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 Marți, 26 octombrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-109/20 PL Holdings 

Acordul de investiții din 1987 încheiat între Polonia, Luxemburg și 

Belgia – Dispoziție care permite unui investitor al unei părți 

contractante să sesizeze un tribunal arbitral în caz de litigiu cu cealaltă 

parte contractantă – Inaplicabilitate a acestei clauze arbitrale 

În Hotărârea Achmea (C‑284/16, 6 martie 2018), Curtea a statuat că 

clauzele arbitrale de care beneficiază investitorii în contractele de 

investiții încheiate între statele membre sunt incompatibile cu 

articolele 267 și 344 TFUE și, așadar, nu își găsesc aplicabilitatea.  

Care sunt însă consecințele faptului că un stat membru nu invocă 

inaplicabilitatea clauzei arbitrale înainte de adoptarea hotărârii 

arbitrale?  

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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O instanță suedeză a dedus de aici, în contextul examinării validității 

hotărârii arbitrale, că, prin înfățișarea fără obiecții în procedura de 

arbitraj, statul membru respectiv ar fi încheiat ad‑hoc o convenție de 

arbitraj privind litigiul în cauză.  

Högsta domstolen (Curtea Supremă, Suedia) are totuși îndoieli în ceea 

ce privește compatibilitatea acestei abordări cu hotărârea menționată 

și, prin urmare, solicită Curții să se pronunțe. 

Documente de referință 

 

 Joi, 28 octombrie 2021                                                                                                                                                                

Concluzii în cauza C-267/20 Volvo și DAF Trucks 

Acțiuni în despăgubiri în temeiul legislației naționale pentru încălcarea 

dispozițiilor legii concurenței din statele membre ale Uniunii Europene 

Prezenta cauză rezultă din cererile de pronunțare a unei hotărâri 

preliminare trimise Curții de instanțele naționale cu privire la 

interpretarea Directivei 2014/104/UE, referitoare la acțiuni în 

despăgubiri pentru încălcarea dispozițiilor legii concurenței. 

Această cerere de decizie preliminară se referă la interpretarea 

articolului 101 din TFUE și a articolelor 10, 17 și a articolului 22 

alineatul (2) din Directiva 2014/104. 

Această cerere a fost prezentată în contextul unui litigiu între AB Volvo 

și DAF Trucks (denumite în continuare „inculpații”) și RM (denumit în 

continuare „reclamantul”) cu privire la o acțiune în despăgubiri 

introdusă de acesta din urmă cu scopul de a compensa daunele 

rezultate dintr-o încălcare a articolului 101 din TFUE, constatată de 

Comisia Europeană, care ar fi fost comisă de o serie de companii, 

inclusiv de inculpați. 

Prezenta cauză va determina Curtea să se pronunțe pentru prima dată 

cu privire la anumite dispoziții ale Directivei 2014/104, în special 

articolul 17 din aceasta, și îi va permite, de asemenea, să își clarifice 

domeniul de aplicare ratione temporis, sarcină asumată pentru prima 

dată în cazurile Cogeco (C 637/17) și Skanska (C 724/17).  

Documente de referință 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-109/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-267/20
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 Joi, 28 octombrie 2021                                                                                                                                                                 

Hotărâre în cauza C-909/19 Unitatea Administrativ 

Teritorială D.  

Directiva 2003/88 / CE - Organizarea timpului de lucru - Noțiunile de 

„timp de lucru” și „perioadă de odihnă” - Formare profesională 

obligatorie urmată la inițiativa angajatorului 

BX este angajat de administrația municipiului D. în serviciul voluntar 

pentru situații de urgență. Postul menționat în contractul său de 

muncă este cel de „șef al secției de prevenire (pompier) 541101, în 

conformitate cu clasificarea profesiilor din România”. BX lucrează cu 

normă întreagă, 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. 

Pentru a obține o opinie formală de la Inspectoratul departamentului 

competent ca o condiție necesară pentru organizarea și exercitarea 

activității de serviciu public în cauză, BX a fost instruit de angajator să 

urmeze 160 de ore de formare profesională. Această instruire s-a 

desfășurat în lunile martie și aprilie 2017, în cadrul unui contract de 

formare profesională semnat de administrația municipiului D. cu o 

companie de formare profesională, contract în care BX părea a fi 

beneficiarul final. Pregătirea menționată a avut loc la sediul companiei 

menționate, de la 15 la 20 pm de luni până vineri, de la 13:00 la 18:00 

sâmbătă și de la 13:00 la 19:00 duminică. În cele din urmă, din orele 

de instruire luate de BX, 124 au avut loc în afara programului său 

normal de lucru. 

BX a introdus o acțiune împotriva administrației municipiului D. în fața 

Tribunalului Vaslui pentru a obține, ordonarea acestuia din urmă să-i 

plătească cele 124 de ore ca ore suplimentare. 

În urma respingerii cererii sale, BX a făcut recurs la Curtea de Apel Iași 

care a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene în această cauză. 

Documente de referință 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-909/19
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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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