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 Marți, 29 martie 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-132/20 Getin Noble Bank 

Independența judecătorilor 

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 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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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 

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 

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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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 

 

 Marți, 5 aprilie 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-140/20 Commissioner of the 

Garda Síochána 

Telecomunicații – Prelucrarea datelor cu caracter personal – 

Confidențialitatea comunicațiilor 

În anul 2015, G. D. a fost condamnat la detențiunea pe viață 

pentru infracțiunea de omor. Pe parcursul procedurii de apel 

desfășurate în fața Irish Court of Appeal (Curtea de apel, Irlanda), 

acesta a contestat fără succes admisibilitatea anumitor probe 

incriminatorii bazate pe date de telefonie păstrate în conformitate 

cu legislația națională. 

În paralel cu procedura penală de apel, G. D. a introdus o acțiune 

civilă(14) în fața High Court (Înalta Curte, Irlanda), prin care 

contesta validitatea anumitor dispoziții din Legea din 2011, în 

temeiul cărora datele de telefonie menționate au fost păstrate și 

au putut fi accesate. 

Prin decizia din 6 decembrie 2018, High Court (Înalta Curte) a 

admis cererea formulată de G. D., prin care se solicita constatarea 

faptului că articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Legea din 2011 nu 

este conform cu articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2002/58, 

interpretat în lumina articolelor 7 și 8 și a articolului 52 alineatul 

(1) din cartă. 

Guvernul irlandez a atacat hotărârea respectivă la Supreme Court 

(Curtea Supremă, Irlanda), care adresează Curții următoarele 

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

„1)      Un regim general/universal de păstrare a datelor – inclusiv 

supus unor restricții stricte în materie de păstrare și de acces – 

este per se contrar dispozițiilor articolului 15 din Directiva 

[2002/58], astfel cum sunt interpretate în lumina cartei? 

2)  În aprecierea aspectului dacă trebuie constatată 

incompatibilitatea unei măsuri naționale instituite în temeiul 

Directivei [2006/24] și care prevede un regim general de păstrare 

a datelor (supus controalelor stricte necesare în materie de 

păstrare și/sau de acces) și, în special, în evaluarea 

proporționalității unui astfel de regim, o instanță națională este 

îndreptățită să țină cont de faptul că datele pot fi păstrate în mod 

legal de prestatori de servicii în scopuri comerciale proprii și că 

păstrarea poate fi necesară din motive de securitate națională, 

excluse din sfera dispozițiilor Directivei [2002/58]? 

3)      La evaluarea compatibilității unei măsuri naționale de acces 

la datele păstrate cu dreptul Uniunii Europene și, în special, cu 

carta, care sunt criteriile pe care instanța națională trebuie să le 

aplice atunci când examinează dacă un astfel de regim de acces 

asigură controlul prealabil și independent stabilit de Curtea de 

Justiție în jurisprudența sa? În acest context, o instanță națională 

poate, în cadrul unei astfel de evaluări, să țină cont de existența 

unui control jurisdicțional sau independent ex post? 

4)      În orice caz, o instanță națională este obligată să constate 

incompatibilitatea unei măsuri naționale cu dispozițiile articolului 

15 din Directiva [2002/58], în cazul în care măsura națională 

prevede un regim general de păstrare a datelor în scopul 

combaterii infracțiunilor grave și în cazul în care instanța 

națională a concluzionat, pe baza tuturor probelor disponibile, că 

o astfel de păstrare este în același timp esențială și strict necesară 

pentru realizarea obiectivului de combatere a infracțiunilor grave? 

5)      Dacă o instanță națională este obligată să concluzioneze că 

o măsură națională este incompatibilă cu dispozițiile articolului 

15 din Directiva [2002/58], astfel cum sunt interpretate în lumina 

cartei, ea este îndreptățită să limiteze efectele în timp ale unei 

asemenea declarații, dacă apreciază că a nu proceda astfel ar 

determina «haos și atingeri aduse interesului public» (potrivit 
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abordării urmate, de exemplu, în hotărârea R (National Council for 

Civil Liberties)/Secretary of State for Home Department and 

Secretary for Foreign Affairs [2018] EWHC 975, punctul 46)? 

6)      Unei instanțe naționale căreia i se solicită să constate 

incompatibilitatea legislației naționale cu articolul 15 din Directiva 

[2002/58] și/sau să nu aplice această legislație și/sau să constate 

că aplicarea unei astfel de reglementări a încălcat drepturile unui 

particular, în contextul unei proceduri inițiate pentru a permite o 

dezbatere cu privire la admisibilitatea probelor în cadrul unei 

proceduri penale sau de altă natură, i se poate permite să refuze 

această cerere în ceea ce privește datele păstrate potrivit 

dispoziției naționale adoptate în temeiul obligației prevăzute la 

articolul 288 TFUE de a transpune în mod fidel în dreptul național 

prevederile unei directive ori de a limita orice astfel de declarații 

la perioada ulterioară declarării nevalidității Directivei [2006/24] 

de către CJUE în Hotărârea din data de 8 aprilie 2014?” 

Documente de referință 

 

 Joi, 7 aprilie 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-561/20 United Airlines 

Transport aerian – Regulamentul (CE) nr. 261/2004 – Dreptul la 

compensație în cazul unei întârzieri prelungite a unui zbor 

Prezenta cerere de decizie preliminară este formulată în cadrul 

unui litigiu între, pe de o parte, doamna Q și doamna R, precum și 

domnul S, și United Airlines Inc. (Statele Unite), privind 

compensația pentru o întârziere prelungită a unui zbor cu 

legătură directă. 

Prin intermediul primei sale întrebări preliminare, care privește 

interpretarea articolului 3 alineatul (1) litera (a) și a articolului 7 

din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 privind compensarea 

pasagerilor care utilizează transportul aerian, instanța de trimitere 

solicită Curții să clarifice anumite aspecte ale aplicabilității acestui 

regulament în cadrul zborurilor cu legătură directă cu plecare de 

pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru, care includ o 

legătură pe un aeroport situat pe teritoriul unei țări terțe și care 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-140/20
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au ca destinație finală un alt aeroport din această țară terță. 

Prin intermediul celei de a doua întrebări preliminare formulate în 

subsidiar, instanța de trimitere ridică în fața Curții problema 

validității Regulamentului nr. 261/2004 în lumina dreptului 

internațional și, în special, a principiului suveranității complete și 

exclusive a unui stat asupra spațiului său aerian.  

Documente de referință 

 

 Joi, 7 aprilie 2022                                                                                                                                    

 Hotărâre în cauza C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini 

TVA – Locul prestării serviciilor 

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare vizează 

interpretarea articolului 44 din Directiva 2006/112/CE privind 

sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată (denumită în 

continuare „Directiva TVA”). 

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Berlin 

Chemie A. Menarini SRL și Administrația Fiscală pentru 

Contribuabili Mijlocii București – Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice București privind o cerere de anulare a unei 

decizii de impunere de stabilire a unui supliment fiscal pe 

valoarea adăugată (TVA) și o decizie privind obligațiile fiscale 

accesorii, precum și o cerere de rambursare a TVA suplimentară și 

obligații fiscale accesorii. 

Documente de referință 

 

 Joi, 7 aprilie 2022                                                                                                                                

 Concluzii în cauza C-460/20 Google 

Interpretarea Regulamentului GDPR 

Prin această cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare, 

Bundesgerischsthof (Curtea Federală de Justiție, Germania, 

adresează Curții două întrebări referitoare la interpretarea 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-561/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-333/20
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Regulamentului GDPR. 

Aceste întrebări au fost ridicate într-o acțiune introdusă de TU și 

RE împotriva Google LLC care urmărea, în primul rând, eliminarea 

anumitor link-uri afișate în căutările efectuate cu ajutorul 

motorului de căutare operat de Google, care se referă la articole 

ale unui terț publicat pe internet în care se identifică solicitanții și, 

în al doilea rând, încetarea afișării fotografiilor cu care unul dintre 

aceste articole este însoțit sub formă de „thumbnails”. 

Documente de referință 
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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 

temeiul Comunicării din 2002 privind clemența. 

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