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Miercuri, 19 septembrie                                                     

Hotărâre în cauza C-310/18 PPU Milev           

Procedură de monitorizare a legalității arestării preventive 

Domnul Milev a fost suspectat de săvârșirea unui furt armat într-

un supermarket Billa în data de 30 decembrie 2008 în Sofia. Cum 

investigația nu a reușit să strângă probe împotriva acestuia, 

domnul Milev nu a fost acuzat. Cauza a fost suspendată la 31 iulie 

2009 fără ca vreun suspect să fi fost identificat și fără ca vreo 

persoană să fie pusă sub urmărire penală. 

La 11 ianuarie 2018, cauza privind furtul armat de la magazinul 

Billa din 30 decembrie 2008 a fost redeschisă.  

În aceeași zi, domnul Milev a fost arestat pentru a fi condus în 

fața instanței chemate să hotărască arestarea sa preventivă. 

În prima instanță, cererea procurorului având ca obiect arestarea 

preventivă a domnului Milev a fost admisă, pentru motivul că, „la 

prima vedere”, depozițiile martorului principal, BP, erau credibile. 

În a doua instanță, arestarea preventivă a fost confirmată în 

temeiul depozițiilor detaliate făcute de acesta și pentru motivul că 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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putea fi angajată răspunderea penală a martorului pentru mărturie 

falsă. 

Sesizată de o cerere privind legalitatea arestării preventive a 

domnului Milev, Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunalul Penal 

Specializat, Bulgaria) a întrebat Curtea de Justiție dacă, pentru a 

menține o persoană în detenție preventivă, este suficientă simpla 

constatare „la prima vedere” că inculpatul a putut săvârși 

infracțiunea în cauză. 

Documente de referință

 

Miercuri, 19 septembrie                                                     

Hotărâre în cauza C-327/18 PPU R O           

Cooperarea judiciară în materie penală 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

În 2016, Marea Britanie a emis două mandate europene de 

arestare contra lui RO în urma cărora acesta a fost reținut. 

Infracțiunile presupuse pentru care au fost emise mandatele sunt 

crimă, incendiere și viol. 

RO s-a opus predării sale pe baza, printre altele, problemelor 

legate de retragerea Regatului Unit din UE și a problemelor legate 

de potențialul tratament inuman și degradant pe care pretinde că 

îl va confrunta dacă va fi predat în Marea Britanie. 

Înalta Curte (Irlanda) a decis să adreseze Curții de Justiție întrebări 

cu privire la impactul asupra funcționării sistemului de mandate 

europene de arestare care rezultă din intenția Regatului Unit de a 

părăsi UE. 

Documente de referință 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-310/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-310/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-327/18
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Miercuri, 19 septembrie 

Hotărâre în cauza C-438/16 P Comisia UE c. Franța și 

IFP Energies nouvelles  

Ajutoare compensatorii acordate de statele membre 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

IFPEN este o instituție publică de cercetare care își desfășoară 

activitatea în domeniile prospectării petroliere și gazifere, 

tehnologiilor de rafinare și petrochimiei. 

Până în anul 2006, IFPEN era constituită sub forma unei persoane 

juridice de drept privat, plasată, în conformitate cu dispozițiile 

interne în vigoare, sub controlul economic și financiar al 

guvernului francez. 

În temeiul unei legi franceze din 2005, IFPEN a fost transformată, 

cu efect de la 6 iulie 2006, într-o persoană juridică de drept 

public, mai precis în IPIC. Potrivit dreptului francez, acest tip de 

instituții dispun de o personalitate juridică distinctă de cea a 

statului francez și de o autonomie financiară. 

Particularitățile statutului juridic al IPIC au atras atenția Comisiei, 

care, pe 29 iunie 2011, a adoptat o decizie în care a specificat că, 

dat fiind statutul lor, IPIC beneficiau de o garanție de stat implicită 

și nelimitată. Potrivit Comisiei, această garanție constituia un 

ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE, întrucât 

permitea IPIC în cauză (în speță La Poste) să obțină condiții de 

creditare mai favorabile decât cele pe care le-ar obține dacă ar fi 

fost evaluată doar pe baza meritelor sale. 

Aceasta a concluzionat însă că ajutorul de stat acordat grupului 

IFPEN era compatibil cu piața internă sub rezerva anumitor 

condiții. 

Pe 9 septembrie 2011, Republica Franceză a introdus o acțiune 

împotriva acestei decizii. Tribunalul UE a anulat parțial decizia 

Comisiei în cazurile T-479/11 și T-157/12. 

Comisia UE a introdus un recurs împotriva acestei hotărâri a 

Tribunalului.  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-479/11
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Documente de referință

 

Miercuri, 19 septembrie 

Hotărâre în cauza C-41/17 Gonzáles Castro  

Sensul expresiei „muncă de noapte”  

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Isabel González Castro a fost angajată de Prosegur España, SL, 

fiind încadrată ca agent de pază. La 8 noiembrie 2014, ea a 

născut un băiat, pe care l-a alăptat. Începând cu luna martie a 

anului 2015, aceasta a lucrat în schimburi de 8 ore în centrul 

comercial As Termas din Lugo (Spania).  

Asigurătorul angajatorului, Mutua Umivale, a trimis la 3 martie 

2015 către Prosegur España o scrisoare în format standard, 

arătând că cererea de plată a unei indemnizații în timpul sarcinii 

sau al alăptării a fost refuzată întrucât „nu există niciun risc”.  

Sesizat de dispută, Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Curtea 

Superioară de Justiție din Galicia, Spania)  a solicitat Curții de 

Justiție să se pronunțe cu privire la sensul expresiei „muncă de 

noapte” din Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri 

pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul 

de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând 

sau care alăptează. Instanța dorește să afle dacă o mamă care 

alăptează și lucrează în temeiul unui contract prin care anumite 

ore sunt lucrate noaptea beneficiază de o protecție specială în 

temeiul acestei directive. 

Documente de referință

 

Joi, 20 septembrie 

Concluzii în cauza C-497/17 Oeuvre d’assistance aux 

bêtes d‘abbatoirs 

Metode speciale de sacrificare prescrise de ritualuri religioase 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii 

În anul 2012, asociația Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-438/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-438/16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0085&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-41/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-41/17
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(Oficiul de asistență pentru animalele de sacrificare, OABA) a 

trimis o cerere ministrului agriculturii francez prin care încearcă 

să pună capăt publicității și comercializării brandului "Tendre 

France", un brand de carne de vită care poartă certificarea "halal" 

și indicația "agricultură ecologică". 

Asociația a trimis, de asemenea, o cerere către Institut national de 

l’origine et de la qualité (Institutul Național de Orgine și Calitate), 

care urmărește prevenirea aplicării etichetei "agricultură 

ecologică" la carnea de vită provenind de la bovine sacrificate fără 

asomare prealabilă. 

Cererile au fost respinse în mod implicit ca urmare a neoferirii 

unui răspuns, astfel că OABA a introdus o acțiune în fața 

instanțelor franceze prin care solicita anularea acestor decizii, 

subliniind că produsul în cauză nu îndeplinește cerințele 

prevăzute de legislația UE pentru produsele care conțin această 

indicație. 

 

Sesizată de litigiu, Curtea Administrativă de Apel din Versailles a 

întrebat Curtea de Justiție dacă legislația UE permite utilizarea 

etichetei europene "agricultură ecologică" pentru produsele 

derivate de la animale care au fost sacrificate în conformitate cu 

ritualurile religioase fără asomare prealabilă. 

 

Documente de referință

 

Joi, 20 septembrie 

Hotărâre în cauza C-51/17 OTP Bank Nyrt și OTP 

Faktoring 

Caracterul abuziv al termenilor contractuali din cauza lipsei de 

claritate 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

În februarie 2008, dna Ilyés și domnul Kiss au încheiat un contract 

de acreditare pentru acordarea unui împrumut denominat în 

franci elvețieni (CHF). Conform contractului, deși ratele lunare de 

rambursare trebuiau plătite în forinți maghiari (HUF), suma 

acestor rate a fost calculată pe baza cursului actual de schimb 

între HUF și CHF. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-497/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-497/17
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În plus, debitorii au acceptat să suporte riscul legat de fluctuațiile 

posibile ale cursului de schimb între aceste două valute. Cursul de 

schimb s-a modificat ulterior considerabil în detrimentul 

debitorilor, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a ratelor lor 

lunare. 

În mai 2013, dna Ilyés și domnul Kiss au inițiat proceduri juridice 

în fața instanțelor ungare împotriva OTP Bank și OTP Factoring. În 

cursul acestora, s-a pus întrebarea dacă clauza contractuală prin 

care s-a plasat riscul de schimb valutar asupra debitorilor ar 

putea fi considerată abuzivă în sensul Directivei 93/13/CEE 

privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. 

Între timp, în 2014, Ungaria a adoptat câteva legi prin care a 

eliminat din contractele de împrumut în valută anumite clauze 

abuzive, a transformat aproape toate datoriile neplătite ale 

consumatorilor în cadrul acestor contracte în HUF și a făcut alte 

modificări privind conținutul relațiilor juridice dintre părți. 

Având în vedere că termenii contractuali care reflectă dispoziții 

legale sau normative obligatorii nu intră în domeniul de aplicare al 

directivei, Curtea de Justiție este solicitată de Fővárosi Ítélőtábla 

(Curtea Regională de Apel din Budapesta, Ungaria), care se ocupă 

de cazul Doamna Ilyés și domnul Kiss, pentru a afla dacă aceasta 

din urmă poate evalua caracterul abuziv al unui termen neclar 

care ar pune riscul de schimb valutar asupra debitorului, în ciuda 

faptului că acest termen a fost confirmat de legiuitorul ungar. 

Documente de referință

 

Miercuri, 26 septembrie 

Hotărâre în cauza C-98/17 Philips & Philips France c. 

Comisie 

Schimb de informații sensibile din punct de vedere comercial  

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

În data de 3 septembrie 2014, Comisia a constatat că, între 

septembrie 2003 și septembrie 2005, Philips și alte companii și-

au coordonat comportamentul pe piață în ceea ce privește cipurile 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0013&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-51/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-51/17
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cu carduri inteligente în Spațiul Economic European. 

Potrivit Comisiei, societățile au făcut schimb de informații 

sensibile din punct de vedere comercial în ceea ce privește 

prețurile în general, prețurile percepute clienților, negocierea 

contractelor, capacitatea de producție și conduita lor viitoare pe 

piață. 

În urma unei investigații, Comisia a impus întreprinderilor amenzi 

în valoare totală de 138.048.000 €. 

Infineon și Philips au atacat această decizie la Tribunal care, prin 

hotărârea din 15 decembrie 2016 din cauza T-762/14, a hotărât 

să respecte decizia Comisiei. Philips și Philips France au decis să 

depună o contestație la Curtea de Justiție împotriva acestei 

hotărâri. 

Documente de referință

 

Miercuri, 26 septembrie 

Concluzii în cauza C-492/17 Rittinger 

Procedura de executare privind taxa de contribuție din Germania 

pentru radiodifuzorii de serviciu public național 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii 

În Baden-Württemberg (un land din sud-vestul Germaniei), 

începând din 2013 a fost stabilită o taxă de contribuție pentru 

difuzare pentru finanțarea serviciului public de radiodifuziune. 

În conformitate cu RdFunkBeitrStVtrBW (o legislație națională), în 

sfera privată, această taxă se plătește pentru fiecare locuință de 

către fiecare adult care locuiește în acea locuință. 

Landgericht Tübingen (Curtea regională din Tübingen, Germania) 

a întrebat Curtea de Justiție dacă această legislație națională este 

compatibilă cu legislația UE. 

 Documente de referință

 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-762/14
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-98/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-98/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-492/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-492/17


8 

 

 

Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție  

 

Marți, 25 septembrie                          

Hotărâre în cauza T-639/15 Psara c. Parlament și într-

un număr de alte cauze conexe 

Refuzul Parlamentului de a acorda acces la documente 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

În 2015, fiecare dintre solicitanți a prezentat Parlamentului o 

cerere de acces la anumite documente în temeiul Regulamentului 

nr. 1049/2001. 

 

Documentele despre care se face referință în cereri sunt câteva 

copii ale înregistrărilor, ale rapoartelor și ale altor documente 

relevante care prezintă detalii cu privire la modul și momentul în 

care deputații din Parlamentul European din fiecare stat membru 

au cheltuit, în diferite perioade între iunie 2011 și iulie 2015, 

indemnizațiile (cheltuieli de deplasare, indemnizație de ședere și 

indemnizație de cheltuieli generale) și banii alocați acestora 

pentru aranjamentele de personal. 

 

Parlamentul a respins cererile de acces din următoarele motive : 

protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și 

povara administrativă excesivă implicată în prelucrarea acestora 

aplicații. 

 

Reclamanții au sesizat Tribunalul dorind anularea deciziilor 

Parlamentului. 

 

Documente de referință 

 

  

     

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14546&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14546&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-639/15
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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 
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