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 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 

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

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 

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

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 

 

 Marți, 24 noiembrie 2020                                                                                                                   

Hotărâre în cauza C-59/19 Vikingerhof 

Cooperare judiciară în materie civilă și comercială – Competență 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-510/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-269/19
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internațională 

Wikingerhof GmbH & Co. KG a încheiat un contract cu 

Booking.com BV pentru ca hotelul pe care îl administrează să 

figureze pe platforma online eponimă de rezervări hoteliere. 

Prima societate consideră însă că cea de a doua impune condiții 

inechitabile hotelierilor înscriși pe platforma sa, ceea ce ar 

constitui un abuz de poziție dominantă de natură să le cauzeze 

un prejudiciu. 

În acest context, Wikingerhof a introdus la o instanță germană o 

acțiune în încetare împotriva Booking.com, întemeiată pe normele 

dreptului german în materia concurenței. Pârâta din litigiul 

principal susține însă că această instanță nu este competentă să 

soluționeze acțiunea menționată.  

Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania), 

sesizată cu un recurs cu privire la această problemă, solicită Curții 

să se pronunțe asupra interpretării Regulamentului (UE) nr. 

1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și 

executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. 

În esență, instanța de trimitere urmărește să afle dacă o acțiune 

precum cea introdusă de Wikingerhof împotriva Booking.com, 

care se întemeiază pe norme de drept considerate ca fiind de 

natură delictuală în dreptul național, face parte din „materia 

delictuală și cvasidelictuală”, în sensul articolului 7 punctul 2 din 

acest regulament – caz în care instanța sesizată și‑ar putea 

întemeia competența pe această dispoziție –, sau din „materi[a] 

contractuală”, în sensul articolului 7 punctul 1 din regulamentul 

menționat, având în vedere faptul că pretinsele comportamente 

anticoncurențiale reproșate de prima societate celei de a doua se 

materializează în raportul lor contractual – caz în care 

Wikingerhof probabil ar trebui să introducă acțiunea, în aplicarea 

acestei din urmă dispoziții, în fața unei instanțe neerlandeze.  

Prin urmare, Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție) 

solicită Curții să precizeze conținutul categoriilor reprezentate de 

„materii[le]” menționate, precum și modul în care se corelează 

aceste categorii. 
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Documente de referință 

 

 Marți, 1 decembrie 2020                                                                                                                   

Hotărâre în cauza C-815/18 Federatie Nederlandse 

Vakbeweging 

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii – Conducători 

auto care lucrează în transportul internațional – Noțiunea de 

detașare pe teritoriul unui stat membru 

Van den Bosch Transporten BV (înregistrată în Țările de Jos), Van 

den Bosch GmbH (Germania) și Silo‑Tank Kft (Ungaria) sunt trei 

societăți diferite care au același acționar. Societatea neerlandeză a 

încheiat o serie de contracte charter atât cu societatea germană, 

cât și cu cea maghiară pentru transportul rutier internațional de 

mărfuri. Societățile germană și maghiară au angajat conducători 

auto pentru executarea acestor contracte. 

Se pare că acești conducători auto își începeau și își terminau 

serviciul în Erp, Țările de Jos, sediul societății neerlandeze Van 

den Bosch Transporten BV. Federatie Nederlandse Vakbeweging a 

formulat o acțiune împotriva celor trei societăți, susținând că 

acestea au încălcat Directiva 96/71/CE privind detașarea 

lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (Directiva privind 

detașarea lucrătorilor, denumită în continuare „DDL”). 

În acest context, Hoge Raad der Nederlanden (Curtea Supremă a 

Țărilor de Jos) adresează Curții o serie de întrebări cu privire la 

cum și, în egală măsură, eventual dacă DDL este aplicabilă 

conducătorilor auto din transportul rutier internațional. 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 2 decembrie 2020                                                                                                                   

Concluzii în cauza C-826/19 Austrian Airlines  

 Transport aerian - Compensație pentru pasagerii aerieni în caz de 

anulare sau întârziere a unui zbor 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-59/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-815/18
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Prin această cerere de decizie preliminară, Landesgericht 

Korneuburg (Austria) dorește să afle dacă Articolul 8 alineatul (3) 

din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme 

comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în 

eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii 

prelungite a zborurilor trebuie interpretat în sensul că este 

aplicabil în privința a două aeroporturi, aflate amândouă în 

imediata apropiere a centrului unui oraș, însă doar unul pe 

teritoriul urban, iar celălalt în landul învecinat. 

O altă problematică pe care Curtea trebuie să o lămurească este 

dacă în cazul aterizării pe un alt aeroport de destinație din același 

oraș, aceeași aglomerație urbană sau aceeași regiune, există un 

drept la compensație ca urmare a anulării zborului. 

Documente de referință 

 

 Joi, 3 decembrie 2020                                                                                                                     

Hotărâre în cauza C-62/19 Star Taxi App 

Noțiunea de «servicii ale societății informaționale» – Serviciu de 

punere în legătură directă a clienților de taxi cu șoferii de taxi – 

Servicii de dispecerat taxi obligatorii pentru taxiurile 

transportatorilor autorizați 

Legiuitorul Uniunii Europene prevede norme speciale privind o 

categorie specifică de servicii, și anume serviciile numite „ale 

societății informaționale,” cu alte cuvinte, servicii care sunt 

prestate la distanță prin mijloace electronice sau, în termeni 

simpli, în principal prin internet. Astfel de servicii beneficiază în 

dreptul Uniunii de principiul recunoașterii reciproce între statele 

membre, precum și de anumite facilități de stabilire în statele 

membre de origine ale furnizorilor. 

Însă nu este întotdeauna ușor să se facă distincție între un 

serviciu al societății informaționale și un serviciu „clasic” atunci 

când prestații de natură diferită formează părți integrante ale unui 

serviciu complex. Aceasta este, printre altele, situația serviciilor 

de transport urban pentru care rezervarea traseului se face prin 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-826/19
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mijloace electronice.  

O a doua componentă a dificultăților apare atunci când normele 

naționale reglementează servicii „clasice” care au aceeași natură 

economică cu serviciile societății informaționale. În acest caz este 

vorba despre a stabili în ce măsură și, eventual, în ce condiții 

dreptul Uniunii permite aplicarea normelor menționate la această 

a doua categorie de servicii. O problemă suplimentară apare în 

situația în care există o îndoială cu privire la aspectul dacă 

normele adoptate pentru a reglementa serviciile „clasice” au în 

mod real vocația de a se aplica serviciilor societății informaționale, 

ca urmare a caracterului specific sau inovator al acestora din 

urmă. 

Toate aceste diferite probleme se ridică în prezenta cauză și dau 

astfel Curții ocazia de a‑și preciza jurisprudența în materie. 

Documente de referință 

 

 Joi, 3 decembrie 2020                                                                                                                   

Concluzii în cauza C-650/18 Ungaria / Parlamentul 

European 

Dispoziții care reglementează instituțiile europene 

Prin această acțiune, Ungaria îi solicită Curții anularea Rezoluţiei 

Parlamentului European din 12 septembrie 2018 referitoare la o 

propunere prin care invită Consiliul să stabilească, în temeiul 

articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, 

existența unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a 

valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană. 

Guvernul maghiar consideră că prin votarea rezoluției atacate, 

Parlamentul European a încălcat în mod grav dispozițiile 

articolului 354 TFUE și propriul regulament de procedură. Dintre 

voturile exprimate de membrii Parlamentului European în cadrul 

procedurii de vot, s-au luat în calcul numai voturile pentru și 

împotrivă, excluzându-se abținerile, ceea ce este contrar 

dispozițiilor articolului 354 TFUE și articolului 178 alineatul (3) din 

Regulamentul de procedură al Parlamentului European. Dacă s-ar 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-62/19
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fi luat în calcul și abținerile, rezultatul votului poate ar fi fost 

diferit. 

Documente de referință 

 

 Joi, 3 decembrie 2020                                                                                                                   

Concluzii în cauza C-559/19 Comisia Europeană / 

Spania  

Politică comunitară în domeniul apei  

Prin această acțiune, Comisia europeană îi solicită Curții 

constatarea faptului că Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit 

obligațiile care îi revin în temeiul Directivei 2000/60/CE de 

stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, din 

cauză că nu a adoptat măsurile necesare pentru a împiedica 

deteriorarea stării corpurilor de apă subterană din regiunea 

Doñana, că nu a realizat o caracterizare suplimentară a apelor 

care prezintă un risc, și nici nu a stabilit măsurile necesare, și că 

nu a inclus măsuri de bază și suplimentare adecvate în programul 

de măsuri privind Planul de Gestionare a Districtului Hidrografic 

Guadalquivir. 

Documente de referință 

 

 Joi, 3 decembrie 2020                                                                                                                   

Concluzii în cauza C-337/19 P Comisia Europeană / 

Belgia și Magnetrol International  

Ajutor de Stat 

Prin acest recurs introdus împotriva Hotărârii Tribunalului 

(Camera a șaptea extinsă) din 14 februarie 2019 în cauzele 

conexate T-131/16 și T-263/16, Belgia și Magnetrol 

International/Comisia, Comisia Europeană îi solicită Curții 

anularea acesteia în măsura în care, prin această hotărâre, 

Tribunalul a statuat că, prin Decizia (UE) 2016/16991 a Comisiei 

din 11 ianuarie 2016 privind schema de ajutoare de stat privind 

scutirea aplicabilă profitului excedentar SA.37667 (2015/C) (ex 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-650/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-559/19
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212803&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13449999


9 

 

2015/NN) pusă în aplicare de Belgia, sistemul „profitului 

excedentar” a fost calificat în mod eronat drept o schemă de 

ajutor în sensul articolului 1 litera (d) din Regulamentul 

2015/1589. 

Documente de referință 
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