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Întrebările preliminare
1)

Articolul 205 din Directiva 2006/112/CE (1) și principiul proporționalității trebuie să fie interpretate în sensul că răspunderea
solidară a unei persoane înregistrate în scopuri de TVA, destinatară a unei livrări impozabile, pentru TVA-ul neplătit de furnizorul acesteia, include, pe lângă datoria principală a furnizorului (datoria de TVA) și obligația accesorie de reparare a prejudiciului cauzat de întârziere, calculată ca valoare a dobânzii moratorii legale aferente datoriei principale de la începutul întârzierii
debitorului până la data adoptării deciziei fiscale rectificative prin care este stabilită răspunderea solidară, respectiv până la data
îndeplinirii obligației?

2)

Articolul 205 din Directiva 2006/112 și principiul proporționalității trebuie să fie interpretate în sensul că se opun unei dispoziții naționale precum articolul 16 alineatul (3) din Danachno-osiguritelen protsesualen kodeks (Codul de procedură fiscală și
al securității sociale), care prevede că răspunderea unui terț pentru impozitele neachitate ale unei persoane impozabile include
impozitele și dobânzile?

(1) Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție
specială, 9,vol. 3, p. 7).
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Părțile
Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre, J. Norris și I. Naglis, agenți)
Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantei
— anularea articolului 3 din Decizia (UE) 2019/1754 (1) a Consiliului din 7 octombrie 2019 privind aderarea Uniunii Europene la
Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice;
— anularea articolului 4 din Decizia 2019/1754 în măsura în care conține referiri la statele membre sau, cu titlu subsidiar, anularea
articolului 4 în totalitate dacă referirile la statele membre nu pot fi separate de restul articolului;
— menținerea efectelor părților anulate ale Deciziei 2019/1754 și, în special, orice utilizare a autorizației acordate în temeiul articolului 3, puse în aplicare înainte de data hotărârii de către statele membre care sunt în prezent părți la Acordul de la Lisabona din
1958, până la intrarea în vigoare, într-un termen rezonabil care nu poate depăși șase luni de la pronunțarea hotărârii, a unei decizii
a Consiliului Uniunii Europene;
— obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.
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Motivele și principalele argumente
Primul motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 218 alineatul (6) și a articolului 293 alineatul (1) TFUE, a principiului atribuirii
competențelor consacrat la articolul 13 alineatul (2) TUE și a principiului echilibrului instituțional și a dreptului de inițiativă al Comisiei, în măsura în care decizia atacată a fost adoptată fără să fi făcut obiectul unei propuneri a Comisiei.
Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 2 alineatul (1) și a articolului 207 TFUE și pe nemotivare, în măsura în care
Consiliul și-a depășit competențele atunci când a acordat o autorizație care este generală, permanentă și nejustificată în mod corespunzător.

(1) JO 2019, L 271, p. 12.

Cauza C-

Ordonanța președintelui Curții din 15 ianuarie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal correctionnel de
Saint-Brieuc-Chambre détachée de Guingamp - Franța) – Procureur de la République/Tugdual Carluer, Yann Latouche,
Dominique Legeard, Thierry Leleu, Dimitri Pinschof, Brigitte Plunian, Rozenn Marechal
(Cauza C-115/08) (1)
(2020/C 77/48)
Limba de procedură: franceza

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

(1) JO C 152, 30.4.2018.

Cauza C-

Ordonanța președintelui Curții din 23 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de
Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang
Semper/Bezirkshauptmannschaft Murtal, cu participarea: Finanzpolizei
(Cauza C-297/18) (1)
(2020/C 77/49)
Limba de procedură: germana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

(1) JO C 301, 27.8.2018.

