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Pedido de decisão prejudicial apresentado pela Audiencia Provincial de León (Espanha) em
15 de junho de 2020 — AB Volvo y DAF TRUCKS N.V./RM
(Processo C-267/20)
(2020/C 320/10)
Língua do processo: espanhol
Órgão jurisdicional de reenvio
Audiencia Provincial de León

Partes no processo principal
Recorrentes: AB Volvo e DAF TRUCKS N.V.
Recorrida: RM

Questões prejudiciais
1) Devem o artigo 101.o TFUE e o princípio da efetividade ser interpretados no sentido de que se opõem a uma
interpretação da norma nacional que considera não aplicável retroativamente o prazo para intentar a ação de 5 anos
previsto no artigo 10.o da diretiva, bem como o artigo 17.o relativo à quantificação judicial dos danos, fixando a
referência da retroatividade na data da sanção e não na data da propositura da ação?
2) Devem o artigo 22.o, n.o 2, da Diretiva 2014/104/UE (1) e o termo «retroativamente» ser interpretados no sentido de que
o artigo 10.o dessa diretiva é aplicável a uma ação como a que está em causa no processo principal, que, embora tenha
sido intentada após a entrada em vigor da diretiva e da norma de transposição, se refere, no entanto, a factos ou a
sanções anteriores?
3) No âmbito da aplicação de uma disposição como o artigo 76.o da Lei da Concorrência, deve o artigo 17.o da Diretiva
2014/104/UE, relativo à quantificação judicial dos danos, ser interpretado no sentido de que se trata de uma norma de
natureza processual aplicável ao processo principal cuja ação é intentada após a entrada em vigor da norma nacional de
transposição?

(1)

Diretiva 2014/104/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de novembro de 2014, relativa a certas regras que regem as
ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infração às disposições do direito da concorrência dos Estados-Membros e
da União Europeia (JO 2014, L 349, p. 1).
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Questões prejudiciais
1) Em conformidade com a Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos
contratos celebrados com os consumidores (1), em especial os seus artigos 6.o, n.o 1, e 7.o, n.o 1, e a fim de garantir a
proteção dos consumidores e utentes e a jurisprudência comunitária que a desenvolve, é compatível com o direito da
União que o Tribunal Supremo tenha estabelecido, nos seus Acórdãos 44 a 49 de 23/01/2019, como critério inequívoco
que, nos contratos de crédito hipotecário celebrados com os consumidores, é abusiva a cláusula que não tenha sido
objeto de negociação individual e que estipule que todos os encargos relativos à operação de crédito hipotecário se
devem repercutir na pessoa do mutuário, sendo as diferentes rubricas constantes dessa cláusula abusiva declarada nula
distribuídas entre a instituição bancária proponente e o consumidor mutuário, a fim de limitar a restituição das quantias
indevidamente pagas em aplicação da legislação nacional?
E, em conformidade com a Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos
contratos celebrados com os consumidores, em especial os seus artigos 6.o, n.o 1, e 7.o, n.o 1, e a fim de garantir a
proteção dos consumidores e utentes e a jurisprudência comunitária que a desenvolve, é compatível com o direito da
União que o Tribunal Supremo proceda a uma interpretação integradora de uma cláusula nula, porque abusiva, se a
supressão desta e os efeitos dela decorrentes não afetarem a subsistência do contrato de mútuo com garantia
hipotecária?
2) Além disso, se se entender, em conexão com o artigo 394.o da [Ley de Enjuiciamiento Civil (Código de Processo Civil
espanhol)], que estabelece o critério da condenação da parte totalmente vencida nas custas processuais, que uma cláusula
de encargos abusiva deve ser declarada nula, mas os efeitos dessa nulidade devem ser limitados à repartição de encargos
acima referida, isso implica a violação dos princípios da efetividade e da não vinculatividade das cláusulas abusivas, se a
ação for julgada parcialmente procedente, e pode entender-se que isso produz um efeito dissuasivo invertido, com a
consequência de que os interesses legítimos dos consumidores e utentes ficam privados de proteção?

(1)

JO 1993, L 95, p. 29.

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Tribunal Supremo (Espanha) em 26 de junho
de 2020 — Ferimet S.L./Administración General del Estado
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Questões prejudiciais
1) Devem os artigos 168.o e relacionados da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao
sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (1), e o princípio da neutralidade fiscal decorrente dessa diretiva,
bem como a jurisprudência do TJUE que a interpreta, ser interpretados no sentido de que não permitem a dedução do
IVA a montante aos empresários que, ao abrigo do regime de inversão do sujeito passivo do imposto, ou de
autoliquidação, na terminologia do direito da União, emitem o documento comprovativo (fatura) da operação de
aquisição de bens efetuada mencionando no referido documento um fornecedor fictício, sendo assim incontestado que a
aquisição foi efetivamente realizada pelo empresário em questão, que utilizou os materiais adquiridos no seu negócio ou
atividade comercial?

