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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 

privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru 

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

de lucru», astfel cum este definit în articolul 2 punctul 1 din 

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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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 

poate refuza executarea MAE până când nu primește un răspuns 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-585/19
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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 

 

 Miercuri, 18 noiembrie 2020                                                                                                                   

Hotărâre în cauza C-463/19 Syndicat CFTC 

Politică socială – Directiva 2006/54/CE – Egalitate de tratament 

pentru lucrătorii bărbați și femei – Concediu suplimentar acordat 

prin Convenția colectivă după perioada legală de concediu de 

maternitate 

Potrivit Convenției colective franceze pentru angajații 

organismelor de securitate socială, durata concediului de 

maternitate legal poate fi prelungită cu o perioadă suplimentară. 

Acest concediu suplimentar, rezervat exclusiv femeilor, poate 

avea durata de o lună și jumătate, cu salariu întreg, de trei luni, cu 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-354/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-734/19
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jumătate de salariu, și de un an, fără plată. Există totodată 

posibilitatea extinderii concediului suplimentar, în anumite 

împrejurări, cu un an suplimentar, fără plată. 

În litigiul principal, un sindicat a introdus o acțiune în numele 

unui angajat de sex masculin al unui organism de securitate 

socială. Angajatul respectiv, care este tatăl unei fetițe, a solicitat 

concediul suplimentar. El a fost refuzat pentru motivul că este 

bărbat. Sindicatul susține acum în fața instanței naționale că un 

asemenea refuz este discriminatoriu. 

Documente de referință 

 

 Joi, 19 noiembrie 2020                                                                                                                   

Hotărâre în cauza C-663/18 B S et C A 

Libera circulație a mărfurilor – Organizarea comună a piețelor în 

sectorul cânepii – Legislație națională care limitează importul de 

cânepă din alt stat membru numai la fibre și la semințe 

Litigiul principal are ca obiect comercializarea în Franța a unei 

țigări electronice al cărei lichid conține canabidiol (denumit în 

continuare „CBD”), o moleculă extrasă din planta de cânepă, dar 

care, spre deosebire de tetrahidrocanabinol (denumit în 

continuare „THC”), extras de asemenea din cânepă, este, cel puțin 

în actualul stadiu al cunoștințelor științifice, lipsit de efecte 

psihotrope.  

B. S. și C. A., directorii companiei care comercializează această 

țigară electronică sub numele de Kanavape, au făcut obiectul unei 

condamnări penale de către tribunal correctionnel de Marseille 

(Tribunalul Corecțional din Marsilia, Franța), pentru motivul că 

uleiul de CBD conținut în cartușele acesteia era extras din întreaga 

plantă de cânepă, inclusiv din frunze și flori. Astfel, reglementarea 

franceză limitează cultivarea, importul, exportul și utilizarea 

industrială și comercială a cânepei numai la fibrele și semințele 

acesteia. 

În măsura în care uleiul de CBD conținut în Kanavape a fost în 

speță importat din Republica Cehă, țară în care era cultivată 

planta de cânepă și unde se realiza extragerea CBD‑ului, instanța 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-463/19
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de trimitere, și anume cour d’appel d’Aix‑en‑Provence (Curtea de 

Apel din Aix‑en‑Provence, Franța), ridică problema conformității 

reglementării franceze cu dispozițiile Tratatului FUE privind libera 

circulație a mărfurilor, precum și cu dispozițiile din legislația 

secundară adoptate în cadrul politicii agricole comune, mai exact 

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013(2) și Regulamentul (UE) nr. 

1308/2013(3). 

Prezenta cauză va oferi, așadar, Curții ocazia să se pronunțe cu 

privire la conformitatea unei reglementări naționale care limitează 

importul unei substanțe derivate din cânepă, respectiv uleiul de 

CBD, despre care părțile susțin că are o popularitate în creștere, 

cu dispozițiile TFUE, în special cu articolul 36 TFUE, care 

autorizează statele membre să adopte măsuri care să interzică 

sau să restrângă importurile din motive legate de protecția 

sănătății și a vieții oamenilor. 

Documente de referință 

 

 Joi, 19 noiembrie 2020                                                                                                                   

Concluzii în cauza C-505/19 Bundesrepublik 

Deustchland 

Notificare roșie a Organizației Internaționale de Poliție Criminală 

(Interpol) - Articolul 54 din Convenția de punere în aplicare a 

Acordului Schengen 

Prezenta cauză ridică două noi probleme cu privire la consecințele 

care decurg din aplicarea, în spațiul Schengen, a principiului ne 

bis in idem, în legătură cu acte pentru care Organizația 

Internațională de Poliție Criminală (Interpol) a publicat o notificare 

roșie la cererea unui stat terț.  

Notificările roșii sunt emise pentru persoanele căutate fie pentru 

urmărire penală, fie pentru executarea unei pedepse. Acestea 

sunt, în esență, cereri către autoritățile de aplicare a legii din 

întreaga lume pentru localizarea și, acolo unde este posibil, 

restricționarea provizorie a mișcărilor persoanelor căutate în 

așteptarea unei cereri de extrădare a acestora. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-663/18


7 

 

În primul rând, li se permite statelor membre UE să pună în 

aplicare notificarea roșie și, astfel, să restricționeze mișcările 

persoanei căutate, în cazul în care un alt stat membru al UE a 

comunicat Interpolului că această notificare se referă la acte 

pentru care principiul ne bis in idem poate fi aplicabil? 

În al doilea rând, sunt permise statelor membre ale UE, acolo 

unde se aplică ne bis in idem, să proceseze în continuare datele 

personale ale persoanei căutate conținute în notificarea roșie? 

Documente de referință 

 

 Joi, 19 noiembrie 2020                                                                                                                   

Concluzii în cauza C-900/19 One Voice et Ligue pour 

la protection des oiseaux 

Directiva 2009/147 - Protecția păsărilor sălbatice - Autorizarea 

unei metode tradiționale de vânătoare 

Legea franceză permite, în cinci departamente din sud-est, 

utilizarea de sârme pentru a captura sturzi și mierle destinate să 

fie utilizate ca momeală, în condițiile precizate într-un decret care 

prevede în special obligația de a limita anual numărul acestora 

prin decret ministerial. 

Două asociații de protecție a animalelor denunță utilizarea de 

sârme, care sunt, în opinia lor, dispozitive crude de capturare, și 

capturarea unor specii de păsări cu privire la care evoluția 

cunoștințelor științifice pune în evidență un declin semnificativ al 

populațiilor, precum și sensibilitatea lor la suferință. 

Acestea au sesizat Conseil d’État (Consiliul de Stat, Franța) cu 

acțiuni îndreptate împotriva reglementării care permite utilizarea 

de sârme. 

Prin această cerere de decizie preliminară introdusă, Conseil 

d’État dorește să afle dacă dispozițiile articolului 9 alineatul (1) 

litera (c) din Directiva 2009/147/CE trebuie interpretate în sensul 

că se opun ca statele membre să permită recurgerea la mijloace, 

la instalații, la metode de capturare sau de ucidere care pot 

conduce, chiar și în mod minim și strict temporar, la capturi 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-505/19
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accidentale. 

Documente de referință 
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