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Marți, 17 ianuarie 2023                                                                                                                                                                                        

 

Hotărâre în cauza C-632/20 P Spania / Comisia Europeană 

Relații externe – Acordul de stabilizare și de asociere între Uniunea Europeană și 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă 

parte – Comunicații electronice – Regulamentul (UE) 2018/1971 – Organismul 

Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice 

(OAREC) 

Așa‑numitul Regulament OAREC constituie temeiul juridic al Organismului Autorităților 

Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (denumit în 

continuare „OAREC”) și al Agenției de sprijin pentru OAREC (denumită în continuare 

„Oficiul OAREC”). 

Articolul 35 din regulament reglementează în special cooperarea acestor organisme cu 

autoritățile naționale de reglementare (denumite în continuare „ANR”) din țări terțe. Pe 

baza acestei dispoziții, Comisia a decis, prin decizia în litigiu din 18 martie 2019, că ANR 

din Kosovo poate participa la Consiliul de reglementare și la grupurile de lucru ale 

OAREC, precum și la Consiliul de administrație al Oficiului OAREC. 

Spania contestă această decizie și consideră în special că împrejurarea că unele state 

membre, printre care și Spania, nu au recunoscut Kosovo ca stat suveran, iar Uniunea 

nu a adoptat o poziție în această privință se opune unei participări a ANR din Kosovo. În 

plus, Spania se îndoiește de competența Comisiei de a decide în mod unilateral cu 

privire la această participare. 

 

Documente de referință 

 

 

https://twitter.com/EUCourtPress
https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-630/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-630/20
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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 Joi, 19 ianuarie 2023                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-680/20 Unilever Italia Mkt. Operations 

Concurență – Poziție dominantă – Articolul 102 TFUE – Noțiunea de «unitate 

economică» – Imputare în sarcina producătorului a acțiunilor distribuitorilor cu 

care acesta are doar legături contractuale – Folosire abuzivă – Clauză de 

exclusivitate – Necesitatea de a demonstra efectele pe piață 

Prezenta cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato (Consiliul de Stat, 

Italia) a fost introdusă în cadrul unui litigiu între Unilever Italia Mkt Operations Srl 

(denumită în continuare „Unilever”), pe de o parte, și Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato (denumită în continuare „AGCM”), pe de altă parte, în 

legătură cu o sancțiune aplicată de această autoritate societății menționate pentru abuz 

de poziție dominantă pe piața italiană a distribuției de înghețată ambalată către 

anumite tipuri de comercianți, precum unitățile balneare și barurile, care revând la 

rândul lor această înghețată către consumatorii finali. 

Prezenta cauză conține două întrebări preliminare care invită Curtea să precizeze 

aspecte referitoare la interpretarea și la aplicarea articolului 102 TFUE: 

 Prima întrebare preliminară privește aplicarea noțiunii de „unitate economică 

unică” în cazul societăților legate doar prin raporturi contractuale. Mai precis, 

instanța de trimitere solicită Curții să precizeze limitele acestei noțiuni în scopul 

aplicării articolului 102 TFUE și în special punerea sa în aplicare în contextul unei 

rețele de distribuție organizate exclusiv pe bază contractuală.  

 A doua întrebare privește posibilitatea unei autorități de concurență de a 

considera că o practică care constă în introducerea unor clauze de exclusivitate 

în contracte de distribuție are, prin natura sa, capacitatea de a restrânge 

concurența în sensul articolului 102 TFUE, fără a fi necesar să stabilească în mod 

concret că aceasta este situația contractelor în cauză pe baza criteriului 

„concurentului la fel de eficient”. 

 

Documente de referință 

 

 

Joi, 19 ianuarie 2023                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-162/21 Pesticide Action Network Europe 

Protecția sănătății – Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 – Produse fitosanitare – 

Neonicotinoide – Protecția albinelor 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-680/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-680/20


 

Newsletter  
Săptămânile 3-4: 9 ianuarie 2023 – 20 ianuarie 2022 

 3

 

Utilizarea de neonicotinoide în produsele de protecție a plantelor a preocupat în mod 

repetat Curtea de Justiție. Pe de o parte, aceste substanțe active sunt foarte adecvate 

pentru anumite utilizări, pe de altă parte, există motive pentru a considera că ele au 

efecte nocive în special pentru albine.  

Pe baza prezentei cereri de decizie preliminară, trebuie să se clarifice pentru prima dată 

măsura în care un stat membru poate totuși să deroge de la aceste restricții prin 

intermediul unei autorizări în caz de urgență pentru a evita un pericol pentru anumite 

culturi agricole ca urmare a utilizării neonicotinoidelor. 

 

Documente de referință 

 

 

Joi, 19 ianuarie 2023                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-147/21 CIHEF 

Produse biocide – Obiectivul protejării sănătății și a mediului – Posibilitatea 

statelor membre de a adopta măsuri restrictive privind practicile comerciale și 

publicitatea comercială 

Pentru a spori protecția sănătății publice și a mediului, autoritatea franceză de 

reglementare a decis că rodenticidele și insecticidele, două categorii de produse biocide, 

nu pot face obiectul anumitor practici comerciale precum reducerile, rabaturile și 

rambursările. Aceasta a restricționat de asemenea publicitatea pentru aceleași categorii 

de produse, precum și pentru anumiți dezinfectanți. 

În litigiul principal, mai multe societăți solicită anularea respectivelor norme și contestă 

compatibilitatea acestora printre altele cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012. 

Conseil d’État (Consiliul de Stat, Franța) are îndoieli dacă acest act a realizat o 

armonizare exhaustivă care se opune normelor naționale în litigiu și, în caz contrar, în 

ce condiții pot fi adoptate aceste norme. 

Prin urmare, prezenta cauză se referă la întinderea autonomiei de care beneficiază 

statele membre după adoptarea BPR. Cu titlu subsidiar, această cauză se referă în 

esență la condițiile în care dispozițiile tratatului permit existența unor norme naționale 

precum cele în discuție. 

 

Documente de referință 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-162/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-162/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-147/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-147/21
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Joi, 26 ianuarie 2023                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-205/21 Ministerstvo na vatreshnite raboti 

Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Împotriva lui V.S. a fost inițiată o procedură penală pentru fraudă în ceea ce privește 

stabilirea și plata datoriilor fiscale în legătură cu două societăți comerciale. 

 

V.S. a refuzat să se supună colectării, de către autoritățile de poliție bulgare, a 

amprentei digitale și a datelor sale fotografice în scopul înregistrării acestora și la 

prelevarea unei probe în vederea stabilirii profilului său ADN. 

 

În baza legislației naționale care prevede înregistrarea polițienească a persoanelor 

acuzate de infracțiune intenționată urmărite din oficiu, autoritățile de poliție au solicitat 

Spetsializiran nakazatelen sad (instanța penală specializată, Bulgaria) să autorizeze 

colectarea silită a datelor genetice și biometrice de la V.S. Solicitarea din partea 

organelor de poliție a fost însoțită doar de copii ale ordinului de rechizitoriu al acestuia 

și de declararea refuzului acestuia de a-și colecta datele. 

 

Această instanță avea îndoieli cu privire la compatibilitatea legislației bulgare aplicabile 

înregistrărilor polițienești cu Directiva 2016/680 și, prin urmare, a trimis chestiunea 

Curții în vederea unei hotărâri preliminare. 

 

 

Documente de referință 

 

 

 

Joi, 26 ianuarie 2023                                                                                                                                                                                         

 

Concluzii în cauza C-817/21 Inspecţia Judiciară 

Statul de drept 

Inspecția Judiciară este organul judiciar responsabil cu desfășurarea cercetărilor 

disciplinare și deschiderea procedurilor disciplinare împotriva judecătorilor și 

procurorilor din România.  

Conform regulilor care reglementează Inspecția Judiciară, inspectorul șef numește 

inspectorul șef adjunct, iar mandatul inspectorului șef adjunct depinde și coincide cu cel 

al inspectorului șef. De asemenea, toți inspectorii judiciari sunt subordonați 

inspectorului şef de care depinde progresul carierei lor.  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-205/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-205/21
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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. 

Sesizată de mai multe plângeri împotriva judecătorilor și procurorilor implicați în unele 

proceduri penale, Curtea de Apel București urmărește să constate dacă un organ, 

precum Inspecția Judiciară, trebuie să ofere aceleași garanții de independență și 

imparțialitate cum se cere instanțelor în temeiul dreptului UE. 

 

Documente de referință 

 

 

 

 

Tribunalul 
 

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

 

 

Miercuri, 25 ianuarie 2023 

 

Hotărâre în cauza T-163/21 De Capitani / Consiliul Uniunii Europene 

Acces la documente 

Domnul Emilio De Capitani a depus o cerere de acces la anumite documente schimbate 

în cadrul grupului de lucru „Drepturile Societății” al Consiliului Uniunii Europene, 

referitoare la procedura legislativă de modificare a Directivei 2013/34/UE privind 

situațiile financiare.  

 

Consiliul a refuzat accesul la anumite documente, pe motiv că divulgarea acestora ar 

submina grav procesul decizional al Consiliului în sensul Regulamentului nr. 1049/2001.  

 

În urma unei cereri referitoare la accesul la documentele nedivulgate, Consiliul a 

adoptat decizia atacată, prin care și-a confirmat refuzul de a acorda acces la acestea. 

 

Sesizat cu o acțiune în anulare, Tribunalul examinează problema accesului la 

documente referitoare la procedurile legislative. 

 

Documente de referință 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-817/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-817/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-163/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-163/21

