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 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 

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

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 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-645/19
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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 

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 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-597/19
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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 

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 

 Marți, 22 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauzele conexate C-682/18 YouTube – C-

683/18 Cyando 

Drept de autor și drepturi conexe — Încărcarea unor opere protejate 

pe platforme internet, realizată de utilizatorii acestora, fără 

autorizarea prealabilă a titularilor de drepturi  

Prezentele cereri de decizie preliminară au fost formulate de 

Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania). Acestea 

privesc interpretarea Directivei 2000/31/CE privind anumite aspecte 

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


5 

 

juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale 

comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul 

electronic), a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor 

aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea 

informațională, precum și a Directivei 2004/48/CE privind respectarea 

drepturilor de proprietate intelectuală. 

Aceste cereri se înscriu în cadrul a două litigii. În primul, Frank 

Peterson, un producător de muzică, dă în judecată YouTube LLC și 

societatea‑mamă Google LLC în legătură cu încărcarea pe platforma de 

partajare de materiale video YouTube a mai multe fonograme asupra 

cărora pretinde că deține drepturi, realizată de utilizatori ai acestei 

platforme fără autorizarea domnului Peterson.  

În al doilea, Elsevier Inc., un grup editorial, dă în judecată Cyando AG 

în legătură cu încărcarea pe platforma de stocare‑hosting și de 

partajare de fișiere Uploaded, operată de această din urmă societate, a 

diferite lucrări asupra cărora Elsevier deține drepturile exclusive, 

încărcare efectuată de utilizatori ai acestei platforme fără autorizarea 

sa. 

Cele șase întrebări adresate de instanța de trimitere în fiecare dintre 

cererile sale de decizie preliminară gravitează în jurul problematicii, 

eminamente sensibile, a răspunderii operatorilor de platforme online 

în ceea ce privește operele protejate de dreptul de autor care sunt 

încărcate, în mod ilicit, pe aceste platforme de utilizatorii lor. 

Documente de referință 

 Marți, 22 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza C-439/19 Latvijas Republikas Saeima 

Prelucrarea datelor cu caracter personal – Informații referitoare la 

punctele de penalizare pentru încălcări ale normelor de circulație 

rutieră – Noțiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal 

referitoare la condamnări penale și infracțiuni 

Cauza aflată în discuție în fața Satversmes tiesa (Curtea 

Constituțională, Letonia), care s‑a adresat Curții prin intermediul 

prezentei cereri de decizie preliminară, are ca obiect „măsurile 

paliative” menționate mai sus: pentru promovarea siguranței rutiere 

prin creșterea gradului de conștientizare și de prudență al 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-682/18
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conducătorilor auto, acestora li se aplică puncte de penalizare pentru 

încălcarea normelor de circulație rutieră.  

Ulterior, această informație este comunicată și transmisă pentru 

reutilizare. Instanța de trimitere, în fața căreia s‑a ridicat o excepție de 

neconstituționalitate, trebuie să aprecieze compatibilitatea legislației 

naționale în discuție cu Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD). 

Aceasta face ca prezenta cauză să fie o cauză aproape clasică în 

domeniul protecției datelor, în sensul că este situată cu precădere în 

spațiul „offline” și presupune o relație pe verticală între un stat și o 

persoană fizică, ceea ce o plasează în mod firesc în cadrul unei serii de 

cauze care au ajuns la Curte după hotărârea de principiu Stauder 

(29/69), fără îndoială prima hotărâre referitoare la protecția datelor în 

sens larg. 

Documente de referință 

 Marți, 22 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza C-718/19 Ordre des barreaux 

francophones et germanophone și alții 

Dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul unui stat membru 

pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora – Decizie de 

încetare a șederii pentru motive de ordine publică 

Prin intermediul celor două întrebări preliminare, Cour 

constitutionnelle (Curtea Constituțională, Belgia) solicită Curții să 

examineze, în esență, dacă articolele 20 și 21 TFUE, precum și 

dispozițiile Directivei 2004/38/CE (Directiva privind șederea) se opun 

ca un stat membru să aplice, în privința cetățenilor Uniunii și 

membrilor familiei acestora care au făcut obiectul unei decizii de 

îndepărtare în temeiul acestei directive, măsuri identice sau similare 

celor aplicabile în dreptul național resortisanților țărilor terțe aflați în 

situație de ședere ilegală, în temeiul Directivei 2008/115/CE (Directiva 

privind returnarea). 

Documente de referință 

 

 Marți, 22 iunie 2021                                                                                                                                             

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-439/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-718/19
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Hotărâre în cauza C-719/19 Staatssecretaris van Justitie 

en Veiligheid 

Dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre 

pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora – Decizie ce 

restrânge libera circulație pentru alte motive decât cele de ordine 

publică, siguranță publică sau sănătate publică – Ședere ilegală a unui 

cetățean al Uniunii în statul membru gazdă 

Un cetățean al Uniunii care a pierdut dreptul de ședere pe teritoriul 

unui stat membru a cărui cetățenie nu o deține și care, pentru acest 

motiv, a făcut obiectul unei decizii de expulzare în temeiul articolului 

15 alineatul (1) din Directiva 2004/38/CE (Directiva privind șederea) 

poate invoca, în cazul întoarcerii imediate în statul membru respectiv 

după părăsirea teritoriului său în executarea acestei decizii de 

expulzare, un nou drept de ședere în temeiul directivei menționate?  

În cazul unui răspuns negativ, care este perioada în care acest cetățean 

trebuie să locuiască în afara teritoriului statului membru respectiv 

înainte de a putea obține un nou drept de ședere în același stat 

membru? 

Acestea sunt întrebările adresate în prezenta cauză, care vor conduce 

la stabilirea de către Curte a momentului în care o decizie de 

expulzare luată „pentru alte motive decât cele de ordine publică, 

siguranță publică sau sănătate publică”, în sensul articolului 15 

alineatul (1) din Directiva privind șederea, își epuizează efectele 

juridice, precum și condițiile în care un cetățean al Uniunii poate, 

așadar, să obțină din nou un drept de ședere în statul membru gazdă. 

Aceste întrebări vor permite Curții să se pronunțe pentru prima dată 

atât cu privire la efectele în timp ale unei asemenea decizii de 

expulzare, cât și, într‑un mod mai general, cu privire la corelarea 

articolului 15 cu articolul 5 (dreptul de intrare), apoi cu articolul 6 

(dreptul de ședere pentru o perioadă de cel mult trei luni) și, în sfârșit, 

cu articolul 7 din această directivă (dreptul de ședere pentru o 

perioadă mai mare de trei luni). 

Documente de referință 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-719/19


8 

 

 Marți, 22 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza C-872/19 P Venezuela / Consiliu  

Politica externă și de securitate comună – Regulamentul (UE) 

2017/2063 – Articolele 2, 3, 6 și 7 – Măsuri restrictive având în vedere 

situația din Venezuela – Acțiune în anulare introdusă de un stat terț 

Situația politică și economică în continuă deteriorare din Republica 

Bolivariană a Venezuelei a provocat în siajul său o stare de lucruri în 

care principiile democratice firești, ale statului de drept și ale 

drepturilor omului par a fi fost compromise într‑o măsură 

semnificativă.  

În acest context, Consiliul Uniunii Europene a decis, începând cu anul 

2017, să adopte o serie de măsuri restrictive (sancțiuni). Aceste măsuri 

restrictive impun interdicții la export pentru vânzarea, furnizarea, 

transferul sau exportul anumitor echipamente militare și de altă natură 

(precum vehicule pentru restabilirea ordinii publice în cazul unei 

revolte sau vehicule care servesc la transferul prizonierilor) către 

Venezuela.  

Din considerentele deciziilor și ale regulamentelor de punere în 

aplicare a acestor măsuri restrictive reiese că Consiliul avea temerea că 

echipamentele respective ar putea fi utilizate în scopul represiunii 

interne, precum și al suprimării generale a protestelor democratice 

legitime din acest stat.  

Măsurile se extindeau și la furnizarea de servicii tehnice, servicii de 

brokeraj sau servicii financiare aferente furnizării acelor echipamente. 

Măsurile prevăd în plus posibilitatea de a impune interdicții de 

călătorie anumitor persoane fizice desemnate nominal și măsuri de 

înghețare a activelor, îndreptate împotriva anumitor persoane fizice 

sau juridice, entități sau organisme desemnate nominal. Acele măsuri 

specifice individualizate nu fac însă obiectul prezentei proceduri. 

Prezenta procedură implică mai degrabă un demers întreprins de 

Republica Bolivariană a Venezuelei pentru a contesta temeinicia unora 

dintre acele măsuri restrictive.  

Acest aspect ridică imediat chestiunea, mult mai largă, dacă un stat 

care nu este membru al Uniunii Europene are dreptul de a sesiza 

instanța Uniunii cu o acțiune de această natură. Deși se poate 



9 

 

considera că aceste chestiuni se referă la aspecte importante și 

eventual sensibile din dreptul internațional public, la nivelul mai 

specific al dreptului Uniunii Europene, chestiunile care necesită o 

soluționare în cadrul prezentului recurs s‑ar putea reduce la aceste 

întrebări:  

 Republica Bolivariană a Venezuelei este o „persoană juridică” în 

sensul articolului 263 TFUE?  

 în cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, măsurile 

impuse privesc direct Republica Bolivariană a Venezuelei astfel 

încât să îi confere calitatea procesuală activă necesară pentru a 

contesta validitatea măsurilor restrictive în sensul articolului 

263 TFUE? 

Documente de referință 

 

 Joi, 24 iunie 2021                                                                                                                                             

Hotărâre în cauza C-559/19 Comisia Europeană / Spania 

Cadru de politică a Uniunii în domeniul apei – Directiva 92/43/CEE – 

Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 

sălbatică – Deteriorarea corpurilor de apă subterană din zona naturală 

Doñana 

În sud‑vestul Spaniei se află zona naturală Doñana, unde, în 

conformitate cu Directiva habitate1 și cu Directiva păsări2, au fost 

stabilite zone protejate importante. Însă, cel mai adesea în afara 

acestor zone protejate, se află și cele mai importante zone europene 

de producție a „fructelor roșii”, în special a căpșunilor, pentru a căror 

irigare este captată apă subterană în cantități considerabile. Cel puțin 

în anumite zone, captarea respectivă depășește realimentarea pânzei 

freatice, astfel încât nivelul apei subterane din aceste zone scade de 

mulți ani. 

                                                 
1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică (JO 1992, L 206, p. 7, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 109), astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 2013/17/UE a Consiliului din 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 193). 
 
2 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice (JO 2010, L 20, p. 7), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/17/UE a Consiliului din 
13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 193). 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-872/19
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Comisia consideră că în acest caz există încălcări ale interdicțiilor 

privind deteriorarea prevăzute de Directiva‑cadru privind apa3 și de 

Directiva habitate și, în consecință, desfășoară prezenta procedură 

împotriva Spaniei. 

În ceea ce privește Directiva‑cadru privind apa, este vorba despre 

deteriorarea stării cantitative a apelor subterane din întreaga zonă 

Doñana. Dar cum trebuie interpretată noțiunea de deteriorare în acest 

context? Aceasta implică reducerea rezervelor de apă subterană? Sau o 

utilizare nemodificată a apelor subterane, de exemplu pentru irigarea 

terenurilor agricole, echivalează doar cu o continuare a stării existente, 

fără o deteriorare ulterioară? Aceasta este problema centrală care se 

ridică în prezenta procedură. 

De asemenea, trebuie să se stabilească modul în care starea inițială a 

apelor subterane trebuie apreciată din perspectiva Directivei‑cadru 

privind apa și măsurile pe care trebuie să le adopte un stat membru 

pentru a îmbunătăți starea cantitativă deteriorată a apelor subterane. 

Documente de referință 

 

 Joi, 24 iunie 2021                                                                                                                                             

Concluzii în cauza C-110/20 Regione Puglia 

Directiva 94/22/CE - Energie - Condiții pentru acordarea și utilizarea 

autorizațiilor pentru prospectarea, explorarea și producerea de 

hidrocarburi - Autorizație pentru prospectarea hidrocarburilor într-o 

anumită zonă geografică pentru o anumită perioadă de timp 

Aceasta este o cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di 

Stato (Consiliul de stat, Italia) cu privire la interpretarea anumitor 

dispoziții ale Directivei 94/22/CE privind condiții pentru acordarea și 

utilizarea autorizațiilor pentru prospectarea, explorarea și producerea 

de hidrocarburi. 

În esență, instanța de trimitere dorește să știe dacă Directiva 94/22 

obligă un stat membru să stabilească și să impună o limită absolută la 

întinderea geografică a unei zone pentru care unui singur operator i se 

                                                 
3 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei (JO 2000, L 327, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 6, p. 193), astfel cum a fost 
modificată prin Directiva 2014/101/UE a Comisiei din 30 octombrie 2014 (JO 2014, L 311, p. 32). 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-559/19
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poate acorda o autorizație pentru activitățile de prospectare, explorare 

pentru și producerea de hidrocarburi („E&P”). 

Documente de referință 

 

 Joi, 24 iunie 2021                                                                                                                                             

Concluzii în cauza C-709/20 The Department for 

Communities in Northern Ireland  

Libera circulație a persoanelor - Acord privind retragerea Regatului 

Unit - Perioadă de tranziție - Articolul 18 din TFUE - Nediscriminare 

pe motiv de naționalitate 

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare se referă la 

interpretarea articolului 18 din TFUE. 

Această cerere face parte dintr-o dispută între CG, cetățean olandez și 

croat, cu reședința în Irlanda de Nord (Regatul Unit) din 2018, și 

Departamentul pentru Comunități din Irlanda de Nord, referitor la 

refuzul acestuia din urmă de a-i acorda o alocație de subzistență, 

cunoscută sub numele de „credit universal”. 

Întrebarea adresată Curții se referă, în esență, la protecția cuvenită 

unui cetățean al Uniunii în ceea ce privește accesul la prestațiile de 

asistență socială, în virtutea principiului egalității de tratament, atunci 

când statul membru gazdă i-a acordat dreptul de ședere, pe baza 

legislației naționale, în condiții mai favorabile decât cele prevăzute de 

Directiva 2004/38 

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. 

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

     
 

 
 

 


