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 Miercuri, 13 ianuarie 2021                                                                                                                   

 Concluzii în cauza C-645/19 Facebook Ireland  

Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal - Autorități de supraveghere - Jurisdicție și competențe - 

Prelucrarea transfrontalieră a datelor cu caracter personal - 

Competența de a iniția proceduri judiciare 

Această cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare a fost 

depusă în contextul unui litigiu între Facebook Ireland Limited, o 

companie constituită în conformitate cu legislația irlandeză, 

Facebook Inc, o societate constituită în conformitate cu legislația 

Delaware (SUA) și Facebook Belgium BVBA, o companie constituită 

în conformitate cu legislația belgiană pe de o parte, și 

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

Datelor, Belgia) (DPA), pe de altă parte, în legătură cu o acțiune 

judecătorească introdusă de aceasta din urmă, în esență, pentru 

încetarea de către companiile Facebook a monitorizării și 

înregistrării comportamentului de navigare al persoanelor care 

navighează pe internet din Belgia. 

Facebook Ireland se descrie ca o companie irlandeză care oferă 

serviciul Facebook în Uniunea Europeană și în alte părți (în afara 

Americii de Nord), în timp ce Facebook Inc. oferă serviciul 

utilizatorilor de internet din Statele Unite și Canada. Potrivit 

companiilor Facebook, Facebook Belgia, care are doar opt 

angajați, a fost înființată pentru a oferi asistență publică pentru 

serviciul Facebook. Nu ar oferi serviciul Facebook și nu ar prelucra 

datele cu caracter personal. 

La 11 septembrie 2015, președintele Comisiei voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Comisia de 

confidențialitate, Belgia) a introdus o acțiune judecătorească 

împotriva companiilor Facebook în fața Nederlandstalige 

rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunalul de primă instanță 

vorbitor de olandeză din Bruxelles, Belgia). Cu toate acestea, 

Comisia pentru confidențialitate a solicitat intervenția voluntară în 

cadrul procedurii. 

Prin hotărârea din 16 februarie 2018, Tribunalul de primă instanță 

și-a declarat competența internațională asupra Facebook Ireland 

și Facebook Inc. pentru a se pronunța asupra acțiunii și a declarat 

inadmisibilă intervenția voluntară a Comisiei de confidențialitate. 

Acesta a hotărât că Facebook nu informează suficient utilizatorii 

de internet belgieni despre colectarea informațiilor și despre 

modul în care sunt utilizate aceste informații. Mai mult, 

consimțământul dat de utilizatorii de internet pentru a colecta și 

prelucra aceste informații a fost considerat invalid. Prin urmare, 

Facebook a primit ordin să își înceteze practicile și să distrugă 

toate datele personale obținute ilegal. 

La 2 martie 2018, companiile Facebook au făcut recurs împotriva 

acestei hotărâri în fața instanței de trimitere. Instanța de trimitere 

a declarat recursul admisibil și a declarat că nu are jurisdicție 

internațională asupra Facebook Ireland și Facebook Inc. Întrebările 
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care rămân de soluționat în acest caz se referă, așadar, doar la 

Facebook Belgia. 

Înainte de a se pronunța asupra fondului, instanța de trimitere se 

confruntă cu o altă chestiune de admisibilitate a acțiunii. În 

special, se pune întrebarea dacă ODA are calitatea necesară și 

interesul de a acționa. Potrivit companiilor Facebook, acțiunea 

este inadmisibilă, deoarece, în ceea ce privește faptele anterioare 

datei de 25 mai 2018, dreptul la acțiune a expirat, întrucât 

legislația aplicabilă la momentul acestor fapte și care prevede un 

astfel de drept nu mai este in forță. În ceea ce privește 

evenimentele care au avut loc după 25 mai 2018, companiile 

Facebook susțin că ODA nu are jurisdicție asupra lor și nu are 

dreptul legal să introducă o acțiune împotriva lor în fața 

instanțelor belgiene. 

În acest context, instanța de trimitere a decis că ODA nu are 

interesul solicitat deoarece acțiunea se referă la fapte anterioare 

datei de 25 mai 2018. Cu toate acestea, în ceea ce privește faptele 

ulterioare, instanța de trimitere are îndoieli cu privire la impactul 

intrării în vigoare din Regulamentul 2016/679 privind 

competențele ODA, precum și despre puterea sa de a introduce o 

acțiune în fața instanțelor belgiene. 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 13 ianuarie 2021                                                                                                                   

 Hotărâre în cauza C-414/20 PPU MM 

Cooperarea judiciară în materie penală - Mandat european de 

arestare 

Această cerere de decizie preliminară se referă la interpretarea 

articolului 6 alineatul (1) și a articolului 8 alineatul (1) litera (c) din 

Decizia-cadru 2002/584 / JAI privind mandatul european de 

arestare și procedurile de predare între statele membre și articolul 

47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

(„Carta”). 

Cererea a fost făcută în contextul procedurilor penale în care 

validitatea mandatului european de arestare emis pentru MM este 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-645/19
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pusă sub semnul întrebării în sprijinul unei cereri de revizuire a 

ordinului de detenție provizorie la care a fost supus. 

Întrebările adresate de Spetsializiran nakazatelen sad (Curtea 

Penală Specializată, Bulgaria) se referă, în esență, la conceptul de 

„mandat național de arestare” ca bază legală a unui mandat 

european de arestare și la normele detaliate care guvernează și la 

sfera protecției judiciare efective care trebuie garantată, în statul 

membru emitent, pentru o persoană pentru care a fost emis un 

mandat european de arestare odată ce persoana respectivă a fost 

predată. 

Documente de referință 

 

 Joi, 14 ianuarie 2021                                                                                                                   

 Hotărâre în cauza C-63/19 Comisia Europeană / Italia 

Impozitarea produselor energetice și a electricității – Lege 

regională adoptată de regiunea Friuli‑Venezia Giulia (Italia) – 

Contribuție la achiziția de benzină și de motorină de care 

beneficiază rezidenții regiunii în cauză 

Prin această cerere, Comisia Europeană îi solicită Curții să 

constate că, prin aplicarea unei reduceri a cotei accizelor, 

prevăzută de legislația regională adoptată de regiunea 

Friuli‑Venezia Giulia (Italia), pentru benzina și motorina utilizate 

drept carburanți, în cadrul vânzării acestor produse rezidenților 

regiunii respective, Republica Italiană nu și‑a îndeplinit obligațiile 

care îi revin în temeiul articolelor 4 și 19 din Directiva 

2003/96/CE privind restructurarea cadrului comunitar de 

impozitare a produselor energetice și a electricității. 

Comisia consideră în esență că sistemul de contribuții pentru 

achiziția de carburanți instituit de regiunea Friuli‑Venezia Giulia, 

în măsura în care are ca efect reducerea nivelului de taxare a 

carburanților în această regiune, aduce atingere în principiu unei 

impozitări minime și unice pe produs și pe utilizare pe întregul 

teritoriu al Republicii Italiene.  

Documente de referință 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-414/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-63/19
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 Joi, 14 ianuarie 2021                                                                                                                   

 Hotărâre în cauza C-393/19 Okrazhna prokuratura – 

Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv 

Drept de proprietate – Legislație națională care prevede 

confiscarea în favoarea statului a unui autovehicul utilizat pentru 

săvârșirea unei infracțiuni de contrabandă – Autovehicul care 

aparține unui terț de bună‑credință 

Șoferul unui camion pentru transport internațional care efectua 

cursa Turcia‑Germania, după ce a fost reținut în Bulgaria în timp 

ce ascundea în autovehiculul respectiv o comoară numismatică, a 

fost acuzat și condamnat în această din urmă țară pentru 

infracțiunea de contrabandă. Ca urmare a respectivei condamnări, 

s‑a dispus confiscarea, printre alte bunuri, a autotractorului, al 

cărui proprietar, o întreprindere, „nu știa și nu trebuia, nici nu 

putea să știe că angajatul său săvârșește infracțiunea”, potrivit 

instanței care a formulat cererea de decizie preliminară. 

Instanța respectivă solicită să se stabilească efectele a două 

articole din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

(denumită în continuare „carta”) asupra normelor naționale 

aplicate în speță. Concret, aceasta are îndoieli cu privire la 

compatibilitatea normelor respective: 

– cu articolul 17 alineatul (1) din cartă, deoarece Codul penal 

bulgar prevede confiscarea mijloacelor de transport 

utilizate pentru săvârșirea unei infracțiuni de contrabandă, 

inclusiv în cazul în care aparțin unui terț de bună‑credință; 

– cu articolul 47 din cartă, deoarece, conform dreptului 

procedural bulgar, terțul de bună‑credință, proprietar al 

bunului confiscat, nu își poate susține punctul de vedere în 

fața instanței care dispune confiscarea. 

Documente de referință 

 

 Joi, 21 ianuarie 2021                                                                                                                        

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-393/19
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 Hotărâre în cauza C-308/19 Whiteland Import Export 

Concurență – Înțelegeri – Decizie a unei autorități naționale de 

concurență privind constatarea unei înțelegeri – Termenul de 

prescripție pentru aplicarea sancțiunilor – Tipuri de acte de 

întrerupere 

O reglementare națională interpretată în sensul că ultimul act de 

întrerupere a prescripției în ceea ce privește aplicarea dreptului de 

către o autoritate națională de concurență este actul formal de 

deschidere a procedurii de investigare a unei practici 

anticoncurențiale, fără ca acțiunile ulterioare întreprinse în scopul 

investigării acesteia să intre în categoria actelor de întrerupere a 

prescripției, poate fi lăsată neaplicată de instanța națională pentru 

motivul că este contrară principiilor cooperării loiale și efectivității 

aplicării normelor de concurență? 

Pentru a răspunde la această întrebare este necesară o analiză a 

jurisprudenței Curții referitoare la mai multe principii ale dreptului 

Uniunii între care trebuie găsit un echilibru just: principiul 

cooperării loiale între statele membre și Uniune, principiul 

efectivității aplicării normelor de concurență, principiul 

autonomiei procedurale a statelor membre și principiul 

neretroactivității dispozițiilor de drept material. 

Documente de referință 

 

 Joi, 21 ianuarie 2021                                                                                                                        

 Hotărâre în cauza C-501/19 UCMR - ADA 

Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 

2006/112/CE – Operațiuni impozabile – Remunerații pentru 

difuzarea publică a operelor muzicale – Plata unei licențe 

neexclusive de către utilizatorii operelor 

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 24 

alineatul (1), a articolului 25și a articolului 28 din Directiva 

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

adăugată. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-308/19
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Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Uniunea 

Compozitorilor și Muzicologilor din România – Asociația pentru 

Drepturi de Autor (denumită în continuare „UCMR – ADA”) și 

Asociația Culturală „Suflet de Român” (denumită în continuare 

„asociația culturală”), aflată în prezent în lichidare, cu privire la 

plata unei părți din remunerațiile datorate UCMR – ADA de 

asociația culturală pentru comunicarea publică, în special execuția 

publică, a unor opere muzicale în cadrul unui spectacol, majorate 

cu taxa pe valoarea adăugată (TVA). 

Se oferă astfel Curții ocazia de a preciza care sunt, din perspectiva 

Directivei TVA, obligațiile titularilor de drepturi de autor asupra 

operelor muzicale și cele ale organismelor de gestiune colectivă 

atunci când acestea percep remunerațiile datorate în schimbul 

acordării unor licențe neexclusive de utilizare a operelor în cauză, 

pe seama acestor titulari, iar aceștia din urmă le plătesc un 

comision pentru gestionarea colectivă a remunerațiilor lor. 

Documente de referință 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-501/19
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 Miercuri, 20 ianuarie 2021  

 Hotărâre în cauza T-328/17 RENV Foundation for the 

Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named 

Halloumi / EUIPO - M. J. Dairies (BBQLOUMI)  

Marcă a Uniunii Europene – Marcă colectivă – Denumire geografică 

– Caracter distinctiv 

Încă din anul 2014 se află în desfășurare procedura de creare a 

unei denumiri de origine protejate care ar rezerva utilizarea 

denumirii „halloumi” pentru brânza provenită de la producători 

ciprioți, dar Comisia nu a încheiat‑o până în prezent.  

Totodată, Cipru și alte entități încearcă să împiedice utilizarea 

denumirii „halloumi” de către anumite întreprinderi. 

În speță, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese 

of Cyprus named Halloumi (Fundația pentru protejarea brânzei 

tradiționale cipriote cu denumirea „halloumi”, denumită în 

continuare „Foundation”) a înregistrat denumirea HALLOUMI ca 

marcă colectivă a Uniunii Europene pentru brânză.  

În temeiul acestei mărci, Foundation încearcă în prezent să 

împiedice o întreprindere bulgară să înregistreze, de asemenea, o 

marcă figurativă pentru brânză care conține cuvântul BBQLOUMI. 

Potrivit indicațiilor Foundation, alte proceduri având ca obiect 

marca colectivă se află pe rolul Oficiului Uniunii Europene pentru 

Proprietate Intelectuală (EUIPO) și al Tribunalului, iar Curtea a 

pronunțat deja o hotărâre definitivă împotriva Foundation cu 
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privire la un prim caz. 

Până în prezent, eforturile depuse de Foundation în cadrul 

prezentei proceduri nu au fost încununate de succes, întrucât 

EUIPO și Tribunalul consideră că denumirea HALLOUMI prezintă 

doar un caracter distinctiv redus, deoarece aceasta descrie brânza 

menționată. Din acest motiv, în cazul utilizării BBQLOUMI, în 

pofida unei anumite similitudini, nu există temeri că publicul 

relevant ar face o asociere cu producătorii reuniți în cadrul 

Foundation. 

Cu toate acestea, Foundation consideră că unei mărci colective 

trebuie să i se atribuie o protecție mai mare de care Tribunalul nu 

a ținut seama suficient. 

Documente de referință 
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