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 Joi, 9 decembrie 2021                                                                                                                                                                

Concluzii în cauza C-817/19 Ligue des droits humains 

Protecția datelor cu caracter personal 

Prezenta cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare, formulată 

de Cour constitutionnelle (Belgia), se referă la o acțiune în anulare 

parțială a unei legi naționale din 25 decembrie 2016 „privind 

prelucrarea datelor despre pasageri”, care transpune Directiva (UE) 

2016/681 privind utilizarea datelor de înregistrare a numelor 

pasagerilor (date PNR). 

Această lege obligă transportatorii internaționali de pasageri și 

operatorii de turism să transfere datele PNR într-o bază de date 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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gestionată de SPF Intérieur (Ministerul de Interne, Belgia). Obligația de 

transmitere a datelor se referă la pasagerii care călătoresc către, 

dinspre și prin teritoriul național și se aplică zborurilor internaționale, 

trenurilor internaționale de mare viteză, transportului internațional cu 

autocarul și transportului maritim. 

Potrivit Ligue des droits humains, această lege încalcă drepturile la 

respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal, 

garantate de Constituția belgiană și de Cartă. 

Curtea este chemată să interpreteze cu privire la valabilitatea Directivei 

(UE) 2016/681 din 27 aprilie 2016 „privind utilizarea datelor din fișa 

cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, detectarea, 

investigarea și urmărirea penală pentru infracțiuni de terorism și 

infracțiuni grave”, precum și Directiva 2004/82/CE din 29 aprilie 2004 

„privind obligația transportatorilor de a comunica datele pasagerilor”. 

Documente de referință 

 

 Joi, 9 decembrie 2021                                                                                                                                                                

Concluzii în cauza C-377/20 Servizio Elettrico Nazionale 

Concurență 

Această cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare, formulată de 

Consiglio di Stato (Consiliul de Stat, Italia), vizează interpretarea 

articolului 102 TFUE privind abuzul de poziție dominantă. 

Aceasta a fost formulată într-un litigiu între Enel SpA, Servizio Elettrico 

Nazionale SpA și Enel Energia SpA, două filiale aparținând grupului 

Enel, principalul producător și furnizor de energie electrică din Italia și 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autoritatea pentru 

concurență și piață, Italia, denumită în continuare „Autoritatea”), cu 

privire la utilizarea informațiilor sensibile din punct de vedere 

comercial în cadrul grupului Enel. 

Mai precis, Autoritatea acuză grupul Enel că a adoptat o strategie care 

vizează excluderea concurenților săi de pe piețele de vânzare a 

energiei electrice către clienți casnici și externi conectați la joasă 

tensiune, cu scopul de a evita o plecare masivă a clienților SEN. către 

furnizori terți. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-817/19
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Documente de referință 

 

 Marți, 14 decembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-490/20 Stolichna obshtina, rayon 

„Pancharevo“ 

Copilul unui cuplu căsătorit de același sex născut într‑un stat membru 

– Act de naștere eliberat de acest stat membru care desemnează două 

mame pentru copil, printre care o resortisantă a unui alt stat membru 

– Reglementare națională a acestui al doilea stat membru prin care nu 

se admite eliberarea unui act de naștere care să desemneze două 

mame 

Un stat membru trebuie să elibereze un act de naștere în care sunt 

înscrise două femei ca mame, dintre care una este resortisantă a 

acestui stat membru, ale unui copil născut în alt stat membru în care 

i‑a fost eliberat un asemenea act de naștere? Aceasta este în esență 

întrebarea adresată Curții de Administrativen sad Sofia‑grad 

(Tribunalul Administrativ din Sofia, Bulgaria) în prezenta procedură 

preliminară. 

Refuzul autorităților bulgare de a elibera un asemenea act de naștere 

este motivat în esență de faptul că dreptul bulgar nu permite înscrierea 

a două mame în calitate de părinți ai unui copil într‑un act de naștere. 

Această imposibilitate provine din faptul că, în Bulgaria, prevalează 

concepția familiei numite „tradițională” care constituie, potrivit 

indicațiilor instanței de trimitere, o valoare protejată cu titlu de 

identitate națională, în sensul articolului 4 alineatul (2) TUE. Dat fiind 

că acest lucru presupune că nu poate exista decât o singură mamă a 

unui copil, autoritățile bulgare consideră, așadar, necesară 

identificarea femeii care a născut copilul pentru a o înscrie numai pe 

ea în actul de naștere, informație pe care cuplul în cauză refuză să o 

dezvăluie. 

Eliberarea actului de naștere solicitat ar confirma nu numai, în fapt, 

cetățenia copilului în cauză, ci și statutul său de cetățean al Uniunii 

Europene. De aceasta depinde și posibilitatea reclamantei din litigiul 

principal și a soției sale de a fi considerate părinții fiicei lor în temeiul 

dreptului național al statului membru de origine al uneia dintre ele. În 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-377/20


4 

 

aceste condiții, instanța de trimitere a sesizat Curtea cu întrebarea 

dacă refuzul de a elibera un act de naștere bulgar prin care să se 

recunoască legăturile de rudenie stabilite în Spania este contrar 

articolului 21 alineatul (1) TFUE, precum și drepturilor fundamentale 

prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

(denumită în continuare „carta”), definite în special la articolul 7 și la 

articolul 24 alineatul (2) din cartă. 

Documente de referință 

 

 Joi, 16 decembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-203/20 AB 

Cooperare judiciară în materie penală – Mandat european de arestare – 

Decizia‑cadru 2002/584/JAI – Principiul ne bis in idem – Încetarea 

procesului ca urmare a unei amnistii – Revocarea 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, procesul penal care justifică acest 

mandat a fost, într‑o primă etapă, încetat ca urmare a unei amnistii și 

nu a fost redeschis decât după revocarea acestei amnistii. 

În prezent, problema care se ridică în esență este aceea dacă principiul 

ne bis in idem, enunțat la articolul 50 din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, se opune emiterii mandatului 

european de arestare. 

Documente de referință 

 

 Joi, 16 decembrie 2021                                                                                                                                                                

Concluzii în cauzele C-885/19 P Fiat Chrysler Finance 

Europe / Comisia Europeană & C-898/19 P Irlanda / 

Comisia Europeană 

Hotărâri fiscale 

Fiat Chrysler Finance Europe face apel la hotărârea Tribunalului din 24 

septembrie 2019 (a se vedea CP 118/19) care a menținut Decizia (UE) 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-562/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-203/20
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190118en.pdf
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2016/2326 a Comisiei privind măsura de ajutor acordată de 

Luxemburg Fiat Chrysler Finance Europe. 

La 3 septembrie 2012, autoritățile fiscale luxemburgheze au emis o 

decizie fiscală în favoarea Fiat Chrysler Finance Europe (denumită în 

continuare „FFT”), o întreprindere din grupul Fiat care a furnizat servicii 

de trezorerie și finanțare companiilor din grup stabilite în Europa. 

Decizia fiscală în litigiu a aprobat o metodă de determinare a 

remunerației FFT pentru aceste servicii, care i-a permis lui FFT să-și 

determine anual profitul impozabil pentru impozitul pe profit în Marele 

Ducat al Luxemburgului. 

În 2015, Comisia a concluzionat că decizia fiscală constituia ajutor de 

stat în temeiul articolului 107 TFUE și că era un ajutor de funcționare 

incompatibil cu piața internă. De asemenea, a reținut că Marele Ducat 

al Luxemburgului nu i-a notificat propunerea de decizie fiscală și nu a 

respectat obligația de suspendare. Comisia a constatat că Marele Ducat 

al Luxemburgului era obligat să recupereze ajutorul ilegal și 

incompatibil de la FFT. 

Marele Ducat al Luxemburgului și FFT au introdus fiecare în fața 

Tribunalului o acțiune în anularea deciziei Comisiei. Tribunalul a 

respins acțiunile și a confirmat validitatea deciziei Comisiei. 

Documente de referință 

 

 Joi, 16 decembrie 2021                                                                                                                                                                

Concluzii în cauzele C-562/21 & C-563/21 PPU Openbaar 

Ministerie  

Cooperare polițienească și judiciară în materie penală - mandat 

european de arestare 

C-562/21 PPU 

Prezenta cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare, formulată 

de Rechtbank Amsterdam (Tribunalul Amsterdam), se referă la 

examinarea și executarea unui mandat european de arestare (denumit 

în continuare „MEA”). MEA a fost emis de o autoritate judiciară 

poloneză la 6 aprilie 2021 în scopul executării unei pedepse privative 

de libertate de doi ani. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-885/19
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Potrivit instanței de trimitere, deficiențele sistemice sau generalizate 

referitoare la independența sistemului judiciar în statul membru 

emitent constituie o încălcare a esenței dreptului fundamental la un 

proces echitabil garantat de articolul 47 alineatul (2) din cartă, și 

anume, un adevărat riscul încălcării dreptului la un tribunal 

independent. 

În acest context, instanța de trimitere urmărește să stabilească ce 

criteriu ar trebui să aplice o autoritate judiciară de executare atunci 

când examinează dacă, în statul membru emitent, procesul care a 

condus la condamnare s-a desfășurat cu încălcarea dreptului la o 

instanță instituit anterior de lege, atunci când nu a existat nicio cale de 

atac efectivă în statul membru respectiv pentru vreo încălcare a acestui 

drept? 

 

C-563/21 PPU 

Această cauză se referă la examinarea a șase mandate europene de 

arestare (MEA), care au fost emise de autoritățile judiciare poloneze 

împotriva unui cetățean polonez. Tribunalul districtual din Amsterdam 

(denumit în continuare „instanța de trimitere”) trebuie să decidă cu 

privire la executarea acestor MEA. 

Instanța de trimitere urmărește să stabilească ce criteriu trebuie să 

aplice pentru a aprecia dacă există un risc al dreptului la un tribunal 

instituit anterior de lege, în cazul în care persoana în cauză va fi 

judecată în fața unei instanțe neînființate anterior de lege și în cazul în 

care persoana căutată urmărind să-i conteste predarea nu poate stabili 

componenţa instanţelor în faţa cărora va fi judecat? 

Documente de referință 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-562/21


7 

 

 

Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 Miercuri, 8 decembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza T- 127/19 Dyson 

Legi care guvernează instituțiile 

Dyson Ltd, împreună cu ceilalți reclamanți, care fac parte din același 

grup, produc aspiratoare fără sac. Prin hotărârea din 8 noiembrie 

2017, Tribunalul a anulat Regulamentul nr. 665/2013 privind 

etichetarea energetică a aspiratoarelor. 

Prin acțiunea lor, Dyson Ltd și ceilalți reclamanți solicită repararea 

prejudiciului (pe care îl estimează la suma de 176 100 000 EUR) pe 

care pretind că l-au suferit ca urmare a nelegalității Regulamentului nr. 

665/2013. 

Documente de referință 
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