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 Marți, 26 aprilie 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauzele C-368/20 Landespolizeidirektion 

Steiermark și C-369/20 Bezirkshauptmannschaft 

Leibnitz 

Codul frontierelor Schengen – Reintroducere temporară a 

controlului la frontierele interne – Reglementare națională care 

prevede mai multe perioade succesive de controale 

Articolul 3 alineatul (2) TUE prevede că Uniunea „oferă cetățenilor 

săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere 

interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a 

persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precum și 

prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen”. În 

prezentele cauze, Curtea este chemată în esență să se pronunțe 

cu privire la echilibrul, care reiese din această dispoziție, între 

libertatea cetățenilor Uniunii de a circula într‑un spațiu fără 

frontiere interne și menținerea securității acestui spațiu. 

Prezentele cauze privesc, mai concret, interpretarea, printre 

altele, a articolului 25 din Codul frontierelor Schengen. Această 

dispoziție constituie o excepție de la principiul general al acestui 

cod, potrivit căruia frontierele interne pot fi trecute fără a fi 

realizată o verificare la frontiere asupra persoanelor, indiferent de 

cetățenie.  

În această privință, alineatul (1) al acestui articol permite statelor 

membre, în circumstanțe excepționale în care se confruntă cu o 

amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității 

interne, să reintroducă temporar controlul la frontierele interne, în 

condițiile prevăzute de acesta. Alineatul (4) prima teză al 

articolului menționat prevede în această privință o durată maximă 

de șase luni pentru reintroducerea controlului. 

În prezentele cauze, Curtea este chemată în esență să răspundă la 

întrebarea dacă articolul 25 din Codul frontierelor Schengen se 

opune unei noi aplicări a alineatului (1) al acestuia în cazul în care 

un stat membru, la expirarea duratei de șase luni prevăzute la 

alineatul (4) al articolului menționat, încă se confruntă cu o 

amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității 

interne. 

Documente de referință 

 

  

 Marți, 26 aprilie 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-401/19 Polonia / Consiliu 

Drept de autor și drepturi conexe – Utilizarea conținutului protejat 

de către prestatorii de servicii online de partajare de conținut – 

Comunicare publică – Răspunderea acestor prestatori 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-368/20
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Prin prezenta acțiune, Republica Polonă solicită Curții, cu titlu 

principal, anularea articolului 17 alineatul (4) litera (b) și litera (c) 

in fine din Directiva (UE) 2019/790 privind dreptul de autor și 

drepturile conexe pe piața unică digitală și, cu titlu subsidiar, 

anularea acestui articol 17 în totalitate. 

Prin această acțiune se solicită Curții să examineze problema 

răspunderii suportate de prestatorii de servicii online de partajare 

atunci când conținuturile protejate prin drept de autor sau 

drepturi conexe sunt încărcate de utilizatorii acestor servicii. 

Această problematică a fost deja adusă în atenția Curții în cauzele 

conexate C‑682/18, YouTube, și C‑683/18, Cyando, din 

perspectiva cadrului constituit de Directiva 2000/31/CE privind 

anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în 

special ale comerțului electronic, pe piața internă și de Directiva 

2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului 

de autor și drepturilor conexe în societatea informațională. De 

această dată, este vorba despre examinarea articolului 17 din 

Directiva 2019/790, care prevede un nou regim de răspundere 

aplicabil prestatorilor de servicii online de partajare. 

Această dispoziție impune prestatorilor respectivi obligații de 

supraveghere a conținuturilor pe care utilizatorii serviciilor lor le 

publică online, pentru a preveni încărcarea operelor și a obiectelor 

protejate pe care titularii de drepturi nu doresc să le facă 

accesibile în cadrul acestor servicii. Această supraveghere 

preventivă va lua, în general, forma unei filtrări a conținuturilor 

respective, realizată cu ajutorul unor instrumente informatice. 

Or, această filtrare ridică probleme complexe, invocate de 

reclamantă, din perspectiva libertății de exprimare și de informare 

a utilizatorilor serviciilor de partajare, garantată la articolul 11 din 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii.  

Curtea va trebui să stabilească dacă și eventual în ce condiții o 

astfel de filtrare este compatibilă cu această libertate.  

Documente de referință 

 

 Miercuri, 27 aprilie 2022                                                                                                                                

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-401/19
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 Hotărâre în cauza C-674/20 Airbnb Ireland 

 Comerț electronic — Portal telematic de intermediere imobiliară 

— Legislație regională privind taxa pe unitățile de cazare turistice 

Prin această cerere de decizie preliminară, Curtea Constituțională 

din Belgia dorește să afle dacă Directiva 2000/31/CE privind 

comerțul electronic trebuie interpretată în sensul că o legislație 

națională care obligă furnizorii unui serviciu de intermediere care 

are ca obiect să pună în legătură, prin intermediul unei platforme 

electronice, în schimbul unei remunerații, potențiali locatari cu 

locatori profesioniști sau neprofesioniști care oferă servicii de 

cazare de scurtă durată, să comunice, la cererea scrisă a 

administrației fiscale și sub sancțiunea unei amenzi 

administrative, „datele operatorului și datele de contact ale 

unităților de cazare turistică, precum și numărul de nopți și de 

unități de cazare exploatate în cursul anului anterior”, în scopul 

identificării persoanelor obligate la plata unei taxe regionale pe 

unitățile de cazare turistică și pe veniturile lor impozabile, ține de 

„domeniul fiscal” și, prin urmare, trebuie considerată exclusă din 

domeniul de aplicare al acestei directive. 

Documente de referință 

 

 Joi, 28 aprilie 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-319/20 Meta Platforms Ireland 

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal – Dreptul la o cale de atac jurisdicțională 

efectivă – Reprezentarea persoanelor vizate de către o asociație 

fără scop lucrativ 

Prezenta cerere de decizie preliminară a fost formulată în cadrul 

unui litigiu între Bundesverband der Verbraucherzentralen und 

Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 

(Uniunea federală a organizațiilor și a asociațiilor de consumatori), 

pe de o parte, și Facebook Ireland Limited, al cărei sediu social se 

află în Irlanda, pe de altă parte.  

Uniunea federală reproșează acestei societăți încălcarea legislației 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-674/20


5 

 

germane privind protecția datelor cu caracter personal care 

constituie, în același timp, o practică comercială neloială, o 

încălcare a unei legi privind protecția consumatorilor și o încălcare 

a interdicției utilizării unor condiții generale nule. 

Această cerere invită în esență Curtea să interpreteze articolul 80 

alineatul (2) din Regulamentul 2016/679 pentru a stabili dacă 

această dispoziție se opune ca asociațiile pentru protecția 

intereselor consumatorilor să păstreze, după intrarea în vigoare a 

acestui regulament, calitatea procesuală activă pe care dreptul 

național le‑o acordă pentru a asigura încetarea comportamentelor 

care constituie în același timp o încălcare a drepturilor conferite 

de regulamentul menționat și o încălcare a unor norme având ca 

obiect protejarea drepturilor consumatorilor și combaterea 

practicilor comerciale neloiale. 

Documente de referință 

 

 Joi, 28 aprilie 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-237/20 Federatie Nederlandse 

Vakbeweging 

Transfer de întreprinderi – Menținerea drepturilor lucrătorilor – 

Derogare – Procedură de insolvență – «Pre‑pack» – Supraviețuirea 

întreprinderii 

Prezenta cerere de decizie preliminară, formulată de Hoge Raad 

der Nederlanden (Curtea Supremă a Țărilor de Jos), va permite 

Curții să se pronunțe din nou cu privire la problema raportului 

existent între procedura de „pre‑pack”, astfel cum a fost 

dezvoltată în Țările de Jos, și derogarea, prevăzută la articolul 5 

alineatul (1) din Directiva 2001/23/CE, de la menținerea 

drepturilor conferite de această directivă lucrătorilor în cazul 

transferului de întreprinderi, de unități sau de părți din acestea. 

În dreptul Țărilor de Jos, „pre‑pack”-ul este o procedură 

neprevăzută de lege, ci de origine și de aplicare jurisprudențiale, 

care are loc înainte de declararea falimentului debitorului și în 

cadrul căreia este pregătită vânzarea unei întreprinderi sau a unei 

părți din aceasta, care face parte din patrimoniul debitorului care 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-319/20
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urmează să fie lichidat, vânzare care, ulterior, se realizează 

imediat după declararea falimentului.  

Problema care se pune în prezenta cauză este dacă și în ce 

condiții această procedură intră în domeniul de aplicare al 

derogării menționate mai sus. 

Documente de referință 

 

 Joi, 28 aprilie 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-86/20 Vinařství U Kapličky  

Organizarea comună a piețelor produselor agricole – Vin 

Cererea de decizie preliminară a fost formulată în cadrul unui 

litigiu între Vinařství U Kapličky s.r.o., o societate cehă, pe de o 

parte, și Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední 

inspektorát (Inspectoratul central al Autorității Naționale de 

Control Agroalimentar, Republica Cehă, denumit în continuare 

„Inspectoratul central”), pe de altă parte, în legătură cu amenda 

aplicată acestei societăți ca urmare a punerii în circulație a unor 

loturi de vin provenite din Moldova, care au făcut obiectul unor 

practici oenologice neautorizate de dreptul Uniunii Europene. 

Această cerere se referă în esență la interpretarea Regulamentului 

(UE) nr. 1308/2013, precum și a Regulamentului (CE) nr. 

555/2008 și privește, pe de o parte, chestiunea relevanței 

documentelor, întocmite de un organism din țara terță din care 

provin loturile de vin menționate mai sus, care atestă 

conformitatea acestora cu practicile oenologice autorizate de 

dreptul Uniunii la momentul importului lor, în scopul examinării 

răspunderii unui comerciant de vin care nu respectă aceste 

practici oenologice și, pe de altă parte, chestiunea dacă dreptul 

Uniunii se opune unei reglementări naționale potrivit căreia o 

persoană poate fi exonerată de răspundere pentru punerea în 

circulație a unor loturi de vin importate dintr‑o țară terță și care 

au făcut obiectul unor practici oenologice neautorizate de dreptul 

Uniunii, în cazul în care autoritățile naționale nu sunt în măsură să 

răstoarne „prezumția de conformitate” a acestor loturi de vin cu 

practicile oenologice autorizate de dreptul Uniunii, conferită de 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-237/20
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documentul V I 1. 

Documente de referință 

 

 Joi, 28 aprilie 2022                                                                                                                                

 Concluzii în cauza C-677/20  IG Metall et ver.di 

Societate europeană formată prin conversie – Societate europeană 

de formă dualistă – Implicarea angajaților – Alegerea 

reprezentanților angajaților ca membri ai consiliului de 

supraveghere 

Directiva 2001/86/CE de completare a Statutului Societății 

Europene în ceea ce privește implicarea lucrătorilor (denumită în 

continuare „Directiva SE”) este rezultatul a peste 30 de ani de 

negocieri. Negocierile de mult timp s-au poticnit pe două puncte: 

structura dualistă sau monistă a companiei și implicarea a 

muncitorilor.  

Întrucât legislația germană prevede un scrutin specific pentru 

alegerea unui anumit număr de reprezentanți ai sindicatelor 

dintre reprezentanții lucrătorilor dintr-un consiliu de 

supraveghere al unei „Aktiengesellschaft” (societăți cu acțiuni), 

această specificitate face parte din elementele care trebuie 

păstrate în cazul transformării acestei „Aktiengesellschaft” 

(societate pe acțiuni) într-o SE sau poate face obiectul unor 

negocieri între organele competente ale societății care urmează a 

fi transformată și organismul special de negociere (care este 

instrumentul instituit prin directiva SE pentru elaborarea 

procedurilor de implicare a lucrătorilor în cadrul viitoarei SE)? 

Aceasta este, în principiu, întrebare la care trebuie să răspundă 

Curtea de Justiție. 

Documente de referință 

 

 Joi, 5 mai 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauzele C-451/19 Subdelegación del 

Gobierno en Toledo & C-532/19 Subdelegación del 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-86/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-677/20
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Gobierno en Toledo 

Cetățean al Uniunii care nu și‑a exercitat niciodată libertatea de 

circulație – Cerere de permis de ședere pentru un membru al 

familiei sale, resortisant al unei țări terțe 

Cererile de decizie preliminară adresate de Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla‑La Mancha (Curtea Superioară de Justiție din 

Castilla‑La Mancha, Spania) în prezentele cauze privesc 

interpretarea articolului 20 TFUE în ceea ce privește recunoașterea 

dreptului de ședere al resortisanților țărilor terțe care sunt 

membri de familie (fiul soției și, respectiv, soțul) ai unui cetățean 

spaniol care nu și‑a exercitat dreptul la liberă circulație, precum și 

eventuala obligație de a efectua o examinare concretă și 

individuală a aspectului dacă există o relație de dependență între 

membrii nucleului familial. 

Aceste cereri au fost formulate în cadrul unor litigii între 

Subdelegación del Gobierno en Toledo (Subdelegația Guvernului 

în Toledo, Spania), pe de o parte, și resortisanți ai unor țări terțe, 

pe de altă parte, în legătură cu respingerea de către subdelegație 

a cererilor de eliberare a unui permis de ședere în calitate de 

membri de familie ai unui cetățean al Uniunii.  

În susținerea pretențiilor lor, aceștia invocă un drept de ședere 

derivat întemeiat pe articolul 20 TFUE, precum și pe jurisprudența 

Curții privind statutul de cetățean al Uniunii. Prezentele cauze 

oferă Curții ocazia de a‑și clarifica jurisprudența cu privire la 

dreptul de ședere derivat care, în anumite împrejurări 

excepționale, trebuie recunoscut unui resortisant al unei țări terțe 

în temeiul acestei dispoziții. 

Documente de referință 

 

 Joi, 5 mai 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-179/21 Victorinox 

Protecția consumatorului – Contract încheiat la distanță între un 

consumator și un profesionist 

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare vizează 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-451/19
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interpretarea articolului 6 alineatul (1) litera (m) din Directiva 

2011/83/UE privind drepturile consumatorilor. 

Această cerere a fost formulată în contextul unui litigiu între 

absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG și societatea 

comercială GmbH cu privire la obligația, pentru prima, de a 

furniza clienților informații referitoare la garanția comercială 

oferită de terți cu privire la produsele pe care le oferă spre 

vânzare. 

Documente de referință 

 

 Joi, 5 mai 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-83/20 BPC Lux 2 și alții 

Directiva 2014/59/UE – Redresarea și rezoluția instituțiilor de 

credit și a firmelor de investiții 

Prezenta cerere de decizie preliminară, formulată de Supremo 

Tribunal Administrativo (Curtea Administrativă Supremă, 

Portugalia), are ca obiect interpretarea Directivei 2014/59/UE de 

instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor 

de credit și a firmelor de investiții, precum și a articolului 17 din 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care consacră 

protecția dreptului de proprietate. 

Cererea menționată se înscrie în cadrul unei acțiuni introduse în 

fața instanțelor administrative portugheze de mai mulți deținători 

de acțiuni și de obligațiuni subordonate ale Banco Espírito Santo 

(denumită în continuare „BES”), prin intermediul căreia se solicită 

anularea deciziei de rezoluție a BES adoptate de Banco de Portugal 

în anul 2014. 

Particularitatea prezentei cauze constă în împrejurarea că decizia 

menționată a fost adoptată în temeiul unei reglementări naționale 

privind rezoluția instituțiilor de credit care fusese introdusă în 

dreptul portughez cu mult înainte de adoptarea Directivei 

2014/59, dar care a fost modificată printr‑un act prin care s‑a 

transpus doar parțial această directivă, înainte de expirarea 

termenului de transpunere. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-179/21
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Având în vedere cele de mai sus, instanța de trimitere ridică 

problema compatibilității reglementării naționale în temeiul căreia 

a fost adoptată decizia de rezoluție a BES cu Directiva 2014/59 și 

cu articolul 17 din cartă, ca urmare a netranspunerii unei întregi 

serii de cerințe prevăzute de această directivă.  

Documente de referință 

 

 Joi, 5 mai 2022                                                                                                                                

 Concluzii în cauza C-700/20 London Steam-Ship 

Owners’ Mutual Insurance Association 

Recunoașterea unei hotărâri judecătorești pronunțate într-un alt 

stat membru 

Cu puțin mai puțin de două decenii în urmă, în noiembrie 2002, 

M/T Prestige („nava”), un petrolier cu o cocă simplă înregistrată în 

Bahamas, s-a spart în două secțiuni și s-a scufundat în largul 

coastei Galiției (Spania). 

La momentul respectiv, nava transporta 70 000 de tone de păcură 

grea, iar scurgerea de petrol rezultată a cauzat daune 

semnificative plajelor, orașelor și satelor de-a lungul coastei de 

nord a Spaniei și a coastei de vest a Franței.  

Scufundarea navei a generat o dispută îndelungată între 

asigurătorii săi și statul spaniol, urmărită prin două proceduri 

diferite în două state membre.  

Au rezultat două hotărâri: una pronunțată de Audiencia Provincial 

de La Coruña (Tribunalul Provincial, A Coruña, Spania), cealaltă 

pronunțată de Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor), 

Queen's Bench Division (Tribunalul Comercial, Regatul Unit).  

În cele din urmă, statul spaniol a solicitat ca hotărârea Audiencia 

Provincial de La Coruña (Tribunalul Provincial, A Coruña) să fie 

recunoscută de instanțele din Anglia și Țara Galilor.  

În ultimele zile ale perioadei de tranziție după retragerea 

Regatului Unit din Uniunea Europeană, Înalta Curte de Justiție 

(Anglia și Țara Galilor) a formulat o cerere de pronunțare a unei 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-83/20
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hotărâri preliminare pentru a solicita o interpretare de către Curte 

a articolului 1 alineatul (2) (d) și articolului 34 alineatele (1) și (3) 

din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 privind competența, 

recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și 

comercială. 

Documente de referință 

 

  

 

 

Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 Miercuri, 4 mai 2022, 11.00 

 Hotărâre în cauza T-718/20 Wizz Air Ungaria / 

Comisia Europeană 

 Concurență – Ajutor de Stat 

Pe 19 februarie 2020, România a notificat Comisiei Europene un 

plan de ajutor pentru TAROM, companie aeriană românească 

activă în principal în transportul național și internațional de 

pasageri, mărfuri și poștă.  

Măsura notificată a constat într-un împrumut pentru finanțarea 

nevoilor de lichiditate ale TAROM în valoare de aproximativ 

36.660.000 euro, rambursabil la sfârșitul unei perioade de șase 

luni cu posibilitate de rambursare parțială anticipată. 

Fără a deschide procedura formală de investigare prevăzută la 

articolul 108 alineatul (2) TFUE, Comisia a clasificat, prin decizia 

din 24 februarie 2020, măsura notificată drept ajutor de stat 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-700/20
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compatibil cu piața internă, în conformitate cu articolul 107 

alineatul (3) litera (c) din TFUE și cu liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor aflate în 

dificultate, altele decât instituțiile financiare. 

Compania aeriană Wizz Air Hungary Zrt. a introdus o acțiune în 

anulare împotriva acestei decizii. 

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 

Curtea. 
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