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 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 

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


2 

 

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

 Marți, 1 octombrie 2019 

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)]. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-673/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-673/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-616/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-616/17


3 

 

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 

nu a comunicat (celei de-a doua) autorități contractante încetarea 

anticipată a contractului precedent. 

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. 
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