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 Joi, 10 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza C-65/20 Krone-Verlag 

Protecția consumatorilor – Directiva 85/374/CEE –Răspunderea pentru 

produsele cu defect – Noțiunea de «produs cu defect» – Exemplarul 

fizic al unui cotidian care conține sfaturi inexacte privind sănătatea 

În cazul în care un cotidian publică sfaturi inexacte privind sănătatea 

într‑o rubrică zilnică redactată de un editorialist independent, 

cotidianul poate fi acționat în justiție pentru motivul că a distribuit un 

produs cu defect în sensul Directivei 85/374/CEE (privind răspunderea 

pentru produsele cu defect) atunci când un cititor al ziarului susține că 

a suferit o vătămare corporală după ce a urmat un astfel de sfat? 

Aceasta este în esență întrebarea inedită legată de interpretarea 

Directivei privind răspunderea pentru produsele cu defect, care este 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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adresată prin intermediul prezentei cereri de decizie preliminară 

formulate de Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă, Austria). 

Documente de referință 

 

 Joi, 10 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza C-94/20 Land Oberösterreich 

Resortisanții țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung – Limitarea 

aplicării egalității de tratament în ceea ce privește asistența socială sau 

protecția socială la acordarea indemnizațiilor de bază – Ajutor pentru 

locuință – Cerința privind dovedirea cunoașterii la nivel de bază a 

limbii statului membru 

Prezenta cerere de decizie preliminară a fost formulată în contextul 

unei proceduri aflate în fața instanțelor austriece prin care se contestă 

cerința impusă de dreptul național resortisanților țărilor terțe cu statut 

de rezident pe termen lung de a face dovada cunoștințelor de limbă 

(germană) într‑un anumit mod pentru a avea dreptul la o prestație 

socială sub formă de ajutor pentru locuință. 

KV (denumit în continuare „reclamantul”) a introdus o acțiune în primă 

instanță la Bezirksgericht Linz (Tribunalul Districtual Linz, Austria) 

împotriva Land Oberösterreich (landul Austria Superioară) (denumit în 

continuare „pârâtul”), solicitând suma de 4 096,94 euro plus dobânzi 

pentru despăgubirea într‑un cuantum corespunzător ajutorului pentru 

locuință aferent lunilor ianuarie‑noiembrie 2018 care nu a fost acordat 

din cauza lipsei dovezilor formale prevăzute privind deținerea 

cunoștințelor lingvistice. Bezirksgericht Linz (Tribunalul Districtual 

Linz) a admis integral solicitările reclamantului. Prezenta cerere de 

decizie preliminară a fost formulată în cursul procedurii de apel inițiate 

de pârât în fața Landesgericht Linz (Tribunalul Regional Linz). 

Cererea de decizie preliminară invită astfel Curtea să stabilească 

printre altele dacă un ajutor pentru locuință precum cel aflat în 

discuție în procedura principală constituie o „indemnizație de bază” în 

sensul articolului 11 alineatul (4) din Directiva 2003/109 și, în cazul 

unui răspuns negativ, dacă acordarea unui astfel de ajutor 

resortisanților țărilor terțe cu statut de rezident pe termen lung poate 

fi condiționată de dovada, într‑un anumit mod, a cunoașterii limbii 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-65/20
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statului membru în cauză.  

Documente de referință 

 

 Joi, 10 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauzele C-609/19 BNP Paribas Personal 

Finance și în cauzele conexate C-776/19 & C-777/19 & 

C-778/19 & C-779/19 & C-780/19 & C-781/19 & C-

782/19 BNP Paribas Personal Finance 

Directiva 93/13/CEE - clauze abuzive în contractele încheiate cu 

consumatorii - contracte de împrumut ipotecar denominate în valută 

Cererile de pronunțare a unei hotărâri preliminare se referă la 

interpretarea Directivei 93/13/CEE privind clauzele abuzive în 

contractele încheiate cu consumatorii. 

Aceste cereri au fost depuse în contextul unui litigiu cu privire la 

caracterul pretins abuziv al clauzelor care apar în contractele de 

împrumut ipotecar denominate în valută care prevăd, în special, că 

francul elvețian este moneda contului și că euro este moneda de plată 

și care are ca efect plasarea riscului de schimb asupra debitorului. 

Documente de referință 

 

 Joi, 10 iunie 2021                                                                                                                                             

Concluzii în cauzele conexate C-177/19 Germania - Paris 

și alții / Comisia Europeană - C-178/19 P Ungaria - Paris 

și alții / Comisia Europeană - C-179/19 P Comisia 

Europeană / Paris și alții  

Emisii de oxizi de azot  

În 2016, ca răspuns la un scandal referitor la nivelul real al emisiilor 

anumitor vehicule cu motorină, Comisia Europeană a introdus o 

procedură de testare a emisiilor reale la volan („RDE”) pentru a 

completa procedura anterioară de laborator, Ciclul european de 

conducere („NEDC”). Acesta din urmă fusese singura procedură de 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-94/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-609/19
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testare utilizată până în acel moment pentru „omologarea de tip” a 

vehiculelor ușoare noi și comerciale. Mai mult, Comisia a stabilit, de 

asemenea, valori în raport cu masa emisiilor de oxizi de azot („NOx”) 

care nu trebuiau depășite în cadrul acestor teste RDE. 

În hotărârea sa din 13 decembrie 2018, menținând parțial acțiunile 

depuse de Ville de Paris („Orașul Paris”), Ville de Bruxelles („Orașul 

Bruxelles”) și Ayuntamiento de Madrid („Municipiul Madrid”), Tribunalul 

a anulat parțial regulamentul Comisiei de stabilire a anumitor valori 

pentru testele RDE în raport cu emisiile de NOx. În esență, Tribunalul a 

constatat că, stabilind aceste valori prea mari, Comisia a modificat de 

facto standardul Euro 6 stabilit de legiuitorul UE, pentru care nu avea 

puterea. 

În recursurile lor, Republica Federală Germania, Ungaria și Comisia 

Europeană îi solicită Curții să anuleze hotărârea Tribunalului.  

Documente de referință 

 

 Marți, 15 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza C-645/19 Facebook Ireland  

Protecția particularilor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal – Autorități de supraveghere – Prelucrare 

transfrontalieră a datelor – Competența de a iniția proceduri judiciare 

Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) permite 

autorității de supraveghere dintr‑un stat membru să inițieze proceduri 

judiciare în fața unei instanțe din acest stat pentru o presupusă 

încălcare a regulamentului menționat în ceea ce privește prelucrarea 

transfrontalieră a datelor în cazul în care autoritatea respectivă nu este 

autoritatea de supraveghere principală cu privire la această prelucrare? 

Sau noul mecanism al „ghișeului unic”, anunțat ca una dintre inovațiile 

majore aduse de RGPD, împiedică o astfel de situație să se întâmple?  

În cazul în care un operator ar trebui să se apere împotriva unei 

contestații în justiție referitoare la prelucrarea transfrontalieră a 

datelor introduse de o autoritate de supraveghere în fața unei instanțe 

din afara locului în care se află sediul principal al operatorului, ar fi 

această situație „un ghișeu unic prea mult” și, prin urmare, 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-177/19
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incompatibilă cu noul mecanism din RGPD? 

Acestea sunt, în principiu, întrebările cu care Curtea de Justiție a fost 

sesizată. 

Documente de referință 

 Joi, 17 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza C-597/19 M.I.C.M 

Proprietate intelectuală – Descărcarea prin intermediul unei rețele de la 

utilizator la utilizator (peer-to-peer) a unui fișier care conține o operă 

protejată și punerea la dispoziție concomitentă a unor segmente ale 

acestui fișier pentru a fi încărcate de alți utilizatori 

Fenomenul de partajare a operelor protejate prin dreptul de autor și 

drepturile conexe pe rețele de tipul peer-to-peer fără consimţământul 

titularilor acestor drepturi este, pentru creatori și pentru industria 

culturii și a divertismentului, una dintre cele mai mari problematici 

legate de internet. Acest fenomen capătă dimensiuni considerabile și 

generează pierderi care se ridică la miliarde în fiecare an. În plus, este 

extrem de dificil de combătut mai ales din cauza caracterului 

descentralizat al acestor rețele și a unui anumit sprijin popular pentru 

ideea accesului liber la cultură și divertisment.  

Având în vedere aceste dificultăți juridice, anumiți titulari ai drepturilor 

de autor și drepturilor conexe decid să le plătească cu aceeași monedă 

utilizatorilor rețelelor peer-to-peer. Companii sau firme de avocatură 

specializate dobândesc drepturi limitate de exploatare a operelor cu 

singurul scop de a putea folosi proceduri legale pentru a obține 

numele și adresele acestor utilizatori, după ce au identificat anterior 

adresele IP ale conexiunile lor la internet. Ulterior, sunt trimise acestor 

utilizatori cereri în despăgubire pentru pretinse daune suferite de 

aceste companii, sub amenințarea unor acțiuni în justiție. Cu toate 

acestea, de cele mai multe ori, în loc să se intenteze acțiuni în justiție 

la instanțele judecătorești, aceste companii propun o înțelegere 

amiabilă, în schimbul plății unei sume care, deși depășește uneori 

prejudiciul efectiv, este cu mult mai mică decât despăgubirile care ar 

putea fi solicitate în instanță. Astfel, chiar dacă numai o fracțiune 

dintre persoanele contactate sunt de acord să plătească, companiile în 

cauză pot obține astfel venituri care să le depășească uneori pe cele 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-645/19
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provenite din exploatarea legală a operelor, venituri pe care le împart 

după aceea cu titularii drepturilor asupra acestor opere. 

Chiar dacă mecanismul este, la propriu vorbind, legal, acesta 

echivalează cu exploatarea nu a drepturilor economice ale autorului, ci 

a încălcării acestor drepturi, creând astfel o sursă de venit bazată pe 

încălcarea dreptului. Dreptul de autor este astfel deturnat de la 

obiectivele sale și utilizat, ba chiar abuzat, în scopuri care îi sunt 

străine. 

O companie care face acest lucru este adesea menționată în doctrină 

drept un „troll al drepturilor de autor” (copyright troll). 

În prezenta cauză, Curtea este chemată să răspundă la întrebarea în ce 

măsură sistemul de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală 

instituit în dreptul Uniunii permite sau impune luarea în considerare a 

unei astfel de utilizări abuzive, dacă este dovedită, cu ocazia aplicării 

instrumentelor juridice pe care le conține acest sistem. 

Acest răspuns va trebui să ia în considerare legătura dintre, pe de o 

parte, protecția jurisdicţională necesară a drepturilor de proprietate 

intelectuală și, pe de altă parte, protecția datelor cu caracter personal 

ale eventualilor contravenienți. 

 

Documente de referință 

 Joi, 17 iunie 2021                                                                                                                                             

Concluzii în cauza C-55/20 Ministerstwo Sprawiedliwości 

Proceduri privind răspunderea disciplinară a avocaților și a juriștilor 

străini înscriși în tabloul avocaților 

Prin această cerere de decizie preliminară, Sąd Dyscyplinarny Izby 

Adwokackiej w Warszawie (Polonia) dorește să afle, printre altele, dacă 

sunt aplicabile dispozițiile capitolului III din Directiva 2006/123/CE 

privind serviciile în cadrul pieței interne procedurilor privind 

răspunderea disciplinară a avocaților și a juriștilor străini înscriși în 

tabloul avocaților, în cadrul cărora avocatul poate fi sancționat în 

special cu amendă, cu suspendarea sau cu excluderea din barou, iar 

juristul străin poate fi sancționat în special cu amendă, cu suspendarea 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-597/19
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dreptului de a furniza asistența juridică în Republica Polonă sau cu 

interzicerea dreptului de a furniza asistență juridică în Republica 

Polonă. 

Documente de referință 

 Joi, 17 iunie 2021                                                                                                                                             

Concluzii în cauza C-203/20 AB 

Cooperare judiciară în materie penală - Mandat european de arestare - 

Principiu ne bis in idem - Întreruperea procedurilor din cauza unei 

amnistii - Anularea amnistiei 

Instanța de trimitere intenționează să emită un mandat european de 

arestare în temeiul Deciziei-cadru 2002/584 / JAI împotriva unui 

resortisant slovac.  

Cu toate acestea, procedurile penale au fost inițial întrerupte din cauza 

unei amnistii a președintelui și au fost reluate abia după ce amnistia a 

fost ridicată. 

Se pune acum întrebarea dacă principiul ne bis in idem conform 

articolului 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

împiedică emiterea mandatului european de arestare. 

Documente de referință 

  

 

  

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-55/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-203/20
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 Miercuri, 9 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâri în cauzele T-302/19 Yanukovych / Consiliu și T-

303/19 Yanukovych / Consiliu 

Măsuri restrictive luate având în vedere situația din Ucraina - 

Înghețarea fondurilor 

Prezenta cauză se încadrează în cadrul litigiului referitor la măsurile 

restrictive adoptate împotriva anumitor persoane, anumite entități și 

anumite organisme cu privire la situația din Ucraina, în urma 

represiunii manifestărilor din Piața Independenței din Kiev (Ucraina) în 

februarie 2014. 

Reclamantul, domnul Oleksandr Viktorovici Ianukovici, este un om de 

afaceri, fiul fostului președinte al Ucrainei, domnul Viktor Fedorovici 

Ianukovici. 

La 5 martie 2014, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia 

2014/119/PESC, privind măsuri restrictive îndreptate împotriva 

anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din 

Ucraina. La aceeași dată, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 

208/2014, privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor 

persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (în 

continuare, luate împreună , „actele din martie 2014”). 

Domnul Oleksandr Viktorovici Ianukovici a sesizat Tribunalul Uniunii 

Europene solicitând anularea acestor acte în măsura în care acestea îi 

mențin numele pe lista persoanelor, entităților și organismelor cărora 

li se aplică aceste măsuri restrictive.  

Documente de referință 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-302/19
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 Miercuri, 9 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza T-47/19 Dansk Erhverv / Comisia 

Europeană 

Ajutor de stat - vânzare de doze de băuturi în magazinele de frontieră 

din Germania către rezidenți străini - scutire de la depozit cu condiția 

ca băuturile cumpărate să fie consumate în afara teritoriului german 

Regulamentul „VerpackV” transpune directiva 94/62, referitoare la 

ambalaje și deșeuri de ambalaje. Pentru anumite ambalaje pentru 

băuturi de unică folosință, acest regulament stabilește un sistem de 

depozit, incluzând taxa pe valoarea adăugată, care trebuie colectată în 

toate etapele lanțului de distribuție până la vânzarea către 

consumatorul final, iar suma acesteia trebuie rambursată după 

returnarea ambalajului. Nerespectarea acestui depozit constituie o 

infracțiune administrativă care poate fi pedepsită cu o amendă de până 

la 100.000 de euro. 

În acest context, autoritățile din Schleswig-Holstein și Mecklenburg-

Pomerania Occidentală au considerat că obligația de colectare a 

depozitului nu se aplică întreprinderilor de frontieră dacă băuturile au 

fost vândute exclusiv clienților cu domiciliul în special în Danemarca și 

dacă aceștia s-au angajat în scris (prin semnarea unei declarații de 

export) pentru a consuma aceste băuturi și a arunca ambalajele 

acestora în afara teritoriului german. 

O asociație reprezentând interesele companiilor daneze, a depus o 

plângere privind ajutorul de stat la Comisia Europeană. La sfârșitul 

fazei de examinare preliminară, Comisia a adoptat o decizie prin care a 

constatat că măsurile atacate, și anume neîncasarea depozitului, 

neîncasarea taxei pe valoarea adăugată aferente depozitului și 

neimpunerea unei amenzi întreprinderile care nu primesc depozitul nu 

constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE 

(„decizia atacată”). 

La 23 ianuarie 2019, reclamanta a introdus o acțiune în anulare 

împotriva acestei decizii. 

Documente de referință 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-47/19
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 Miercuri, 9 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza T-665/20 Ryanair / Comisia Europeană 

Ajutor de stat 

Condor Flugdienst GmbH (denumită în continuare „Condor”) este o 

companie aeriană care operează zboruri charter și are sediul în 

Kelsterbach (Germania). Oferă servicii de transport aerian clienților 

individuali și operatorilor de turism din Frankfurt, Düsseldorf, 

München și Hamburg (Germania), cu accent pe piața călătoriilor de 

agrement. 

Condor s-a confruntat și cu dificultăți financiare și, prin urmare, a 

trebuit să solicite deschiderea procedurii de insolvență pe 25 

septembrie 2019. 

În aceeași zi, Republica Federală Germania a notificat Comisiei 

Europene ajutorul individual acordat Condor. Scopul acestei măsuri a 

fost de a îi permite să își continue activitatea până când își acumulează 

propriile rezerve de numerar. Prin decizia din 14 octombrie 2019, C 

(2019) 7429 final, privind ajutorul de stat SA.55394 (2019 / N) - 

Germania - Ajutor de salvare în Condor, Comisia a aprobat ajutorul. 

La 24 aprilie 2020, Republica Federală Germania a notificat Comisiei, 

în conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din TFUE, un ajutor 

individual suplimentar în favoarea Condor, sub forma a două 

împrumuturi garantate de acesta însoțite de „dobândă subvenționată”. 

Această măsură a fost destinată să compenseze Condor pentru 

daunele suferite direct ca urmare a anulării sau reprogramării 

zborurilor sale ca urmare a introducerii restricțiilor de călătorie și, în 

special, a măsurilor de izolare, în contextul pandemiei.de COVID-19. 

La 26 aprilie 2020, Comisia a adoptat Decizia C (2020) 2795 finală 

privind ajutorul de stat SA.56867 (2020 / N, ex 2020 / PN) - Germania 

- Compensarea daunelor cauzate de COVID-19 la Condor („contestația 

decizie '), în care a concluzionat că măsura în cauză constituia ajutor 

de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE, compatibil cu 

piața internă în temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din TFUE. 

Ryanair a sesizat Tribunalul Uniunii Europene solicitând anularea 

Deciziei Comisiei Europene (UE) din 26 aprilie 2020 privind ajutorul de 
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stat SA.56867 COVID 19. 

Documente de referință 

 

 

 
 

     

 

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. 
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