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 Marți, 4 iunie 2019 

Concluzii în cauza  C-18/18 Glawischnig-Piesczek c. Facebook 

Irlanda 

Obligația Facebook de a șterge informațiile ilegale 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii 

Dna Eva Glawischnig-Piesczek, membră a Consiliului Național din 

Austria, președintele grupului parlamentar Die Grünen (Verzii) și 

purtătorul de cuvânt al partidului federal, a solicitat instanțelor 

austriece să dea o hotărâre provizorie împotriva Facebook pentru a 

opri publicarea unui comentariu defăimător. 

Un utilizator Facebook a împărtășit, pe pagina sa personală, un articol 

din revista austriacă ae24.at, intitulat "Verzii: în favoarea menținerii 

unui venit minim pentru refugiați". Rezultatul acestei publicații a fost 

generarea unei „previzualizări" a site-ului web oe24.at pe Facebook, 

incluzând titlul și un scurt rezumat al articolului, precum și o fotografie 

a doamnei Glawischnig-Piesczek. În plus, acest utilizator a publicat un 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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comentariu degradant despre Glawischnig-Piesczek. Acest conținut 

poate fi vizualizat de orice utilizator Facebook. 

Facebook nu a reacționat la solicitarea sa de a șterge acest comentariu, 

astfel că doamna Glawischnig-Piesczek a cerut instanțelor austriece să 

dea o hotărâre provizorie împotriva Facebook  

Întrucât Oberster Gerichtshof este chemat să decidă dacă ordinul de 

încetare poate fi extins la nivel mondial la conținutul identic și / sau 

echivalent, pe care Facebook nu îl cunoaște, Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene a fost sesizată pentru a interpreta Directiva privind comerțul 

electronic (2000/31/CE) în acest context. 

 

Documente de referință

 

  

 Joi, 13 iunie 2019 

Hotărâre în cauza C-22/18 TopFit & Biffi  

Regulă privind retragerea dreptului unui cetățean al Uniunii stabilit într 

un stat membru gazdă de a concura în campionatele naționale de 

atletism de amatori în cadrul grupei de vârstă de peste 35 de ani pe 

picior de egalitate cu cetățenii statului membru respectiv  

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Domnul Daniele Biffi, cetățean italian, are reședința în Germania din 

anul 2003. În țara respectivă, acesta conduce o întreprindere prin care 

prestează servicii în calitate de antrenor de atletism și instructor 

personal și s-a precizat în ședință că el are propriul website prin care 

face publicitate acestor servicii. Domnul Biffi este foarte implicat în 

atletismul competitiv ca amator în grupa de vârstă de peste 35 de ani. 

El este stabilit în Germania împreună cu familia sa.  

În anul 2012, domnul Biffi a renunțat la dreptul său de a concura sub 

egida federației italiene de atletism amator. Cel puțin de atunci până în 

anul 2016, în calitate de cetățean italian cu reședința în Germania și 

afiliat unui club de atletism în Berlin, și anume TopFit e.V., pentru mai 

mult de un an, domnul Biffi a avut posibilitatea de a concura pentru 

titlul de „campion național” în cadrul categoriei sale de vârstă și, de 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-18/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-18/18
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altfel, clasările acestuia au fost înregistrate. Diferitele succese ale sale, 

în ceea ce privește obținerea unor titluri sau clasări, apar pe website-ul 

său.  

Cu toate acestea, în anul 2016, Deutscher Leichtathletikverband e.V. 

(Asociația Germană de Atletism, denumită în continuare „DLV”), și-a 

modificat regulile. Astfel, aceasta a limitat dreptul de a concura pentru 

titlul de „campion național” la toate categoriile de vârstă la cetățenii 

germani. În conformitate cu noua regulă, sportivii aflați în situația 

domnului Biffi pot participa în campionatele naționale, însă numai „fără 

clasificare”. Este exclusă astfel acordarea atât a unui loc în cadrul 

curselor individuale pentru astfel de participanți (cu titlu de exemplu, 

primul, al doilea, al treilea), cât și a titlului de „campion național”. Cu 

toate acestea, nu este exclusă participarea în alte competiții organizate 

de DLV precum cele desfășurate la nivel regional.  

TopFit și domnul Biffi au contestat această nouă regulă în fața 

Amtsgericht Darmstadt (Tribunalul Districtual Darmstadt), care a 

adresat Curții de Justiție a Uniunii Europene trei întrebări prin 

intermediul cererii de decizie preliminară. Acestea se referă la 

interzicerea discriminării pe motiv de cetățenie (articolul 18 TFUE), 

dreptul cetățenilor Uniunii de „liberă circulație și ședere pe teritoriul 

statelor membre” [articolul 21 alineatul (1) TFUE] și obligația Uniunii să 

„contribuie la promovarea obiectivelor europene ale sportului” [articolul 

165 alineatul (1) al doilea paragraf TFUE] și să ia măsuri pentru a 

dezvolta dimensiunea europeană a sportului [articolul 165 alineatul (2) 

TFUE].  

Documente de referință

 

 

 Joi, 13 iunie 2019 

Concluzii în cauza  C-363/18 Organisation juive européenne & 

Vignoble Psagot 

 Etichetarea și prezentarea produselor alimentare - Indicație obligatorie 

privind originea produselor 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii 

Prezenta cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește 

interpretarea Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 privind furnizarea de 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-22/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-22/18
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informații alimentare destinate consumatorilor. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unei proceduri între o 

asociație cunoscută sub numele de Organization juive européenne și o 

companie viticolă Psagot Ltd, pe de o parte, și Ministrul Economiei și 

Finanțelor francez, pe de altă parte, privind o notificare prin care 

acesta a indicat pe produsele alimentare originare din teritoriile 

ocupate de Israel din 1967 și, după caz, în localitățile din teritoriile 

respective, „colonie israeliană" . 

Prin această cerere, Curții i s-a oferit posibilitatea de a clarifica 

domeniul de aplicare al obligației de a indica țara de origine sau locul 

de proveniență pe produsele alimentare, în cazul în care absența unor 

astfel de informații ar induce în eroare consumatorul. 

Documente de referință
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 

 

 

 

 Joi, 6 iunie 2019 

Hotărâre în cauza T-399/17 John Dalli 

Cerere de despăgubire pentru prejudiciul pretins a fi fost suferit ca 

urmare a conducerii ilegale a investigației Comisiei Europene 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Prin hotărârea din 12 mai 2015, Tribunalul Uniunii Europene a respins 

recursul dlui John Dalli, fost comisar european, pentru anularea 

"deciziei verbale de încetare a funcțiilor sale din 16 octombrie 2012 [...] 

cu efect imediat, luate de președintele Comisiei", precum și pentru 

obținerea de despăgubiri de 1 euro simbolic pentru prejudiciul moral 

și, în mod provizoriu, 1 913 396 de euro pentru prejudiciul material. 

Prin Ordonanța din 14 aprilie 2016, Curtea de Justiție a respins 

recursul formulat de domnul Dalli împotriva acestei hotărâri. 

Dl. Dalli a trimis din nou cauza Curții pentru despăgubiri pentru daune, 

inclusiv daune morale, pe care se presupune că le-a atribuit în 

principal comportamentului ilegal al Comisiei, inclusiv al OLAF, legat 

de încetarea funcțiilor sale ca membru al Comisiei, cu efect imediat la 

16 octombrie 2012. 

Documente de referință 

 

 

 

     

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-399/17


6 

 

 

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. 
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