
   

Direcția de comunicare 

Presă și informare          curia.europa.eu 

        

 

 

Newsletter  
Săptămânile 22-23: 23 mai 2021 – 3 iunie 2021 

 

 

Contact 

Corina SOCOLIUC 

+352 4303 5536 

 

 Urmăriți 

@EUCourtPress  

pe Twitter 

 

*** 

 

 

*** 

Toate orele sunt 

9:30, dacă nu e 

specificat altceva.  

 

Nu uitați să verificați 

agenda de pe site-ul 

nostru pentru detalii 

despre alte cauze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curtea de Justiție 
 

 

 

 

Joi, 2 iunie 2022                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-587/20 HK/Danemark & HK/Privat 

 

Principiul egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și 

ocuparea forței de muncă – Interzicerea discriminărilor pe motive de vârstă 

Prezenta cerere de decizie preliminară privește interpretarea articolului 3 alineatul (1) 

litera (a) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui 

cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în 

muncă și ocuparea forței de muncă. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Ligebehandlingsnævnet 

(Comisia pentru egalitatea de tratament, Danemarca), reprezentantă a lui A, pe de o 

parte, și Confederația HK/Danmark, un sindicat al lucrătorilor, precum și Federația 

HK/Privat, pe de altă parte, în legătură cu o dispoziție statutară a acestei federații în 

temeiul căreia A nu putea candida la președinția acesteia ca urmare a vârstei pe care 

ar fi împlinit‑o la data alegerilor. 

Instanța de trimitere solicită Curții să se pronunțe cu privire la aplicabilitatea Directivei 

2000/78 într‑o astfel de situație. 

Documente de referință 

 

 

Joi, 2 iunie 2022                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-122/21 Get Fresh Cosmetics 

 

Produse nealimentare care pot fi confundate cu produse alimentare 

Prezenta cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare vizează interpretarea 

articolului 1 din Directiva 87/357/CEE referitoare la produse care, neavând aspectul a 

https://twitter.com/EUCourtPress
https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-587/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-587/20
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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ceea ce sunt, compromit sănătatea sau siguranța consumatorilor.  

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Get Fresh Cosmetics Limited 

și Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Oficiul Național pentru Protecția 

Drepturilor Consumatorului, Lituania), cu privire la interdicția impusă Get Fresh 

Cosmetics de a pune la dispoziție anumite produse cosmetic în magazine. 

Documente de referință 

 

 

Joi, 2 iunie 2022                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-43/21 FCC Česká republika 

 

Directiva 2010/75/UE – Emisii industriale – Prevenirea și controlul integrat al 

poluării 

Cum trebuie interpretată noțiunea de „modificare substanțială” a unei instalații în 

sensul Directivei privind emisiile industriale?  

Mai precis, prelungirea perioadei în care pot fi introduse deșeuri suplimentare într‑un 

depozit de deșeuri trebuie considerată o modificare substanțială a depozitului de 

deșeuri în condițiile în care aceasta nu modifică nici suprafața maximă autorizată 

pentru deșeuri și nici capacitatea totală a depozitului de deșeuri?  

Aceasta este întrebarea la care Curtea este chemată să răspundă în cadrul prezentei 

proceduri. 

Documente de referință 

 

 

Joi, 2 iunie 2022                                                                                                                                                                                         

 

Concluzii în cauza C-100/21 Daimler 

 

Motor diesel – Emisii poluante – Reducerea emisiilor de oxizi de azot limitată de 

o „fereastră de temperatură” 

Prezenta cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare intră în cadrul cauzelor 

înaintate Curții privind nerespectarea dispozițiilor dreptului Uniunii referitoare la 

emisia de gaze poluante, în special de oxid de azot (NOx), de către vehiculele diesel. 

În speță, Landgericht Ravensburg (Tribunalul Ravensburg, Germania) întreabă Curtea 

dacă Directiva 2007/46/CE, coroborată cu Regulamentul nr. 715/2007, conferă unui 

cumpărător individual al unui vehicul care nu este conform cu limitele de emisie de 

NOx stabilite de prezentul regulament un drept la despăgubire împotriva 

producătorului vehiculului și, dacă da, ce metodă de calcul a despăgubirii trebuie să 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-122/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-122/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-43/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-43/21
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stabilească statele membre pentru a se conforma legislației UE. 

Documente de referință 

 

 

Joi, 2 iunie 2022                                                                                                                                                                                         

 

Concluzii în cauzele C-148/21 Louboutin – C-184/21 Louboutin 

 

Proprietatea intelectuală – Dreptul mărcilor – Efectele mărcii Uniunii Europene 

Deși problema răspunderii intermediarilor nu este în sine nouă, ea este, pe de altă 

parte, constant reînnoită pe măsură ce apar noi forme de intermediere în domeniul 

internetului.  

Acest lucru este demonstrat de varietatea cauzelor referitoare la activitatea 

platformelor de internet care au fost aduse în fața Curții în ultimii ani, în urma cărora 

prezentele cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare au fost introduse în 

contextul litigiilor dintre domnul Christian Louboutin și Amazon. 

E de competența Curții însăși să pună în balanță interesele concurente, prin trasarea 

unei granițe între cazurile în care operatorul unei piețe poate fi direct răspunzător și 

ipotezele în care acest operator nu poate fi considerat direct responsabil pentru o 

încălcare a drepturilor deținătorului unei mărci comerciale pe platforma pe care o 

operează. 

Documente de referință 

 

 

 

 

Tribunalul 
 

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

 

Miercuri, 1 iunie 2022, 11.00 

 

Hotărâre în cauzele T-481/17 Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, T-

510/17 Del Valle Ruiz, T-523/17 Eleveté Invest Group, T-570/17 Algebris (UK) & 

Anchorage Capital Group, T-628/17 Aeris Invest  

 

Schemă de rezoluție 

 

Banco Popular Español a fost o instituție de credit spaniolă, supusă supravegherii 

prudențiale directe a Băncii Centrale Europene (BCE). La 6 iunie 2017, BCE a efectuat, 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-100/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-100/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-184/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-184/21
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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. 

după consultarea Consiliului unic de rezoluție (SRB), o evaluare a situației de neplată 

dovedite sau previzibile a Banco Popular.  

La 7 iunie 2017, Consiliul de Administrație a adoptat o decizie privind o schemă de 

rezoluție pentru Banco Popular. În aceeași zi, Comisia Europeană a adoptat Decizia 

2017/1246, prin care s-a aprobat această schemă de rezoluție.  

Mai multe persoane fizice și juridice au depus contestații pentru anularea 

mecanismului de rezoluție și/sau a Deciziei 2017/1246. 

Documente de referință 

 

 

Miercuri, 1 iunie 2022, 11.00 

 

Hotărâre în cauza T-723/20 Prigozhin /Consiliu 

 

Măsuri restrictive 

 

În urma încălcărilor grave ale drepturilor omului în Libia, Consiliul Uniunii Europene a 

adoptat, în octombrie 2020, măsuri restrictive împotriva domnului Yevgeniy 

Viktorovich Prigozhin, un om de afaceri rus cu relații strânse cu grupul Wagner, 

implicat în operațiuni militare în acest stat. Decizia a fost prelungită în iulie 2021. 

Aceste măsuri constau în înghețarea fondurilor persoanelor care efectuează sau oferă 

sprijin pentru acte care pun în pericol pacea, stabilitatea sau securitatea în Libia.  

Domnul Prigozhin solicită Curții anularea acestor decizii, invocând în special o încălcare 

a obligației de motivare a acestor decizii, inadmisibilitatea probelor produse, 

aprecierea eronată a faptelor, abuzul de putere și încălcarea drepturilor sale 

fundamentale. 

Documente de referință 
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