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 Joi, 23 septembrie 2021                                                                                                                                                             

Concluzii în cauzele C-128/20 GSMB Invest, C-134/20 

Volkswagen și C-145/20 Porsche Inter Auto și Volkswagen 

Supapă pentru reciclarea gazelor de eșapament - Reducerea emisiilor 

de oxid de azot limitată de o „fereastră de temperatură” 

Autovehiculele au făcut obiectul unor reglementări din ce în ce mai 

stricte în dreptul Uniunii Europene, în special prin adoptarea 

Regulamentului (CE) nr. 715/2007. Producătorii de autoturisme trebuie 

să se adapteze noilor cerințe tehnice comune privind omologarea 

acestor vehicule, care pot fi o sursă de dispută cu autoritățile publice 

și consumatorii. 

Cele trei cauze prezente se referă la vehicule echipate cu software 

integrat în calculatorul de comandă al motorului care, având în vedere 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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anumite condiții de temperatură și altitudine de circulație, limitează 

reducerea emisiilor de NOx, ceea ce duce la depășirea valorilor limită 

stabilite prin Regulamentul nr. 715/2007.  

Astfel, întrebările adresate Curții de Justiție sunt, în esență, 

următoarele: Un astfel de software constituie un „dispozitiv de 

invalidare” în sensul articolului 3 alineatul (10) din regulamentul 

respectiv? Dacă da, acest software poate fi autorizat pe baza articolului 

5 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv? În cazul în care 

respectivul software nu este autorizat, utilizarea acestuia poate duce la 

anularea vânzării din cauza neconformității vehiculului cu contractul, 

pe baza Directivei 1999/44 / CE? 

Documente de referință 

 

 Joi, 30 septembrie 2021                                                                                                                                                             

Concluzii în cauza C-483/20 Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides 

Cerere de protecție internațională 

Un cetățean sirian a ajuns, după ce a trecut prin Libia și Turcia, în 

Austria, țară în care a depus o cerere de protecție internațională. După 

obținerea statutului de refugiat, persoana în cauză a plecat în Belgia 

pentru a se alătura celor doi copii ai săi, dintre care unul era minor și a 

depus o nouă cerere de protecție internațională declarată inadmisibilă, 

având în vedere recunoașterea prealabilă acordată în primul stat 

membru. 

În acest context, se pune întrebarea, în special, dacă dreptul 

fundamental la respectarea vieții de familie, consacrat în articolul 7 din 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii, coroborat cu obligația de a 

lua în considerare interesul superior al copilului prevăzut la articolul 

24 alineatul (2) din acesta, poate înfrânge mecanismul de 

inadmisibilitate a cererilor de protecție internațională prevăzut la 

articolul 33 alineatul (2) (a ) din Directiva 2013/32. 

Documente de referință 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-128/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-483/20
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 Joi, 30 septembrie 2021                                                                                                                                                             

Concluzii în cauza C-389/20 TGSS 

Egalitate de tratament pentru bărbați și femei în materie de securitate 

socială 

Prin prezenta cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare, 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nr. 2 de Vigo (Curtea 

Administrativă Provincială nr. 2 din Vigo, Spania) înaintează Curții 

întrebări având ca obiect, în special, interpretarea articolul 4 alineatul 

(1) din Directiva 79/7/CEE, în contextul unei dispoziții naționale 

precum articolul 251 litera d) din LGSS [, potrivit căreia] „d) Protecția 

conferită de sistemul special pentru lucrătorii casnici nu include 

protecția privind șomajul.” 

Există aici o discriminare indirectă, interzisă de Directiva 79/7? 

Aceasta este, în principiu, întrebarea la care Curtea trebuie să 

răspundă în această cauză. 

Documente de referință 
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Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 Miercuri, 22 septembrie, 11:00                                                                                                                                

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-389/20
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Hotărâre în cauza T-425/18 Altice Europe / Comisia 

Europeană 

Concurență 

Altice Europe NV (Amsterdam, Țările de Jos) îi olicită Tribunalului 

anularea articolelor 1-4 din Decizia C(2018) 2418 (final) a Comisiei din 

24 aprilie 2018 de impunere a unei amenzi pentru punerea în aplicare 

a unei concentrări cu încălcarea articolului 4 alineatul (1) și articolului 

7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004. 

În susținerea acțiunii sale, Altice Europe NV invocă, pritre altele, faptul 

că articolul 4 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul 

nr. 139/2004 și principiile legalității și prezumției de nevinovăție au 

fost încălcate, în măsura în care decizia atacată utilizează noțiunea 

„punere în aplicare” a unei concentrări dincolo de sfera și de înțelesul 

său. 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 22 septembrie, 11:00                                                                                                                                

Hotărâre în cauzele conexe T-639/14 RENV DEI / Comisia 

Europeană - T-352/15 DEI / Comisia Europeană - T-

740/17 DEI / Comisia Europeană 

Ajutor de stat - Tariful de furnizare a energiei electrice - Fixarea 

tarifului facturat către Alouminion prin decizia unui tribunal arbitral 

Prezentele cauze decurg din trei dispute strâns legate care se referă în 

esență la același obiect, și anume dacă tariful de furnizare a energiei 

electrice pe care reclamanta, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) , 

producător și furnizor de energie electrică stabilit în Atena (Grecia) și 

controlat de statul grec, este obligată să factureze, în virtutea unei 

hotărâri arbitrale, celui mai mare client al său, și anume intervenientul, 

Mytilinaios AE, fost Alouminion tis Ellados VEAE, un producător de 

aluminiu, implică acordarea unui ajutor de stat. 

Documente de referință 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-425/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-639/14
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 Miercuri, 29 septembrie, 11:00                                                                                                                                

Hotărâri în cauzele T-341/18 Nec / Comisia Europeană, T-

342/18 Nichicon Corporation / Comisia Europeană, T-

343/18 Tokin / Comisia Europeană, T-344/18 Rubycon et 

Rubycon Holdings/ Comisia Europeană & T-363/18 

Nippon Chemi-Con Corporation / Comisia Europeană 

Concurență 

În această serie de hotărâri, o serie de companii contestă deciziile 

respective ale Comisiei referitoare la o procedură în temeiul articolului 

101 din TFUE și al articolului 53 din Acordul SEE și, în subsidiar, 

anularea sau reducerea amenzii aplicate. 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 29 septembrie, 11:00                                                                                                                                

Hotărâre în cauza T-528/20 Kočner / Europol 

Date cu caracter personal 

Acțiunea are ca obiect o cerere de reparare a prejudiciilor în aplicarea 

articolului 268 TFUE întemeiată pe răspunderea extracontractuală 

pentru prejudiciul cauzat domnului Kočner prin două fapte cauzatoare 

de prejudicii. Potrivit acestuia, primul fapt cauzator de prejudicii 

constă în prelucrarea de către Agenția Uniunii Europene pentru 

Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) a datelor cu caracter 

personal ale reclamantului fără aprobarea unei instanțe sau a unui 

organ administrativ independent, prin accesarea datelor din 

telefoanele mobile și prin extragerea acestora, precum și prin 

scurgerile de date care emană de la reclamant (faptul cauzator de 

prejudicii nr. 1).  

Al doilea fapt cauzator de prejudicii constă în pretinsa stabilire de 

către Europol a unui raport oficial în care a arătat că reclamantul se 

regăsește în așa-numitele „Liste cu membri ai mafiei” („Mafiánsky 

zoznamy”). 

Documente de referință 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-341/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-528/20
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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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