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Luni, 9 septembrie 2019 & marți, 10 septembrie 

Pledoarii în cauza C-623/17 Privacy International, în 

cauzele alăturate C-511/18 La Quadrature du Net & alții & 

C-512/18 French Data Network & alții și în cauza C-

520/18 Ordre des barreaux francophones et 

germanophone & alții 

Obligația furnizorilor de servicii de comunicații electronice să păstreze 

toate datele despre trafic și locație 

În hotărârea sa din 21 decembrie 2016 în cauzele alăturate Tele2 

Sverige & Watson, Curtea de Justiție a decis că statele membre ale UE 

nu pot impune o obligație generală de a păstra date asupra furnizorilor 

de servicii de comunicații electronice. În această privință, Curtea a 

arătat că, deși legislația UE exclude o reținere generală și 

nediscriminată a datelor privind traficul și locația, statele membre sunt 

libere să prevadă, ca măsură preventivă, reținerea țintită a acestor date 

numai în scopul de combaterea infracțiunilor grave, cu condiția ca o 

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/2016-12/cp160145en.pdf
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astfel de reținere să fie limitată la ceea ce este strict necesar. 

Acum, instanțele britanice, franceze și belgiene îi solicită Curții de 

Justiție să se pronunțe dacă păstrarea datelor generale poate fi 

justificată prin considerente precum salvgardarea securității naționale, 

buna funcționare a serviciilor de securitate și informații naționale și a 

sistemului judiciar, precum și apărarea sistemului judiciar, a teritoriului 

și a securității publice. 

 

Documente de referință (C-623/17) 

Documente de referință (C-511/18) 

Documente de referință (C-512/18) 

Documente de referință (C-520/18) 

 

Miercuri, 11 septembrie 2019                                                          

Hotărâre în cauza C-676/17 Călin  

Restituirea unei taxe percepute cu încălcarea dreptului Uniunii – Cerere 

de revizuire a unei hotărâri definitive prin care se respinge restituirea 

unei astfel de taxe – Termenul de depunere a cererii de revizuire  

 

Doamna Călin a trebuit să plătească un timbru de mediu pentru a 

înmatricula în România un autovehicul rulat importat din Germania. Ea 

a considerat că taxa respectivă a fost percepută cu încălcarea dreptului 

Uniunii și a introdus o acțiune prin care a solicitat restituirea acesteia. 

Acțiunea a fost respinsă, iar doamna Călin nu a formulat apel. Această 

hotărâre a rămas, prin urmare, definitivă. 

 

Doamna Călin a solicitat, în două rânduri, revizuirea acestei hotărâri. 

Fiecare cerere se întemeia pe o nouă hotărâre a Curții prin care s-a 

statuat că o taxă precum cea pe care ea a fost obligată să o plătească 

încălca dreptul Uniunii. Prima cerere a fost respinsă. Cea de a doua a 

fost admisă, iar cererea sa pe fond a fost admisă. Cu toate acestea, în 

recurs, hotărârea prin care a fost admisă această cerere a fost casată. 

Invocând o interpretare a dreptului național care fusese emisă între 

timp de Înalta Curte de Casație și Justiție, cererea de revizuire trebuia 

considerată ca fiind introdusă în afara termenului. 

 

Prin intermediul unei noi cereri de revizuire, doamna Călin contestă în 

prezent această interpretare, precum și, în general, procedura 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-623/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-511/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-512/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-520/18
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națională de revizuire. Ea consideră că acestea sunt incompatibile cu 

dreptul Uniunii, din moment ce fac în practică imposibilă obținerea 

restituirii unei taxe care a fost declarată ulterior incompatibilă cu 

dreptul Uniunii printr-o hotărâre a Curții de Justiție. În aceste 

împrejurări, Curtea de Apel Ploieşti (România) a hotărât să adreseze 

Curții întrebări cu privire la compatibilitatea interpretării menționate, 

printre altele, cu principiile securității juridice, echivalenței și 

efectivității. 

 

 Documente de referință

 

Joi, 12 septembrie 2019 

Hotărâre în cauza C-299/17 VG Media   

Obligația statelor membre de a notifica Comisiei Europene toate 

proiectele de reglementări tehnice 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Întrebarea înaintată prin prezenta cerere de pronunțare a unei hotărâri 

preliminare privește, în esență, dacă, atunci când un stat membru 

introduce noi dispoziții în legea sa privind dreptul de autor care 

prevede că operatorii comerciali ai unui motor de căutare pe internet 

nu au dreptul fără o autorizație adecvată de a furniza extrase din 

textul, imaginile și conținutul video furnizate de editorii de presă, 

aceasta necesită notificarea Comisiei Europene. 

 

Această cerere a fost formulată în cadrul unei proceduri în fața 

Landgericht Berlin (Tribunalul regional Berlin) între VG Media, o 

organizație de gestiune colectivă autorizată de legislația germană de a 

gestiona drepturile de autor și drepturile conexe acestora în numele 

editorilor de presă și Google LLC. 

 

La 1 august 2013, Republica Federală Germania a introdus o legislație 

privind drepturile de autor pentru editorii de presă care nu a fost 

notificat Comisiei. 

 

VG Media a introdus, în numele membrilor săi, o acțiune în 

despăgubire împotriva Google cu privire la utilizarea de către acesta 

din urmă, începând cu 1 august 2013, a fragmentelor de text, a 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-299/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-299/17
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imaginilor și a materialelor video de la presa și conținutul media 

produs de membrii VG Media fără a plăti o taxă. 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost sesizată în această privință. 

 

 Documente de referință

 

Joi, 12 septembrie 2019 

Hotărâre în cauza C-683/17 Cofemel   

Drept de autor și drepturi conexe – Protecția juridică a desenelor și 

modelelor industriale – Dreptul de reproducere – Îmbrăcăminte  

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Curtea Supremă de Justiție a Portugaliei a fost sesizată pentru o 

dispută între companiile G Star și Cofemel, ambele active în domeniul 

designului, producției și comercializării îmbrăcămintei. Discuția se 

referă la drepturile de autor revendicate de G Star, care acuză 

societatea Cofemel că produce și comercializează articole de 

îmbrăcăminte care încalcă anumite modele G-Star. 

În conformitate cu Directiva 98/71/CE, proiectele înregistrate într-un 

stat sau împotriva unui stat membru pot beneficia și de protecția 

acordată de legea dreptului de autor din acel stat membru. Domeniul 

de aplicare și condițiile pentru obținerea acestei protecții, inclusiv 

nivelul de originalitate necesar, sunt stabilite de fiecare stat membru. 

Un regim similar este prevăzut pentru proiectele protejate la nivelul UE 

prin Regulamentul privind desenele sau modelele comunitare. 

Curtea Supremă constată că legea portugheză privind drepturile de 

autor și drepturile conexe acestora include în mod clar lucrări de artă 

aplicată, proiecte industriale și lucrări de design în lista lucrărilor 

eligibile pentru protecția drepturilor de autor, dar nu precizează gradul 

de originalitate necesar. Întrucât nu se ajunge la un consens în 

jurisprudența și doctrina portugheză în această privință, Curtea 

Supremă îi solicită Curții de Justiție a Uniunii Europene să se pronunțe 

asupra acestui aspect. 

 

 Documente de referință  

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-299/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-299/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-683/17
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 Marți, 10 septembrie 2019                                            

Hotărâre în cauza T-883/16 Polonia contra Comisia  

Piața internă a gazelor natural 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

Tribunalul va emite o hotărâre în această cauză în care Polonia solicită 

anularea deciziei Comisiei din 28 octombrie 2016 privind modificarea 

condițiilor de scutire a conductei de gaz Opal de la cerințele privind 

accesul terților (TPA) și reglementarea tarifară acordată în temeiul 

Directivei 2003/55/CE. 

 

Documente de referință

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-883/16
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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 

Curtea. 

 

Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene 

Luxemburg L-2925 

» curia.europa.eu 
 

     
 

http://curia.europa.eu/
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