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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 

 

 

Joi, 12 mai 2022                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-644/20 W. J. 

 

Reședința obișnuită a creditorului 

 

A. P. și W. J. sunt cetățeni polonezi, care locuiesc în Regatul Unit cel puțin din 2012. 

Aceștia i-au născut pe L. J. și J. J. în iunie 2015 și mai 2017 în Regatul Unit. Acești doi 

copii au naționalități poloneză și britanică.  

În 2017, A. P. a călătorit în Polonia luându-și copiii cu ea. A. P. l-a informat pe W. J. de 

intenția sa de a rămâne definitiv în Polonia cu copiii, lucru pe care W. J. l-a refuzat.  

https://twitter.com/EUCourtPress
https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-426/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-426/20
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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La 7 noiembrie 2018, copiii, reprezentați de A. P., au introdus în fața unei instanțe 

poloneze o cerere de plată a pensiei de întreținere lunară împotriva lui W. J. Această 

instanță a dispus ca acesta din urmă să plătească fiecăruia dintre copii întreținere 

lunară, în conformitate cu legislația poloneză.   

W. J. a făcut recurs la Tribunalul Regional din Poznan (Polonia). Între timp, Tribunalul 

Regional Poznan, prin ordonanța din 24 mai 2019, a dispus ca A. P. să predea copiii lui 

W. J. cel târziu la 26 iunie 2019, constatând că copiii au fost deținuți ilegal în Polonia și 

că locuința lor obișnuită e în Regatul Unit. A. P. nu a predat însă copiii lui W. J. în 

termenul acordat.  

Tribunalul Regional din Poznan, sesizat în recurs de W. J, întrabă Curtea de Justiție cu 

privire la stabilirea legii aplicabile obligației de întreținere în cauză.  

Documente de referință 

 

 

 

 

Joi, 12 mai 2022                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-377/20 Servizio Elettrico Nazionale 

 

Concurență – Poziție dominantă – Deschidere către concurență a pieței vânzării 

de energie electrică – Utilizare de informații sensibile din punct de vedere 

comercial în cadrul unui grup de întreprinderi dominant 

 

Prezenta cerere de decizie preliminară ridică un număr considerabil de întrebări 

referitoare la interpretarea și la aplicarea articolului 102 TFUE în ceea ce privește 

practicile de excludere abuzive ale întreprinderilor dominante. 

În speță, comportamentul în discuție în litigiul principal, examinat de Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato (denumită în continuare „AGCM”), se înscrie în 

contextul deschiderii pieței furnizării de energie electrică în Italia și ia forma unei 

pretinse strategii puse în aplicare de trei societăți din grupul ENEL SpA (operatorul 

tradițional) care urmărește în esență să facă mai dificilă intrarea concurenților pe piața 

liberalizată.  

Mai precis, această strategie ar fi constat în utilizarea discriminatorie a unor date 

referitoare la clientela de pe piața protejată, care, înainte de liberalizare, erau 

disponibile pentru Servizio elettrico Nazionale SpA (denumită în continuare „SEN”), una 

dintre societățile grupului ENEL, în calitatea sa de operator al acestei piețe.  

Obiectivul urmărit ar fi fost acela de a utiliza datele în cauză pentru a lansa oferte 

comerciale către clientela pieței menționate în scopul tranzitării acestei clientele în 

cadrul grupului ENEL, și anume de la SEN către filiala grupului activă pe piața liberă, și 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-644/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-644/20
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anume Enel Energia SpA (denumită în continuare „EE”).  

Acest fapt ar fi permis evitarea plecării masive a clientelei respective către furnizori 

terți, în perspectiva eliminării pieței protejate. 

În acest context, instanța de trimitere solicită Curții să precizeze anumite aspecte ale 

noțiunii de „folosire abuzivă”, în sensul articolului 102 TFUE, și anume: 

– elementele constitutive ale unui comportament abuziv care permit trasarea unei linii 

de demarcație între practicile care țin de concurența numită „normală” și a celor care 

țin de concurența „denaturată”; 

– pe un plan mai filozofic, interesele protejate la articolul 102 TFUE pentru a determina 

elementele de probă care trebuie luate în considerare la aprecierea existenței unui 

comportament abuziv; 

– admisibilitatea și relevanța probelor prezentate ex post de întreprinderile dominante 

care demonstrează lipsa efectelor reale ale unui comportament pretins abuziv în 

scopul contestării capacității acestui comportament de a produce efecte de 

restrângere a concurenței și 

– relevanța intenției de restrângere a concurenței în aprecierea caracterului abuziv al 

unui comportament. 

Documente de referință 

 

 

Marți, 17 mai 2022                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâri în cauzele C-600/19 Ibercaja Banco, C-693/19 SPV Project 1503, C-831/19 

Banco di Desio e della Brianza, C-725/19 Impuls Leasing România, C-869/19 

Unicaja Banco 

 

Clauze abuzive în contractele cu consumatorii 

 

Cinci cereri de hotărâri preliminare au fost adresate Curții de Justiție din partea 

instanțelor din Spania (Ibercaja Banco, C 600/19 și Unicaja Banco, C 869/19), Italia (SPV 

Project 1503, C 693/19 și C 831). /19) și România (Impuls Leasing România, C 725/19), 

toate referitoare la interpretarea Directivei privind privind clauzele neloiale din 

contracte. 

Aceste trimiteri de hotărâre preliminară sunt formulate în contextul diferitelor tipuri 

de proceduri. 

Astfel, trimiterea în dosarul Ibercaja Banco se referă la o procedură de executare 

ipotecară în care consumatorul nu a formulat nicio obiecție și dreptul de proprietate 

asupra bunului ipotecat a fost deja transferat unui terț. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-377/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-377/20
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În cauza Unicaja Banco, cererea este introdusă într-o procedură de recurs în urma 

Hotărârii Gutiérrez Naranjo și alții. 

Cererile din cauzele conexate SPV Project 1503 se referă la proceduri de executare 

întemeiate pe titluri executorii devenite autoritate de lucru judecat. 

În fine, aplicarea în cazul Impuls Leasing România se face în contextul unei proceduri 

de executare silită în baza unui contract de leasing executoriu. 

Documente de referință 

 

 

Joi, 19 mai 2022                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-33/21 INAIL & INPS 

 

Securitatea socială pentru lucrătorii migranți 

 

În urma unei inspecții, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a considerat că 

cei 219 de angajați Ryanair staționați pe aeroportul Orio al Serio (Bergamo, Italia) 

desfășurau o activitate ca persoană salariată pe teritoriul italian și ar trebui, în 

conformitate cu legislația italiană și Regulamentul nr. 1408/71, să fie asigurate la INPS 

pentru perioada cuprinsă între iunie 2006 și februarie 2010. 

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a considerat, 

de asemenea, că, în temeiul dreptului italian, aceiași angajați ar trebui, pentru 

perioada 25 ianuarie 2008 - 25 ianuarie 2013, să fie asigurați la INAIL pentru riscurile 

legate de lucruri aeriene, deoarece erau angajați la baza de operațiuni a Ryanair 

situată pe aeroportul Orio al Serio. 

Prin urmare, INPS și INAIL au pretins de la Ryanair plata contribuțiilor de asigurări 

sociale pentru aceste perioade, pe care aceasta din urmă le-a contestat în fața 

instanțelor italiene. 

Instanța de apel italiană a examinat certificatele E101, eliberate de instituția irlandeză 

competentă, prin care se atestă că legislația irlandeză privind securitatea socială era 

aplicabilă angajaților la care se face referire. Cu toate acestea, aceste certificate nu au 

acoperit toți cei 219 de angajați Ryanair staționați pe aeroportul Orio al Serio pe 

parcursul întregii perioade în cauză. A concluzionat că, pentru acei salariați pentru care 

nu s-a dovedit existența unui certificat E101, a fost necesar să se determine legislația 

aplicabilă în materie de securitate socială. Întrucât instanța a constatat că legislația 

italiană în materie de securitate socială nu era aplicabilă, INPS și INAIL au făcut recurs 

la Corte suprema di cassazione (Curtea de Casație, Italia). 

Acesta din urmă a adresat Curții o întrebare pentru a afla care este legislația privind 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-725/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-725/19
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securitatea socială aplicabilă, în conformitate cu dispozițiile relevante din 

Regulamentul nr. 1408/71 și Regulamentul nr. 883/2004, echipajului de zbor al unei 

companii aeriene stabilite într-un stat membru, care nu sunt acoperiți de certificatele 

E101 și care își desfășoară activitatea zilnică pentru o perioadă de 45 de minute într-o 

bază de „cameră pentru echipaj” disponibilă acelei companii aeriene pe teritoriul altui 

stat membru în care își are reședința echipajul de comandă, iar restul la bordul 

aeronavelor acelei companii aeriene. 

Documente de referință 

 

 

Joi, 19 mai 2022                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-569/20 Spetsializirana prokuratura 

 

Proceduri penale 

 

În Bulgaria au fost inițiate proceduri penale împotriva IR sub acuzația de participare la 

un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni fiscale, care implică 

pedepse privative de libertate. I-a fost transmis personal un prim rechizitoriu, iar IR i-a 

oferit o adresă la care putea fi contactat. Cu toate acestea, la începutul fazei judiciare a 

procesului, acesta nu a putut fi găsit acolo, astfel că Spetsializiran nakazatelen sad 

(Tribunalul Penal Specializat), denumită în continuare „instanța de trimitere”, nu a 

putut să-l cheme la ședință. 

Mai mult, avocatul desemnat de instanță nu îl contactase. În plus, rechizitoriul care îi 

fusese comunicat lui IR a fost declarat nul și procedura a fost închisă. După ce a fost 

emis un nou rechizitoriu și s-au redeschis procedurile, IR a fost din nou căutat, dar nu 

a putut fi localizat. Instanța de trimitere a concluzionat în cele din urmă că IR a fugit și 

că, în aceste împrejurări, cauza ar putea fi judecată în lipsa acestuia. 

Cu toate acestea, pentru a se asigura că persoana în cauză este informată în mod 

corespunzător cu privire la garanțiile procedurale de care dispune, instanța de 

trimitere se întreabă care dintre situațiile prevăzute de Directiva 2016/343 intră în 

sfera de aplicare a situației IR care, după ce a fost a sesizat primul rechizitoriu și 

înainte de începerea fazei judiciare a procesului penal, a fugit. 

Documente de referință 

 

 

 

 

Tribunalul 
 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce un recurs în fața Curții de Justiție 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-33/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-33/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-569/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-569/20


 

Newsletter  
Săptămânile 20-21: 9 mai 2021 – 20 mai 2021 

 6

 

 

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 

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 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-718/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-718/20
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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 

 

 

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 

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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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 

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 

 

Miercuri, 18 mai 2022, 11.00 

 

Hotărâre în cauza T-609/19 Canon / Comisia Europeană 

 

Concurență 

 

În 2016, Canon Inc., o companie multinațională japoneză specializată în fabricarea de 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-151/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-151/20
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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produse optice și de imagistică, a preluat Toshiba Medical Systems Corporation 

(TMSC), o subsidiară deținută în totalitate de Toshiba Corporation. 

Această achiziție a fost realizată în două etape, printr-un vehicul de securitizare (MS 

Holding) creat special în acest scop. În prima etapă, la 17 martie 2016, MS Holding a 

achiziționat anumite acțiuni cu drept de vot la TMSC pentru aproximativ 800 EUR, în 

timp ce Canon Inc., în contrapartidă pentru plata prețului integral convenit pentru 

achiziționarea TMSC (aproximativ 5.280.000.000 EUR), a achiziționat opțiuni de apel 

pentru toate acțiunile cu drept de vot rămase din TMSC. În plus, Canon Inc. a 

achiziționat acțiunea fără drept de vot din TMSC pentru aproximativ 40 EUR. 

Într-o a doua etapă, la 19 decembrie 2016, după ce Comisia a autorizat concentrarea, 

Canon Inc. și-a exercitat opțiunile de a achiziționa acțiunile subiacente cu drept de vot 

ale TMSC, în timp ce TMSC și-a achiziționat propriile acțiuni cu drept de vot deținute de 

MS Holding, precum și acțiune cu drept de vot deținută de Canon Inc.. Prin aceste 

două tranzacții, TMSC a devenit o subsidiară deținută în totalitate de Canon Inc. 

Motivul pentru achiziția eșalonată a fost că vânzarea TMSC va fi recunoscută ca aport 

de capital în conturile Toshiba cel târziu până la 31 martie 2016, fără ca Canon Inc. să 

dobândească în mod oficial controlul înainte de a obține aprobările necesare de la 

autoritățile de concurență relevante. 

 

În urma unei notificări prealabile trimise de Canon Inc. în martie 2016, concentrarea a 

fost notificată Comisiei în august și aprobată de Comisie în septembrie același an. 

Cu toate acestea, în paralel, Comisia a deschis o investigație din cauza posibilelor 

încălcări ale obligațiilor de notificare și suspendare în temeiul Regulamentului privind 

concentrările economice. În temeiul acestor obligații, întreprinderile implicate într-o 

concentrare cu dimensiune europeană trebuie să își notifice planurile Comisiei pentru 

examinare înainte de a fi puse în aplicare și nu pot pune în aplicare tranzacția 

notificată până când nu au obținut autorizarea din partea Comisiei. 

În decizia sa din 27 iunie 2019, Comisia a constatat că Canon Inc. a încălcat aceste 

obligații prin faptul că și-a pus în aplicare prematur achiziția TMSC. În esență, Comisia 

a considerat că, prin derularea tranzacției provizorii, Canon Inc. a pus în aplicare 

parțial concentrarea unică constând în achiziția TMSC și, prin urmare, a încălcat 

obligațiile de notificare și suspendare. Din acest motiv, Comisia a aplicat Canon Inc 

două amenzi în valoare totală de 28 de milioane EUR. 

Canon Inc. a introdus o acțiune în anularea acestei decizii 

Documente de referință 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-609/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-609/19
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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. 
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