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 Marți, 26 martie, 9:00 

Hotărâre în cauzele C-377/16 Spania contra Parlamentul 

European & C-621/16 P Comisia Europeana contra Italia 

Utilizarea limbilor de către instituțiile Uniunii – discriminare bazată pe 

limbă 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Prin prezenta acțiune formulată în temeiul articolului 263 TFUE în 

cauza C-377/16, Spania solicită anularea unei cereri de exprimare a 

interesului lansată de Parlamentul European pentru candidați care 

urmează să fie recrutați ca șoferi.  

Spania susține în principal că cererea de candidaturi a încălcat normele 

care reglementează utilizarea limbilor de către instituțiile Uniunii 

stabilite prin Regulamentul nr. 1  în ceea ce privește corespondența 

dintre candidați și Oficiul European pentru Selecția Personalului și că 

dispozițiile sale referitoare la cerința cunoașterii de către candidați a 

limbii engleze, franceze sau germane ca a doua limbă constituie 

discriminare, interzisă de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene  și de Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul 

aplicabil celorlalți agenți. 

Parlamentul respinge aceste alegații și solicită Curții respingerea 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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acțiunii. 

În ceea ce privește cauza C-621/16, în anul 2014, Oficiul European 

pentru Selecția Personalului (denumit în continuare „EPSO”) a publicat 

două anunțuri de concursuri generale. Anunțurile respective permiteau 

candidaților să aleagă a doua limbă pentru aceste concursuri doar 

dintre limbile engleză, franceză și germană. În plus, anunțurile 

permiteau folosirea numai a acestor trei limbi pentru comunicarea 

dintre candidați și EPSO. 

Printr-o acțiune introdusă la Tribunal, Republica Italiană a contestat 

legalitatea acestei duble limitări la cele trei limbi. Prin Hotărârea sa din 

15 septembrie 2016, pronunțată în cauza Italia/Comisia (T 353/14 și T 

17/15), Tribunalul a anulat ambele anunțuri.  

Prin intermediul prezentului recurs, Comisia contestă hotărârea 

Tribunalului și, prin urmare, solicită Curții, încă o dată, să adopte o 

poziție cu privire la limitele legale ale restricţiilor privind alegerea 

limbii pe care EPSO le poate aplica candidaților care doresc să participe 

la concursurile generale. 

 Documente de referință

 

 Marți, 26 martie, 9:00 

Hotărâre în cauza C-129/18 SM 

Dreptul de liberă circulație și de liberă ședere pe teritoriul statelor 

membre al cetățenilor Uniunii și al membrilor familiilor acestora – copil 

aflat sub tutelă în temeiul sistemului algerian kafalah 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Doi soți de cetățenie franceză, cu reședința în Regatul Unit, au solicitat 

autorităților țării respective să îi acorde dreptul de a intra pe teritoriu în 

calitate de copil adoptat unui copil algerian care le-a fost încredințat în 

Algeria în temeiul sistemului kafalah. 

Ca urmare a refuzului autorităților Regatului Unit de a acorda dreptul 

de intrare, împotriva căruia copilul a formulat căile de atac 

corespunzătoare, Supreme Court of the United Kingdom (Curtea 

Supremă a Regatului Unit) solicită Curții să stabilească în esență dacă 

Directiva 2004/38/CE permite considerarea copilului drept 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-377/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-377/16
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„descendent direct” al persoanelor cărora le-a fost încredințat în 

temeiul sistemului kafalah. În cazul unui răspuns afirmativ, s-ar 

permite reîntregirea familiei în statul membru în care au reședința 

persoanele respective.  

Documente de referință

Joi, 28 martie 

Concluzii în cauza C-569/17 Comisia Europeană contra 

Spania 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Credit ipotecar 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii 

În cazul de față, Comisia a inițiat o procedură de încălcare a dreptului 

comunitar împotriva Spaniei în temeiul articolului 258 din TFUE pentru 

că nu a adoptat măsurile necesare pentru transpunerea până la 21 

martie 2016 a Directivei 2014/17/UE privind contractele de credit 

pentru consumatori referitoare la bunurile imobile rezidențiale. 

De asemenea, Comisia solicită Curții să îi impună Spaniei, în 

conformitate cu articolul 260 alineatul (3) din TFUE, penalități în 

valoare de 105 991,60 EUR pe zi, începând cu data pronunțării 

hotărârii Curții de constatare a încălcării. 

Documente de referință

 

 Joi, 28 martie 

Hotărâre în cauza C-405/16 P Germania contra Comisia 

Europeană 

Ajutor de stat 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

În 2012, Germania, prin Legea energiei regenerabile (EEG 2012), a 

introdus o schemă de sprijin pentru companiile producătoare de 

energie electrică din surse regenerabile de energie și gaze de mină. 

Astfel, această lege garanta acestor producători un preț mai mare decât 

prețul de piață. Pentru a finanța această măsură de sprijin, aceasta a 

impus furnizorilor clienților finali o „suprataxă EEG", care, în practică, a 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-129/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-129/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-569/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-569/17
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fost transferată clienților finali. Cu toate acestea, anumite întreprinderi, 

cum ar fi întreprinderile producătoare de energie electrică în industria 

prelucrătoare („EIU"), erau eligibile pentru o plafonare a acestei 

suprataxe pentru a-și menține competitivitatea internațională. EEG-ul a 

fost plătit operatorilor interregionali ai sistemelor de transport de 

înaltă tensiune (TSO), care au fost obligați să vândă energia electrică 

EEG. 

În decizia sa din 25 noiembrie 2014, Comisia a constatat că, deși 

sprijinul stabilit de EEG 2012 pentru întreprinderile producătoare de 

energie electrică din surse regenerabile de energie constituie ajutor de 

stat, acest ajutor este, cu toate acestea, compatibil cu legislația UE. De 

asemenea, Comisia a clasificat ca ajutor de stat reducerea suplimentară 

a EEG pentru întreprinderile mari în sectorul energiei electrice. Întrucât 

a considerat că aceste reduceri erau, în cea mai mare parte, 

compatibile cu dreptul comunitar, aceasta a dispus recuperarea doar 

pentru o parte limitată a reducerilor. 

Germania a atacat cu recurs această decizie la Tribunalul Uniunii 

Europene, pe care Tribunalul l-a respins prin hotărârea din 10 mai 

2016. 

Germania a formulat un recurs împotriva acestei ultime hotărâri în fața 

Curții de Justiție. 

 Documente de referință

 

 Joi, 4 aprilie 

Hotărâre în cauza C-501/17 Germanwings 

Transport aerian – Compensarea pasagerilor în eventualitatea refuzului 

la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor  

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

În prezenta cerere de decizie preliminară, Curtea va trebui să analizeze 

în cele mai mici detalii noțiunea de „împrejurări excepționale”, în 

contextul compensării pasagerilor în eventualitatea refuzului la 

îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor. Aceasta 

întrucât, în prezenta cauză, deteriorarea anvelopei aeronavei a fost 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-405/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-405/16
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cauzată de un șurub aflat pe pista de decolare sau de aterizare folosită 

pentru zborul respectiv. 

Cererea de decizie preliminară, prin intermediul căreia se solicită 

interpretarea articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 

261/2004, a fost formulată de Landgericht Köln (Tribunalul Regional 

din Köln, Germania), în contextul unui litigiu între domnul Wolfgang 

Pauels, pe de o parte, și Germanwings GmbH, un operator de zbor 

aerian, pe de altă parte, referitor la refuzul acestuia din urmă de a plăti 

o compensație acestui pasager care a suferit o întârziere semnificativă 

a zborului său. 

Implicațiile economice ale prezentei cauze sunt considerabile. Potrivit 

datelor statistice furnizate Comisiei Europene de către UK Civil Aviation 

Authority (Autoritatea Aeronautică Civilă din Marea Britanie), apărările 

în care se invocă împrejurări excepționale reprezintă „aproximativ 30 % 

din numărul total de plângeri” și epuizează „peste 70 % din resursele 

autorităților naționale”. Prin urmare, importanța noțiunii de împrejurări 

excepționale nu poate fi supraestimată.  

Documente de referință
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