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Urmăriți @EUCourtPress  

Toate orele sunt 9:30, 

dacă nu e specificat 

altceva.  

Nu uitați să verificați 

agenda de pe site-ul 

nostru pentru detalii 

despre alte cazuri. 

Din data de19 

decembrie 2018 până 

în data de 4 ianuarie 

2019 este vacanță 

judiciară. Prin urmare, 

în principiu, nu vor fi 

exista pledoarii, nu vor 

fi pronunțate hotărâri 

judecătorești și nu se 

vor citi concluzii. Cu 

toate acestea, o serie 

de hotărâri și concluzii 

vor fi pronunțate la 
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 Miercuri, 19 decembrie, 11:00                                                                                                           

Concluzii în cauza C-40/17 Fashion ID  

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor - Obligația de informare 

 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii 

 

Fashion ID este un retailer german online care vinde articole de moda. 

Acesta a încorporat un plugin pe site-ul său: butonul Facebook "Like". 

În consecință, atunci când un utilizator intră pe site-ul web al Fashion 

ID, informațiile despre adresa IP a acestuia, precum și alte date, sunt 

transferate pe Facebook. Acest transfer are loc automat când site-ul a 

fost încărcat, indiferent dacă utilizatorul a făcut clic sau nu pe butonul 

Like și dacă are sau nu un cont de Facebook. 

 

Verbraucherzentrale NRW, o asociație germană care protejează 

interesele consumatorilor, a inițiat o acțiune în judecată împotriva 

Fashion ID, pe motiv că utilizarea butonului Facebook Like conduce la o 

încălcare a legislației privind protecția datelor. 

 

Prin prezenta, Oberlandesgericht Düsseldorf (Curtea Regională 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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Curte în data de 19 

decembrie 2018. 

 

 

Superioară, Düsseldorf, Germania) solicită interpretarea mai multor 

dispoziții din fosta Directivă privind protecția datelor din 1995 (care 

rămâne aplicabilă în cazul de față). 

 

 Documente de referință
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Hotărâre în cauza C-219/17 Berlusconi & Fininvest  

Jurisdicția competentă pentru examinarea unui recurs împotriva actelor 

adoptate de o autoritate națională  

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

De la mijlocul anilor 1990, dl Berlusconi a deținut, prin intermediul 

societății Fininvest, o participație de peste 30% în Mediolanum SpA. 

Mediolanum a fost un holding financiar mixt și societatea mamă a 

băncii Mediolanum. 

 

În octombrie 2014, în urma condamnării domnului Berlusconi pentru 

fraudă fiscală, Banca d'Italia a concluzionat că dl Berlusconi nu mai 

îndeplinea cerința de bună reputație care se aplică în cazul deținerii de 

participații calificate la societățile financiare. Dl Berlusconi a introdus 

un recurs împotriva acestei decizii. Consiglio di Stato (Consiliul Italian 

de Stat) a anulat decizia din octombrie 2014. Acesta a constatat, în 

special, că achiziționarea de către domnul Berlusconi a participației și 

pierderea reputației au avut loc înainte de intrarea în vigoare a cerinței 

reputației în cazul holdingurilor financiare mixte. Consiliul Italian a 

considerat că aceste norme nu puteau fi aplicate retroactiv și, prin 

urmare, decizia băncii d'Italia era ilegală. 

  

În cursul procedurii de apel, consiliile de administrație ale societății 

Mediolanum și băncii Mediolanum au convenit asupra unei fuziuni 

propuse, prin care societatea Mediolanum va fi încorporată în banca 

Mediolanum. Această propunere a fost notificată băncii d'Italia în 

scopul obținerii autorizației de fuziune. 

 

Banca d'Italia a propus, printr-o decizie din 23 septembrie 2016, ca 

BCE să se opună achiziționării de către Fininvest a participației 

calificate la Banca Mediolanum pentru motivul că domnul Berlusconi nu 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-40/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-40/17
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îndeplinea cerința de reputație din directiva 2013/36.  

 

La 25 octombrie 2016, Banca Centrală Europeană s-a opus 

achiziționării de către Fininvest a Banca. Fininvest și Berlusconi au 

contestat decizia BCE în fața Tribunalului UE (cauza T-913/16).  

 

De asemenea, domnii Berlusconi și Fininvest au atacat, în fața 

instanțelor italiene, propunerea adresată Băncii Centrale Europene de 

Banca d'Italia în legătură cu fuziunea. Ei consideră că propunerea 

contravine concluziilor anterioare ale Consiglio di Stato în ceea ce 

privește aplicarea retroactivă a cerinței reputației. Aceștia susțin că 

Banca d'Italia nu avea dreptul de a institui o nouă procedură de 

autorizație în ceea ce privește fuziunea, în special deoarece 

operațiunea în cauză nu implică achiziționarea de acțiuni noi. 

 

Banca d'Italia susține că proiectul de decizie din 23 septembrie 2016, 

pe care l-a trimis BCE, nu era o decizie obligatorie, ci făcea parte dintr-

o procedură reglementată de legislația UE. Prin urmare, numai CJEU 

este competentă să verifice legalitatea deciziei finale și măsurile 

procedurale. 

 

Consiglio di Stato îi solicită Curții de Justiție a Uniunii Europene opinia 

privind competența în această privință. 

 

 Documente de referință

 

 

 

     

 

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. 

 

Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene 

Luxemburg L-2925 

» curia.europa.eu 
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