
1 

 

 

  
 
 
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene  

Newsletter 

12 aprilie 2021 – 23 aprilie 2021 

 

 

 Contact: 

Corina SOCOLIUC  

+352 4303 5536 

Delia Loredana CARTIS 

+352 4303 2062 

 

 

Urmăriți @EUCourtPress  

Toate orele sunt 9:30, 

dacă nu e specificat 

altceva.  

Nu uitați să verificați 

agenda de pe site-ul 

nostru pentru detalii 

despre alte cauze. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Curtea de Justiție 

 
   

 

 

Joi, 15 aprilie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-30/19 Braathens Regional Aviation 

Egalitate de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau 

origine etnică 

Cererea de decizie preliminară formulată de Högsta domstolen (Curtea 

Supremă, Suedia) se referă la interpretarea Directivei 2000/43/CE, care 

interzice discriminările pe motive de rasă și origine etnică, și privește 

dreptul unei persoane care se consideră victima unei astfel de 

discriminări de a solicita examinarea și, dacă este cazul, constatarea 

de către o instanță a existenței acestei discriminări. Aceasta urmărește 

mai precis să se stabilească dacă o astfel de persoană are acest drept 

în cadrul unei acțiuni în despăgubire atunci când pârâtul acceptă să 

plătească despăgubirea solicitată, dar nu admite că a săvârșit vreo 

discriminare. 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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Această problematică este invocată în cadrul unui litigiu între un 

pasager aerian, reprezentat de Diskrimineringsombudsmannen 

(autoritatea suedeză însărcinată cu combaterea discriminărilor), pe de 

o parte, și compania aeriană Braathens Regional Aviation, pe de altă 

parte. 

Prezenta cauză ridică mai concret problema dacă un mecanism 

procedural național în temeiul căruia pârâtul, prin achiesarea la o 

cerere de despăgubire pentru discriminare, să pună capăt litigiului, 

fără a recunoaște însă existența unei discriminări și fără ca reclamantul 

să poată solicita examinarea și constatarea acesteia de către o 

instanță, poate permite acestuia din urmă să își valorifice pe deplin 

drepturile conferite de Directiva 2000/43, interpretată în lumina Cartei 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

Documente de referință 

 

 Joi, 15 aprilie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-194/19 État belge 

Determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri 

de protecție internațională prezentate în unul dintre statele membre de 

către un resortisant al unei țări terțe 

Un solicitant de protecție internațională a depus cererea într‑un stat 

membru, dar a făcut obiectul unei decizii de transfer către un alt stat 

membru. Câteva zile mai târziu, fratele său a ajuns în primul stat 

membru și a depus în acest stat o cerere de protecție internațională. 

Instanța din primul stat membru, sesizată de solicitant cu o acțiune în 

anulare împotriva deciziei de transfer, trebuie să ia în considerare 

împrejurarea, ulterioară adoptării acestei decizii, reprezentată de 

sosirea fratelui său și de depunerea de către acesta a unei cereri de 

protecție internațională? Aceasta este în esență întrebarea adresată de 

Conseil d’État (Consiliul de Stat, Belgia). 

Prezenta cauză va da Curții prilejul să își precizeze jurisprudența 

referitoare la interpretarea Regulamentului (UE) nr. 604/2013(3) 

(Regulamentul Dublin III) în lumina Cartei drepturilor fundamentale a 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-30/19
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Uniunii Europene.  

Curtea va trebui în special să examineze cadrul în care trebuie să 

intervină controlul jurisdicțional al deciziei de transfer adoptate cu 

privire la un solicitant de protecție internațională și dacă sosirea unui 

membru al familiei sale, în speță fratele său, de asemenea solicitant de 

protecție internațională, constituie o împrejurare care poate avea 

incidență asupra determinării statului membru responsabil de 

examinarea cererii de protecție internațională. 

Documente de referință 

 

Joi, 15 aprilie 2021                                                                                                                        

Concluzii în cauza C-561/19 Consorzio Italian 

Management e Catania Multiservizi 

Domeniul de aplicare al obligației de a introduce o cerere de 

pronunțare a unei hotărâri preliminare 

 

Prin această cerere de decizie preliminară, Consiglio di Stato (Italia) 

dorește să afle dacă, potrivit articolului 267 TFUE, instanța națională 

ale cărei decizii nu sunt supuse vreunei căi de atac este, în principiu, 

obligată să procedeze la trimiterea preliminară a unei întrebări privind 

interpretarea dreptului Uniunii Europene chiar și în cazurile în care o 

astfel de întrebare este formulată de una dintre părțile din procedură 

ulterior primului său act introductiv de instanță sau de constituire ca 

parte în judecată ori după ce cauza a rămas în pronunțare pentru 

prima dată sau chiar după ce o primă cerere de decizie preliminară a 

fost deja adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

Documente de referință 

 

 Joi, 15 aprilie 2021                                                                                                                        

Concluzii în cauza C-564/19 IS 

Dreptul la un proces echitabil 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-194/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-561/19
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Prin această cerere de decizie preliminară, Pesti Központi Kerületi 

Bíróság (Ungaria) dorește să afle, printre altele, dacă conform dreptului 

Uniunii Europene, pentru a garanta dreptul la un proces echitabil al 

acuzaților care nu cunosc limba de procedură, un stat membru trebuie 

să creeze un registru cuprinzând traducătorii și interpreții 

independenți care sunt calificați corespunzător sau – în lipsa acestuia – 

să asigure în orice alt mod posibilitatea verificării caracterului adecvat 

al calității interpretării lingvistice în cadrul procedurilor judiciare. 

Documente de referință 

 

Joi, 15 aprilie 2021                                                                                                                        

Concluzii în cauzele conexe C-487/19 W.Z. & C-508/19 

Prokurator Generalny 

Statul de drept – independența judiciară 

Prin această cerere de decizie preliminară, Sąd Najwyższy (Polonia) 

dorește să se stabilească dacă reprezintă o instanță independentă și 

imparțială, constituită în prealabil prin lege, în sensul dreptului 

Uniunii, o instanță care judecă în complet de judecător unic, care a fost 

numit în funcția de judecător cu încălcarea vădită a dispozițiilor legale 

din statul membru referitoare la numirea în funcție a judecătorilor. 

Încălcarea la care se face referire constă în special în numirea în 

funcția de judecător în pofida contestării, anterior acestei numiri, la 

instanța națională competentă (Naczelny Sąd Administracyjny, Curtea 

Administrativă Supremă) a deciziei organismului național (Krajowa 

Rada Sądownictwa, Consiliul Național al Magistraturii) privind 

propunerea de numire în funcția de judecător a acestei persoane și în 

pofida faptului că s-a dispus suspendarea executării acestei decizii în 

conformitate cu dreptul național, precum și a faptului că procedura 

desfășurată în fața instanței naționale competente (Curtea 

Administrativă Supremă) nu se încheiase anterior notificării decretului 

de numire în funcție. 

Documente de referință 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-564/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-487/19


5 

 

 Joi, 15 aprilie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-515/19 Eutelsat 

Sistem mobil de comunicații prin satelit – Noțiunea de «stație terestră 

mobilă» 

Cererea de decizie preliminară formulată de Conseil d’État (Consiliul 

de Stat, Franța) privește sistemul „European Aviation Network” 

(denumit în continuare „sistemul EAN”) instituit de Inmarsat Ventures 

SE, fostă Inmarsat Ventures Ldt (denumit în continuare „Inmarsat”), 

care este destinat furnizării unei conexiuni la internet pentru avioane 

care survolează teritoriul Uniunii. 

Această cerere se înscrie în cadrul unei acțiuni în anulare formulate de 

Eutelsat SA împotriva unei decizii a Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes [Autoritatea de 

Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice și Serviciilor 

Poștale] (denumită în continuare „ARCEP”) prin care Inmarsat a fost 

autorizată să exploateze componente terestre complementare în 

cadrul sistemului EAN. 

Această decizie a ARCEP a fost emisă în urma adoptării Deciziei 

2009/449/CE prin care Comisia a selectat Inmarsat și Solaris Mobile 

Limited drept operatori de sisteme mobile de comunicații prin satelit 

autorizați să utilizeze banda de frecvență de 2 GHz. 

În esență, întrebările adresate de instanța de trimitere urmăresc să 

stabilească dacă sistemul EAN instituit de Inmarsat și în special 

componenta terestră a acestui sistem este conform criteriilor stabilite 

prin Decizia Parlamentului European și a Consiliului nr. 626/2008 

(privind selectarea și autorizarea sistemelor care furnizează servicii 

mobile de comunicații prin satelit). 

Documente de referință 

 

 Joi, 15 aprilie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-846/19 Administration de 

l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA 

Taxa pe valoarea adăugată – Noțiunile de activitate economică și de 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-515/19
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prestări de servicii direct legate de ajutorul social și de securitatea 

socială 

Serviciile prestate de un avocat în cadrul unui sistem de protecție a 

persoanelor majore declarate incapabile de lege pot fi supuse 

TVA‑ului? 

Prestările menționate sunt asimilabile unor „prestări de servicii direct 

legate de ajutorul social”? 

Un profesionist înscris într‑un tablou profesional poate fi recunoscut 

ca „organism având un caracter social” și, în cazul unui răspuns 

afirmativ, în ce limite? 

Acestea sunt principalele probleme care se află la baza prezentei 

cauze, care este introdusă în cadrul unui litigiu între EQ, pe de o parte, 

și Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA 

(Administrația Înregistrării, Domeniilor și TVA‑ului din Luxemburg), pe 

de altă parte. 

Curtea este chemată în esență să se pronunțe cu privire la întinderea 

noțiunilor menționate mai sus, care figurează la articolul 132 alineatul 

(1) litera (g) din Directiva 2006/112/CE (Directiva TVA), și cu privire la 

limitele puterii discreționare a statelor membre de a introduce condiții 

suplimentare față de cele prevăzute de directivă. 

Documente de referință 

 

 Joi, 15 aprilie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-511/19 AB / Olympiako Athlitiko 

Kentro Athinon - Spyros Louis 

Principiul egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în 

muncă și ocuparea forței de muncă – Interzicerea discriminărilor pe 

motive de vârstă – Angajați din sectorul public plasați într-o rezervă de 

forță de muncă până la rezilierea contractului lor de muncă 

Prezenta cerere de decizie preliminară privește interpretarea articolului 

2 și a articolului 6 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. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-846/19
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Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între AB, pe de o 

parte, și Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis (denumită 

în continuare „OAKA”), pe de altă parte, în legătură cu plasarea sa, în 

conformitate cu dreptul național în materie, sub regimul rezervei de 

forță de muncă anterior pensionării sale. 

Măsura în discuție în litigiul principal constă în instituirea unei rezerve 

de forță de muncă pentru angajații din sectorul public care au un 

contract de muncă de drept privat pe durată nedeterminată. Se 

consideră că plasarea sub regimul rezervei de forță de muncă 

constituie o notificare prealabilă a concedierii, iar remunerația redusă 

plătită personalului supus acestui regim se calculează prin 

compensație cu indemnizația de concediere datorată, eventual, la 

sfârșitul perioadei de plasare în rezerva de forță de muncă. Legislația 

națională în discuție în litigiul principal prevede că angajații care 

îndeplinesc în timpul unei perioade determinate condițiile pentru a 

primi o pensie pentru limită de vârstă integrală sunt plasați de drept 

sub regimul rezervei de forță de muncă începând de la 1 ianuarie 2012 

și până la rezilierea contractului lor de muncă. În această privință, 

potrivit aceleiași legislații, contractul de muncă de drept privat pe 

durată nedeterminată al angajaților încetează în temeiul legii și de 

drept atunci când acești angajați îndeplinesc condițiile care dau 

dreptul la pensie pentru limită de vârstă integrală, cu condiția ca acest 

drept să fie dobândit până la data de 31 decembrie 2013. 

Regimul rezervei de forță de muncă face parte dintr-un ansamblu de 

măsuri adoptate de Republica Elenă în vederea reorganizării sectorului 

public și a reducerii cheltuielilor publice în contextul crizei economice 

și financiare cu care s-a confruntat acest stat membru.  

Prezenta cauză oferă Curții în special ocazia de a preciza domeniul de 

aplicare al articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2000/78 într-un 

asemenea context. 

Documente de referință 

 

 Joi, 15 aprilie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-733/19 Pays-Bas / Consiliul Uniunii 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-511/19
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Europene și Parlamentul European 

Politica comună în domeniul pescuitului - Conservarea și utilizarea 

durabilă a resurselor piscicole - Protecția ecosistemelor marine  

Prin cererea sa, Regatul Țărilor de Jos îi solicită Curții anularea părții D 

punctele 1 (privind interdicția utilizării traulelor cu impulsuri electrice), 

2 (în măsura în care prevede o perioadă de tranziție și o condiție, în 

conformitate cu care cel mult 5% din flota de beam-traule a fiecărui 

stat membru utilizează traule cu impulsuri electrice), 3, 4 și 5 din 

anexa V la regulamentul (UE) 2019/1241 privind conservarea 

resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri 

tehnice pe considerentele faptului că acestea încalcă anumite dispoziții 

din dreptul Uniunii1. 

Documente de referință 

 

 Joi, 15 aprilie 2021                                                                                                                        

Concluzii în cauza C-490/20 Stolichna obshtina, rayon 

„Pancharevo“ 

Cetățenie a Uniunii - Articolul 21 din TFUE - Dreptul la libera circulație 

și ședere pe teritoriul statelor membre - Copilul unui cuplu căsătorit 

de același sex născut într-un stat membru 

Un stat membru trebuie să-i elibereze un certificat de naștere în care 

două femei sunt înregistrate ca mame, dintre care una este 

resortisantă a acelui stat membru ? Copilul s-a născut într-un alt stat 

membru în care i-a fost eliberat un astfel de certificat de naștere. 

Aceasta este, în esență, întrebarea adresată Curții de către 

Administrativen sad Sofia-grad (Curtea Administrativă a orașului Sofia) 

în cadrul acestei proceduri preliminare. 

Refuzul autorităților bulgare de a elibera un astfel de certificat de 

naștere este în esență motivat de faptul că legislația bulgară nu 

permite înregistrarea a două mame ca părinți ai unui copil în cadrul 

certificatului de naștere. Această imposibilitate rezultă din faptul că, în 

                                                 
1 Articolul 3 alineatul (3) TUE coroborat cu articolul 11 TFUE, a articolului 191 alineatul (3) TFUE, a articolului 

2, a articolului 3 literele (c), (h) și (i) și a articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul de bază privind PCP. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-733/19
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Bulgaria, predomină așa-numita concepție „tradițională” a familiei, 

care, conform indicațiilor instanței de trimitere, constituie o valoare 

protejată prin identitate națională în sensul articolului 4 , paragraful 2 

TUE. Având în vedere că acest lucru implică faptul că nu poate exista 

decât o singură mamă de copil, autoritățile bulgare consideră, prin 

urmare, necesară identificarea femeii care a născut copilul pentru a o 

înregistra doar pe certificatul de naștere, informații pe care cuplul în 

cauză refuză să le dezvăluie. 

 

Documente de referință 

 

 Joi, 15 aprilie 2021                                                                                                                        

Concluzii în cauza C-882/19 Sumal  

Noțiunea de „unitate economică” - Extinderea răspunderii societății-

mamă la filiala 

Prin această cerere de decizie preliminară, Audiencia Provincial de 

Barcelona (Spania) dorește să afle dacă teoria unității economice care 

emană din jurisprudența Curții justifică extinderea răspunderii 

societății-mamă la filiala ei sau dacă teoria respectivă se aplică numai 

pentru a extinde răspunderea filialelor la societatea mamă. 

În subsidiar, Audiencia Provincial de Barcelona dorește să afle dacă 

extinderea noțiunii de „unitate economică” trebuie realizată în 

contextul relațiilor din cadrul grupului, luând în considerare exclusiv 

factori de control, sau dacă aceasta se poate întemeia și pe alte criterii, 

printre care faptul că filiala a putut beneficia de pe urma încălcărilor.  

Documente de referință 

 

 Joi, 15 aprilie 2021                                                                                                                        

Concluzii în cauza C-911/19 FBF 

Legislația bancară - Liniile directoare privind supravegherea 

produselor și modalitățile de guvernanță pentru produsele bancare cu 

amănuntul emise de Autoritatea bancară europeană 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-490/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-882/19
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În 2017, Autoritatea bancară europeană („ABE”) a emis linii directoare 

privind supravegherea produselor și modalitățile de guvernanță pentru 

produse de retail bancar.  

Ulterior, Autoritatea franceză pentru supraveghere și rezoluție 

prudențială a anunțat într-o notificare că respectă aceste linii 

directoare, făcându-le astfel aplicabile tuturor instituțiilor financiare 

aflate sub supravegherea sa.  

Fédération bancaire française (Federația bancară franceză) a solicitat 

anularea acestei notificări în fața instanței de trimitere, susținând că 

ABE nu avea competența de a adopta aceste orientări. 

Documente de referință 

 

 Marți, 20 aprilie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-896/19 Republika 

Statul de drept – Protecție jurisdicțională efectivă – Articolul 19 TUE – 

Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – 

Independența justiției – Procedura de numire a judecătorilor – 

Competența prim‑ministrului – Implicarea unui comitet de numire a 

membrilor sistemului judiciar 

Prezenta trimitere preliminară pune încă o dată în discuție chestiuni 

importante referitoare la natura independenței justiției. Mai precis, 

prin întrebările adresate în cererea de decizie preliminară, Curții i se 

solicită să examineze în ce măsură garanțiile de independență a 

justiției cuprinse în dreptul Uniunii au de asemenea incidență asupra 

sistemului de numire a judecătorilor naționali. În special, dreptul 

Uniunii impune constrângeri în ceea ce privește numirea judecătorilor 

de către executiv? 

Această trimitere fost efectuată în cadrul unei proceduri introduse sub 

forma unei actio popularis în fața instanțelor malteze. În cadrul acestei 

proceduri se susține că procedura de numire a judecătorilor prevăzută 

de Constituția Maltei nu ar fi conformă printre altele cu articolul 19 

alineatul (1) al doilea paragraf TUE și cu articolul 47 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-911/19
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Prezenta acțiune oferă, așadar, Curții o nouă ocazie de a examina 

jurisprudența sa recentă referitoare la domeniul de aplicare al acestor 

dispoziții și în special de a examina cerințele acestora în ceea ce 

privește independența sistemului judiciar în ordinea juridică a Uniunii. 

Documente de referință 

 

 Joi, 22 aprilie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-826/19 Austrian Airlines 

Transport aerian – Compensarea pasagerilor aerieni în eventualitatea 

anulării sau întârzierii unui zbor – Zbor deviat spre un aeroport diferit 

de aeroportul prevăzut inițial 

Un zbor deviat spre un aeroport diferit de aeroportul care era prevăzut 

inițial dar situat în apropierea acestuia din urmă trebuie considerat că 

a fost anulat, în sensul Regulamentului (CE) nr. 261/2004, astfel încât 

acesta dă naștere unui drept la compensație în beneficiul pasagerilor 

în cauză în temeiul articolului 7 alineatul (1) din acest regulament, sau 

că a fost doar întârziat, caz în care pasagerii beneficiază de un astfel 

de drept numai dacă întârzierea atinge o durată egală sau mai mare de 

trei ore, în conformitate cu Hotărârea Sturgeon și alții (C-402/07 și C-

432/07)? 

După aterizare, operatorul de transport aerian are obligația să ofere 

din proprie inițiativă suportarea costului transferului spre aeroportul 

prevăzut inițial sau spre o altă destinație apropiată convenită cu 

pasagerul, în sensul articolului 8 alineatul (3) din regulamentul 

menționat? 

Încălcarea obligației de deservire prevăzută la acest articol, precum și 

la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 261/2004 dă 

naștere unui drept la compensație forfetară, în sensul articolului 7 

alineatul (1) din acesta? 

Acestea sunt unele dintre întrebările care fac obiectul cererii de decizie 

preliminară formulată de Landesgericht Korneuburg (Tribunalul 

regional din Korneuburg, Austria). 

Documente de referință 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-896/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-826/19
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 Joi, 22 aprilie 2021                                                                                                                        

Concluzii în cauza C-401/19 Polonia / Parlamentul 

European și Consiliul Uniunii Europene 

Dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală - obligația 

impusă prestatorilor de servicii online de partajare de conținut de a 

depune toate eforturile pentru a asigura indisponibilitatea operelor 

Republica Polonă solicită anularea articolului 17 alineatul (4) litera (b) 

și a articolului 17 alineatul (4) litera (c) (în partea care conține formula 

„și au depus toate eforturile pentru a preveni viitoare încărcări a 

acestora în conformitate cu litera (b)”) din Directiva (UE) 2019/790 a 

privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală. 

În sprijinul cererii sale, Republica Polonă invocă încălcarea dreptului la 

libertatea de exprimare și de informare garantat prin articolul 11 din 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, afirmând în special 

că obligația impusă prestatorilor de servicii online de partajare de 

conținut de a depune toate eforturile pentru a asigura 

indisponibilitatea operelor și a altor obiecte protejate specifice în 

privința cărora titularii de drepturi au oferit prestatorilor de servicii 

informații relevante și necesare și obligația impusă prestatorilor de 

servicii online de partajare de conținut de a depune toate eforturile 

pentru a opri încărcarea în viitor a operelor sau a altor obiecte 

protejate, la primirea unei notificări suficient de justificate din partea 

titularilor de drepturi are drept consecință faptul că prestatorii de 

servicii trebuie să procedeze la o verificare automată prealabilă (filtraj) 

a conținuturilor partajate online de către utilizatori, ceea ce implică 

prin urmare instituirea de mecanisme de control preventiv.  

Astfel de mecanisme repun în discuție esența însăși a dreptului la 

libertatea de exprimare și de informare și nu respectă cerința 

proporționalității și necesității oricărei atingeri aduse acestui drept. 

 

Documente de referință 

 

 Joi, 22 aprilie 2021                                                                                                                        

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-401/19
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Concluzii în cauzele conexe C-152/20 SC Gruber Logistics 

și C-218/20 Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi 

Cooperarea judiciară în materie civilă - Legea aplicabilă obligațiilor 

contractuale - Alegerea legii de către părți - Contracte individuale de 

muncă - Lucrător care desfășoară activități în mai multe state membre 

- Locul de desfășurare a activității obișnuite  

În aceste două cereri preliminare, o instanță română îi solicită Curții de 

Justiție interpretarea articolelor 3 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 

593/2008.  

Se consideră necesară soluționarea litigiilor individuale cu privire la 

creanțele salariale ale mai multor șoferi de camioane împotriva 

companiei, cu sediul în România, care le angajează în serviciul său, 

trimițându-le să transporte mărfuri în alte state membre. 

Documente de referință 

 

 Joi, 22 aprilie 2021                                                                                                                        

Concluzii în cauza C-80/20 Wilo Salmson France 

TVA 

Prin această cerere de decizie preliminară, Tribunalul Bucureşti dorește 

interpretarea mai multor dispoziții din directivele 2006/112/CE privind 

sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și 2008/9/CE e stabilire 

a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată în 

legătură cu exercitarea dreptului de deducere în raport cu modul în 

care funcționează sistemul de TVA și cu exercitarea dreptului de 

rambursare a TVA-ului. 

 

Documente de referință 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-152/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-80/20
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 

 Miercuri, 14 aprilie 2021, 11:00                                                                                                                        

Hotărâri în cauzele T-378/20, T-379/20 & T-388/20  

Ryanair / Comisia Europeană 

Ajutor de stat pentru companii aeriene în contextul pandemiei COVID-

19 

Prin aceste acțiuni, Ryanair îi solicită Tribunalul anularea unor decizii 

ale Comisiei Europene prin care această consideră că ajutorul acordat 

de către Danemarca și de către Finlanda unor companii aeriene 

naționale reprezintă ajutor de stat conform articolului 107 din TFUE și, 

pe de altă parte, sunt compatibile cu piața internă. 

În motivarea cererii sale, Ryanair susține, printre altele, că prin această 

decizie Comisia Europeană a încălcat cerința legală potrivit căreia 

ajutoarele autorizate în temeiul articolului 107 TFUE sunt destinate 

reparării pagubelor cauzate de evenimente extraordinare, și nu numai 

reparării pagubelor suferite de o singură victimă a unor astfel de 

evenimente. 

Documente de referință 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-378/20
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 Miercuri, 21 aprilie 2021, 11:00                                                                                                                                                                                                                                               

Hotărâre în cauza T-44/20 Chanel / EUIPO - Huawei 

Technologies 

Marcă a Uniunii Europene 

În data de 26 septembrie 2017, Huawei Technologies a depus o cerere 

de înregistrare a mărcii la Oficiul de Proprietate Intelectuală al Uniunii 

Europene (EUIPO). Acesta este semnul figurativ în cauză: 

 

În data de 28 decembrie 2017, Chanel a depus o opoziție la 

înregistrarea acestei mărci pe motiv că avea similitudini cu propria 

marcă comercială înregistrată anterior pentru parfumuri, cosmetice, 

bijuterii, articole din piele și îmbrăcăminte. 

                                    

Prin decizia din 28 noiembrie 2019, EUIPO a respins cererea lui Chanel 

pe motiv că marca solicitată de Huawei nu era similară cu aceste două 

mărci și că nu exista risc de confuzie în mintea publicului. 

Chanel a format recurs împotriva acestei decizii în fața Curții de 

Justiție a Uniunii Europene. 

Documente de referință 

 

 
 

     

 

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

interesante cazuri din următoarele două săptămâni, plus o 

scurtă descriere cu cele mai importante fapte. 

Este numai pentru uzul mass-media și nu obligă în mod legal 

 

Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene 

Luxemburg L-2925 

» curia.europa.eu 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-44/20
http://curia.europa.eu/
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Curtea. 

     
 

 
 

 


