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 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, 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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printre altele, că noul regim disciplinar nu garantează independența și 

imparțialitatea camerei de disciplină, formată exclusiv din judecători 

selectați de Krajowa Rada Sądownictwa (Consiliul judiciar național). 

Documente de referință 

 

 Marți, 11 mai 2021                                                                                                                                

Concluzii în cauza C-124/20 Bank Melli Iran 

Politică comercială - Protecția împotriva efectelor aplicării 

extrateritoriale a legislației adoptate de o țară terță - Măsuri restrictive 

împotriva Iranului - Sancțiuni secundare adoptate de Statele Unite 

Banca iraniană Bank Melli Iran, care are o sucursală în Hamburg 

(Germania), susține în fața instanțelor germane că notificarea de 

reziliere ordinară dată de furnizorul german de telecomunicații 

Telekom Deutschland cu privire la contractele lor privind serviciile de 

telecomunicații este invalidă. Serviciile furnizate de Telekom 

Deutschland formează baza exclusivă a structurilor de comunicare 

interne și externe ale Bank Melli Iran în Germania și, prin urmare, sunt 

indispensabile activităților sale comerciale.  

Potrivit băncii, notificarea a fost motivată exclusiv de dorința Telekom 

Deutschland de a se conforma legislației SUA care interzice 

întreprinderilor din afara SUA să tranzacționeze cu întreprinderi 

iraniene supuse sancțiunilor primare ale SUA și să prevadă sancțiuni 

secundare împotriva acestor întreprinderi din afara SUA în caz de 

încălcare . Această legislație a fost re-aplicată după ce președintele (de 

atunci) american Donald Trump a decis în 2018 să se retragă din 

acordul nuclear iranian. Prin urmare, Telekom Deutschland a încălcat 

statutul UE de blocare, care interzice întreprinderilor UE să respecte 

astfel de măsuri extrateritoriale din SUA.  

Telekom Deutschland, care aparține grupului Deutsche Telekom, care 

generează aproximativ 50% din cifra de afaceri din SUA, susține că 

statutul de blocare al UE nu își schimbă dreptul de reziliere obișnuită, 

care nu depindea de un motiv de reziliere. Statutul UE de blocare îl lasă 

liber să își încheie relația de afaceri cu Bank Melli Iran în orice moment, 

iar motivele sale sunt lipsite de importanță.  

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunalul Superior 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-791/19
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Hanseatic, Hamburg, Germania), sesizat de Bank Melli Iran, a solicitat 

Curții de Justiție să clarifice domeniul de aplicare al statutului de 

blocare al UE, care a fost conceput pentru a steriliza efectele 

extrateritoriale intruzive ale sancțiunilor SUA în cadrul UE și, astfel, 

pentru a proteja companiile europene și, indirect, suveranitățile 

naționale ale statelor membre, împotriva legislației SUA contrare 

dreptului internațional. 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 12 mai 2021                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-505/19 Bundesrepublik Deutschland 

Notificare roșie a Organizației Internaționale de Poliție Criminală 

(Interpol) — Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Prezenta cauză ridică două aspecte noi cu privire la consecințele care 

decurg din aplicarea în spațiul Schengen a principiului ne bis in idem 

în legătură cu faptele pentru care Organizația Internațională de Poliție 

Criminală (denumită în continuare „Interpol”) a publicat o notificare 

roșie la cererea unui stat terț. 

Notificările roșii sunt emise pentru persoanele căutate fie în vederea 

angajării răspunderii penale, fie pentru executarea unei pedepse. 

Acestea sunt, în esență, cereri către autoritățile de aplicare a legii din 

întreaga lume pentru localizarea și, dacă este posibil, restricționarea 

provizorie a circulației persoanelor căutate, în așteptarea unei cereri de 

extrădare a acestora. 

 În primul rând, le este permis statelor membre ale Uniunii să 

pună în aplicare notificarea roșie și, astfel, să restricționeze 

circulația persoanei căutate, în cazul în care un alt stat membru 

al Uniunii a informat Interpol și, în același context, și toți 

ceilalți membri ai Interpol, că notificarea respectivă se referă la 

fapte pentru care poate fi aplicabil principiul ne bis in idem?  

 În al doilea rând, le este permis statelor membre ale Uniunii, 

atunci când se aplică principiul ne bis in idem, să prelucreze în 

continuare datele cu caracter personal ale persoanei căutate, 

conținute în notificarea roșie? 

Documente de referință 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-124/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-505/19
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 Miercuri, 12 mai 2021                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-11/20 Comisia Europeană / Grecia 

Ajutor compensatoriu plătit de organizația de asigurări agricole din 

Grecia 

Prin acțiunea sa, Comisia Europeană îi solicită Curții să constate că, 

prin faptul că nu a luat toate măsurile necesare pentru punerea în 

aplicare a Deciziei 2012/157 / UE a Comisiei referitoare la ajutorul 

compensatoriu plătit de organizația de asigurări agricole din Grecia (în 

anii 2008 și 2009, Republica Elenă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi 

revin în temeiul articolelor 2-4 din decizia respectivă și din Tratatul 

FEU. 

Documente de referință 

 

 

 

 

Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 Miercuri, 12 mai 2021, 11:00                                                                                                                                

Hotărâri în cauzele T-816/17 Luxemburg/ Comisia 

Europeană și T-318/18 Amazon EU / Comisia Europeană 

Ajutor de stat - Ajutor implementat de Luxemburg pentru Amazon 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-11/20
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Aceste cauze se referă la decizia Comisiei din 4 octombrie 2017  

conform căreia Luxemburgul a acordat ajutor de stat ilegal către 

LuxOpCo, o filială a societății Amazon, în perioada mai 2006 - iunie 

2014, în virtutea unei hotărâri fiscale pronunțate în 2003.  

Atât Amazon, cât și Marele Ducat al Luxemburgului solicită anularea 

respectivei decizii.  

Documente de referință 

 

 Miercuri, 12 mai 2021, 11:00                                                                                                                                                                                                                                                               

Hotărâri în cauzele T-525/18 Engie Global și T-516/18 

Luxemburg / Comisia Europeană 

Ajutor de stat 

Atât Luxemburgul, cât și Engie Global - o multinațională franceză 

parțial deținută de stat, care operează în domeniile producției și 

distribuției de energie electrică, gazelor naturale, energiei nucleare și 

energiei regenerabile - contestă decizia Comisiei din 6 septembrie 

2018 care constată că Luxemburg a acordat ajutor de stat ilegal 

societății Engie Global. Comisia a decis că două decizii fiscale obținute 

de grup în 2008 și 2010 erau contrare articolului 107 din TFUE. 

Deciziile fiscale se refereau la un împrumut convertibil acordat de 

societatea-soră luxemburgheză a Engie Global. Acest împrumut 

clasificat ca instrument de datorie și, prin urmare, a fost deductibil în 

conformitate cu legislația fiscală luxemburgheză.  

Atât Marele Ducat al Luxemburgului, cât și Engie Global susțin că 

aceste hotărâri fiscale s-au bazat doar pe aplicarea legislației fiscale 

luxemburgheze și nu au presupus niciun tratament specializat. Prin 

urmare, ambele părți solicită anularea deciziei Comisiei. 

Documente de referință 

 

 

 
 

     

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-816/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-525/18
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Acest calendar constă într-o listă cu cele mai importante și / sau 

interesante cauze 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. 
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