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 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 

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

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.  

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

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                                                                                                                        

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

 

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. 

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

 

 Marți, 16 martie 2021                                                                                                                        

Hotărâri în cauzele C-562/19 P Comisia Europeană / 

Polonia & C-596/19 P Comisia Europeană / Ungaria  

Ajutoare de stat – Impozit în sectorul comerțului cu amănuntul 

Prezentele cauze oferă Curții posibilitatea să examineze din nou1, din 

perspectiva dreptului ajutoarelor de stat, legi fiscale nou instituite. 

Urmând tendința internațională, Polonia și Ungaria au introdus un 

impozit direct pe profit în funcție nu de beneficii, ci de cifra de afaceri, 

optând în acest scop pentru o structură de impozitare progresivă. 

Astfel, ar fi vizate și impozitate mai ales întreprinderile care au o cifră 

de afaceri semnificativă (așadar, marile întreprinderi). 

Documente de referință 

 

 Marți, 16 martie 2021                                                                                                                        

Concluzii în cauza C-28/20 Airhelp 

Transport 

Prin această cerere de decizie preliminară, Attunda tingsrätt (Suedia) 

dorește să se determine dacă o grevă a piloților de aeronave care sunt 

angajați de un operator de transport aerian și care sunt necesari în 

vederea efectuării unui zborm constituie o „împrejurare excepțională” 

în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/20041, în 

cazul în care greva nu este declanșată ca urmare a unei măsuri luate 

sau comunicate de operatorul de transport aerian, ci anunțată printr-

un preaviz și declanșată în mod legal în conformitate cu dreptul 

național de organizațiile de lucrători sub formă de acțiune colectivă 

                                                 
1 Acest lucru a survenit prima dată în Hotărârea din 15 noiembrie 2011, Comisia și Spania/Government of 

Gibraltar și Regatul Unit (C-106/09 P și C-107/09), în care Comisia s-a opus noii legi privind impozitul pe 

profit cu privire la Gibraltar. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-37/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-562/19
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care urmărește să determine operatorul de transport aerian menționat 

să majoreze salariile, să acorde avantaje sau să modifice condițiile de 

muncă pentru a răspunde cererilor organizațiilor de lucrători. 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 17 martie 2021                                                                                                                        

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

protection des oiseaux 

Mediu – Directiva 2009/147 – Conservarea păsărilor sălbatice – 

Autorizarea unei metode tradiționale de vânătoare 

O nuia unsă cu clei este o ramură sau un băț pe care vânătorii aplică 

un material adeziv și pe care o fixează într‑un copac sau într‑un tufiș. 

Atunci când o pasăre atinge nuiaua unsă cu clei, aceasta se lipește de 

penele păsării. Pasărea își pierde capacitatea de a zbura și este 

capturată de persoana care manevrează dispozitivul. 

Această metodă de vânătoare a fost larg răspândită în trecut, însă, 

potrivit unor rapoarte de presă franceze, în cadrul Uniunii, păsările mai 

pot fi vânate cu nuiele unse cu clei numai în cinci departamente din 

sudul Franței, iar în anul 2020 această autorizație a fost suspendată ca 

urmare a prezentei proceduri. Exemplarele astfel capturate vor fi 

utilizate ulterior ca momeală vie, probabil în cadrul altor metode de 

vânătoare. 

Dispozițiile franceze referitoare la vânătoarea cu nuiele unse cu clei au 

fost contestate fără succes de Comisie cu câteva decenii în urmă, 

întrucât Curtea a statuat că acestea ar intra sub incidența unei derogări 

prevăzute de Directiva păsări (Directiva 2009/147/CE) pentru 

utilizarea selectivă și judicioasă a păsărilor în număr mic, care 

presupune lipsa unei alte soluții satisfăcătoare. 

Cu toate acestea, jurisprudența a evoluat între timp. În consecință, 

Conseil d’État (Consiliul de Stat, Franța) urmărește să afle dacă, în 

condițiile prevăzute de legislația franceză, această formă tradițională 

de vânătoare continuă să îndeplinească cerințele derogării. Mai precis, 

acesta urmărește să afle dacă metoda respectivă este suficient de 

selectivă, și anume dacă exclude capturile accidentale excesive, și dacă 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-28/20
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într‑adevăr nu există o altă soluție satisfăcătoare. 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 17 martie 2021                                                                                                                             

Hotărâre în cauza C-585/19 Academia de Studii 

Economice din Bucureşti 

Directiva 2003/88 – Lucrători care au încheiat mai multe contracte de 

muncă – Timp de lucru și perioade de repaus – Durata maximă a 

timpului de lucru zilnic și a timpului de lucru săptămânal – Aplicare 

per lucrător sau per contract 

Limitele privind durata zilei și a săptămânii de lucru impuse de 

Directiva 2003/88 (privind anumite aspecte ale organizării timpului de 

lucru) se aplică și în cazul în care un lucrător a încheiat mai multe 

contracte cu același angajator?  

Sau trebuie aplicate „per contract” și, prin urmare, va trebui să se 

evalueze pentru fiecare contract de muncă eventuala depășire a 

limitelor menționate? 

Acestea sunt în esență problemele juridice cu privire la fondul 

prezentei cauze, care oferă Curții ocazia de a preciza, pentru prima 

dată, interpretarea unor dispoziții ale Directivei 2003/88 care sunt 

aplicate, sub acest aspect, în mod diferit în diversele state membre. 

Documente de referință 

 

 Joi, 18 martie 2021                                                                                                                        

Concluzii în cauza C-848/19 P Germania / Polonia  

Energie 

Prin acest recurs, Republica Federală Germania dorește anularea 

Hotărârii Tribunalului din 10 septembrie 2019 din cauza T-883/16. 

Printre motivele invocate fac parte mai ales faptul că principiul 

solidarității energetice nu era aplicabil în prezenta cauză, că acesta nu 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-900/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-585/19
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constituie un criteriu juridic și din acesta nu derivă obligații pentru 

organele executive de a acționam, precum și faptul că decizia atacată 

(C(2016)6950 din 2016) nu poate fi anulată numai pentru o pretinsă 

eroare de formă; 

Documente de referință 

 

 

 

     

 

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

interesante cazuri din următoarele două săptămâni, plus o 
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