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Hotărâre în cauza C-311/18 Facebook Ireland et 

Schrems 

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal – Transfer de date cu caracter personal în 

scopuri comerciale către Statele Unite ale Americii – Prelucrare de 

către autoritățile publice din Statele Unite ale Americii, în scopuri 

de securitate națională, a datelor transferate 

În lipsa unor garanții comune în domeniul protecției datelor cu 

caracter personal la nivel mondial, fluxurile transfrontaliere ale 

unor astfel de date sunt însoțite de un risc de întrerupere a 

continuității nivelului de protecție asigurat în cadrul Uniunii 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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Europene. Preocupat să faciliteze aceste fluxuri, cu limitarea în 

același timp a riscului respectiv, legiuitorul Uniunii a instituit trei 

mecanisme în temeiul cărora datele cu caracter personal pot fi 

transferate din Uniune către un stat terț. 

În primul rând, un asemenea transfer poate fi efectuat în temeiul 

unei decizii prin care Comisia Europeană constată că statul terț în 

cauză asigură un „nivel de protecție adecvat” cu privire la datele 

care sunt transferate în acesta. În al doilea rând, în lipsa unei 

asemenea decizii, se permite transferul atunci când este însoțit de 

„garanții adecvate”. Aceste garanții pot lua forma unui contract 

încheiat între exportatorul și importatorul de date care include 

clauze de protecție standard adoptate de Comisie. RGPD prevede, 

în al treilea rând, anumite derogări, întemeiate în special pe 

acordul persoanei vizate, care permit transferul către o țară terță 

chiar și în lipsa unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului 

de protecție sau a unor garanții adecvate. 

Cererea de decizie preliminară formulată de High Court (Înalta 

Curte, Irlanda) privește al doilea dintre aceste mecanisme. Mai 

precis, aceasta se referă la validitatea Deciziei 2010/87/UE, prin 

care Comisia a stabilit clauze contractuale standard pentru 

anumite categorii de transferuri, în raport cu articolele 7, 8 și 47 

din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Data 

Protection Commissioner (Comisarul pentru protecția datelor, 

Irlanda, denumit în continuare „DPC”), pe de o parte, și Facebook 

Ireland Ltd și domnul Maximillian Schrems, pe de altă parte. 

Acesta din urmă a introdus la DPC o plângere referitoare la 

transferul de date cu caracter personal care îl privesc de Facebook 

Ireland către Facebook Inc., societatea‑mamă a acesteia stabilită 

în Statele Unite ale Americii. DPC consideră că examinarea acestei 

plângeri depinde de aspectul dacă Decizia 2010/87 este validă. În 

acest context, el a sesizat instanța de trimitere și i‑a cerut să 

solicite Curții să se pronunțe cu privire la acest subiect. 

Documente de referință 
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http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-311/18
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Hotărâri în cauzele C-549/18 Comisia Europeană / 

România și C-550/18 Comisia Europeană / Irlanda 

Directiva (UE) 2015/849 – Combaterea spălării banilor – 

Necomunicarea măsurilor de transpunere a unei directive 

adoptate în cadrul unei proceduri legislative 

În prezenta cauză, Comisia Europeană a inițiat proceduri de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României și 

Irandei în temeiul articolului 258 TFUE pentru că nu au adoptat 

măsurile necesare de transpunere a Directivei (UE) 2015/849 a 

Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind 

prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor 

sau finanțării terorismului, sau, în orice caz, pentru că nu au 

notificat Comisiei aceste măsuri. 

Ambele cauze ridică două chestiuni esențiale privind, în primul 

rând, întrebarea dacă Comisia trebuie să își motiveze decizia de a 

recurge la articolul 260 alineatul (3) TFUE și, în al doilea rând, 

aprecierea cuantumului sumelor forfetare impuse în temeiul 

acestei dispoziții.  

Documente de referință 
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Hotărâre în cauza C-610/18 AFMB 

Șoferi pentru transportul internațional rutier – Crearea unei 

societăți în alt stat membru – Noțiunea de angajator – Noțiunea de 

abuz de drept 

În prezenta procedură preliminară, Centrale Raad van Beroep 

(Curtea de Apel pentru Litigii de Securitate Socială și de Funcție 

Publică, Țările de Jos) adresează Curții trei întrebări referitoare la 

interpretarea articolului 14 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 

(CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate 

socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care 

desfășoară activități independente și cu membrii familiilor 

acestora care se deplasează în cadrul Comunității, și a articolului 

13 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-549/18
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883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 

Prezenta trimitere preliminară își are originea într‑un litigiu între 

AFMB Ltd (denumită în continuare „AFMB”), o societate cu sediul în 

Cipru, precum și mai mulți șoferi pentru transportul internațional, 

pe de o parte, și Raad van bestuur van de Sociale 

verzekeringsbank (Consiliul de administrație al Casei de Securitate 

Socială, Țările de Jos, denumit în continuare „RSVB”), pe de altă 

parte, cu privire la decizia acestuia din urmă potrivit căreia 

șoferilor respectivi nu le‑ar fi aplicabilă legislația cipriotă în 

materie de securitate socială, ci legislația neerlandeză în materie 

de securitate socială.  

Această decizie administrativă este contestată de AFMB, care 

invocă, în scopul aplicării legislației cipriote, contractele de muncă 

încheiate cu șoferii respectivi în care AFMB este desemnată în mod 

expres ca „angajator”, în pofida faptului că acești șoferi sunt puși 

în mod obișnuit la dispoziția întreprinderilor de transport 

neerlandeze cu care AFMB a încheiat convenții de administrare a 

flotei. 

Clarificarea problemei în litigiu, care constă în a se stabili cine ar 

trebui considerat „angajator” în sensul Regulamentului nr. 

883/2004 – AFMB sau întreprinderile neerlandeze – prezintă o 

importanță care nu poate fi neglijată, în măsura în care aceasta 

permite să se stabilească legislația națională aplicabilă în materie 

de securitate socială, pentru a se garanta șoferilor pentru 

transportul internațional dreptul de a avea acces la sistemele 

naționale de securitate socială, independent de faptul că au fost 

angajați în alte state membre decât statul lor de origine.  

Documente de referință 
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Hotărâre în cauza C-129/19 Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 

Sisteme naționale de despăgubire a victimelor infracțiunilor 

intenționate săvârșite prin violență – Noțiunea de «situații 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-610/18
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transfrontaliere» – Despăgubire echitabilă și corespunzătoare 

În această cauză, Corte Suprema di Cassazione (Curtea Supremă 

de Casație, Italia) ridică două chestiuni juridice referitoare la 

interpretarea Directivei 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 

2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității.  

În primul rând, articolul 12 alineatul (2) din această directivă 

obligă statele membre să instituie un sistem de despăgubire care 

să se extindă la toate victimele infracțiunilor intenționate săvârșite 

prin violență pe teritoriul lor, cuprinzând astfel și infracțiunile 

„pur interne”?  

În al doilea rând, care sunt criteriile care trebuie utilizate pentru a 

stabili dacă despăgubirea prevăzută într‑un sistem național este 

„echitabilă și corespunzătoare” în sensul directivei menționate? 

Documente de referință 

 

Joi, 16 iulie 2020                                                                                                      

Concluzii în cauzele alăturate C-682/18 YouTube – C-

683/18 Cyando 

Proprietate intelectuală - Drepturi de autor și drepturi conexe - 

Directiva 2001/29 / CE - Publicarea online a lucrărilor protejate 

pe platformele de internet, realizate de utilizatorii acestora, fără 

autorizarea prealabilă a titularilor drepturilor 

Aceste cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare au fost 

formulate de Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, 

Germania). Acestea se referă la interpretarea Directivei 

2000/31/CE privind anumite aspecte juridice ale serviciilor 

societății informaționale, în special comerțul electronic, pe piața 

internă („Directiva privind comerțul electronic”), Directivei 

2001/29/CE privind armonizarea anumite aspecte ale dreptului 

de autor și drepturi conexe în societatea informațională, precum 

și Directivei 2004/48/CE privind aplicarea drepturilor de 

proprietate intelectuală. 

Aceste cereri fac parte din două dispute. În primul rând, 

producătorul de muzică Frank Peterson dă în judecată YouTube 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-129/19
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LLC și compania sa mamă Google LLC pentru postarea mai multor 

fonograme pe platforma YouTube asupra căreia pretinde că are 

drepturi, realizate de utilizatorii acestei platforme fără autorizarea 

dlui. Peterson. 

În cea de-a doua, Elsevier Inc., un grup editorial, îl dă în judecată 

pe Cyando AG cu privire la postarea pe platforma de găzduire și 

partajare de fișiere Uploaded, operată de această din urmă 

companie, pentru diferite lucrări pentru care Elsevier deține 

drepturile exclusive. 

Documente de referință 
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Concluzii în cauza C-352/19 Région de Bruxelles-

Capitale / Comisia Europeană 

Produse de protecție a plantelor - Glifosat de substanță activă 

Este o entitate federată a unui stat membru, care în conformitate 

cu constituția statului respectiv are puterea de a proteja mediul și, 

în exercitarea acestei puteri, interzice utilizarea glifosatului pe 

teritoriul său, direct vizată de Regulamentul de punere în aplicare 

a Comisiei de reînnoire a aprobării din aceeași substanță activă, 

declarând-o eficient în siguranță? 

Documente de referință 
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Hotărâre în cauza C-249/19 JE 

Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 – Cooperare consolidată în 

domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp – Stabilirea 

legii aplicabile divorțului și separării de corp 

Prin trimiterea preliminară formulată, Tribunalul București 

(România) solicită interpretarea articolului 10 din Regulamentul 

(UE) nr. 1259/2010 de punere în aplicare a unei forme de 

cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-682/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-352/19
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separării de corp, o dispoziție care nu a fost încă interpretată de 

Curtea de Justiție.  

Cauza privește o acțiune între JE și KF cu privire la stabilirea legii 

aplicabile procedurii lor de divorț. Acest regulament, primul 

instrument de drept internațional privat adoptat în istoria Uniunii 

în cadrul procedurii de „cooperare consolidată”, este descris în 

doctrină ca o poveste de succes și care constituie una dintre 

pietrele de temelie ale viitorului drept al familiei al Uniunii. 

România este unul dintre cele 17 state membre care participă la 

această formă de cooperare consolidată.  

Documente de referință 
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Hotărâre în cauza C-424/19 UR 

Fiscalitate - TVA - Conceptul de „persoană impozabilă” - Avocat 

care desfășoară activități specifice profesiei 

Prin această cerere de decizie preliminară, Curtea de Apel 

Bucureşti (România) dorește să afle dacă în domeniul de aplicare 

al articolului 9 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE privind 

sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, alineat ce face 

referință la noțiunea de „persoană impozabilă”, se include și 

persoana ce desfășoară profesia de avocat. 

Documente de referință 
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 Miercuri, 15 iulie 2020                                                                                                      

Hotărâri în cauzele T-778/16 Irlanda / Comisia 

Europeană & T-892/16 Apple Sales International & 

Apple Operations Europe / Comisia Europeană 

Ajutor de stat - Beneficii fiscale selective 

Aceste cauze se referă la o solicitare de anulare a deciziei finale C 

(2016) 5605 a Comisiei din 30 august 2016, referitoare la un 

ajutor de stat implementat de Irlanda în favoarea Apple. Comisia a 

decis că acordul fiscal al Apple cu Irlanda reprezenta o subvenție 

ilegală prin încălcarea normelor UE împotriva concurenței neloiale. 

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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