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 Marți, 2 martie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-746/18 Prokuratuur 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor 

electronice – Confidențialitatea comunicațiilor 

Prezenta cerere de decizie preliminară privește interpretarea articolului 

15 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor 

personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor 

publice, precum și a articolului 52 alineatul (1) din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unei proceduri penale 

declanșate împotriva lui H. K., pentru motivul că aceasta din urmă ar fi 

săvârșit mai multe furturi, ar fi utilizat un card bancar care aparținea 

unei alte persoane și ar fi săvârșit acte de violență asupra altui 

participant la o procedură judiciară. 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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Procesele‑verbale pe care se întemeiază constatarea acestor infracțiuni 

au fost întocmite în special pe baza datelor cu caracter personal 

generate în cadrul furnizării de servicii de comunicații electronice. 

Riigikohus (Curtea Supremă, Estonia) are îndoieli cu privire la 

compatibilitatea cu dreptul Uniunii a condițiilor în care serviciile de 

investigare au avut acces la aceste date. 

Aceste îndoieli privesc, în primul rând, problema dacă durata perioadei 

pentru care serviciile de investigare au avut acces la date constituie un 

criteriu care permite să se evalueze gravitatea ingerinței pe care o 

constituie acest acces în drepturile fundamentale ale persoanelor în 

cauză. 

În al doilea rând, instanța de trimitere dorește să afle dacă Prokuratuur 

(Ministerul Public, Estonia), ținând seama de diferitele misiuni care îi 

sunt încredințate de reglementarea estoniană, constituie o autoritate 

administrativă „independentă” în sensul Hotărârii din 21 decembrie 

2016, Tele2 Sverige și Watson și alții (cauzele C‑203/15 și C‑698/15). 

 

Documente de referință 

 

 Marți, 2 martie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-425/19 P Comisia Europeană / Italia 

Ajutor de stat – Măsură adoptată de un consorțiu de bănci de drept 

privat în beneficiul unuia dintre membrii săi 

Prin intermediul prezentului recurs, Comisia Europeană solicită Curții 

să anuleze Hotărârea din 19 martie 2019, Italia și alții/Comisia (în 

cauzele T‑98/16, T‑196/16 și T‑198/16), prin care Tribunalul a anulat 

Decizia (UE) 2016/1208 privind ajutorul de stat acordat de Italia în 

favoarea băncii Tercas (denumită în continuare „decizia în cauză”). 

În decizia în cauză, Comisia a considerat că măsurile adoptate de 

consorțiul de bănci de drept privat Fondo interbancario di tutela dei 

depositi (Fondul interbancar de protecție a depozitelor, denumit în 

continuare „FITD”) în beneficiul Cassa di risparmio della Provincia di 

Teramo SpA (denumită în continuare „Banca Tercas” sau „Tercas”), 

autorizate de Banca d'Italia (banca centrală a Republicii Italiene, 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-746/18
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denumită în continuare „Banca Italiei”) la 7 iulie 2014 au constituit 

ajutor de stat ilegal și incompatibil, care trebuia recuperat de 

Republica Italiană de la beneficiar. 

În hotărârea atacată, Tribunalul a admis acțiunile în anularea deciziei 

în cauză formulate de Republica Italiană, de Banca Popolare di Bari 

SCpA (denumită în continuare „BPB”) și de FIDT, pentru motivul că 

măsurile în cauză nu au constituit ajutor de stat în sensul articolului 

107 alineatul (1) TFUE. Potrivit Tribunalului, nu a fost îndeplinită prima 

condiție pe care măsura de ajutor trebuie să o îndeplinească pentru a 

fi clasificată drept ajutor de stat întrucât măsurile adoptate de FIDT în 

favoarea Tercas nu erau nici imputabile în sarcina statului, nici 

acordate prin intermediul resurselor de stat. 

Având în vedere că entitatea care acordă ajutorul nu era un organism 

de stat sau o întreprindere publică, ci o entitate privată, și anume FITD, 

s‑a pus problema dacă imputabilitatea în sarcina statului a acestor 

măsuri adoptate de entitatea respectivă și finanțarea lor prin 

intermediul resurselor de stat ar putea fi evaluate în același mod în 

care sunt evaluate în ceea ce privește o măsură de ajutor luată în 

special de o întreprindere publică sau dacă Comisiei îi revine o sarcină 

a probei mai împovărătoare. Această întrebare constituie tema centrală 

a prezentului recurs. 

 

Documente de referință 

 

 Marți, 2 martie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-824/18 A.B 

Stat de drept – Protecție jurisdicțională efectivă – Principiul 

independenței judecătorilor – Procedură de numire a judecătorilor 

Curții Supreme din Polonia – Numirea de către președintele Republicii 

Polone, la propunerea Consiliului Național al Magistraturii 

În cadrul prezentei trimiteri preliminare, Naczelny Sąd Administracyjny 

(Curtea Administrativă Supremă, Polonia) solicită să se stabilească 

interpretarea care trebuie dată articolului 2, articolului 4 alineatul (3), 

articolului 6 alineatul (1) și articolului 19 alineatul (1) TUE, articolului 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-425/19
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267 TFUE, articolului 15 alineatul (1), articolului 20, articolului 21 

alineatul (1), articolului 47 și articolului 52 alineatul (1) din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și articolului 2 

alineatul (1) și alineatul (2) litera (a), articolului 3 alineatul (1) litera (a) 

și articolului 9 alineatul (1) din Directiva 2000/78/CE (de creare a unui 

cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește 

încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă). 

Trimiterea preliminară a fost adresată în contextul acțiunilor formulate 

de candidații la postul de judecător A.B., C.D., E.F., G.H. și I.J., pe de o 

parte, și Krajowa Rada Sądownictwa (Consiliul Național al Magistraturii, 

denumit în continuare „KRS”), pe de altă parte, prin intermediul cărora 

acești candidați au atacat rezoluțiile prin care:  

(i) KRS a decis să nu propună președintelui Republicii numirea lor 

în funcția de judecător al Sąd Najwyższy (Curtea Supremă, 

Polonia) și, în același timp,  

(ii) KRS a propus președintelui Republicii numirea altor candidați. 

 

Documente de referință 

 

 Joi, 4 martie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-362/19 P Comisia Europeană/Fútbol 

Club Barcelona  

Ajutor de stat 

Prezenta cauză privește un recurs introdus de Comisia Europeană prin 

care această instituție solicită Curții anularea Hotărârii din 26 februarie 

2019, Fútbol Club Barcelona/Comisia (T‑865/16), prin care Tribunalul 

Uniunii Europene a anulat, în urma acțiunii formulate de Fútbol Club 

Barcelona (denumit în continuare „FC Barcelona”), Decizia (UE) 

2016/2391 a Comisiei din 4 iulie 2016 privind ajutorul de stat 

SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) pus în aplicare de Spania în favoarea 

anumitor cluburi de fotbal. 

În hotărârea atacată, Tribunalul a reproșat în esență Comisiei că, în 

cadrul analizei regimului fiscal aplicabil cluburilor de fotbal 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-824/18
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considerate de aceasta ca fiind beneficiare ale unui ajutor de stat, nu a 

examinat în mod corespunzător caracterul semnificativ al deducerii 

pentru reinvestirea profiturilor excepționale, prevăzută de acest regim, 

în vederea stabilirii existenței unui avantaj în sensul articolului 107 

alineatul (1) TFUE. Tribunalul a reproșat de asemenea Comisiei că nu a 

solicitat informații suficiente în această privință în cursul procedurii de 

investigare. 

Prezenta cauză va permite Curții să furnizeze precizări cu privire la 

tipul de analiză pe care Comisia trebuie să o efectueze și cu privire la 

factorii pe care aceasta trebuie să îi ia în considerare pentru a stabili 

existența unui avantaj în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE, în 

special în cazul unor regimuri fiscale derogatorii care prevăd o cotă de 

impozitare preferențială pentru entitățile supuse unui astfel de regim. 

 

Documente de referință 

 

 Joi, 4 martie 2021                                                                                                                            

Concluzii în cauzele conexe C-357/19 Ministerul Public și 

alții - C-547/19 CY și alții, cauza C-379/19 DNA - 

Serviciul Teritorial Oradea și cauzele conexe C-811/19 - 

C-840/19 Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie și alții  

Statul de drept 

Pe parcursul anului 2019, mai multe instanțe române au adresat 

întrebări Curții de Justiție cu privire la independența judiciară, statul de 

drept și lupta împotriva corupției. Primul grup de cauze a vizat diverse 

modificări ale legislației naționale privind sistemul judiciar, care au 

fost în mare parte efectuate prin ordonanțe de urgență (a se vedea 

comunicatul de presă referitor la concluziile avocatului general Bobek 

aici). 

Prezentele cauze formează un al doilea grup a cărui temă principală 

este dacă anumite hotărâri ale Curții Constituționale a României 

încalcă principiul independenței judiciare, statul de drept, precum și 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-362/19
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200114ro.pdf
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protecția intereselor financiare ale Uniunii.  

Documente de referință 

 

 Marți, 9 martie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-344/19 Radiotelevizija Slovenija 

Protecția securității și a sănătății lucrătorilor – Organizarea timpului de 

lucru – Noțiunile de timp de lucru și de perioadă de repaus – Serviciu 

de permanență 

În ce condiții timpul petrecut de un lucrător în serviciul de permanență 

poate fi considerat timp de lucru? 

Noțiunea de „timp de lucru” prevăzută de Directiva 2003/88/CE 

(privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru) poate merge 

atât de departe încât să includă ipoteze în care lucrătorul, deși nu este 

„la locul de muncă”, se află într‑o situație care nu îi permite un repaus 

efectiv? Și care sunt caracteristicile unui „repaus efectiv” în 

conformitate cu obiectivele de protecție a sănătății și a securității 

lucrătorului urmărite de aceeași directivă? Se poate imagina că există 

„zone gri” în care lucrătorul nu se află în timpul de lucru, dar nici în 

perioada de repaus? 

Acestea sunt întrebările cu privire la fondul prezentei cauze, care, 

examinată în mod coordonat împreună cu cauza C‑580/19, oferă Curții 

ocazia de a aborda problema calificării juridice a perioadelor de gardă 

și de permanență în lumina Directivei 2003/88. 

Documente de referință 

 

 Marți, 9 martie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-392/19 VG Bild-Kunst 

Proprietate intelectuală – Dreptul de autor și drepturile conexe în 

societatea informațională – Directiva 2001/29/CE – Noțiunea de 

«comunicare publică» – Integrarea unei opere protejate de dreptul de 

autor prin intermediul framing‑ului – Operă accesibilă în mod liber cu 

autorizarea titularului dreptului de autor pe site‑ul internet al unui 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-362/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-344/19
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licențiat 

Verwertungsgesellschaft Bild‑Kunst (denumită în continuare „VG 

Bild‑Kunst”) este o societate de gestiune colectivă a drepturilor de 

autor în domeniul artelor vizuale din Germania. Stiftung Preußischer 

Kulturbesitz (denumită în continuare „SPK”) este o fundație de drept 

german. 

SPK este operatorul Deutsche Digitale Bibliothek (DDB), o bibliotecă 

digitală dedicată culturii și științei care pune în rețea instituții culturale 

și științifice germane. 

Site‑ul internet al DDB conține linkuri către conținuturi digitalizate 

stocate pe portalurile internet ale instituțiilor participante. DDB, ca 

„vitrină digitală”, nu stochează ea însăși decât miniaturi (thumbnails), 

și anume versiuni ale imaginilor a căror dimensiune este redusă în 

raport cu dimensiunea lor originală. Atunci când utilizatorul accesează 

unul dintre rezultatele căutării, acesta este redirecționat către pagina 

obiectului de pe site‑ul DDB, care conține o versiune mărită a ilustrației 

(440 x 330 pixeli). Accesând această ilustrație sau utilizând funcția 

„lupă”, o versiune mărită a miniaturii, cu o rezoluție maximă de 800 x 

600 pixeli, se afișează într‑un lightbox.  

Pe de altă parte, butonul „Afișarea obiectului pe site‑ul de origine” 

conține un link direct către site‑ul internet al instituției care furnizează 

obiectul (fie un link simplu către pagina sa principală, fie un link 

profund către pagina obiectului). DDB utilizează operele cu autorizarea 

titularilor drepturilor de autor asupra acestor opere. 

VG Bild‑Kunst condiționează încheierea, cu SPK, a unui contract de 

licență de utilizare a catalogului său de opere sub forma unor miniaturi 

de includerea unei dispoziții potrivit căreia titularul licenței se 

angajează să pună în aplicare, în cadrul utilizării operelor și a 

obiectelor protejate prevăzute în contract, măsuri tehnice eficiente 

împotriva framing‑ului, de către terți, a miniaturilor acestor opere sau 

ale acestor obiecte protejate, afișate pe site‑ul internet al DDB. 

Apreciind că o astfel de dispoziție contractuală nu era rezonabilă din 

punctul de vedere al dreptului de autor, SPK a formulat o acțiune în 

constatare în fața Landgericht (Tribunalul Regional, Germania) prin 

care urmărea să se constate că VG Bild‑Kunst era obligată să acorde 

SPK licența în discuție fără ca această licență să fie condiționată de 
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punerea în aplicare a acestor măsuri tehnice. Această acțiune a fost 

respinsă inițial de Landgericht (Tribunalul Regional). Hotărârea 

acestuia din urmă a fost infirmată, în urma apelului formulat de SPK, 

de Kammergericht (Tribunalul Regional Superior, Germania). Prin 

recursul formulat, VG Bild‑Kunst solicită respingerea acțiunii SPK. 

Având îndoieli cu privire la răspunsul care trebuie dat la această 

problemă, având în vedere jurisprudența Curții referitoare la practica 

hiperlinkurilor pe internet, Bundesgerichtshof (Curtea Federală de 

Justiție) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții 

următoarea întrebare preliminară: 

„Încorporarea unei opere disponibile cu consimțământul titularului 

dreptului pe un site fără restricții în ceea ce privește accesul pe site‑ul 

unui terț prin intermediul framing‑ului reprezintă o comunicare publică 

a operei în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29 în 

cazul în care aceasta eludează măsuri de protecție împotriva 

framing‑ului adoptate sau impuse de titularul dreptului?” 

Documente de referință 

 Joi, 11 martie 2021                                                                                                                        

Concluzii Aviz 1/19 Convenția de la Istanbul  

Cerere de aviz - Acord economic și comercial cuprinzător între 

Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, 

pe de altă parte - Compatibilitatea cu tratatele și drepturile 

fundamentale 

Prin această cerere de aviz, Parlamentul European dorește să se 

stabileaască dacă articolul 82 alineatul (2) şi articolul 84 TFUE 

constituie temeiurile juridice adecvate pentru actul Consiliului privind 

încheierea în numele Uniunii a Convenţiei de la Istanbul. 

O altă chestiune ce necesită clarifiere este dacă încheierea de către 

Uniune a Convenţiei de la Istanbul, în conformitate cu articolul 218 

alineatul (6) TFUE, este compatibilă cu tratatele în lipsa unui acord 

comun al tuturor statelor membre cu privire la consimţământul lor de a 

fi obligate prin convenţia menţionată. 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-392/19
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Documente de referință 

  Joi, 11 martie 2021                                                                                                                        

Concluzii în cauza C-37/20 Luxembourg Business 

Registers 

Noțiunile „circumstanțe excepționale”, „risc” și „risc disproporționat” 

Prin această cerere de de decizie preliminară, Tribunal 

d’arrondissement (Luxembourg) dorește să se stabilească dacă 

articolul 30 alineatul (9) din Directiva (UE) 2015/849 (privind 

prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau 

finanțării terorismului), în măsura în care condiționează limitarea 

accesului la informațiile cu privire la beneficiarii economici de 

existența unor „circumstanțe excepționale care urmează să fie stabilite 

în dreptul intern”, poate fi interpretat în sensul că permite dreptului 

național să stabilească noțiunea de „circumstanțe excepționale” numai 

ca echivalent al „unui risc disproporționat, riscului de fraudă, de răpire, 

de șantaj, de extorcare, de hărțuire, de violență sau de intimidare”, 

noțiuni care constituie deja o condiție de aplicare a limitării accesului 

prin redactarea articolului 30 alineatul (9) citat anterior. 

 

Documente de referință 

  

 

     

 

Acest calendar constă într-o listă cu cele mai importante și / sau 
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