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 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 

jumătate de salariu, și de un an, fără plată. Există totodată 

posibilitatea extinderii concediului suplimentar, în anumite 

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

de trimitere, și anume cour d’appel d’Aix‑en‑Provence (Curtea de 

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

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-463/19
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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. 

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

aplicare notificarea roșie și, astfel, să restricționeze mișcările 

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

accidentale. 

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

 

 Marți, 24 noiembrie 2020                                                                                                                   

Hotărâre în cauzele conexe C-225/19 Minister van 

Buitenlandse Zaken (NL) - C-226/19 Minister van 

Buitenlandse Zaken  

Spațiul de libertate, securitate și justiție – Regulamentul (CE) nr. 

810/2009 – Articolul 32 – Codul comunitar de vize – Decizie de 

respingere a cererii de viză – Dreptul solicitantului de a formula o 

cale de atac împotriva acestei decizii  

Cele două cereri de decizie preliminară formulate de rechtbank 

Den Haag zittingsplaats Haarlem (Tribunalul din Haga, cu sediul 

în Haarlem, Țările de Jos) au ca obiect interpretarea articolului 32 

din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod 

comunitar de vize (Codul de vize), interpretat în lumina articolelor 

41 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

(denumită în continuare „carta”). 

Aceste cereri intervin în cadrul a două litigii între reclamanții din 

litigiile principale, pe de o parte, și autoritățile neerlandeze 

competente, pe de altă parte, în legătură cu respingerea de către 

acestea din urmă a cererilor de viză formulate de reclamanții 

respectivi.  

Obiectul întrebărilor preliminare adresate Curții este în esență 

aspectul dacă un stat membru care adoptă decizia finală de 

respingere a unei cereri de viză în temeiul articolului 32 alineatul 

(1) din Codul de vize, după ce un alt stat membru a formulat 

obiecții la eliberarea unei vize având în vedere o amenințare 

iminentă pentru ordinea publică, siguranța internă sau sănătatea 

publică sau pentru relațiile internaționale ale unui stat membru, 

este obligat să comunice identitatea statului membru care a 

formulat obiecțiile și motivarea pe fond invocată de statul 

membru respectiv în această privință.  

O altă problemă care stă la baza litigiilor principale privește căile 

de atac disponibile pentru contestarea respectivelor obiecții la 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-900/19


6 

 

eliberarea unei vize. 

Documente de referință 

 

 Marți, 24 noiembrie 2020                                                                                                                   

Hotărâre în cauza C-510/19 Openbaar Ministerie 

Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Mandat 

european de arestare – Noțiunea de autoritate judiciară de 

executare – Cerere de consimțământ admisă de Ministerul Public 

din statul membru de executar 

Curtea s‑a pronunțat cu diverse ocazii cu privire la noțiunea de 

„autoritate judiciară”, în sensul articolului 6 alineatul (1) din 

Decizia‑cadru 2002/584/JAI, stabilind condițiile care trebuie 

îndeplinite de autoritatea care emite un mandat european de 

arestare (MEA). 

Această trimitere preliminară oferă Curții oportunitatea de a 

interpreta dispoziția respectivă, însă acum în legătură cu articolul 

6 alineatul (2) din decizia‑cadru coroborat cu articolul 27 din 

aceasta.  

O instanță belgiană este cea care solicită interpretarea respectivă, 

ea întrebând în esență dacă Ministerul Public din Țările de Jos 

poate fi calificat drept „autoritate judiciară” care consimte la 

extinderea urmării penale în ceea ce privește infracțiunile 

menționate într‑un MEA anterior, care a fost deja executat. 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 25 noiembrie 2020                                                                                                                     

Hotărâre în cauza C-269/19 Banca B. 

Protecția consumatorilor – Clauze abuzive în contractele încheiate 

cu consumatorii 

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 6 

alineatul (1) din Directiva 93/13 / CEE a Consiliului privind 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-225/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-510/19


7 

 

clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. 

Această cerere a fost făcută în contextul unui litigiu între Banca B. 

SA, o unitate bancară și A.A.A. privind caracterul presupus abuziv 

și nulitatea absolută a mai multor clauze care apar într-un 

contract de credit referitor la acordarea unui împrumut personal. 

În această cauză, Curtea nu este interogată cu privire la criteriile 

de evaluare referitoare la caracterul abuziv al clauzelor care 

reglementează mecanismul de stabilire a metodei de calcul al 

ratei dobânzii variabile a contractului de împrumut în cauză. 

Întrebările adresate se referă doar la consecințele constatării 

faptului că astfel de clauze contractuale sunt abuzive. 

Documente de referință 
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