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 Joi, 29 aprilie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-815/19 Natumi 

Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice – Utilizarea 

anumitor ingrediente neecologice de origine agricolă în procesarea 

produselor alimentare 

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea Regulamentului 

(CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și 

etichetarea produselor ecologice. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Natumi 

GmbH, pe de o parte, și Land Nordrhein‑Westfalen (landul Renania de 

Nord‑Westfalia, Germania), pe de altă parte, în legătură cu utilizarea 

contestată a unui produs neecologic, în speță alga Lithothamnium 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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(Lithothamnium calcareum), în procesarea unui produs alimentar și 

utilizarea unor termeni referitori la metoda de producție ecologică, 

precum și la prezența calciului în etichetarea acestui produs alimentar 

astfel procesat. 

Această cauză oferă Curții ocazia de a analiza posibilitatea de a utiliza 

sau nu, în produse alimentare ecologice procesate, o substanță care, 

deși înscrisă în lista limitativă a ingredientelor agricole neecologice 

autorizate în materie, este utilizată ca sursă de minerale sau de 

micronutrienți neautorizați de legislația Uniunii sau a unui stat 

membru compatibilă cu legislația Uniunii.  

Astfel, aceasta este în esență întrebarea adresată Curții. 

 

Documente de referință 

 

 Joi, 29 aprilie 2021                                                                                                                        

Hotărâri în cauzele C-47/20 Stadt Karlsruhe & C-56/20 

Stadt Pforzheim 

Recunoașterea unui permis de conducere reînnoit 

În cauza C-47/20, un resortisant german (F.) care își are reședința 

normală în Spania, are din 1992 un permis de conducere spaniol 

(categoriile A și B). După ce a condus în Germania într-o stare de 

ebrietate, a fost lipsit de dreptul de a conduce acolo cu acest permis. 

În plus, i s-a interzis să solicite un nou permis de conducere pentru o 

perioadă de paisprezece luni.  

În timpul și după această perioadă de interdicție, autoritățile spaniole 

au reînnoit permisul de conducere al lui F. în mai multe rânduri, 

eliberându-i documente noi.  

La câțiva ani de la expirarea perioadei de întrerupere, F. a solicitat 

orașului Karlsruhe (Germania) să i se recunoască permisul de 

conducere spaniol. Orașul Karlsruhe a respins această cerere, 

considerând, potrivit legislației germane, că F. trebuia să depună o 

evaluare medico-psihologică pentru a elimina îndoielile cu privire la 

capacitatea sa de a conduce. De fapt, el nu obținuse niciun nou permis 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-815/19
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de conducere în Spania a cărui valabilitate trebuia recunoscută în 

conformitate cu directiva permisului de conducere, dar i se eliberaseră 

doar documente pentru reînnoirea permisului său de conducere inițial.  

Bundesverwaltungsgericht (Curtea Administrativă Federală), sesizată cu 

acest litigiu, a sesizat Curtea de Justiție cu privire la domeniul de 

aplicare al principiului recunoașterii reciproce a permiselor de 

conducere prevăzut de directivă. 

În cauza C-56/20, un cetățean austriac (AR) contestă în fața 

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (instanța administrativă 

superioară din Baden-Württemberg, Germania) decizia orașului 

Pforzheim (Germania) prin care i se cere să prezinte permisul său de 

conducere austriac, astfel încât să poată fi invalidat pe întregul 

teritoriu german, pe motiv că a condus un vehicul acolo sub influența 

narcoticelor. 

Documente de referință 

 

 Joi, 29 aprilie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-383/19 Ubezpueczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny 

Obligația de a încheia un contract de asigurare de răspundere civilă 

auto - Vehicul care nu este apt să circule din cauza stării sale tehnice 

Când începe și când încetează obligația de a încheia un contract de 

asigurare de răspundere civilă auto în temeiul articolului 3 din 

Directiva 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto și 

controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi? 

În Hotărârea pronunțată în cauza Juliana (C-80/17, 4 septembrie 

2018), Curtea a precizat că „un vehicul care este înmatriculat și, prin 

urmare, nu a fost retras din circulație în mod legal și care este apt să 

circule corespunde noțiunii «vehicul» în sensul articolului 1 punctul 1 

din Directiva 72/166 și, în consecință, nu încetează să intre sub 

incidența obligației de asigurare enunțate la articolul 3 alineatul (1) din 

această directivă”.  

Confruntat cu o situație de fapt în care un autovehicul nu a fost retras 

din circulație oficial, dar care, aparent, nu era apt să circule din cauza 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-47/20
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stării sale tehnice defectuoase, Sąd Rejonowy w Ostrowie 

Wielkopolskim (Tribunalul Districtual din Ostrów Wielkopolski, Polonia) 

ridică în esență problema dacă, în Hotărârea Juliana, Curtea a 

intenționat efectiv să stabilească două condiții cumulative pentru 

existența obligației de asigurare a unui autovehicul în temeiul 

directivei. 

Documente de referință 

 

 Joi, 29 aprilie 2021                                                                                                                        

Hotărâre în cauza C-504/19 Banco de Portugal  

Supraveghere bancară – Reorganizarea și lichidarea instituțiilor de 

credit 

Atunci când o bancă trebuie să declare insolvența, este posibil ca 

funcțiile sale critice să nu mai poată fi menținute. În măsura în care 

acest lucru poate avea consecințe importante atât pentru deponenți, 

cât și pentru economia reală, este în interesul economic global să se 

evite procedurile de insolvență a băncilor și, în schimb, să se ia măsuri 

de reorganizare sau de lichidare ordonată. 

În această privință, deși numeroase bănci fac parte dintr‑un grup de 

întreprinderi cu activitate transfrontalieră, până la adoptarea Directivei 

2014/59 (denumită în continuare „BRRD”) nu a existat un instrument 

uniform care să fie disponibil autorităților naționale de supraveghere. 

Dreptul Uniunii se limita, în această privință, la dispozițiile Directivei 

2001/24, potrivit cărora măsurile de reorganizare și de lichidare 

prevăzute de dreptul național al statelor membre trebuie, în principiu, 

să fie recunoscute în celelalte state membre fără nicio altă formalitate. 

Un instrument de reorganizare și de rezoluție ordonată a băncilor, care 

este recunoscut atât în dreptul portughez, cât și, în prezent, de BRRD, 

este constituirea unei așa‑numite bănci‑punte. Acesteia îi sunt 

transferate toate domeniile de activitate viabile ale unei bănci aflate în 

dificultate, astfel încât să fie stabilizate activitățile anterioare ale 

acestei bănci, iar deținătorii de depozite să fie protejați. Ulterior, 

„banca rea” („bad bank”) face obiectul unei rezoluții ordonate. 

La originea procedurii principale s‑a aflat insolvența iminentă în cursul 

anului 2014 a băncii Banco Espírito Santo (denumită în continuare 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-383/19
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„BES”), care fusese anterior a doua cea mai mare bancă portugheză. Cu 

această ocazie, Banco de Portugal, banca centrală portugheză și la 

acea dată autoritate de supraveghere, a înființat o instituție‑punte, 

denumită Novo Banco, transferându‑i acesteia, în luna august a anului 

2014, toate activitățile viabile ale BES. Așa‑numitele pasive toxice au 

fost lăsate în patrimoniul BES și al filialelor sale, ceea ce le‑a 

transformat într‑o „bad bank”. 

Reclamanta din litigiul principal era inițial investitoare a filialei spaniole 

a BES. Începând din luna august a anului 2014, relațiile contractuale au 

fost continuate însă de Novo Banco Spania. În urma introducerii de 

către reclamantă a unei acțiuni în anularea contractului respectiv 

împotriva Novo Banco Spania, din cauza existenței unei consilieri 

eronate furnizate de BES la încheierea investiției sale, Banco de 

Portugal a decis să retransfere, cu efect retroactiv, către BES anumite 

pasive, printre care și răspunderea BES în legătură cu încheierea 

contractului de investiții al reclamantei. 

Prezenta cerere de decizie preliminară privește aspectul dacă, în 

temeiul Directivei 2001/24, această hotărâre trebuie să fie recunoscută 

în mod automat de instanțele spaniole în cazul în care acest lucru 

conduce la respingerea acțiunii reclamantei împotriva Novo Banco 

Spania. Astfel, potrivit Tribunal Supremo (Curtea Supremă, Spania), 

această concluzie ar putea fi contrară principiilor protecției 

jurisdicționale efective și securității juridice.  

Cazul dobândește o semnificație specială prin faptul că instanța de 

trimitere repune astfel în discuție, în mod implicit, validitatea obligației 

de recunoaștere necondiționată a măsurilor de rezoluție prevăzute de 

Directiva 2001/24. 

Documente de referință 

 

 Marți, 27 aprilie                                                                             

Pledoarii în cauza C-725/19 Impuls Leasing România 

Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii 

Prin această cerere de decizie preliminară, Judecătoria Sector 2 

Bucureşti dorește să afle dacă Directiva 93/13/CEE rivind clauzele 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-504/19
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abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie să fie 

interpretată, luând în considerare principiul efectivității, în sensul că se 

opune unei legislații naționale, precum reglementarea română în 

vigoare privind condițiile de admisibilitate a contestației la executare – 

articolul 713 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, astfel cum a 

fost modificat prin Legea nr. 310/2018 –, care nu conferă, în cadrul 

unei contestații la executare, posibilitatea de a examina dacă clauzele 

dintr-un contract de leasing ce constituie titlu executoriu au caracter 

abuziv, pentru motivul că există o acțiune de drept comun în cadrul 

căreia contractele încheiate între un „consumator” și un „vânzător sau 

furnizor” („profesionist”) ar putea fi verificate sub aspectul existenței 

unor clauze abuzive în sensul acestei directive. 

Documente de referință 

 

 Joi, 29 aprilie 2021                                                                                                                                

Hotărâre în cauzele conexe C-294/19 Piscicola Tulcea & 

C-304/19 Ira Invest 

Sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole 

comune 

Prin această cerere de decizie preliminară, Curtea de Apel Constanţa 

dorește să afle dacă Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor 

norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în 

cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de 

ajutor pentru agricultori, precum și Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 

de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică se opun 

unei reglementări naționale care exclud la plata drepturilor fermierul 

pe considerentul că amenajările piscicole utilizate ca terenuri arabile 

nu reprezintă «suprafață agricolă» în sensul articolului 2 din 

Regulamentul nr. 1120/2009, nefiind considerat[e] teren eligibil în 

conformitate cu articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 

73/2009. 

Documente de referință 

 

 Joi, 29 aprilie 2021                                                                                                                                

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-725/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-249/19
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Concluzii în cauza C-783/19 Comité interprofessionnel du 

Vin de Champagne 

Protecția produselor care fac obiectul unei denumiri de origine 

protejate 

Comitetul Interprofesional al Vinului de Șampanie, un organism care se 

ocupă de interesele producătorilor de șampanie, a apelat la jurisdicțiile 

spaniole pentru a împiedica utilizarea cuvântului „CHAMPANILLO” 

referindu-se, în special, la unele „baruri de tapas” (unități de catering) 

în Catalonia (Spania).  

Audiencia provincial de Barcelona, în apel, a solicitat Curții de Justiție 

să interpreteze legislația UE privind protecția produselor care fac 

obiectul unei denumiri de origine protejate (DOP), cum ar fi denumirea 

„Champagne”, într-o situație în care termenul conflictual 

(„CHAMPANILLO”) este utilizat pentru a desemna nu produse, ci 

servicii.  

Documente de referință 

 

 

 Joi, 6 mai 2021                                                                                                                                

Concluzii în cauza C-791/19 Comisia Europeană/ Polonia  

Regimul disciplinar al judecătorilor 

În 2017, Polonia a adoptat un nou regim disciplinar pentru judecătorii 

de la Sąd Najwyższy (Curtea Supremă) și de la alte instanțe naționale.  

În virtutea acestei reforme legislative s-a înființat o nouă cameră, Izba 

Dyscyplinarna (camera de disciplină) în cadrul Sąd Najwyższy, în 

competența căreia intră, în special, cauzele disciplinare referitoare la 

judecătorii Sąd Najwyższy și, la nivel de apel, cele referitoare la 

judecătorii instanțelor ordinare.  

Având în vedere că, adoptând noul regim disciplinar pentru judecători, 

Polonia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul legislației 

UE, Comisia a introdus o acțiune în fața Curții de Justiție, susținând, 

printre altele, că noul regim disciplinar nu garantează independența și 

imparțialitatea camerei de disciplină, formată exclusiv din judecători 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-783/19
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selectați de Krajowa Rada Sądownictwa (Consiliul judiciar național). 

Documente de referință 
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