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Marți, 24 septembrie 2019                                            

Hotărâri 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 hotărâri 

 

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: 

 

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

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) 

 

 Marți, 24 septembrie 2019                                            

Concluzii în cauzele alăturate C-558/18 și C-563/18 

Miasto Łowicz / Skarb Państwa & Prokurator Regionalny w 

Łodzi Jarosław Szubert, Rzecznik Praw Obywatelskich și 

Prokuratura Okręgowa w Płocku / VX, WW, XV 

Independența sistemului judiciar 

 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii 

 

În 2017, Polonia a introdus o reformă a sistemului său de justiție, 

incluzând un nou regim de proceduri disciplinare împotriva 

judecătorilor.  

 

În speță, Sąd Okręgowy w Łodzi (Curtea regională, Łódź, Polonia) și Sąd 

Okręgowy w Warszawie (Curtea regională, Varșovia, Polonia) solicită 

îndrumarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest nou 

regim de procedură disciplinară. Acestea își doresc să afle dacă 

îndeplinește cerințele independenței judiciare în temeiul articolului 19 

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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alineatul (1) al doilea paragraf din TUE. Acest lucru se datorează, 

printre altele, faptului că, potrivit deciziilor de trimitere, ministrul 

justiției a obținut influență asupra inițierii și desfășurării procedurilor 

disciplinare împotriva judecătorilor, iar autoritățile legislative au 

obținut influență asupra compoziției Krajowa Rada Sądownictwa, 

organismul responsabil pentru selectarea grupului de judecători care 

sunt eligibili pentru numirea în camera de disciplină a Curții Supreme 

care examinează dosare disciplinare care implică judecători. 

  

 Documente de referință (C-558/18) 

 Documente de referință (C-563/18) 

 

 Marți, 1 octombrie 2019                                                  

Hotărâre în cauza C-673/17 Planet 49  

Prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în 

sectorul comunicațiilor electronice – Noțiunea de consimțământ al 

persoanei vizate 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Pentru a participa la un joc de noroc organizat de societatea Planet49, 

un utilizator de internet trebuia să bifeze sau să nu bifeze două casete 

de selectare înainte ca acesta să poată apăsa pe „butonul de 

participare”. Una dintre casetele de selectare obliga utilizatorul să 

accepte să fie contactat de o serie de societăți pentru prezentarea de 

oferte promoționale, iar cealaltă casetă de selectare îi solicita acestuia 

să accepte instalarea de cookie uri pe calculatorul său. Acestea 

constituie în esență faptele care au dat naștere prezentei decizii de 

trimitere formulate de Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, 

Germania). 

Dincolo de aceste fapte în aparență anodine se află chestiuni 

fundamentale ale dreptului Uniunii în materie de protecție a datelor: 

care sunt exact cerințele privind consimțământul informat care trebuie 

dat în mod liber? Există o diferență între prelucrarea (doar) a datelor cu 

caracter personal și instalarea și accesul la coockie uri? Care sunt 

instrumentele juridice aplicabile? Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

a fost sesizată în această privință. 

Documente de referință

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-558/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-563/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-673/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-673/17
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 Marți, 12 martie 

Hotărâre în cauza C-616/17 Blaise și alții 

Introducerea pe piață a produselor fitosanitare 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Această cerere din partea Tribunalului Correctionnel de Foix se referă 

la procedurile depuse pentru a obține un echilibru adecvat între 

efectele negative și cele pozitive ale utilizării substanțelor chimice în 

protecția plantelor. 

Un număr de activiști în materie de mediu sunt acuzați de producerea 

de daune recipientelor cu produse erbicide (în special „Roundup") care 

conțin glifosați. În apărarea lor, aceștia susțin că produsele prezintă un 

risc potențial inacceptabil pentru sănătatea umană și pentru mediu și 

că procesul de aprobare al UE este defectuos și, prin urmare, ilegal. 

Documente de referință

 

Joi, 3 octombrie                                                                              

Hotărâre în cauza C-267/18 Delta Antrepriză de 

Construcții și Montaj 93 SA 

Achiziții publice – Motive de excludere facultativă – Gravitatea 

nedivulgării de informații 

Directiva 2014/24/UE  autorizează excluderea de la procedurile de 

achiziții publice a ofertantului care a dat dovadă de „deficiențe 

semnificative sau persistente la îndeplinirea unei cerințe de fond 

prevăzute de un contract anterior […] care a dus la încetarea anticipată 

a respectivului contract anterior” [articolul 57 alineatul (4) litera (g)]. 

O instanță română prezintă Curții de Justiție a Uniunii Europene 

îndoielile sale cu privire la aspectul dacă această dispoziție se aplică 

atunci când „încetarea anticipată a contractului anterior” a fost cauzată 

de faptul că ofertantul câștigător subcontractase o parte din lucrare 

fără a informa administrația. La această împrejurare se adăuga faptul 

că, în noua procedură de achiziție publică, acel operator economic nici 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-616/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-616/17
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nu a comunicat (celei de-a doua) autorități contractante încetarea 

anticipată a contractului precedent. 

Documente de referință

 

 

Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 Marți, 24 septembrie 2019                                                                               

Hotărâre în cauza T-105/17 HSBC Holdings contra Comisia 

Concurență - Contestarea amenzii Comisiei 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

În această hotărâre, Tribunalul se va pronunța asupra contestației HSBC 

asupra deciziei Comisiei care a găsit HSBC vinovat de practici 

anticoncurențiale în sectorul instrumentelor derivate și i-a impus o 

amendă de peste 33 de milioane EUR. 

 

Documente de referință

 

 

 Marți, 24 septembrie 2019                                                                               

Hotărâre în cauza T-219/18 Pïaggio 

Proprietate intelectuală 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-267/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-267/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-105/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-105/17
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Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

În această hotărâre, Tribunalul va decide dacă drepturile de proprietate 

intelectuală ale lui Piaggio asupra scuterului Vespa LX au fost încălcate 

de compania chineză Zhejiang Zhongneng Industry Group atunci când 

a obținut înregistrarea EUIPO a modelului de design comunitar pentru 

scuterul Zgejiang. 

 

Documente de referință

 

 

 Marți, 24 septembrie 2019                                                                               

Hotărâri în cauzele T-755/15 Luxemburg contra Comisia & T-

759/15 Fiat Chrysler Finance Europe contra Comisia 

Ajutoare de stat 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste hotărâri 

 

Luxemburg și FIAT Chrysler contestă decizia Comisiei care stabilise 

existența ajutorului de stat în contextul unei hotărâri fiscale din 

Luxemburg cu privire la FIAT Chrysler. 

 

 Documente de referință

 

 Marți, 24 septembrie 2019                                                                               

Hotărâri în cauzele T-760/15 Olanda contra Comisia & T-

636/16 Starbucks și Starbucks Manufacturing EMEA contra 

Comisia 

Ajutoare de stat 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste hotărâri 

 

Luxemburg și FIAT Chrysler contestă decizia Comisiei care stabilise 

existența ajutorului de stat în contextul unei hotărâri fiscale din 

Luxemburg cu privire la FIAT Chrysler. 

 

 Documente de referință

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-219/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-219/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-755/15
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-755/15
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-760/15
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 Marți, 24 septembrie 2019                                                                                                

Hotărâre în cauza T-391/17 Romania contra Comisia 

Inițiativă cetățenească 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

Guvernul României a contestat decizia Comisiei 2017/652 referitoare 

la inițiativa cetățenească intitulată „Minority SafePack - Un milion de 

semnături pentru diversitatea din Europa”. 

 

Obiectivele urmărite de această inițiativă constau în invitarea UE să 

adopte o serie de acte legislative pentru a îmbunătăți protecția 

persoanelor aparținând minorităților naționale și lingvistice și pentru a 

promova diversitatea culturală și lingvistică din Uniunea Europeană. 

 

Guvernul român consideră în acest caz că decizia atacată iese din sfera 

competențelor Comisiei și că aceasta din urmă nu oferă motivația 

corespunzătoare. 

 

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=T-391/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-391/17
http://curia.europa.eu/
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