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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. 
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 Joi, 10 ianuarie                                                  

Concluzii în cauzele C-136/17 G. C. și alții & C-507/17 

Google  

Dreptul de a fi uitat  

 

Vor exista comunicate de presă pentru aceste concluzii 

 

În hotărârea sa în cauza Google Spania și Google Inc. (C-131/12), 

Curtea de Justiție a stabilit așa-numitul drept de a fi uitat. Curtea a 

considerat că, în anumite circumstanțe, operatorul unui motor de 

căutare, precum Google, este obligat să elimine legăturile către 

paginile web care conțin informații referitoare la o persoană în urma 

căutării numelui acesteia. 

Conseil d'État (Franța) îi solicită acum Curții de Justiție a Uniunii 

Europene o opinie privind domeniul de aplicare al acestui drept în 

următoarele două cauze :  

 

C-136/17 G. C. și alții: 

 

G.C., A.F., B.H. și E.D. au solicitat ca Google să șteargă diferite linkuri 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070en.pdf
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către pagini web care apar în rezultatele afișate de motorul său de 

căutare în urma căutării numelor lor. În urma refuzului Google, aceștia 

au depus o plângere la Autoritatea Franceză pentru Protecția Datelor 

(CNIL), dar cererea lor a fost respinsă. 

 

C-507/17 Google: 

 

În 2015, CNIL i-a impus o amendă de 100.000 de euro lui Google după 

ce a refuzat, atunci când a acordat o cerere de ștergere a datelor 

personale, să aplice această trimitere la toate denumirile de domenii 

ale motorului său de căutare, limitându-se la înlăturarea legăturilor 

numai din rezultatele afișate pentru căutările efectuate din versiunile 

motorului de căutare utilizat în statul membru respectiv (de exemplu 

google.fr). 

 

 Documente de referință (C-136/17) 

 Documente de referință (C-507/17) 

 

 Miercuri, 16 ianuarie                                                  

Hotărâre în cauza C-265/17 P Comisia Europeană contra 

United Parcel Service  

Presupuse erori în aprecierea posibilei încălcări a dreptului la apărare  

 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

Printr-o decizie din 30 ianuarie 2013, Comisia a interzis achiziționarea 

societății TNT Express de către UPS pe motiv că, în 15 state membre, 

această operațiune ar fi împiedicat în mod semnificativ concurența 

efectivă pe piața distribuției internaționale rapide a parcelelor mici în 

Spațiul Economic European. Această interdicție s-a bazat în mod 

decisiv pe o analiză econometrică prin care Comisia a concluzionat că 

există riscul creșterii prețurilor pe majoritatea piețelor relevante. 

 

UPS a contestat cu succes această interdicție la Curtea de Justiție a 

Uniunii Europene. Printr-o hotărâre din 7 martie 2017, Tribunalul 

Uniunii Europene a anulat decizia Comisiei privind încălcarea dreptului 

la apărare al UPS. Tribunalul a constatat că modelul econometric al 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-136/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-507/17
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concentrării prețurilor utilizat de Comisie diferă semnificativ de cel 

furnizat în cursul procedurii administrative, fără ca aceasta să-i ofere 

societății UPS posibilitatea de a formula observații cu privire la aceste 

modificări. 

 

Comisia a făcut apel la Curtea de Justiție pentru a anula hotărârea 

Tribunalului. 

 

  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 
 

     
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-265/17
http://curia.europa.eu/
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