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Hotărâre în cauza C-830/19 Région wallonne  

Ajutor pentru instalarea tinerilor fermieri – Tânăr fermier care se 

stabilește împreună cu alți fermieri care nu sunt tineri – Condiții – 

Calculul limitei maxime 

Regimul de sprijin pentru dezvoltare rurală instituit prin Regulamentul 

nr. 1305/2013 prevede acordarea acestuia printre altele tinerilor 

fermieri care dețin competențele și calificările profesionale adecvate și 

care se stabilesc pentru prima dată într‑o exploatație agricolă ca șefi ai 

respectivei exploatații. 

Statele membre pot impune condiții pentru accesarea sprijinului 

pentru stabilirea într‑o exploatație agricolă. În special, Regulamentul 

nr. 1305/2013 le permite să fixeze un prag superior al producției, 

astfel încât șefii exploatațiilor agricole care îl depășesc nu vor putea 

beneficia de sprijin. 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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În Belgia, reglementarea în vigoare în Région wallonne (Regiunea 

Valonă, Belgia) a stabilit acest prag superior la un milion de euro 

pentru producția brută standard (denumită în continuare „PBS”) pentru 

exploatațiile agricole situate pe teritoriul său, „în cazul stabilirii unui 

tânăr fermier”. 

În prezenta cauză, un tânăr fermier a solicitat un sprijin pentru 

stabilirea într‑o exploatație agricolă a cărei PBS depășea pragul 

superior, dar pe care o deține în calitate de coproprietar în indiviziune 

(cota sa parte fiind de o treime) împreună cu tatăl și cu mama sa. 

Acesta a susținut că forma o „asociere de fapt” cu tatăl său și că 

amândoi gestionau exploatația asupra căreia exercitau un control 

efectiv. 

Departamentul pentru Agricultură al Regiunii Valone a respins cererea 

de acordare a sprijinului, invocând că exploatația agricolă depășea 

pragul superior al PBS. Instanța de trimitere solicită să se stabilească în 

esență dacă dreptul Uniunii se opune unei norme naționale care, prin 

stabilirea acelui prag superior, ia în considerare totalitatea exploatației 

agricole, iar nu partea deținută de tânărul fermier. 

Documente de referință 

 

 Joi, 8 iulie 2021                                                                                                                                                       

Hotărâre în cauza C-178/20 Pharma Expressz 

Medicamente care nu au fost autorizate într‑un stat membru, dar care 

au fost autorizate în alt stat membru – Reglementare națională care 

impune formalități la vânzarea în farmacii a unor astfel de 

medicamente importate din alte state membre 

Sistemul reglementării Uniunii referitoare la sectorul medicamentelor 

de uz uman este constituit din mai multe texte legislative, în special 

Directiva 2001/83/CE și Regulamentul (CE) nr. 726/2004. Acest sistem 

se întemeiază pe principiul potrivit căruia medicamentele nu pot fi 

introduse pe piață dacă autoritățile competente nu au acordat o 

autorizație de comercializare (denumită în continuare „AIP”). 

Sistemul menționat prevede mai multe căi de autorizare. O AIP poate fi 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-830/19
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acordată fie de Uniunea Europeană în cadrul unei proceduri 

centralizate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 

726/2004, fie de autoritățile naționale competente ale unui stat 

membru, în cadrul unei proceduri reglementate de Directiva 2001/83 

(denumită în continuare „AIP națională”). În principiu, o AIP națională 

nu este valabilă decât pentru statul membru în cauză. 

Pe de altă parte, cu începere de la Directiva 92/26/CEE, medicamentele 

se clasifică în momentul autorizării introducerii pe piață, în 

conformitate cu criteriile stabilite de această directivă, în medicamente 

care se eliberează sau nu pe bază de prescripție medicală.  

În contextul acestui cadru normativ, instanța de trimitere urmărește să 

afle, în primul rând, dacă un medicament care a obținut o AIP națională 

într‑un stat membru și care a fost clasificat în acest stat membru drept 

un medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală 

poate fi eliberat în mod legal în alt stat membru, în care acest 

medicament nu are AIP națională și nu a fost clasificat. În al doilea 

rând, ea ridică problema dacă, în măsura în care constituie o restricție 

cantitativă la import, condițiile impuse de dreptul maghiar cu privire la 

o astfel de eliberare sunt justificate în raport cu articolul 36 TFUE. 

Documente de referință 

 

 Joi, 8 iulie 2021                                                                                                                                                       

Concluzii în cauza C-132/20 Getin Noble Bank 

Independența judiciară - Procedura de numire a unui judecător 

național 

Curtea Supremă a Poloniei dorește să afle dacă circumstanțele legate 

de prima numire a unui judecător într-un stat membru, într-un 

moment în care statul respectiv era încă guvernat de un regim 

nedemocratic și înainte de aderarea acestui stat la Uniunea Europeană 

și reținerea continuă a unui astfel de judecător în sistemul judiciar al 

acelui stat după căderea regimului comunist, este capabilă să ridice 

îndoieli cu privire la independența și imparțialitatea acelui judecător în 

sensul articolului 19 alineatul (1) din TUE și al articolului 47 din Carta 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-178/20
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drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”) de astăzi.  

Prin întrebările ulterioare, acea instanță, în esență, extinde aceeași 

întrebare și la numirile judiciare ulterioare din Polonia, sugerând că au 

existat alte aspecte procedurale care ar fi putut avea un impact asupra 

acestora.  

Documente de referință 

 

 Joi, 8 iulie 2021                                                                                                                                                                                                                       

Concluzii în cauza C-351/20 P Dragnea / Comisia 

Europeană 

Programul Operațional Regional din România 2007-2013 - 

Investigațiile externe ale OLAF - Decizia națională de deschidere a unei 

anchete penale - Refuzul OLAF de a deschide o anchetă privind 

desfășurarea investigațiilor anterioare - Refuzul de a acorda acces la 

dosarul de anchetă al OLAF 

Prin acest recurs, Liviu Dragnea solicită anularea în întregime a 

Ordonanței Tribunalului (Camera întâi) din 12 mai 2020 în cauza T-

738/18, Dragnea/Comisia. 

În susținerea acțiunii, recurentul invocă trei motive: 

 Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 9 alineatele (1), 

(2) și (4) din Regulamentul OLAF1 și a dreptului la apărare al 

recurentului în cadrul investigațiilor, inclusiv a dreptului de a fi 

ascultat și a respectării prezumției de nevinovăție. 

 Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiului bunei 

administrări în ceea ce privește investigațiile, precum și pe 

refuzul de a deschide o investigație referitoare la desfășurarea 

investigației OLAF. 

 Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului de acces la 

documentele privind investigațiile OLAF. 

Documente de referință 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-132/20
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226850&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16400693
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-351/20
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 Joi, 15 iulie 2021                                                                                                                                                       

Hotărâre în cauzele conexate C-804/18 WABE & C-341/19 

MH Mûller Handel 

Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și 

ocuparea forței de muncă – Norme interne ale întreprinderilor care 

interzic lucrătorilor purtarea de semne vizibile sau evidente și de mari 

dimensiuni, de natură politică, filozofică sau religioasă la locul de 

muncă – Interdicție impusă unei lucrătoare de a purta vălul islamic 

În perioada recentă, Curtea este sesizată cu întrebări preliminare 

referitoare la apartenența religioasă sau la convingeri, fie în raport cu 

respectarea ritualurilor religioase, fie în materie de sănătate sau chiar 

în domeniul protecției internaționale. 

Aceste întrebări privesc de asemenea aplicarea principiului 

nediscriminării în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea 

forței de muncă, care face obiectul Directivei 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). În special, 

Curtea s‑a pronunțat, în Hotărârile G4S Secure Solutions(C‑157/15) și 

Bougnaoui și ADDH(C‑188/15), cu privire la existența unei discriminări 

pe motive de apartenență religioasă, în sensul acestei directive, în 

cazul interdicției impuse angajatelor unei  întreprinderi private de a 

purta un văl islamic la locul de muncă.  

Prezentele cauze conexate se înscriu în mod direct în prelungirea 

acestor două hotărâri și au ca obiect printre altele să precizeze 

noțiunea de „discriminare indirectă”, în sensul directivei menționate, 

precum și legătura dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul statelor 

membre în ceea ce privește protecția libertății de religie. 

Documente de referință 

 

 Joi, 15 iulie 2021                                                                                                                                                       

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-804/18
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Hotărâre în cauza C-848/19 P Germania / Polonia 

Piața internă în sectorul gazelor naturale – Cerere a unei autorități 

germane (Bundesnetzagentur) privind modificarea condițiilor de 

derogare de la normele Uniunii referitoare la exploatarea gazoductului 

OPAL – Decizia Comisei privind modificarea condițiilor de derogare de 

la normele Uniunii 

Republica Federală Germania a declarat recurs împotriva Hotărârii 

Tribunalului din 10 septembrie 2019 (T‑883/16), prin care s‑a anulat 

decizia Comisiei Europene din 28 octombrie 2016 prin care se 

modificau condițiile (prevăzute într‑o decizie anterioară) în care 

gazoductul OPAL putea fi exonerat de la aplicarea normelor referitoare 

la accesul terților și la tarife.  

Tribunalul a anulat decizia atacată, deoarece a considerat că aceasta a 

fost adoptată „cu încălcarea principiului solidarității energetice, astfel 

cum este formulat la articolul 194 alineatul (1) TFUE. 

Comisia, în calitate de pârâtă în fața Tribunalului, nu a atacat cu recurs 

hotărârea, în pofida faptului că decizia sa a fost anulată. Pe de altă 

parte, Republica Federală Germania a declarat recurs împotriva 

hotărârii respective, argumentând în principal că solidaritatea 

energetică este doar o noțiune cu caracter politic, iar nu un criteriu 

juridic din care pot decurge în mod direct drepturi și obligații pentru 

Uniune sau pentru statele membre. 

Polonia, Letonia și Lituania susțin interpretarea Tribunalului. În opinia 

lor, solidaritatea energetică este un principiu care poate fi utilizat ca 

parametru pentru controlul jurisdicțional al normelor de drept derivat 

și al deciziilor în domeniul energiei. 

Prin urmare, recursul impune Curții să se pronunțe cu privire la 

existența principiului solidarității energetice și, eventual, cu privire la 

natura și întinderea acestuia. 

Documente de referință 

 

 Joi, 15 iulie 2021                                                                                                                                                       

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-848/19
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Hotărâre în cauza C-791/19 Comisia Europeană / Polonia 

Independența judecătorilor – Definiția abaterilor disciplinare – 

Examinare efectuată de o instanță independentă și imparțială 

constituită prin lege  

În speță, Comisia Europeană a introdus împotriva Republicii Polone, în 

temeiul articolului 258 TFUE, o acțiune în constatarea neîndeplinirii 

obligațiilor care îi revin acesteia în temeiul articolului 19 alineatul (1) al 

doilea paragraf TUE și al articolului 267 al doilea și al treilea paragraf 

TFUE, în legătură cu unele măsuri naționale care stabilesc noul regim 

disciplinar pentru judecătorii Sąd Najwyższy (Curtea Supremă, Polonia, 

denumită în continuare „Curtea Supremă”) și ai instanțelor de drept 

comun, instituit printr‑o legislație adoptată în anul 2017. 

Comisia susține, în esență, că Republica Polonă a încălcat articolul 19 

alineatul (1) al doilea paragraf TUE din patru motive referitoare la:  

 primul, calificarea conținutului hotărârilor judecătorești ca 

reprezentând o abatere disciplinară;  

 al doilea, lipsa de independență și de imparțialitate a Izba 

Dyscyplinarna Sądu Nawyższego (Camera disciplinară a Curții 

Supreme, Polonia, denumită în continuare „Camera 

disciplinară”);  

 al treilea, puterea discreționară a președintelui acestei camere 

de a desemna instanța competentă, aspect care împiedică 

soluționarea cauzelor disciplinare de către o instanță instituită 

prin lege;  

 și al patrulea, lipsa garantării examinării cauzelor disciplinare 

într‑un termen rezonabil și a dreptului la apărare al 

judecătorilor acuzați, luând astfel în considerare drepturile 

consacrate în articolele 47 și 48 din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare 

„carta”). 

Comisia susține de asemenea că Republica Polonă a încălcat articolul 

267 al doilea și al treilea paragraf TFUE ca urmare a faptului că dreptul 

instanțelor naționale de a formula o cerere de decizie preliminară este 

limitat de posibila inițiere a unei proceduri disciplinare împotriva 

judecătorilor care exercită acest drept. 

Această speță se înscrie în contextul numărului tot mai mare de cauze 
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cu care a fost sesizată Curtea în legătură cu modificările legislative 

care afectează independența judecătorilor în Polonia, inclusiv 

independența Camerei disciplinare, care au condus la pronunțarea 

Hotărârii din 19 noiembrie 2019, A. K. și alții (Independența Camerei 

disciplinare a Curții Supreme) coroborate cu alte aspecte care au 

incidență asupra noului regim disciplinar pentru judecători, astfel cum 

se subliniază în Hotărârea din 26 martie 2020, Miasto Łowicz și 

Prokurator Generalny.  

Documente de referință 

 

 Joi, 15 iulie 2021                                                                                                                                                       

Hotărâre în cauza C-742/19 Ministrstvo za obrambo 

Protecția securității și a sănătății lucrătorilor – Organizarea timpului de 

lucru 

Prin prezenta cerere de decizie preliminară, Vrhovno sodišče Republike 

Slovenije (Curtea Supremă a Republicii Slovenia) a adresat Curții două 

întrebări referitoare la interpretarea Directivei 2003/88/CE privind 

anumite aspecte ale organizării timpului de lucru. 

Aceste întrebări se înscriu în cadrul unui litigiu între B. K., un fost 

subofițer al armatei slovene, pe de o parte, și Republica Slovenia 

(Ministerul Apărării), fostul angajator al acestuia, pe de altă parte, în 

legătură cu remunerația care trebuia să îi fie plătită în schimbul 

activității de gardă în unitățile militare pe care a efectuat‑o în mod 

regulat în timpul serviciului. 

În acest context, instanța de trimitere solicită în esență Curții să 

precizeze dacă persoanele care exercită funcții militare în forțele 

armate ale statelor membre (denumiți în continuare „militarii” sau 

„membrii forțelor armate”) intră în domeniul de aplicare al Directivei 

2003/88 și dacă, în consecință, timpul de lucru al acestora trebuie 

calculat, organizat și limitat în conformitate cu prevederile acestei 

directive, inclusiv în cadrul unei asemenea activități de gardă. 

Documente de referință 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-791/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-742/19
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 Joi, 15 iulie 2021                                                                                                                                                       

Hotărâre în cauza C-911/19 FBF 

Necompetență a Autorității Bancare Europene 

În anul 2017, Autoritatea Bancară Europeană (denumită în continuare 

„ABE”) a emis Ghidul privind mecanismele de supraveghere și de 

guvernanță a produselor pentru produsele de retail bancar. Ulterior, 

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Autoritatea de 

Supraveghere Prudențială și de Rezoluție, denumită în continuare 

„ACPR”) franceză a anunțat printr‑un aviz că respectă ghidul menționat, 

făcându‑l astfel aplicabil tuturor instituțiilor financiare aflate sub 

supravegherea sa. Fédération bancaire française (Federația Bancară 

Franceză, denumită în continuare „FBF”) a solicitat instanței de 

trimitere anularea acestui aviz, arătând că ABE nu era competentă să 

adopte ghidul menționat. 

Prezenta cauză are mai multe niveluri. Pe de o parte, se pune problema 

dacă prin adoptarea ghidului în litigiu ABE și‑a depășit competențele 

care îi sunt conferite prin Regulamentul nr. 1093/2010. 

Pe de altă parte: ce consecință ar trebui să aibă o astfel de constatare a 

lipsei competenței cu privire la o măsură fără caracter obligatoriu (sau 

de „soft‑law”) în cadrul procedurii preliminare? Curtea poate declara 

nevalid un act fără caracter obligatoriu? Este posibil din punct de 

vedere sistemic să se disocieze complet procedurile prevăzute la 

articolul 263 TFUE de cele prevăzute la articolul 267 TFUE în privința 

măsurilor fără caracter obligatoriu? Cum se pot concilia Hotărârile 

Grimaldi(C‑322/88), Foto‑Frost(314/85) și Belgia/Comisia(C‑16/16) în 

ceea ce privește veritabilele instrumente legislative fără caracter 

obligatoriu? Actele Uniunii fără caracter obligatoriu pot fi supuse 

controlului Curții în temeiul articolului 267 TFUE, astfel cum rezultă 

din Hotărârea Grimaldi, deși controlul lor (direct) în temeiul articolului 

263 TFUE nu este posibil, astfel cum s‑a confirmat recent în Hotărârea 

Belgia/Comisia? 

Documente de referință 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-911/19
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 Joi, 15 iulie 2021                                                                                                                                                       

Hotărâre în cauza C-930/19 État belge 

Dreptul de liberă circulație și de liberă ședere pe teritoriul statelor 

membre – Dreptul de ședere al membrilor familiei unui cetățean al 

Uniunii – Căsătorie între un cetățean al Uniunii și un resortisant al unei 

țări terțe – Păstrarea dreptului de ședere de către resortisantul unei țări 

terțe, victimă a violenței în familie, în caz de încetare a căsătoriei – 

Obligația de a demonstra existența unor resurse suficiente – 

Inexistența unei astfel de obligații în Directiva 2003/86/CE 

Prezenta cerere de decizie preliminară privește validitatea articolului 

13 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE în raport cu articolele 20 și 

21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în 

continuare „carta”). 

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între reclamantul 

din litigiul principal, un resortisant al unei țări terțe, victimă în timpul 

căsătoriei sale a unor acte de violență în familie săvârșite de un 

cetățean al Uniunii de care a divorțat, pe de o parte, și statul belgian, 

pe de altă parte, în legătură cu păstrarea dreptului său de ședere în 

acest stat membru. 

Mai precis, instanța de trimitere urmărește să afle dacă articolul 13 

alineatul (2) din Directiva 2004/38 este nevalid pentru motivul că 

această dispoziție supune, în caz de divorț, de anulare a căsătoriei sau 

de încetare a parteneriatului înregistrat, păstrarea dreptului de ședere 

de către resortisantul unei țări terțe, soț al unui cetățean al Uniunii, 

care a fost victima violenței în familie, printre altele, condiției de a avea 

suficiente resurse, în timp ce articolul 15 alineatul (3) din Directiva 

2003/86/CE nu supune acestei condiții, în caz de divorț sau de 

separare, păstrarea dreptului de ședere de către un resortisant al unei 

țări terțe care a beneficiat de dreptul la reîntregirea familiei. 

Documente de referință 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-930/19
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 Joi, 15 iulie 2021                                                                                                                                                       

Hotărâre în cauza C-795/19 Tartu Vangla 

Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și 

ocuparea forței de muncă – Directiva 2000/78/CE – Interzicerea 

discriminărilor pe motive de handicap 

Prezenta cauză se referă la interpretarea interdicției discriminărilor pe 

motive de handicap, prevăzută de Directiva 2000/78/CE. 

Ea privește o persoană angajată ca agent de penitenciar și concediată 

pentru motivul că, la momentul examinării acuității sale auditive, 

aceasta s‑a dovedit a fi mai mică decât limita minimă impusă de 

reglementarea națională. 

Prin această cauză, se solicită Curții să examineze în special 

proporționalitatea unei reglementări naționale care, în domeniul 

penitenciarelor, interzice menținerea în funcție a unui salariat care 

prezintă un handicap auditiv. 

Documente de referință 

 

 Joi, 15 iulie 2021                                                                                                                                                       

Hotărâre în cauza C-30/20 Volvo 

Cooperare judiciară în materie civilă – Competența în materie 

delictuală sau cvasidelictuală – Locul unde s‑a produs fapta 

prejudiciabilă – Cerere de reparare a prejudiciului cauzat de o 

înțelegere declarată contrară articolului 101 TFUE și articolului 53 din 

Acordul privind Spațiul Economic European – Desemnare directă a 

instanței competente – Locul achiziției bunurilor – Locul sediului social 

– Posibilitate a statelor membre de a institui o concentrare a 

competențelor 

Cererea de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Mercantil no 

2 de Madrid (Tribunalul Comercial nr. 2 din Madrid, Spania) privește 

interpretarea articolului 7 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 

1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea 

hotărârilor în materie civilă și comercială. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-795/19
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Această cerere a fost formulată în cadrul unei acțiuni inițiate de RH, 

stabilită în Córdoba (Spania), în repararea prejudiciului pe care i l‑ar fi 

cauzat o încălcare a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul 

privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992, împotriva a patru 

societăți din grupul Volvo ale căror sedii, în privința a trei dintre ele, 

sunt situate în alte state membre decât Regatul Spaniei. 

Curtea este sesizată pentru a preciza dacă articolul 7 punctul 2 din 

Regulamentul nr. 1215/2012 desemnează în mod direct instanța 

competentă, fără a face trimitere la normele interne ale statelor 

membre. 

Documente de referință 

 

 Joi, 15 iulie 2021                                                                                                                                                       

Concluzii în cauza C-401/19 Polonia / Parlamentul 

European și Consiliul 

Dreptul de autor și drepturi conexe - Utilizarea conținutului protejat 

de către furnizorii de servicii de partajare a conținutului online - 

Comunicarea către public - Răspunderea acestor furnizori 

Prin această acțiune, Republica Polonă solicită Curții anularea 

articolului 17 alineatul (4) litera (b) și a articolului 17 alineatul (4) litera 

(c) in fine [i.e. 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 Parlamentului European și 

al Consiliului privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața 

unică digitală.  

Cu titlu subsidiar, în cazul în care Curtea ar considera că dispozițiile 

atacate nu pot fi disociate de alte dispoziții incluse la articolul 17 din 

Directiva (UE) 2019/790 fără a modifica esența reglementării conținute 

la acest articol, Republica Polonă solicită anularea articolului 17 din 

Directiva (UE) 2019/790 în totalitate. 

Republica Polonă invocă, împotriva dispozițiilor atacate din Directiva 

2019/790, un motiv întemeiat pe încălcare dreptului la libertatea de 

exprimare și de informare garantat prin articolul 11 din Carta 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-30/20
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drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

Documente de referință 

 

 Joi, 15 iulie 2021                                                                                                                                                       

Concluzii în cauza C-535/19  A  

Drepturi de autor și drepturi conexe - Utilizarea conținutului protejat 

de către furnizorii de servicii de partajare a conținutului online - 

Comunicarea către public - Răspunderea acestor furnizori 

Prin prezenta acțiune, Republica Polonia solicită Curții anularea 

articolului 17 alineatul (4) litera (b) și litera (c) din Directiva (UE) 

2019/790 privind drepturile de autor și drepturile conexe pe piața 

unică digitală. 

Această acțiune invită Curtea să examineze problema răspunderii 

suportate de operatorii care furnizează servicii de partajare online 

atunci când conținutul protejat de drepturile de autor sau drepturile 

învecinate este pus online și încărcat de către utilizatorii acestor 

servicii. 

Documente de referință 

 

 Joi, 15 iulie 2021                                                                                                                                                       

Concluzii în cauza C-788/19 Comisia Europeană/Spania 

Declarație de active deținute în alte state membre ale UE și SEE - 

Omisiune - Sancțiuni disproporționate 

Prin această acțiune, Comisia Europeană solicită să se declare că: 

 prin stabilirea unor consecințe pentru neîndeplinirea obligației 

de raportare cu privire la bunurile și la drepturile din 

străinătate sau pentru prezentarea tardivă a „Modelo720”, care 

cuprinde calificarea activelor menționate drept câștiguri 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-401/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-535/19
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patrimoniale nejustificate care nu se prescriu; 

 prin impunerea de manieră automată a unei sancțiuni 

pecuniare fixe de 150 %, aplicabilă în cazul neîndeplinirii 

obligației de raportare cu privire la bunurile și la drepturile din 

străinătate sau pentru prezentarea tardivă a „Modelo720”; 

 prin aplicarea unor sancțiuni pecuniare fixe pentru 

neîndeplinirea obligației de raportare cu privire la bunurile și la 

drepturile din străinătate sau pentru prezentarea tardivă a 

„Modelo720”, al căror nivel este mai mare decât cel al 

sancțiunilor prevăzute de regimul general pentru încălcări 

similare, 

Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul 

articolelor 21, 45, 56 și 63 TFUE și al articolelor 28, 31, 36 și 40 din 

Acordul privind SEE. 

Documente de referință 

 

 Joi, 15 iulie 2021                                                                                                                                                                 

Concluzii în cauza C-725/19 Impuls Leasing România 

Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii 

Prin această cerere de decizie preliminară, Judecătoria sectorului 2 

dorește să afle dacă Directiva 93/13/CEE (privind clauzele abuzive în 

contractele încheiate cu consumatorii) trebuie să fie interpretată, luând 

în considerare principiul efectivității, în sensul că se opune unei 

legislații naționale1 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 

                                                 
1 articolul 713 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 310/2018 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-788/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-725/19
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 Joi, 15 iulie 2021                                                                                                                                                                 

Hotărâre în cauzele conexe C-152/20 SC Gruber Logistics 

(RO) - C-218/20 Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi 

Cooperare judiciară în materie civilă – Legea aplicabilă obligațiilor 

contractuale – Regulamentul (CE) nr. 593/2008 – Alegerea legii de 

către părți – Contracte individuale de muncă – Lucrător care își 

desfășoară munca în mai mult de un stat membru – Locul de 

desfășurare a muncii în mod obișnuit 

În aceste două trimiteri preliminare, Tribunalul Mureș solicită Curții să 

interpreteze articolele 3 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 

(privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale - Roma I). Aceasta 

consideră că interpretarea lor este necesară pentru soluționarea a două 

litigii privind revendicările salariale ale mai multor șoferi de camion 

împotriva unei întreprinderi stabilite în România care i‑a angajat pentru 

transportul de mărfuri către alte state membre. 

Documente de referință 

 

 

 

 

 

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

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 Miercuri, 14 iulie 2021, 11:00                                                                                                                                

Hotărâre în cauza T-648/19 Nike European Operations 

Netherlands & Converse Netherlands / Comisia Europeană 

Decizii fiscale emise de autoritățile fiscale olandeze în beneficiul Nike 

și Converse 

În 2019, Comisia a decis să inițieze o procedură formală de 

investigație privind deciziile fiscale anticipate luate de administrația 

fiscală olandeză în beneficiul, pe de o parte, al Nike European 

Operations Netherlands (denumit în continuare „Nike”) în 2006, 2010 

și 2015 și, pe de altă parte, a Converse Olanda (denumită în continuare 

„Converse”) în 2010 și 2015. Nike și Converse sunt două filiale 

olandeze ale unui holding olandez, Nike Europe Holding, care este 

deținut de Nike Inc., cu sediul în Statele Unite.  

Aceste decizii fiscale validează o operațiune de stabilire a prețurilor de 

transfer, în special nivelul redevențelor datorate de Nike și Converse 

companiilor-mamă din Statele Unite. Aceste redevențe sunt deductibile 

din veniturile impozabile ale Nike și Converse din Olanda.  

Conform evaluării provizorii a Comisiei, aceste hotărâri fiscale conferă 

un avantaj selectiv, în sensul că impozitul pe profit, pentru care Nike și 

Converse sunt responsabile în Țările de Jos, este calculat pe baza unui 

nivel anual de profit mai mic decât în cazul în care tranzacțiile 

intragrup dintre aceste companii au fost calculate, în scopuri fiscale, la 

un preț de concurs. Valoarea redevențelor datorate de Nike și Converse 

nu corespunde cu suma care ar fi fost negociată în condițiile pieței 

pentru o tranzacție comparabilă între companii independente. 
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În acest context, Comisia a decis în 2019 să inițieze o procedură 

formală de investigație pentru a stabili posibila existență a ajutorului 

de stat ilegal. 

Nike și Converse au solicitat Tribunalului să anuleze decizia Comisiei. 

Aceștia au prezentat argumente bazate pe încălcarea obligației de 

motivare, erori manifeste de apreciere și nerespectarea drepturilor 

procedurale. 

Documente de referință 

 

 

 Miercuri, 14 iulie 2021, 11:00                                                                                                                                

Hotărâre în cauza T-677/20 Ryanair et Laudamotion / 

Comisia Europeană 

Ajutor de Stat – COVID-19 

Prin această acțiune, Ryanair DAC (Swords, Irlanda) și Laudamotion 

GmbH (Schwechat, Austria) solicită Curții anularea Deciziei Comisiei 

din 6 iulie 2020 privind ajutorul de stat SA.57539 (2020/N) – Austria – 

Covid-19 - Aid to Austrian Airlines.  

Documente de referință 
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