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 Marți, 10 noiembrie 2020                                                                                               

Hotărâre în cauza C-644/18 Comisia / Italia  

Respectarea valorilor limită stabilite pentru PM10 

Prin această acțiune, Comisia Europeană îi solicită Curții de 

Justiție a Uniunii Europene constatarea faptului că, prin depășirea 

în mod sistematic și continuu a valorilor concentrației de PM10, 

depășire care este încă în curs, precum și prin neadoptarea, 

începând din 11 iunie 2010, a măsurilor potrivite pentru a garanta 

respectarea valorilor limită stabilite pentru PM10, Republica 

Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul 

articolului 23 alineatul (1) din directiva Directiva 2008/50/CE 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru 

Europa. 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 11 noiembrie 2020                                                                                                                   

Hotărâre în cauza C-61/19 Orange România 

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date – Servicii de 

telecomunicații mobile – Noțiunea de consimțământ al persoanei 

vizate 

Prezenta cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul 

București (România) își are originea într‑un litigiu între Orange 

România, prestator de servicii de telecomunicații, și o autoritate 

națională de protecție a datelor cu privire la obligațiile primului în 

cadrul negocierilor contractuale cu un client referitor la copierea 

și la stocarea copiei unui act de identitate. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este sesizată pentru a 

clarifica mai mult noțiunea de „consimțământ” al persoanei vizate, 

caracteristică centrală a dreptului Uniunii în domeniul protecției 

datelor, care își are, în definitiv, originea în dreptul fundamental 

la protecția datelor. În această privință, Curtea ar trebui de 

asemenea să abordeze problema sarcinii probei împrejurării dacă 

persoana vizată și‑a exprimat sau nu consimțământul. 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 11 noiembrie 2020                                                                                                               

Concluzii în cauza C-585/19 Academia de Studii 

Economice din Bucureşti 

Timpul de lucru 

Tribunalul București a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene pentru a clarifica niște aspecte referitoare la timpul de 

lucru. Mai precis, acesta dorește să se determine dacă, prin «timp 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-644/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-61/19
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de lucru», astfel cum este definit în articolul 2 punctul 1 din 

Directiva 2003/88/CE1 privind anumite aspecte ale organizării 

timpului de lucru, se înțelege «orice perioadă în care lucrătorul se 

află la locul de muncă, la dispoziția angajatorului și își exercită 

activitatea sau funcțiile» în baza unui singur contract (cu normă 

întreagă) sau în baza tuturor contractelor (de muncă) încheiate de 

acesta. 

Documente de referință 

 

 Joi, 12 noiembrie 2020                                                                                                           

Concluzii în cauzele alăturate C-354/20 PPU Openbaar 

Ministerie - C-412/20 PPU Openbaar Ministerie  

Cooperare judiciară în materie penală - Mandat european de 

arestare - Drept de acces la un tribunal independent și imparțial 

Această cerere de decizie preliminară se referă la un mandat 

european de arestare (MAE) emis de o instanță poloneză și 

contestat în fața instanțelor olandeze de către subiectul său, un 

cetățean polonez care locuiește (sau, în orice caz, se află) în Țările 

de Jos. 

MAE a fost emis de Tribunalul de la Poznan în 2015 în legătură cu 

acuzațiile de droguri și deținerea unui document de identitate 

fals. Procurorul olandez a depus o cerere la Rechtbank 

Amsterdam (Tribunalul Districtual Amsterdam) la 7 februarie 

2020. 

Rechtbank Amsterdam și-a exprimat îngrijorarea cu privire la 

independența justiției poloneze și riscul ca ținta MAE să nu 

primească un proces echitabil la întoarcerea în Polonia. Prin 

urmare, a suspendat procedura și a trimis cauza la Curtea 

Europeană de Justiție pentru a obține indicații cu privire la 

condițiile care trebuie îndeplinite pentru a refuza executarea unui 

MAE.  

Instanța olandeză a adresat întrebări autorităților poloneze în 

cadrul procedurii de dialog judiciar, dar nu a fost mulțumită de 

răspunsul lor. Instanța olandeză întreabă Curtea de Justiție dacă 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-585/19
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poate refuza executarea MAE până când nu primește un răspuns 

satisfăcător. În plus, instanța de trimitere întreabă dacă 

îngrijorările generalizate cu privire la independența sistemului 

judiciar polonez sunt suficiente pentru a întemeia un refuz sau 

dacă este necesar să se arate că subiectul MAE este susceptibil să 

sufere de o ingerință politică în cazul său particular 

Documente de referință 

 

 Joi, 12 noiembrie 2020                                                                                                                     

Hotărâre în cauza C-734/19 ITH Comercial Timişoara 

TVA 

Prin această cerere de decizie preliminară, Tribunalul București 

dorește să afle, printre altele, dacă prevederile Directivei 

2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea 

adăugată (în special articolele 167 și 168), principiul securității 

juridice și protecției așteptărilor legitime, principiul 

nediscriminării și principiul neutralității fiscale permit sau se opun 

ca dreptul de deducere a TVA-ului aferent unor cheltuieli de 

investiție, făcute de către persoana impozabilă cu intenția de a le 

aloca realizării unei operațiuni taxabile, să fie pierdut de către 

aceasta în cazul abandonului ulterior al investiției preconizate. 

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 
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