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 Marți, 22 martie 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-117/20 bpost  

Principiul ne bis in idem – Sancțiune impusă de autoritatea 

națională de reglementare a serviciilor poștale 

Societatea bpost, prestatorul istoric de servicii poștale din Belgia, 

a fost sancționată succesiv de două autorități belgiene.  

În primul rând, autoritatea de reglementare națională în sectorul 

serviciilor poștale a concluzionat că sistemul de reduceri aplicat 

de bpost în anul 2010 era discriminatoriu în privința anumitor 

clienți ai bpost. Această decizie a fost anulată de instanța 

națională, în urma unei cereri de decizie preliminară adresate 

Curții. Situația în cauză nu a constituit o discriminare în temeiul 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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legislației sectoriale în sectorul serviciilor poștale.  

În al doilea rând, bpost a fost sancționată de către autoritatea 

națională de concurență (denumită în continuare „ANC”) pentru 

abuz de poziție dominantă ca urmare a aplicării aceluiași sistem 

de reduceri în perioada ianuarie 2010-iulie 2011. 

bpost contestă legalitatea celei de a doua proceduri, invocând 

principiul ne bis in idem. După două runde de control 

jurisdicțional, litigiul principal este din nou pendinte în fața Cour 

d’appel de Bruxelles (Curtea de Apel din Bruxelles, Belgia). 

Această instanță solicită în esență să se stabilească dacă 

legalitatea procedurii în fața ANC trebuie apreciată în lumina 

definiției idem dezvoltate în jurisprudența în materie de 

concurență, astfel cum a fost confirmată în Hotărârea Toshiba 

(C‑17/10), sau dacă aceasta trebuie examinată în temeiul clauzei 

privind restrângerea drepturilor și al criteriului stabilit în 

Hotărârile Menci, Garlsson și Di Puma – o serie de hotărâri 

pronunțate în aceeași zi (C‑524/15, C‑537/16, C‑596/16 și 

C‑597/16). 

Documente de referință 

 

 Marți, 22 martie 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-508/19 Prokurator Generalny  

Principiul independenței judecătorilor – Numire pe un post de 

judecător la Curtea Supremă de către Președintele Republicii la 

propunerea Consiliului Național al Magistraturii 

Prin intermediul cererii de decizie preliminară, Sąd Najwyższy 

(Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) (Curtea Supremă, Polonia, 

Camera pentru litigii de muncă și asigurări sociale) solicită 

interpretarea articolului 2 TUE, a articolului 4 alineatul (3) TUE, a 

articolului 6 alineatul (3) TUE și a articolului 19 alineatul (1) al 

doilea paragraf TUE, precum și a articolului 267 TFUE și a 

articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. 

Această cerere a fost formulată în contextul unui litigiu între M.F. 

(reclamantă), pe de o parte, și J.M. (pârât), pe de altă parte. M.F., 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-117/20
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având funcția de judecătoare, a introdus împotriva lui J.M. o 

acțiune în constatare, însoțită de o cerere de măsuri provizorii, 

prin care a solicitat să se constate că J.M. nu are calitatea de 

judecător la Curtea Supremă, întrucât nu a fost numit pe postul de 

judecător la Curtea Supremă în cadrul Camerei disciplinare. 

Documente de referință 

 

 Joi, 24 martie 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-433/20 Austro-Mechana 

Dreptul de autor și drepturile conexe – Servere deținute de terți și 

puse la dispoziția persoanelor fizice pentru uz personal – 

Furnizarea unui serviciu de cloud computing – Interpretarea 

noțiunii «pe orice suport» 

O persoană fizică care deține în mod legal material protejat de 

dreptul de autor are dreptul de a realiza o copie a acestui 

material, în scop exclusiv privat și în schimbul plății unei taxe, și 

de o salva pe un server comercial care folosește tehnici de cloud 

computing, și, în caz afirmativ, ce plată se datorează – eventual – 

titularului dreptului de autor?  

Aceasta este în esență problema ridicată în prezenta trimitere 

preliminară formulată de Oberlandesgericht Wien (Tribunalul 

Regional Superior din Viena, Austria) și depusă la grefa Curții de 

Justiție a Uniunii Europene. Cererea are ca obiect interpretarea 

articolului 5 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2001/29/CE 

privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și 

drepturilor conexe în societatea informațională. 

Trimiterea preliminară a fost formulată într‑un litigiu între 

Austro‑Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung 

mechanisch‑musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH 

(denumită în continuare „Austro‑Mechana”), o societate de 

gestiune colectivă a drepturilor de autor, pe de o parte, și Strato 

AG (denumită în continuare „Strato”), o societate cu sediul în 

Germania care furnizează un serviciu de stocare a datelor în 

cloud, pe de altă parte.  

Litigiul judecat de instanța de trimitere are ca obiect problema 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-508/19
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dacă compensația pentru exploatarea dreptului de reproducere 

este datorată de societatea Strato pentru capacitatea de stocare în 

cloud pe care o pune la dispoziția persoanelor fizice din Austria 

pentru uz personal. 

Prezenta cerere de decizie preliminară oferă Curții ocazia de a 

examina problema copierii realizate în mediul digital de persoane 

fizice pentru uz personal și, mai exact, a reproducerii sau a 

stocării în cloud a conținuturilor protejate de dreptul de autor. 

Documente de referință 

 

 Joi, 24 martie 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-533/20 Upfield Hungary 

Protecția consumatorilor – Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 – 

Informarea consumatorilor cu privire la produse alimentare – 

Mențiuni obligatorii – Lista ingredientelor 

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea 

Regulamentului (UE) nr. 1169/2011, care stabilește norme 

generale privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 

alimentare, coroborat cu Regulamentul (CE) nr. 1925/2006, care 

se referă la adaosul de vitamine, minerale și alte substanțe în 

produsele alimentare. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Upfield 

Hungary Kft., pe de o parte, și Somogy Megyei Kormányhivatal 

[Departamentul administrativ din Somogy, Ungaria], pe de altă 

parte, cu privire la o decizie prin care această autoritate a dispus 

ca Upfield să modifice etichetarea unui produs alimentar cu adaos 

de vitamine comercializat în Ungaria. 

Documente de referință 

 

 Marți, 29 martie 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-132/20 Getin Noble Bank 

Independența judecătorilor 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-433/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-533/20
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În prezenta cauză, instanța de trimitere se întreabă dacă 

împrejurările referitoare la prima numire în funcție a unui 

judecător într‑un stat membru, într‑o perioadă în care acest stat 

era încă guvernat de un regim nedemocratic și înainte de aderarea 

acestui stat la Uniunea Europeană, și menținerea în continuare a 

unui astfel de judecător în cadrul sistemului judiciar al acestui stat 

după căderea regimului comunist sunt de natură să pună la 

îndoială în prezent independența și imparțialitatea acestui 

judecător în sensul articolului 19 alineatul (1) TUE și al articolului 

47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.  

Această instanță extinde în esență aceeași întrebare și la numirile 

ulterioare de judecători în Polonia, sugerând că au existat și alte 

aspecte procedurale care ar fi putut avea un impact asupra acelor 

numiri.  

Documente de referință 

 

 Joi, 31 martie 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-472/20 Lombard Lízing 

Protecția consumatorilor - Clauze abuzive – Contracte de credit – 

Împrumut exprimat în valută rambursabil în moneda națională 

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare vizează 

interpretarea Directivei 93/13/CEE privind clauzele abuzive în 

contractele încheiate cu consumatorii. 

Această cerere a fost formulată în contextul unui litigiu între 

Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. (denumită în continuare 

„Lombard”) și PN cu privire la efectele juridice ale unei clauze 

contractuale referitoare la riscul valutar suportat de consumator 

în cazul unui contract de credit exprimat în valută străină dar 

rambursabil în valută națională. 

Documente de referință 

 

 Joi, 31 martie 2022                                                                                                                                

 Concluzii în cauza C-168/21 Procureur général près la 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-132/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-472/20
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cour d'appel d'Angers 

Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Mandat 

european de arestare - Condiția dublei incriminări 

În speță, un mandat european de arestare (MEA) a fost emis de 

autoritățile judiciare italiene în scopul executării unei condamnări 

referitoare, printre altele, la o singură infracțiune care pedepsește 

mai multe fapte ca alcătuind o singură acțiune penală.  

Curtea de Casație (Franța), instanța de trimitere, întreabă dacă 

autoritățile judiciare ale statului membru de executare, și anume 

Franța, pot refuza executarea prezentului MEA, în lumina 

articolului 2 alineatul (4) și a articolului 4 alineatul (1) din Decizia-

cadru 2002/584/JAI și articolului 49 alineatul (3) din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

Documente de referință 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-168/21
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 Miercuri, 30 martie 2022, 11.00 

Hotărâri în cauzele T-323/17 Martinair Holland, T-324/17 

SAS Cargo Group, T-325/17 KLM, T-336/17 Air Canada, T-

334/17 Cargolux Airlines, T-337/17 Air France–KLM, T-

338/17 Air France, T-340/17 Japan Airlines, T-341/17 

British Airways, T-342/17 Deutsche Lufthansa, T-343/17 

Cathay Pacific Airways, T-344/17 Latam Airlines Group & Lan 

Cargo, T-350/17 Singapore Airlines & Singapore Airlines 

Cargo 

 

Concurență 

La 9 noiembrie 2010, Comisia Europeană a adoptat o decizie 

împotriva mai multor întreprinderi active pe piața mărfurilor 

aeriene („transportatori”) care au participat la un cartel de fixare a 

prețurilor între decembrie 1999 și februarie 2006 și a impus 

amenzi în valoare totală de aproximativ 790 de milioane EUR. 

Comisia a constatat că transportatorii au încălcat anumite 

prevederi din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) și Acordul dintre 

Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind 

transportul aerian (CE-Elveția). . 

Lufthansa și două dintre filialele sale au solicitat imunitate în 
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temeiul Comunicării din 2002 privind clemența. 

Cartelul s-a referit la mai multe elemente ale prețului serviciilor 

prestate pe această piață, inclusiv introducerea unor suprataxe 

pentru combustibil și securitate, precum și refuzul de a acorda 

expeditorilor un comision pentru suprataxele încasate. 

Prin hotărârile din 16 decembrie 2015, Tribunalul Uniunii 

Europene a anulat această decizie pe motiv că anumite 

contradicții interne au adus atingere dreptului la apărare al 

societăților în cauză și au împiedicat-o să își exercite controlul. 

La 17 martie 2017, Comisia a adoptat o nouă decizie prin care 

corectează eroarea de procedură identificată de Tribunal și 

ajustează cuantumul anumitor amenzi aplicate transportatorilor. 

Transportatorii au formulat recurs la Tribunal, solicitând anularea 

deciziei sau reducerea amenzilor aplicate. 

Documente de referință 

 

 

 

 

 

  

     

 

Acest calendar constă într-o listă cu cele mai importante și / sau 

interesante cazuri 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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