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Curtea de Justiție 
 

 

 

Joi, 5 mai 2022                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauzele C-451/19 Subdelegación del Gobierno en Toledo & C-532/19 

Subdelegación del 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 

 

 

 

https://twitter.com/EUCourtPress
https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-451/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-451/19
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.cjeu
https://itunes.apple.com/us/app/cvria/id1099088434?ls=1&mt=8
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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 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. 

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 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-179/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-179/21
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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 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 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-83/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-83/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-700/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-700/20
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Joi, 12 mai 2022                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-426/20 Luso Temp 

 

Muncă prin agent de muncă temporară – Dreptul la concediu plătit 

 

Principiul egalității de tratament consacrat de Directiva 2008/104 privind munca prin 

agent de muncă temporară se opune unei dispoziții naționale care permite unei 

întreprinderi care utilizează lucrători temporari să plătească, la momentul încetării 

raportului de muncă, indemnizații pentru concediul neefectuat într‑un cuantum mai 

mic decât cel la care ar avea dreptul lucrătorii angajați în mod direct de aceeași 

întreprindere utilizatoare?  

Aceasta este esența cererii de decizie preliminară adresate Curții de instanța națională 

portugheză în cadrul unui drept intern care reglementează printr‑o dispoziție specială 

drepturile de care beneficiază lucrătorii temporari la încetarea raportului de muncă. 

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 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 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-426/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-426/20
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financiare. 

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

acestei decizii. 

Documente de referință 

 

 

Miercuri, 11 mai 2022, 11.00 

 

Hotărâre în cauza T-913/16 Fininvest et Berlusconi / BCE 

 

Politică economică 

 

În 2015, holdingul financiar Mediolanum a fost absorbit de filiala sa, Banca 

Mediolanum. Având în vedere participația sa în capitalul social al Mediolanum, 

Fininvest, o societate holding de drept italian, deținută majoritar de domnul Silvio 

Berlusconi, a devenit deținătoarea unei participații în capitalul Băncii Mediolanum. 

Concret, această operațiune de fuziune prin absorbție a constat într-un schimb de 

acțiuni prin care Fininvest a achiziționat în mod legal acțiuni la respectiva instituție de 

credit. 

Anterior, în 2014, Banca d'Italia (Banca Italiei) a hotărât, pe de o parte, să dispună 

suspendarea drepturilor de vot ale reclamanților în Mediolanum și cedarea acțiunilor 

acestora la aceasta depășind 9,99% și, pe de o parte, pe de altă parte, să le respingă 

cererea de autorizare de a deține o participație calificată la acea instituție, pe motiv că 

domnul Berlusconi nu a mai îndeplinit cerința bunei onoare din cauza condamnării 

sale pentru fraudă fiscală în 2013. Această decizie a fost anulată prin hotărârea 

Consiglio di Stato (Consiliul de Stat, Italia) din 3 martie 2016. 

În urma absorbției Mediolanum de către Banca Mediolanum și a hotărârii Consiliului 

de Stat din 3 martie 2016, Banca Italiei și Banca Centrală Europeană (BCE) au deschis o 

nouă procedură pentru a evalua achiziționarea unei participații calificate de către 

reclamanți la Banca Mediolanum. 

La sfârșitul acestei proceduri, BCE, după ce a primit o propunere din partea Băncii 

Italiei în această privință, a luat o decizie prin care a refuzat autorizarea achiziției unei 

participații calificate la respectiva instituție de credit. Unul dintre motivele invocate 

pentru decizia a fost că domnul Berlusconi nu îndeplinea cerința de bună reputație 

aplicabilă deținătorilor de participații calificate. 

Fininvest a solicitat anularea deciziei BCE. 

Documente de referință 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-718/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-718/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-913/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-913/16
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Miercuri, 11 mai 2022, 11.00 

 

Hotărâre în cauza T-151/20 Republica Cehă / Comisia Europeană 

 

Lege care reglementează instituțiile 

 

În noiembrie 2007, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a efectuat o misiune 

de inspecție în Laos, la care a participat un reprezentant al autorităților vamale cehe. 

Ancheta a vizat verificări ale importului de brichete de buzunar din Laos în diferite țări 

ale UE între 2004 și 2007. Potrivit raportului de sfârșit de misiune, Baide Lighter 

Industry (LAO) Co, Ltd (denumită în continuare „BAIDE”) a importat brichete de 

buzunar originare din China dar prezentate la vamă ca originare din Laos, evitându-se 

astfel taxa antidumping aplicabilă brichetelor de buzunar de origine chineză. 

Pe baza constatărilor acestui raport, care a inclus 28 de cazuri de importuri de către 

BAIDE de brichete de buzunar în Republica Cehă, realizate și puse în liberă circulație 

între anii 2005 și 2007, birourile vamale cehe competente au luat măsuri pentru 

efectuarea ajustării fiscale. și recuperare în aceste cazuri. 

Prin scrisoarea din 20 ianuarie 2015, Comisia Europeană a informat Republica Cehă, ca 

răspuns la cererea sa de a fi scutită de obligația de a pune la dispoziție sumele 

corespunzătoare taxelor stabilite care erau irecuperabile, că sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute la articolul 17 alineatul (2). ) din Regulamentul nr. 1150/2000 nu au fost 

îndeplinite în niciuna dintre cauzele în cauză. Comisia a invitat autoritățile cehe să 

adopte, într-un termen specificat, măsurile necesare pentru a-și credita contul cu 

suma de 53 976 340 CZK. 

După achitarea a 75 % din această sumă în contul Comisiei (denumită în continuare 

„suma în litigiu”), Republica Cehă a introdus o acțiune în fața Tribunalului prin care a 

solicitat obligarea Comisiei să îi ramburseze suma în litigiu pe motiv de îmbogățire fără 

justă cauză a Uniunea. 

Documente de referință 

 

 

Miercuri, 11 mai 2022, 11.00 

 

Hotărâre în cauza T-577/20 Ryanair / Comisia Europeană 

 

Ajutor de Stat 

 

La 25 septembrie 2019, compania aeriană Condor Flugdienst GmbH, care furnizează 

servicii de transport aerian în principal operatorilor de turism din mai multe 

aeroporturi germane, a depus o procedură de insolvență din cauza lichidării filialei sale 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-151/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-151/20
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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. 

deținute integral Thomas Cook Group plc. 

În aceeași zi, Republica Federală Germania a notificat Comisiei Europene o măsură de 

ajutor de salvare pentru Condor, limitată la o perioadă de șase luni. Ajutorul notificat a 

avut drept scop menținerea transportului aerian ordonat și limitarea consecințelor 

negative pentru Condor, pasagerii și personalul acestuia, cauzate de lichidarea 

societății-mamă, permițându-i să își continue activitățile până când ajunge la un acord 

cu creditorii săi și, dacă este necesar, se vinde. 

Fără a iniția procedura oficială de investigare prevăzută la articolul 108 alineatul (2) 

TFUE, Comisia, prin decizia din 14 octombrie 2019, a clasificat măsura notificată drept 

ajutor de stat compatibil cu piața internă în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) 

din TFUE și al Orientări privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea 

firmelor aflate în dificultate, altele decât instituțiile financiare. 

Ryanair DAC a introdus o acțiune în anularea acestei decizii. 

Documente de referință 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-577/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-577/20
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