale, fără nicio contra-analiză independentă și fără să fie publicate rapoartele privind cererile de autorizare supuse
protecției secretului industrial?
3) Regulamentul european este conform cu principiul precauției atunci când nu ține seama de multitudinea de substanțe
active și de utilizarea lor cumulată, în special atunci când nu prevede nicio analiză specifică completă la nivel european
cu privire la cumulul de substanțe active în cadrul aceluiași produs?
4) Regulamentul european este conform cu principiul precauției atunci când exceptează în capitolele 3 și 4 de la analize de
toxicitate (genotoxicitate, examen de carcinogenicitate, examen cu privire la tulburările endocrine; […]) produsele
pesticide în formulele lor comerciale astfel cum au fost introduse pe piață și astfel cum consumatorii și mediul sunt
expuse la acestea, impunând numai teste sumare efectuate întotdeauna de solicitantul aprobării?

(1)

JO L 309, p. 1

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal d'instance de Limoges (Franța) la 30 octombrie
2017 – BNP Paribas Personal Finance SA succesoare în drepturi a societății Solfea/Roger Ducloux,
Josée Ducloux, născută Lecay
(Cauza C-618/17)
(2018/C 022/37)
Limba de procedură: franceza
Instanța de trimitere
Tribunal d'Instance de Limoges

Părțile din procedura principală
Reclamantă: BNP Paribas Personal Finance SA succesoare în drepturi a societății Solfea
Pârâți: Roger Ducloux, Josée Ducloux, născută Lecay

Întrebarea preliminară
Dacă dobânda anuală efectivă aferentă unui credit este de 5,97377 %, regula rezultată din Directiva 98/7/CE din
16 februarie 1998 (1) și din Directiva 2008/48/CE din 23 aprilie 2008 (2) potrivit căreia, în versiunea în limba franceză, „Le
résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5,
le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1” (Rezultatul calculului trebuie exprimat cu o precizie de cel puțin o
zecimală. Dacă a doua zecimală este mai mare sau egală cu 5, la prima zecimală se adaugă unu), permite să se considere
corectă o dobândă anuală efectivă indicată de 5,95 %?
(1)
(2)

Directiva 98/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 de modificare a Directivei 87/102/CEE de
apropiere a actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre privind creditul de consum (JO 1998, L 101, p. 17,
Ediție specială, 15/vol. 4, p. 210)
Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru
consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (JO 2008, L 133, p. 66)

