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Curtea de Justiție a Uniunii Europene este una dintre cele șapte
instituții europene.
Autoritate judiciară a Uniunii, aceasta are drept misiune să garanteze
respectarea dreptului european asigurând interpretarea și aplicarea
uniformă a tratatelor.
Instituția contribuie la protecția valorilor Uniunii și lucrează la
construcția europeană prin jurisprudența sa.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene este compusă din două
instanțe: „Curtea de Justiție” și „Tribunalul Uniunii Europene”.
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„Urgența climatică, criza
migrației, preocupările
legate de respectarea
valorilor
privind
libertatea, democrația
și statul de drept … s unt
tot atâtea dosare care, și
în sfera jurisdicțională,
au nevoie de răspunsuri
adecvate, în acord cu
obiectivele proiectului
european”

PREFAȚA PREȘEDINTELUI
Anul 2019 a fost pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene un an aniversar
și cu mari evoluții: a zecea aniversare a intrării în vigoare a Tratatului de la
Lisabona, care a conferit Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
rangul de drept primar, a cincisprezecea aniversare a „marii extinderi” a
Uniunii Europene, a treizecea aniversare a înființării Tribunalului și, mai ales,
finalizarea reformei arhitecturii jurisdicționale a Uniunii, care a mărit numărul
de judecători ai Tribunalului la doi din fiecare stat membru.

Koen Lenaerts
Președintele
Curții de Justiție
a Uniunii Europene

Un eveniment festiv a avut loc la 19 septembrie 2019: inaugurarea celui de al treilea turn prin care s‑a
celebrat finalizarea celei de a cincea extinderi a Palatului a permis reunirea ansamblului personalului
instituției sub același acoperiș pentru prima dată după 20 de ani.
Mă bucur, de asemenea, de deschiderea instituției noastre către public, acest lucru reflectându-se
în succesul inedit al Zilei „Porților deschise”, în aprofundarea Rețelei Judiciare a Uniunii Europene și
în îmbogățirea site‑ului internet al instituției prin punerea la dispoziție, în toate limbile disponibile,
a cererilor de decizie preliminară introduse de instanțele din statele membre, precum și a notelor și
a studiilor redactate de direcția noastră de cercetare și de documentare.
Pe plan statistic, anul 2019 a fost excepțional din mai multe puncte de vedere. Pentru ambele instanțe,
numărul total de 1 739 de cauze soluționate se apropie de nivelul istoric din anul 2018. În ceea ce
privește Curtea, aceasta a soluționat un număr record de cauze (865 în 2019, în comparație cu 760 în
2018). Numărul global de cauze introduse (1 905) se situează la rândul său la un nivel care nu a fost atins
niciodată. Printre acestea din urmă, se remarcă numărul record de cauze preliminare introduse (641),
ceea ce dovedește încrederea crescândă a instanțelor naționale în sistemul jurisdicțional al Uniunii.
Semnalăm de asemenea că, la 1 mai 2019, a fost creat mecanismul admiterii în principiu a anumitor
recursuri. Acesta va permite Curții de Justiție să își utilizeze mai bine resursele în interesul justițiabililor.
În paginile următoare, cititorul va constata și progresele realizate de cele două instanțe cu privire la
reducerea duratei medii a procedurilor (15,6 luni în 2019, în comparație cu 18 luni în 2018) în cadrul
efortului lor continuu pentru asigurarea unei justiții eficiente și de calitate.
În sfârșit, să nu uităm că anul 2019 a fost pentru Uniunea Europeană un an agitat. Urgența climatică,
criza migrației, preocupările legate de respectarea valorilor privind libertatea, democrația și statul de
drept … sunt tot atâtea dosare care, și în sfera jurisdicțională, au nevoie de răspunsuri adecvate, în acord
cu obiectivele proiectului european, și care vor continua să aibă un impact direct asupra contenciosului
în fața Curții de Justiție și a Tribunalului.
Aceasta ilustrează rolul central al acestor instanțe în promovarea Uniunii de drept și a valorilor
fundamentale care stau la baza ei.
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ANUL 2019
PE SCURT

A | UN AN
ÎN IMAGINI

Februarie

Andreas Weitzmann/ shutterstock.com

Ianuarie

22 IANUARIE

6 FEBRUARIE

11 FEBRUARIE

Hotărârea Cresco
Investigation

Intrarea în funcție
a unui nou avocat
general la Curtea de
Justiție

Decernarea
premiului „Puñetas
de Plata”

Acordarea, în Austria, a unei zile
de sărbătoare legală plătite în
Vinerea Mare numai lucrătorilor care
aparțin anumitor biserici constituie
o discriminare pe motive de
apartenență religioasă, interzisă
de dreptul Uniunii (C‑193/17).



(a se vedea p. 40)

Priit Pikamäe (Estonia) este numit
avocat general în locul avocatului
general Nils Wahl (Suedia).

Curții i se decernează premiul de
argint de către Asociația Presei
Juridice Spaniole (ACIJUR). Acest
premiu este atribuit în fiecare an
peroanelor sau instituțiilor care se
disting în activitățile lor în serviciul
justiției.
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Martie

7 MARTIE

20 MARTIE

29 MARTIE

Hotărârea Tweedale

Intrarea în funcție
a doi noi judecători

Introducere în fața
Curții de Justiție a
cauzei Constantin
Film/YouTube și
Google

Tribunalul anulează deciziile
Autorității Europene pentru
Siguranța Alimentară (EFSA) prin
care s-a refuzat accesul la studiile
de toxicitate și de carcinogenicitate
referitoare la substanța activă
glifosat.Publicul trebuie să aibă
acces la informațiile privind
consecințele emisiilor unei substanțe
active în mediu legat de caracterul
potențial toxic și carcinogen al
acestei substanțe (T‑716/14 și
T‑329/17).

10

Este numit în calitate de judecător
la Curtea de Justiție Andreas Kumin
(Austria), în locul Mariei Berger.
În cadrul reformei Tribunalului,
Ramona Frendo (Malta) a fost
numită judecător la Tribunal.
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Curtea Federală de Justiție din
Germania (Bundesgerichtshof)
solicită să se stabilească dacă
YouTube (Google) poate fi obligat
să comunice numerele de telefon,
adresele de e-mail și adresele IP
ale celor care au încărcat filme cu
încălcarea drepturilor de autor
(C‑264/19).

Aprilie

Marc Bruxelle/ shutterstock.com

Mai

Tashatuvangoe/ shutterstock.com

8 APRILIE

30 APRILIE

1 MAI

Vizită la
Curte a Curții
Internaționale
de Justiție

Avizul CETA

Noi proceduri
de admitere
în principiu
a recursurilor

O delegație a Curții Internaționale
de Justiție (CIJ), organul judiciar
principal al Organizației Națiunilor
Unite (ONU), este primită la Curte.
Dezbaterile privesc în special
repartizarea răspunderii în drept
internațional între Uniune și statele
sale membre în domeniile acoperite
de dreptul Uniunii.

Mecanismul de soluționare a litigiilor
între investitori și state prevăzut
de acordul de liber‑schimb dintre
Uniunea Europeană și Canada (CETA)
este compatibil cu dreptul Uniunii
(Avizul 1/17).

Din considerente de bună
administrare a justiției, recursurile
împotriva hotărârilor Tribunalului
privind cauze care au beneficiat de
o examinare prealabilă de către
o cameră de recurs independentă
vor fi supuse unei proceduri de
admitere în principiu.



(a se vedea p. 5)
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14 MAI

23 MAI

Hotărârea CCOO

Hotărârea Neymar

Statele membre trebuie să oblige
angajatorii să instituie un sistem
obiectiv, fiabil și accesibil pentru
măsurarea duratei timpului de
lucru zilnic efectuat de fiecare
lucrător (C‑55/18).

Înregistrarea mărcii NEYMAR
de către un particular este nulă
întrucât acesta din urmă a acționat
cu rea‑credință prin depunerea
cererii de înregistrare a mărcii
în condițiile în care îl cunoștea
pe jucătorul brazilian, nouă stea
a fotbalului cu un talent recunoscut
pe plan internațional (T‑795/17).

Hotărârea Frank
Steinhoff și alții/BCE



(a se vedea p. 41)
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14 MAI
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(a se vedea p. 45)

Tribunalul respinge acțiunea în
despăgubiri introdusă împotriva
Băncii Centrale Europene (BCE)
de investitori privați care au suferit
pierderi ca urmare a restructurării
datoriei publice grecești în anul
2012 prin preschimbarea de titluri
de creanță emise sau garantate de
statul elen în noi titluri de creanță.
Această măsură nu a constituit
o atingere disproporționată și
intolerabilă adusă dreptului de
proprietate al acestor investitori,
chiar dacă ei nu și‑au dat acordul
pentru preschimbarea menționată
(T‑107/17).

Iunie

kit lau/ shutterstock.com

Volha Stasevich/ shutterstock.com

14 IUNIE

19 IUNIE

24 IUNIE

Masa rotundă
„Instanța și dreptul
concurenței”

Hotărârea adidas

Hotărârea Comisia/
Polonia

Dezbaterile, organizate de Tribunal,
privesc evaluarea diferitor sisteme
de control jurisdicțional în dreptul
concurenței.

Marca Uniunii Europene deținută de
societatea adidas și care constă în trei
benzi paralele aplicate în indiferent
ce direcție este nulă întrucât această
marcă nu a dobândit, pe întreg teritoriul
Uniunii, un caracter distinctiv prin
utilizare (T‑307/17).





(a se vedea p. 63)

(a se vedea p. 46)

Legislația poloneză privind
reducerea vârstei de pensionare
a judecătorilor Curții Supreme este
contrară principiului statului de drept
și încalcă principiile inamovibilității
și independenței judecătorilor
(C‑619/18).



(a se vedea p. 36)
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8 IULIE

9 IULIE

10 IULIE

Hotărârea
Comisia/Belgia

Cerere de aviz
privind Convenția
de la Istanbul

Hotărârea Amazon

Belgia trebuie să plătească o
penalitate cu titlu cominatoriu
zilnică de 5 000 de euro întrucât
nu a comunicat Comisiei măsurile
de transpunere a Directivei privind
rețelele de comunicații electronice de
mare viteză. Este vorba despre prima
aplicare a unei sancțiuni pecuniare
din cauza neglijenței de a comunica
măsurile de transpunere în dreptul
național a unei directive (C‑543/17).

14
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Iulie

Parlamentul European solicită să
se stabilească dacă propunerile
referitoare la aderarea Uniunii
Europene la Convenția Consiliului
Europei privind prevenirea și
combaterea violenței împotriva
femeilor și a violenței domestice
sunt compatibile cu tratatele
(Avizul 1/19).
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Societatea Amazon este obligată să
pună la dispoziția consumatorilor
un mijloc de comunicare care să le
permită să o contacteze rapid și să
comunice cu aceasta în mod eficient
(C‑649/17).



(a se vedea p. 43)
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Septembrie

Vitalii Vodolazskyi/ shutterstock.com

11 IULIE

19 SEPTEMBRIE

24 SEPTEMBRIE

Hotărârea
bisfenol A

Inaugurarea celui
de al treilea turn

Includerea bisfenolul A în
Regulamentul REACH ca substanță
deosebit de preocupantă din
cauza proprietăților sale toxice
pentru reproducerea umană este
confirmată. Acest regulament a fost
adoptat de Uniunea Europeană
pentru a proteja mai bine sănătatea
umană și mediul împotriva riscurilor
legate de substanțele chimice
(T‑185/17).

Noul turn a fost inaugurat de
președintele Koen Lenaerts, în
prezența Alteței Sale Regale Marele
Duce Henri al Luxemburgului și
a prim-ministrului luxemburghez
Xavier Bettel. Cu cei 115 metri
înălțime, acesta este cel mai înalt
edificiu din Luxemburg.

Hotărârile
Starbucks
și Fiat Chrysler
(„tax rulings”)





(a se vedea p. 64)

(a se vedea p. 33)

Decizia Comisiei prin care a fost
declarată nelegală măsura de ajutor
fiscal pusă în aplicare de Țările de
Jos în favoarea Starbucks este
anulată (T‑760/15 și T‑636/16).
În schimb, acțiunile împotriva
deciziei Comisiei prin care a fost
declarată nelegală măsura de ajutor
pusă în aplicare de Luxemburg
în favoarea Fiat Chrysler
Finance Europe sunt respinse
(T‑755/15 și T‑759/15).



(a se vedea p. 48)

a se vedea videoclipul YouTube
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25 SEPTEMBRIE

26 SEPTEMBRIE

26 SEPTEMBRIE

Colocviul
„Tribunalul Uniunii
Europene în era
digitală”

Reînnoirea parțială
a Tribunalului și
intrarea în funcție
a noilor judecători

Alegerea
președintelui și
a vicepreședintelui
Tribunalului

La Curte are loc o manifestare
pentru celebrarea celei de
a treizecea aniversări a înființării
Tribunalului Uniunii Europene.

Compunerea Tribunalului a evoluat
în cadrul reînnoirii parțiale și
a consolidării acestuia. Sunt
numiți: Tuula Pynnä (Finlanda),
Gerhard Hesse (Austria), Mirela
Stancu (România), Iko Nõmm
(Estonia), Laurent Truchot (Franța),
Johannes Christoph Laitenberger
(Germania), Roberto Mastroianni
(Italia), José Martín y Pérez de
Nanclares (Spania), Ornella
Porchia (Italia), Miguel Sampol
Pucurull (Spania), Petra ŠkvařilováPelzl (Republica Cehă), Gabriele
Steinfatt (Germania), Rimvydas
Norkus (Lituania) și Tamara Perišin
(Croația). Numărul de judecători ai
Tribunalului se ridică la 52.

În urma reînnoirii parțiale
a membrilor Tribunalului,
Marc van der Woude (Țările de Jos),
vicepreședinte al Tribunalului din
anul 2016, este ales de către colegii
săi președinte al Tribunalului
pentru un mandat de trei ani.
Savvas Papasavvas (Cipru),
judecător la Tribunal din anul 2004,
este ales vicepreședinte, tot pentru
un mandat de trei ani.



(a se vedea p. 65)

Găsiți pe canalul nostru YouTube
filmul comemorativ al aniversării
cu interviurile membrilor fondatori
ai Tribunalului, iar pe site‑ul CVRIA,
cartea Actele Colocviului.

a se vedea videoclipul YouTube
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Octombrie

1 OCTOMBRIE

7 OCTOMBRIE

19 OCTOMBRIE

Hotărârea Planet49

Intrarea în funcție
a doi noi judecători
ai Curții de Justiție

Ziua „Porților
deschise”

Din considerente de protecție
a datelor cu caracter personal,
plasarea de cookie-uri, care
urmăresc să culeagă informații cu
privire la internauți, nu poate fi
efectuată fără consimțământul
expres și activ al acestora
(C‑673/17).



(a se vedea p. 38)

O ședință solemnă are loc la sediul
Curții de Justiție a Uniunii Europene
cu ocazia depunerii jurământului și
a intrării în funcție a judecătorilor
Niilo Jääskinen, în locul domnului
Allan Rosas (Finlanda), și Nils Wahl,
în locul domnului Carl Gustav
Fernlund (Suedia).

Cu 4 825 de vizitatori, ediția 2019
a „Porților deschise” are un succes
fără precedent.



(a se vedea p. 65)
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Noiembrie

21 OCTOMBRIE

24 OCTOMBRIE

8 NOIEMBRIE

Introducerea la
Tribunal a cauzei
Wagenknecht/
Consiliul European

Hotărârea
Rubik’s cube

Introducerea la
Curtea de Justiție
a cauzei
Comisia/Ungaria

Un membru al senatului ceh acuză
Consiliul European că nu a luat în
considerare conflictul de interese
al prim-ministrului ceh în raport
cu atribuirea subvențiilor UE
(T‑715/19).
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Ksenija Toyechkina/ shutterstock.com

Tribunalul declară nulă marca
constituită din forma celebrului
cub. Motivul: forma cubului este
determinată doar de funcția sa
tehnică (T‑601/18).
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(a se vedea p. 46)

Comisia contestă legislația maghiară
denumită „Stop Soros”, care
privește în special respingerea
automată a cererilor de azil
introduse de persoane ajunse în
Ungaria dintr-o țară terță sigură
și transformarea în infracțiune
a susținerii solicitanților de azil
a căror cerere nu poate fi admisă
(C‑821/19).
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13 ȘI 14 NOIEMBRIE

14 NOIEMBRIE

Seminarul „Apărarea Prestarea
și ilustrarea
jurământului a doi
multilingvismului”
noi membri ai Curții
de Conturi
Curtea invită personalități din
domenii diverse, cum ar fi filozofie,
drept și știință, pentru a le prezenta
funcționarea cotidiană a unei instanțe
multilingve și pentru a pune bazele
unei cooperări viitoare în favoarea
apărării valorilor reprezentate de
multilingvism.



Ca urmare a reînnoirii parțiale a Curții
de Conturi, Ivana Maletić (Croația)
și Viorel Ștefan (România) și-au
preluat funcțiile la Curtea de Conturi,
asumându-și angajamentul solemn de
a le exercita în deplină independență,
în interesul general al Uniunii.

18 ȘI 19 NOIEMBRIE
Forumul
magistraților
Acest forum organizat în fiecare an
reunește înalți magistrați naționali
veniți din toate statele membre și
membrii instituției, pentru discuții
referitoare la diferite chestiuni
privind dreptul Uniunii.



(a se vedea p. 67)

(a se vedea p. 66)
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Decembrie

symbiot/ shutterstock.com

19 NOIEMBRIE

1 DECEMBRIE

3 DECEMBRIE

Evoluția Rețelei
Judiciare a Uniunii
Europene (RJUE)

Cea de a zecea
aniversare
a Tratatului de la
Lisabona

Seminarul „EU and
UN Sanctions: an EU
perspective”

Curtea publică pe site-ul său
internet documente procedurale și
de doctrină din platforma RJUE.
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(a se vedea p. 75)

Consacrarea Cartei drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene
reprezintă unul dintre aporturile
majore ale Tratatului de la Lisabona.
Pentru Curte, acesta a introdus
o serie de transformări, precum
modul de numire a membrilor și
accesul la instanțe al particularilor.
Pe de altă parte, procedura de
constatare a neîndeplinirii
obligațiilor permite în prezent
aplicarea unor sancțiuni
pecuniare unui stat membru prin
prima hotărâre de constatare
a neîndeplinirii obligațiilor.
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Tribunalul găzduiește un seminar
organizat de președinția finlandeză
a Consiliului Uniunii Europene, de
Serviciul Instrumente de Politică
Externă al Comisiei Europene și
de Serviciul European de Acțiune
Externă, cu participarea delegației
Ombudsmanului Organizației
Națiunilor Unite.

Ikars/ shutterstock.com

Have a nice day Photo/ shutterstock.com

Pormezz/ shutterstock.com

19 DECEMBRIE

19 DECEMBRIE

19 DECEMBRIE

Hotărârea Airbnb

Hotărârea
Niki Luftfahrt

Hotărârea
Junqueras Vies

O companie aeriană este responsabilă
pentru prejudiciile cauzate unui
pasager de vărsarea unui pahar cu
cafea fierbinte. Nu este necesar ca
acest accident să fie legat de un risc
inerent zborului (C‑532/18).

O persoană aleasă în Parlamentul
European dobândește calitatea de
membru al acestei instituții de la
proclamarea oficială a rezultatelor
și, din acest moment, beneficiază de
imunitățile atașate acestei calități (în
special imunitatea de deplasare, care
îi permite să ajungă la Parlament și
să participe la sesiunea constitutivă).
În cazul în care o instanță națională
ar considera necesară menținerea
unei măsuri privative de libertate
în privința acestui ales, ea trebuie
să solicite Parlamentului ridicarea
imunității respective (C‑502/19).

Franța nu poate impune societății
Airbnb să dispună de un card
profesional de agent imobiliar,
în lipsa notificării acestei
cerințe Comisiei în conformitate
cu Directiva privind comerțul
electronic (C‑390/18).
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B | UN AN
ÎN CIFRE

Instituția
în 2019

Pe plan statistic, anul 2019 a fost excepțional sub un dublu aspect.
Numărul global de cauze soluționate de cele două instanțe se apropie de nivelul istoric din anul precedent
(1 739 de cauze, în comparație cu 1 769 în 2018).
Numărul global de cauze introduse în fața celor două instanțe se situează la rândul său la un nivel care
nu a fost atins niciodată, și anume 1 905 cauze (în comparație cu 1 683 în 2018 și cu 1 656 în 2017).
Această sarcină de lucru s-a tradus, de asemenea, în activitatea serviciilor administrative care susțin
zilnic activitatea instanțelor.

RESURSE

429

DE MILIOANE
DE EURO

CURTE

1

JUDECĂTOR

PENTRU FIECARE STAT MEMBRU

pentru bugetul 2019

11

AVOCAȚI
GENERALI

TRIBUNAL

2

JUDECĂTORI

PENTRU FIECARE STAT MEMBRU (ÎNCEPÂND CU LUNA SEPTEMBRIE 2019)

2 256

1 367 = 61 %
889 = 39 %

DE FUNCȚIONARI
ȘI DE AGENȚI

Reprezentarea femeilor în posturi derăspundere în cadrul administrației plasează Curtea în media
superioară a instituțiilor europene.
Sunt ocupate de femei:

54 %

din posturile de administratori

39 %

din posturile de conducere (intermediară și superioară)
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ANUL JUDICIAR
(AMBELE INSTANȚE)

1 905

1 739

CAUZE INTRODUSE

DE CAUZE
SOLUȚIONATE

2 500

DE CAUZE PENDINTE

168 286

DE ACTE DE PROCEDURĂ ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL GREFELOR

DURATA MEDIE
A PROCEDURILOR:
aproximativ

15,6

3 199
PROCENTAJUL DE ACTE DE
PROCEDURĂ DEPUSE PRIN
E-CURIA:
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Curtea de Justiție:

80 %

Tribunal:

93 %

Numărul de conturi
de acces la e-Curia:

6 588

PANORAMA ANULUI – RAPORT ANUAL 2019

Curtea de Justiție
Tribunalul

14,4 luni
16,9 luni

luni

de comunicări judiciare publicate în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

e-Curia este o aplicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Ea permite reprezentanților părților (în cauzele formulate în
fața Curții de Justiție și a Tribunalului), precum și instanțelor
naționale în cadrul unei cereri de decizie preliminară formulate
în fața Curții de Justiție să schimbe actele de procedură cu
grefele pe cale exclusiv electronică.

(a se vedea videoclipul YouTube)

SERVICIILE LINGVISTICE
Instituție jurisdicțională multilingvă, Curtea trebuie să fie în măsură să trateze o cauză oricare ar fi limba
oficială a Uniunii în care aceasta a fost introdusă, iar ulterior să asigure difuzarea jurisprudenței sale în toate
aceste limbi.
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552

DE LIMBI
DE PROCEDURĂ

600

DE COMBINAȚII
LINGVISTICE

DE JURIȘTI-LINGVIȘTI PENTRU
TRADUCEREA DOCUMENTELOR SCRISE

La Curte, traducerile sunt efectuate cu respectarea unui regim lingvistic imperativ care prevede posibilitatea de
a utiliza toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Toate documentele de tradus sunt texte juridice cu
un grad înalt de tehnicitate. Din acest motiv, serviciul lingvistic al Curții angajează numai juriști‑lingviști având
o formare juridică completă, precum și o cunoaștere aprofundată a cel puțin două limbi oficiale diferite de limba
lor maternă..

Sarcină de lucru (numărul de pagini de tradus): 

1 245 000 de pagini
1 265 000

Pagini produse de serviciul de traducere juridică: 

Măsuri de economie adoptate de instanțe
în vederea reducerii nevoilor de traducere: 

71

DE INTERPREȚI
PENTRU
ȘEDINȚE
ȘI REUNIUNI

580 000 de pagini

617

ȘEDINȚE ȘI REUNIUNI
CARE AU BENEFICIAT
DE INTERPRETARE
SIMULTANĂ

a se vedea videoclipul YouTube
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DESCHIDEREA CĂTRE PROFESIONIȘTI ȘI
CĂTRE CETĂȚENI

2 824

DE MAGISTRAȚI NAȚIONALI PRIMIȚI LA CURTE ÎN CADRUL
UNOR SEMINARE, FORMĂRI, VIZITE ȘI STAGII

APROXIMATIV

23 000
y
y
y
y
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PROFESIONIȘTI
JURNALIȘTI
STUDENȚI
CETĂȚENI
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DE VIZITATORI

ACTIVITATEA
JUDICIARĂ

Alex Yuzhakov/ shutterstock.com

A | RETROSPECTIVA MARILOR
HOTĂRÂRI ALE ANULUI

Sănătatea
și mediul

a se vedea videoclipul YouTube

Poluarea aerului, a solului și a apei, precum și riscurile legate de
substanțele periculoase constituie o provocare la nivel mondial.
Statele membre ale Uniunii Europene s-au aliat pentru combaterea
acestor degradări, stabilind la nivelul Uniunii norme stricte și,
în special, valori-limită comune.

La sesizarea unei instanțe belgiene căreia i s-au adresat mai mulți locuitori ai Regiunii
Bruxelles-Capitală, Curtea de Justiție a clarificat că cetățenii vizați în mod direct pot
solicita să se controleze, pe cale judiciară, alegerea amplasării stațiilor de măsurare
a calității aerului și pot obține, împotriva autorității în cauză, orice măsură necesară.
În plus, Curtea de Justiție a precizat că trebuie luate măsuri potrivite pentru a restabili
o bună calitate a aerului de îndată ce o valoare-limită este depășită într-un singur
punct de prelevare dintr-o anumită zonă.

 Hotărârea Craeynest și alții din 26 iunie 2019, C‑723/17
În ceea ce privește, mai precis, valorile-limită pentru dioxidul de azot valabile
începând cu anul 2010, Curtea de Justiție a constatat, în cadrul unei acțiuni formulate
de Comisie, că Franța le-a depășit în mod sistematic și persistent în numeroase
aglomerări și zone, în special în Paris, Lyon, Marsilia și Strasbourg. În plus, Franța
ar fi trebuit să ia măsurile necesare pentru ca perioada de depășire să fie cât mai
scurtă cu putință.

 Hotărârea Comisia/Franța din 24 octombrie 2019, C‑636/18
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O directivă europeană dinanul 1999 privind depozitele de deșeuri urmărește să prevină sau
să reducă pe cât posibil efectele negative ale îngropării deșeurilor în sol asupra mediului
sau asupra sănătății umane. În acest scop, până în anul 2009, statele membre trebuiau să
pună depozitele de deșeuri amplasate pe teritoriul lor în conformitate cu cerințele tehnice
stricte ale directivei sau să le închidă. Înanul 2015, Italia încă nu a luat măsurile necesare
pentru 44 de depozite de deșeuri: Curtea de Justiție a constatat, în cadrul unei acțiuni
formulate de Comisie, neîndeplinirea de către statul membru respectiv a obligațiilor sale
care decurg din dreptul Uniunii.

 Hotărârea Comisia/Italia din 21 martie 2019, C‑498/17
Cu privire la problema poluării apelor subterane cu nitrați proveniți din surse agricole, Curtea
de Justiție a considerat că particularii și entitățile afectați în mod direct trebuie să poată
solicita autorităților competente să adopte măsurile necesare atât timp cât conținutul de
nitrați depășește sau riscă să depășească valoarea-limită de 50 mg/l în unul sau în mai multe
puncte de măsurare (dacă evacuarea compușilor azotați din surse agricole are o contribuție
semnificativă la poluarea apelor subterane în discuție).

 Hotărârea Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland din 3 octombrie 2019, C‑197/18
Potrivit dreptului Uniunii, orice proiect care poate avea efecte importante asupra mediului
trebuie, înaintea autorizării sale, să facă obiectul unei evaluări a efectelor sale. În 2008,
Curtea de Justiție a constatat, în cadrul unei acțiuni formulate de Comisie, că Irlanda nu
și-a îndeplinit această obligație, întrucât construirea unui parc eolian fusese autorizată fără
să fi fost precedată de evaluarea menționată a efectelor sale. Pentru a remedia o astfel de
omisiune, evaluarea trebuie efectuată ulterior, dacă este cazul după punerea în funcțiune
a instalației. Aceasta poate conduce la modificarea sau chiar la retragerea autorizației. În
anul 2018, Comisia a introdus o acțiune ulterioară împotriva Irlandei, care încă nu a efectuat
o astfel de evaluare. Prin urmare, Curtea de Justiție a obligat-o la plata unei sume forfetare
de 5 milioane de euro și la plata unei penalități cu titlu cominatoriu de 15 000 de euro pe zi
începând de la data pronunțării acestei a doua hotărâri și până la data executării hotărârii
pronunțate în 2008.

 Hotărârea Comisia/Irlanda din 12 noiembrie 2019, C‑261/18

lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită pentru a fi supuse
autorizării, din cauza toxicității sale pentru reproducere. Încadrarea bisfenolului A în această
listă implică obligații legale pentru furnizorii unui produs care conține o astfel de substanță
și, mai precis, obligații de informare față de operatorii din lanțul de aprovizionare, precum și
față de consumatorii finali. În iulie 2017, bisfenolul A a făcut obiectul unei noi clasificări drept
substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită pentru sănătatea umană din cauza
proprietăților sale de perturbator endocrin. Prin respingerea a două acțiuni introduse de
o asociație care reprezintă producătorii europeni de materiale plastice și, în special, patru
societăți care își desfășoară activitatea în domeniul comercializăriibisfenolului A, Tribunalul
a confirmat includerea acestei substanțe în lista substanțelor „candidate”, și aceasta chiar
dacă ea este utilizată ca intermediar izolat.

Space-kraft/ shutterstock.com

În ianuarie 2017, Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) a inclus bisfenolul A în

 Hotărârea PlasticsEurope/ECHA din 11 iulie 2019, T‑185/17,
 și Hotărârea PlasticsEurope/ECHA din 20 septembrie 2019, T‑636/17
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Drepturile
și obligațiile
migranților

Criza migrației din Europa continuă să suscite numeroase
întrebări. Cu diferite ocazii, Curtea de Justiție a examinat cauze
referitoare la cererile de azil și la prelucrarea acestora. Dreptul
Uniunii stabilește condițiile pe care resortisanții țărilor terțe sau
apatrizii trebuie să le îndeplinească pentru a putea beneficia de
protecție internațională (Directiva privind refugiații). În plus,
acesta prevede norme privind standardele și procedurile comune
aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților
țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (Directiva privind
returnarea). Dreptul Uniunii stabilește de asemenea norme
privind repartizarea între statele membre a responsabilității de
examinare a cererilor de azil (Regulamentul „Dublin III”).

În Franța, în perioada de reintroducere temporară a unui control la frontierele
interne, ca urmare a unei amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității
interne, domnul Arib, de cetățenie marocană și suspectat că a intrat în mod ilegal pe
teritoriul francez, a fost controlat în apropierea frontierei spaniole. Sesizată de Cour
de Cassation (Curtea de Casație, Franța) cu privire la problema dacă Franța putea
decide să nu aplice în privința domnului Arib procedura prevăzută de Directiva privind
returnarea, Curtea de Justiție a statuat că o frontieră internă a unui stat membru la
care au fost reintroduse controale nu poate fi asimilată unei frontiere externe.

 Hotărârea Arib din 19 martie 2019, C‑444/17
Într-o altă cauză, referitoare la trei titulari sau solicitanți ai statutului de refugiat, acest
statut a fost revocat sau refuzat pentru motive legate de protecția securității sau
a societății statului membru gazdă. Curtea de Justiție a apreciat că, atât timp cât un
resortisant al unei țări terțe sau un apatrid are o temere fondată de persecuție în
țara sa de origine, el trebuie calificat drept „refugiat” în sensul Directivei privind
refugiații și al Convenției de la Geneva, independent de aspectul dacă statutul de
refugiat i-a fost acordat în mod formal.

 Hotărârea M, X și X din 14 mai 2019, C‑391/16 și altele
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Regulamentul „Dublin III” prevede criteriile și mecanismele de determinare a statului membru
responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într‑un stat
membru de un resortisant al unei țări terțe sau de un apatrid. În contextul Brexit‑ului, Curtea
de Justiție a considerat că un stat membru care și-a notificat intenția de a se retrage din
Uniune rămâne stat responsabil în sensul Regulamentului Dublin III. Cu toate acestea, este
de competența fiecărui stat membru să stabilească împrejurările în care dorește să accepte
să examineze el însuși o cerere de protecție internațională pentru care nu este responsabil.

 Hotărârea M.A. și alții din 23 ianuarie 2019, C‑661/17
În sfârșit, sesizată de o instanță germană cu privire la aplicarea Regulamentului Dublin III,
Curtea de Justiție a precizat că un solicitant de azil poate fi transferat către statul membru
care este responsabil în mod normal de prelucrarea cererii sale, cu excepția cazului în care
condițiile de viață previzibile îl expun acolo unei situații de lipsuri materiale extreme,
contrară principiului interzicerii tratamentelor inumane sau degradante. Cu alte cuvinte,
un stat membru poate refuza să transfere solicitanții de azil către statul membru responsabil
de prelucrarea cererii atunci când există deficiențe sistemice.

Janossy Gergely/ shutterstock.com

 Hotărârea Jawo și alții din 19 martie 2019, C‑163/17 și altele
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Statul
de drept

a se vedea videoclipul YouTube

Statul de drept este una dintre valorile comune statelor membre
ale Uniunii pe care aceasta se întemeiază (articolul 2 TUE). Ea
are la bază conceptul potrivit căruia nimeni nu este mai presus
de lege și are drept corolare esențiale legalitatea, egalitatea în
fața legii, securitatea juridică, interzicerea arbitrariului, justiția
accesibilă în fața unor instanțe independente și imparțiale,
precum și respectarea drepturilor omului, ca principii garantate
de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii.
În anul 2019, Curtea de Justiție s-a pronunțat în mai multe rânduri
cu privire la noțiunea de stat de drept, în special în ceea ce
privește independența puterii judecătorești în raport cu puterile
executivă și legislativă. La rândul său, Tribunalul a avut ocazia
să controleze legalitatea actelor instituțiilor Uniunii în raport
cu respectarea drepturilor fundamentale.

În cadrul a două acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor introduse de Comisie,
Curtea de Justiție a considerat că reforma judiciară poloneză din anul 2017, în ceea
ce privește vârsta de pensionare a judecătorilor și a procurorilor, precum și legea
poloneză din anul 2018 care a redus vârsta de pensionare a judecătorilor Curții
Supreme și a prevăzut posibilitatea de a rămâne în funcție după această vârstă
pe baza unei autorizații discreționare a președintelui Republicii aduc atingere
independenței puterii judecătorești.

 Hotărârea Comisia/Polonia din 5 noiembrie 2019, C‑192/18,


Hotărârea Comisia/Polonia din 24 iunie 2019, C‑619/18

Curtea de Justiție a apreciat în plus că noua cameră disciplinară a Curții Supreme
din Polonia, creată în anul 2017, trebuie să îndeplinească cerința de independență
a judecătorilor. În caz contrar, ea nu își poate exercita competența privind litigiile
referitoare la pensionarea judecătorilor Curții Supreme.

 Hotărârea A.K. și alții din 19 noiembrie 2019, C‑585/18 și altele
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Pe de altă parte, Curtea de Justiție a precizat că parchetul german, spre deosebire de
Procurorul General al Lituaniei și de magistrații parchetului din Franța, nu oferă
o garanție de independență suficientă pentru a putea emite un mandat european de arestare.

 Hotărârea OG și alții din 27 mai 2019, C‑508/18 și altele
 Hotărârea JR și alții din 12 decembrie 2019, C‑566/19 și altele
Cu toate acestea, Curtea de Justiție a recunoscut validitatea mandatelor europene de
arestare emise de parchetele expuse riscului, direct sau indirect, de a fi supuse ordinelor
unui ministru, sau chiar emise de o autoritate administrativă, din moment ce mandatele
respective sunt controlate, în amonte sau în aval, de către judecători independenți. Ea
a recunoscut de asemenea validitatea mandatelor emise în scopul executării unei pedepse
care a făcut deja obiectul unei hotărâri, chiar dacă autoritatea emitentă nu este o instanță,
iar aceasta inclusiv atunci când împotriva deciziei respective nu este prevăzută o cale de
atac jurisdicțională.

 Hotărârea NJ din 9 octombrie 2019, C‑489/19
 Hotărârea XD din 12 decembrie 2019, C‑625/19
 Hotărârea ZB din 12 decembrie 2019, C‑627/19
Printr-o serie de hotărâri, Tribunalul a anulat deciziile Consiliului de a îngheța activele
a șapte personalități ucrainene, printre care domnul Viktor Yanukovych, fost președinte
al Ucrainei, vizate de proceduri penale în acest stat pentru deturnare de fonduri publice.
Tribunalul a reproșat în special Consiliului că nu a verificat dacă, în aceste proceduri,
drepturile fundamentale la apărare și la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate
de autoritățile ucrainene.

Alexander Supertramp/ shutterstock.com

 Hotărârea Yanukovych/Consiliul și alții din 11 iulie 2019, T‑244/16 și altele
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Protecția
datelor
personale
și internetul

Normele Uniunii privind protecția datelor personale au ca obiect
definirea unui cadru solid și coerent de protecție a datelor,
indiferent de modul lor de colectare (achiziții online, împrumuturi
bancare sau chiar căutări ale unui loc de muncă). Aceste norme
se aplică atât întreprinderilor, cât și organizațiilor publice și
private stabilite în interiorul sau în afara Uniunii Europene, care
oferă bunuri sau servicii, precum Facebook sau Amazon, atunci
când ele solicită sau reutilizează datele personale ale cetățenilor
Uniunii Europene. În anul 2019, Curtea de Justiție s-a pronunțat
în mai multe rânduri cu privire la răspunderea care decurge din
colectarea și din prelucrarea datelor personale, în special în ceea
ce privește datele online.

a se vedea videoclipul YouTube
Astfel, într-o cauză referitoare la cererea unei persoane de a șterge comentariul, de
natură să aducă atingere onoarei sale, pe care un utilizator îl publicase pe Facebook,
Curtea de Justiție a apreciat că dreptul Uniunii nu se opune ca un furnizor de servicii
de stocare‑hosting precum Facebook să fie obligat să elimine sau să blocheze accesul
la orice conținut care ar fi identic sau, în anumite condiții, echivalent cu cel al unei
informații considerate anterior ilicite de către instanțe. Această somație ar putea chiar
să își producă efectele la nivel mondial în temeiul dreptului internațional aplicabil de
care statele membre trebuie să țină seama.

 Hotărârea Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited

din 3 octombrie 2019, C‑18/18
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Dreptul Uniunii urmărește de asemenea să protejeze utilizatorul de orice ingerință în viața
sa privată, în special împotriva riscului ca hidden identifiers sau alte procedee similare să îi
acceseze echipamentul informatic fără știrea lui. Din această perspectivă, Curtea de Justiție
a pus capăt dezbaterii cu privire la exprimarea consimțământului privind stocarea și utilizarea
cookie-urilor. Astfel, potrivit aprecierii sale, consimțământul pe care utilizatorul unui site
internet trebuie să îl dea pentru plasarea și consultarea cookie-urilor pe echipamentul său
trebuie să fie specific și nu este acordat în mod valabil prin intermediul unei căsuțe bifate
în prealabil pe care acest utilizator trebuie să o debifeze în cazul în care refuză să își dea
consimțământul.

 Hotărârea Planet49 GmbH din 1 octombrie 2019, C‑673/17
În domeniul datelor sensibile, întrebările preliminare adresate de Conseil d’État (Consiliul
de Stat, Franța) au determinat Curtea de Justiție să își precizeze jurisprudența. Aceasta
a constatat că interdicția privind prelucrarea anumitor categorii de date personale sensibile
se extinde și la operatorii motoarelor de căutare cum este Google. Atunci când operatorul
unui astfel de motor este sesizat cu o cerere de dezindexare privind un link către o pagină
de internet pe care sunt publicate date sensibile, acesta trebuie să efectueze o evaluare
comparativă între drepturile fundamentale ale persoanei care solicită dezindexarea și cele
ale utilizatorilor de internet potențial interesați de informațiile respective.

 Hotărârea GC și alții din 24 septembrie 2019, C‑136/17
Într-o altă cauză privind Google și o cerere de dezindexare, Curtea de Justiție a apreciat
că dreptul Uniunii nu impune unui operator al unui motor de căutare să efectueze o astfel
de dezindexare în ansamblul versiunilor motorului său de căutare. Cu toate acestea,
operatorul este obligat să efectueze o astfel de dezindexare în versiunile motorului său
care corespund ansamblului statelor membre ale Uniunii și să ia măsuri care permit să
îi împiedice sau să îi descurajeze în mod serios pe utilizatorii de internet care efectuează
o căutare pe baza numelui persoanei vizate din unul dintre statele membre de la a avea
acces, prin intermediul listei de rezultate obținute prin utilizarea unei versiuni „din afara
Uniunii Europene” a motorului respectiv, la linkurile care fac obiectul cererii de dezindexare.

 Hotărârea Google LLC din 24 septembrie 2019, C‑507/17

Avector/ shutterstock.com

În sfârșit, într-o cauză privind o întreprindere care comercializează online articole de
îmbrăcăminte care a inserat pe site-ul său internet butonul „îmi place” al Facebook, Curtea
de Justiție a hotărât că administratorul site-ului poate fi considerat operator, împreună
cu Facebook, în privința colectării și a transmiterii către Facebook a datelor personale ale
vizitatorilor site-ului său. În schimb, administratorul site-ului nu poate fi considerat, în
principiu, operator în privința prelucrării ulterioare a acestor date de către Facebook.

 Hotărârea Fashion ID GmbH din 29 iulie 2019, C‑40/17
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Protecția
drepturilor
lucrătorilor

a se vedea videoclipul YouTube

Dreptul Uniunii asigură protecția drepturilor lucrătorilor în mai
multe moduri. Acesta garantează aplicarea principiului egalității
de tratament în domeniul ocupării forței de muncă, interzicând
discriminările întemeiate, printre altele, pe religie și prevăzând
norme privind egalitatea remunerațiilor între bărbați și femei.
El organizează coordonarea sistemelor de securitate socială,
urmărind să asigure în același timp punerea în aplicare a principiului
egalității de tratament între bărbați și femei în acest domeniu.
În plus, dreptul Uniunii prevede numeroase norme referitoare la
modalitățile de executare a contractelor de muncă, cum sunt cele
privind organizarea timpului de lucru, precum și la îmbunătățirea
securității și a sănătății lucrătorilor. În sfârșit, el garantează
mobilitatea profesiilor liberale în cadrul Uniunii.

În Austria, Vinerea Mare este o zi de sărbătoare legală plătită doar pentru membrii
Bisericilor Evanghelice de Confesiune Augustană și Helvetică, ai Bisericii Vetero‑Catolice
și ai Bisericii Evanghelice Metodiste: un credincios ținut să lucreze în timpul acestei zile
are dreptul de a primi o indemnizație suplimentară de sărbătoare legală. Un lucrător
salariat al Cresco Investigation, care nu este membru al niciuneia dintre bisericile
în discuție, a formulat însă o acțiune împotriva angajatorului său. Curtea de Justiție
a considerat că acordarea unei zile de sărbătoare legală plătite în Vinerea Mare numai
lucrătorilor care aparțin anumitor biserici constituie o discriminare pe motive de
apartenență religioasă interzisă de dreptul Uniunii.

 Hotărârea Cresco Investigation din 22 ianuarie 2019, C‑193/17
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În Spania, cuantumul pensiei unei pensionare a fost calculat de Instituto Nacional de la
Seguridad Social (Institutul Național de Securitate Socială) ținând seama de faptul că aceasta
a lucrat pe fracțiune de normă în cursul unei părți semnificative a vieții sale profesionale.
Curtea de Justiție a considerat că reglementarea spaniolă are efecte nefavorabile pentru
lucrătorii pe fracțiune de normă în raport cu lucrătorii cu normă întreagă, ceea ce constituie
o discriminare indirectă și deosebit de defavorabilă față de lucrătorii de sex feminin.

 Hotărârea Villar Láiz din 8 mai 2019, C‑161/18
În Franța, o salariată a contestat modalitățile de calcul al indemnizației de concediere și al
alocației de concediu de reorientare profesională care i-au fost plătite de angajatorul său
în cadrul concedierii sale, intervenită în perioada în care se afla în concediu parțial pentru
creșterea copilului. Sesizată de Cour de cassation (Curtea de Casație, Franța), Curtea de
Justiție a constatat că, întrucât numărul de femei care beneficiază de concediu parțial
pentru creșterea copilului este considerabil mai mare decât cel de bărbați, legea franceză
nu este conformă cu principiul egalității de remunerare între lucrătorii de sex masculin
și lucrătorii de sex feminin.

 Hotărârea Praxair MRC din 8 mai 2019, C‑486/18
Într-o altă cauză, cererea domnului Bogatu, resortisant român cu reședința în Irlanda, de
a beneficia de prestații familiale irlandeze pentru copiii săi care au reședința în România
a fost respinsă. Acest refuz a fost întemeiat pe faptul că el nu îndeplinea niciuna dintre
condițiile care dau dreptul la prestații familiale, întrucât nu a desfășurat o activitate salariată
în Irlanda sau nu a primit o prestație cu caracter contributiv în țara respectivă. În schimb,
având în vedere Regulamentul privind coordonarea sistemelor de securitate socială, Curtea
de Justiție a clarificat că dreptul Uniunii nu impune ca o persoană să desfășoare o activitate
salariată într-un stat membru pentru a beneficia pe teritoriul acestuia de prestații familiale
pentru copiii săi care au reședința într-un alt stat membru.

 Hotărârea Bogatu din 7 februarie 2019, C‑322/17

 Hotărârea CCOO din 14 mai 2019, C‑55/18
Într-o cauză elenă, Asociația Baroului din Atena a respins cererea formulată de un călugăr
care are calitatea de avocat în Cipru de a se înscrie în tabloul special pentru a exercita profesia
de avocat, din cauza incompatibilității dintre calitatea sa de călugăr și profesia de avocat.
Curtea de Justiție a statuat că Directiva privind stabilirea avocaților se opune interdicției
pe care o cuprinde legislația elenă care prevede o astfel de incompatibilitate. Lipsa
armonizării normelor profesionale și deontologice nu justifică neconformitatea cu dreptul
Uniunii, în special cu principiul proporționalității.

Brian A Jackson/ shutterstock.com

Sesizată de Audiencia Nacional (Curtea Națională, Spania), Curtea de Justiție a apreciat
că statele membre trebuie să oblige angajatorii să instituie un sistem care să permită
măsurarea duratei timpului de lucru zilnic. Acest sistem trebuie să fie obiectiv, fiabil și
accesibil. Acest lucru garantează efectul util al drepturilor conferite de cartă și de Directiva
privind timpul de lucru, care constă în asigurarea îmbunătățirii protecției securității și
a sănătății lucrătorilor.

 Hotărârea Monachos Eirinaios din 7 mai 2019, C‑431/17

PANORAMA ANULUI – RAPORT ANUAL 2019

41

Lalocracio/ istockphoto.com

Consumatorii

a se vedea videoclipul YouTube

Protecția consumatorilor este una dintre preocupările constante
ale Uniunii Europene. Ea garantează aplicarea normelor care îi
protejează pentru a le asigura siguranța și pentru a îmbunătăți
cunoașterea drepturilor lor. În anul 2019, Curtea de Justiție a fost
chemată să precizeze, cu diferite ocazii și în diverse materii,
întinderea acestor drepturi. De exemplu, drepturile pasagerilor
aerieni au cunoscut o consolidare în anul 2019.

În cazul unui zbor cu legătură directă, cu plecarea dintr-un stat membru și cu destinația
într-un stat terț, cu escală în alt stat terț și care a făcut obiectul unei rezervări unice,
Curtea de Justiție a considerat că operatorul de transport aerian care a efectuat
primul zbor este obligat să plătească compensații pasagerilor care au avut o întârziere
prelungită la sosirea celui de al doilea zbor realizat de un operator de transport aerian
stabilit în afara Uniunii. Astfel, un pasager afectat la destinația sa finală de o întârziere
de trei ore sau mai mult, care își are originea în cel de al doilea zbor asigurat, în
conformitate cu un acord de partajare a codurilor, de un operator de transport stabilit
într-o țară terță, poate solicita o compensație în temeiul dreptului Uniunii împotriva
operatorului de transport aerian din Uniune care a efectuat primul zbor.

 Hotărârea České aerolinie din 11 iulie 2019, C‑502/18
De asemenea, Curtea de Justiție a apreciat că un operator de transport aerian este
obligat să acorde o compensație pasagerilor pentru o întârziere de trei ore sau mai
mult, chiar dacă aceasta este cauzată de deteriorarea unei roți, provocată de un șurub
aflat pe pista de decolare. Cu toate acestea, transportatorul este obligat să plătească
compensații numai atunci când se demonstrează că nu a utilizat toate mijloacele
de care dispune pentru a limita întârzierea zborului.

 Hotărârea Germanwings din 4 aprilie 2019, C‑501/17
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Într-o cauză privind comerțul electronic, Curtea de Justiție a apreciat că o platformă
precum Amazon nu este obligată în toate cazurile să pună un număr de telefon la dispoziția
consumatorului înainte de încheierea unui contract. Cu toate acestea, dreptul Uniunii îi impune
să pună la dispoziția consumatorului un mijloc de comunicare care să îi permită să ia
rapid legătura cu platforma și să comunice cu aceasta în mod eficient (formular de contact
electronic, sistem de mesagerie instantanee sau de reapelare telefonică).

 Hotărârea Amazon EU din 10 iulie 2019, C‑649/17
Tot în materie de cumpărare online, Curtea de Justiție a considerat de asemenea că dreptul de
retragere al consumatorilor se aplică și achiziționării unei saltele a cărei folie de protecție
a fost îndepărtată după livrare. Astfel, la fel ca în cazul unui articol de îmbrăcăminte, se poate
prezuma că comerciantul este în măsură să facă salteaua, prin intermediul unei curățări sau
al unei dezinfecții, corespunzătoare pentru o nouă comercializare, fără a aduce atingere
imperativelor de igienă sau de protecție a sănătății. Cu toate acestea, consumatorul trebuie
să răspundă pentru orice diminuare a valorii bunului care rezultă din manipulări, altele decât
cele necesare pentru determinarea naturii, a caracteristicilor și a bunei funcționări a acestuia.

 Hotărârea slewo din 27 martie 2019, C‑681/17
Într-o cauză privind plata unui bilet de tren prin debitare directă, Curtea de Justiție
a considerat ca fiind contrară dreptului Uniunii o clauză contractuală, inclusă în condițiile
generale de transport ale întreprinderii feroviare germane Deutsche Bahn, care nu permitea
utilizatorilor să folosească schema de plăți SEPA decât cu condiția de a avea domiciliul în
Germania. Această condiție privind domiciliul pe teritoriul național echivalează indirect cu
a desemna statul membru în care trebuie să se afle contul de plăți, ceea ce îi este interzis în
mod explicit beneficiarului unei debitări directe.

Începând din anul 2015, Germania a instituit un cadru juridic care prevedea introducerea unei
taxe pentru utilizareade către autoturisme a drumurilor federale, inclusiv a autostrăzilor.
Astfel, orice proprietar al unui vehicul înmatriculat în Germania ar fi trebuit să achite această
taxă sub forma unei viniete anuale. Pentru vehiculele înmatriculate în străinătate, taxa nu
ar fi trebuit plătită decât în cazul utilizării autostrăzilor. În paralel, Germania a prevăzut că
proprietarii de vehicule înmatriculate în Germania ar fi beneficiat de o scutire de taxă într-un
cuantum cel puțin echivalent cu cel al taxei de utilizare a infrastructurii plătite. Curtea de
Justiție a constatat că sarcina economică ar fi fost suportată, în practică, numai de proprietarii
și de conducătorii de vehicule înmatriculate în alte state membre. În consecință, aceasta
a considerat că taxa respectivă este discriminatorie și, prin urmare, contrară dreptului Uniunii.

 Hotărârea Austria/Germania din 18 iunie 2019, C‑591/17

Casimiro PT/ shutterstock.com

 Hotărârea Verein für Konsumenteninformation din 5 septembrie 2019, C‑28/18
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În sfârșit, într-o cauză privind conformitatea cu dreptul Uniunii a acordării etichetei
europene AB (agricultură ecologică) unor produse provenite de la animale care au
făcut obiectul unei sacrificări rituale fără asomare, Curtea de Justiție a constatat
că o astfel de practică nu respectă cele mai înalte standarde în materie de bunăstare
a animalelor. În consecință, aceasta a statuat că normele dreptului Uniunii nu permit
aplicarea siglei Uniunii Europene pentru producție ecologică pe produse provenite
de la animale care au făcut obiectul unei astfel de sacrificări.

 Hotărârea Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs din 26 februarie 2019, C‑497/17
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Proprietatea
intelectuală

Uniunea Europeană a instituit un sistem de protecție a drepturilor
de proprietate intelectuală foarte eficient, care permite să se
dispună de instrumente adecvate pentru a proteja, iar apoi pentru
a apăra, mărcile, brevetele, desenele și modelele industriale,
precum și operele literare și artistice. Toate aceste norme
contribuie la competitivitatea întreprinderilor, la crearea de locuri
de muncă, la finanțarea cercetării și la apărarea inovării. În anul
2019, Tribunalul și Curtea de Justiție au intervenit în numeroase
rânduri în acest domeniu, în special prin hotărâri care precizează,
pe de o parte, condițiile în care poate fi acordată înregistrarea unei
mărci a Uniunii și, pe de altă parte, caracteristicile contrafacerii
unui model industrial sau a unor indicații geografice protejate.

În ceea ce privește înregistrarea unei mărci a Uniunii, Tribunalul a precizat că reauacredință care afectează cererea de înregistrare a unei mărci trebuie să determine
nulitatea acesteia. Marca în cauză era constituită din prenumele jucătorului de fotbal
Neymar Da Silva Santos Júnior. Acesta a obținut anularea înregistrării întrucât Tribunalul
a apreciat că nu era de conceput ca, la momentul depunerii cererii de înregistrare
a mărcii NEYMAR, deponentul să nu fi avut cunoștință de existența fotbalistului. În
plus, Tribunalul a considerat că niciun alt motiv decât voința de a exploata în mod
parazitar renumele fotbalistului nu putea explica cererea de înregistrare a mărcii
contestate.

 Hotărârea Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior din 14 mai 2019, T‑795/17
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Într-o cauză privind o marcă depusă de societatea adidas și alcătuită din trei benzi
paralele echidistante cu aceeași lățime, aplicate pe produs în indiferent ce direcție,
Tribunalul a confirmat nulitatea pentru neutilizarea mărcii în cauză întrucât adidas nu
a dovedit că această marcă în special a fost utilizată pe întreg teritoriul Uniunii și că
a dobândit, pe întreg teritoriul respectiv, un caracter distinctiv ca urmare a utilizării ei.

 Hotărârea adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe din 19 iunie 2019, T‑307/17
O altă noțiune din dreptul mărcilor asupra căreia Tribunalul a trebuit să se pronunțe
este cea a formei ale cărei caracteristici esențiale sunt necesare pentru obținerea unui
rezultat tehnic. Marca supusă aprecierii Tribunalului era o marcă figurativă reprezentând
jocul Rubik’s Cube. Înregistrarea sa a fost anulată întrucât, în aprecierea Tribunalului,
caracteristica esențială reprezentată de liniile negre care se intersectează, orizontal și
vertical, pe fiecare dintre fețele cubului, împărțind-o pe fiecare dintre acestea în nouă
cuburi mici de aceeași dimensiune repartizate în rânduri decâte trei, este necesară
pentru obținerea rezultatului tehnic urmărit.

 Hotărârea Rubik’s Brand Ltd/EUIPO din 24 octombrie 2019, T‑601/17
În materia dreptului mărcilor, există posibilitatea de a se opune unei cereri de
înregistrare atunci când există un risc de confuzie între semnul a cărui înregistrare
se solicită și o marcă anterioară. Astfel, titularul mărcii CHIARA s‑a opus înregistrării
semnului alcătuit din cele două elemente verbale CHIARA FERRAGNI cu majuscule
negre, literele „i” fiind cu caractere aldine, și dintr-un element figurativ situat deasupra
elementelor verbale, constituit dintr-un desen reprezentând un ochi cu gene lungi
negre. Tribunalul a considerat că semnele prezentau un grad scăzut de similitudine
vizuală și fonetică și că, din punct de vedere conceptual, erau diferite. În plus,
întrucât produsele vizate (genți și articole de îmbrăcăminte) sunt în general vândute
în magazine cu autoservire, unde cumpărarea se bazează în principal pe o alegere
vizuală, diferențele dintre cele două mărci exclud posibilitatea ca consumatorii să
creadă că produsele au aceeași origine.

De asemenea, Tribunalul a avut de soluționat o problemă privind dreptul desenelor
și al modelelor industriale, referitoare la un model de scuter. Tribunalul a trebuit să
stabilească dacă modelul industrial comunitar al unui scuter deținut de o societate
chineză reproducea caracteristicile modelului Vespa LX al societății italiene Piaggio.
Tribunalul a comparat cele două modele și a concluzionat că cele două scutere produc
impresii globale diferite și că primul are un caracter individual în raport cu cel de al
doilea. Astfel, în timp ce scuterul societății chineze este dominat de linii în principal
unghiulare, scuterul Vespa LX privilegiază liniile rotunjite. Prin urmare, Tribunalul
a respins cererea societății italiene și a autorizat înregistrarea scuterului chinez.

 Hotărârea Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group („Vespa”)

din 24 septembrie 2019, T‑219/18
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 Hotărârea Serendipity și alții („Chiara Ferragni”)/EUIPO din 8 februarie 2019, T‑647/17

În materie de indicații de origine, Curtea de Justiție a arătat că protecția denumirii „Aceto
Balsamico di Modena” (oțet balsamic de Modena), înregistrată din anul 2009 în Registrul
denumirilor de origine protejate (DOP) și al indicațiilor geografice protejate (IGP), nu se
extinde asupra utilizării termenilor negeografici ai acesteia, în special a termenilor „aceto” și
„balsamico”. Prin urmare, producătorul german își poate desemna produsele prin termenii
„balsamico” și „deutscher balsamico”.

 Hotărârea Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena/Balema GmbH
din 4 decembrie 2019, C‑432/18

În sfârșit, Curtea de Justiție a trebuit să soluționeze problema samplingului și a eventualelor
atingeri aduse drepturilor unui producător de fonograme. Într-o cauză referitoare la grupul
german Kraftwerk, ea a apreciat astfel că includerea neautorizată într-o fonogramă, prin
intermediul samplingului, a unui eșantion sonor preluat dintr-o altă fonogramă poate constitui
o atingere adusă drepturilor producătorului care nu și-a dat acordul. Cu toate acestea,
utilizarea sub o formă modificată și care nu poate fi recunoscută în momentul ascultării unui
eșantion sonor preluat dintr-o fonogramă nu constituie o atingere adusă acestor drepturi,
chiar în lipsa unui astfel de acord.

Murvin/ shutterstock.com

 Hotărârea Pelham și alții din 29 iulie 2019, C‑476/17
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Ajutoarele
de stat

Pentru a garanta buna funcționare a pieței interne, Uniunea
Europeană asigură respectarea normelor privind libera
concurență. Printre aceste norme figurează cele care interzic
statelor membre să acorde operatorilor economici subvenții la
care concurenții lor nu pot avea acces. În anul 2019, Curtea de
Justiție și Tribunalul au soluționat mai multe cauze referitoare
la ajutoare de stat în domenii atât de variate precum energiile
regenerabile, fotbalul și Formula 1. Au fost pronunțate hotărâri
în materie fiscală și, mai ales, în legătură cu decizii privind „tax
ruling” ale anumitor state membre care au acordat întreprinderilor
multinaționale un tratament fiscal special pe care Comisia l-a
considerat incompatibil cu piața internă.

În ceea ce privește deciziile naționale privind „tax ruling”, Tribunalul a confirmat
decizia Comisiei privind măsura de ajutor pusă în aplicare de Luxemburg în favoarea
Fiat Chrysler Finance Europe (FFT), o întreprindere din grupul Fiat care furnizează
servicii financiare societăților din grup cu sediul în Europa. Tribunalul a arătat că
remunerația pentru serviciile respective nu a fost stabilită în condiții de piață și că
această practică, validată de autoritățile luxemburgheze, a permis FFT să își reducă
sarcina fiscală în detrimentul concurenților săi supuși regulilor normale din dreptul
fiscal luxemburghez.

 Hotărârea Luxemburg și Fiat Chrysler Finance Europe/Comisia
din 24 septembrie 2019, T‑755/15 și altele

În schimb, într-o altă cauză privind „tax ruling”, Tribunalul a anulat decizia Comisiei
privind ajutoarele de stat acordate de Țările de Jos în favoarea Starbucks. Astfel,
potrivit Tribunalului, Comisia nu a reușit să demonstreze că Starbucks a obținut
un avantaj concurențial din tratamentul fiscal acordat de autoritățile neerlandeze
tranzacțiilor intragrupuri realizate în cadrul grupului Starbucks.

 Hotărârea Țările de Jos, Starbucks și alții/Comisia

din 24 septembrie 2019, T‑760/15 și altele
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Tot în domeniul aprecierii măsurilor fiscale ale statelor membre din perspectiva normelor
Uniunii în materie de concurență, Tribunalul a constatat că atât impozitul polonez în sectorul
comerțului cu amănuntul, cât și taxa maghiară de publicitate sunt compatibile cu aceste
norme. Tribunalul a arătat că aceste sarcini fiscale, care nu grevează activitatea persoanelor
impozabile cu venituri reduse, ci au un caracter progresiv în ceea ce privește persoanele
impozabile care realizează o cifră de afaceri importantă, nu acordă, doar din cauza acestui
caracter, un avantaj concurențial în favoarea întreprinderilor care realizează venituri mai
mici. Aceste norme fiscale sunt coerente cu obiectivul lor de a contribui la bugetul general
astfel încât întreprinderile mari care pot realiza diferite economii de scară să plătească
proporțional mai multe taxe decât întreprinderile mici.

 Hotărârea Polonia/Comisia din 16 mai 2019, T‑836/16 și altele
 Hotărârea Ungaria/Comisia din 27 iunie 2019, T‑20/17
Tribunalul a anulat de asemenea decizia Comisiei prin care s‑a declarat că o intervenție de
sprijin din partea unui consorțiu de drept privat între băncile italiene în favoarea unuia
dintre membrii săi constituia un ajutor de stat. Această intervenție avea un caracter voluntar,
prin care se urmărea să se ofere membrului în dificultate financiară o soluție mai avantajoasă
decât recurgerea la o intervenție obligatorie impusă de legea italiană pentru rambursarea
deponenților săi. Potrivit Tribunalului, Comisia nu a demonstrat nici participarea statului
italian la această intervenție, nici utilizarea de fonduri publice italiene, astfel încât această
intervenție nu poate fi calificată drept ajutor de stat.

 Hotărârea Italia/Comisia din 19 martie 2019, T‑98/16 și altele
În domeniul sportului, Tribunalul a anulat decizia Comisiei prin care a calificat drept ajutor
de stat regimul fiscal de care beneficiază cluburile spaniole de fotbal FC Barcelona, Real
Madrid, Athletic Bilbao și Atlético Osasuna. Spre deosebire de celelalte cluburi sportive
spaniole, care au trebuit să se transforme în societăți sportive pe acțiuni, cele patru cluburi
menționate continuă să acționeze ca entități fără scop lucrativ, ceea ce Comisia a considerat
că le-a permis să beneficieze de o cotă nominală de impozitare inferioară. Cu toate acestea,
potrivit Tribunalului, Comisia a omis să verifice dacă, în cazul celor patru cluburi, plafonarea
deducerilor fiscale legate de achiziționarea de noi jucători la un nivel inferior celui al celorlalte
cluburi nu compensa avantajul fiscal menționat anterior.

 Hotărârea Athletic Club și Fútbol Club Barcelona/Comisia
În același domeniu, Tribunalul a validat decizia Comisiei potrivit căreia noului proprietar al
circuitului de curse de automobile Nürburgring, ai cărui foști proprietari au beneficiat de
ajutoare de stat incompatibile cu piața internă, nu i se poate impune să restituie ajutoarele
respective autorităților germane. Procedura de cerere de ofertă, prin intermediul căreia
a fost vândută exploatarea circuitului, a fost realizată în mod deschis, transparent și
nediscriminatoriu, a condus la un preț de vânzare în conformitate cu piața și nu a existat
o continuitate economică între foștii proprietari și noul proprietar.

EFKS/ shutterstock.com

din 26 februarie 2019, T‑679/16 și altele

 Hotărârea NeXovation, Inc. și Ja zum Nürburgring eV/Comisia

din 19 iunie 2019, T‑353/15 și altele
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La rândul său, Curtea de Justiție a anulat, în recurs, decizia Comisiei potrivit căreia Legea
germană privind energiile regenerabile cuprindea ajutoare de stat întrucât, pe de o parte,
garanta întreprinderilor care produc energie electrică din surse regenerabile un preț
superior prețului pieței și, pe de altă parte, reducea contribuția marilor consumatori de
energie electrică din industria producătoare la finanțarea aplicării acestui preț ridicat.
Comisia nu a demonstrat că avantajele prevăzute de această lege implicau resurse de
stat și constituiau, prin urmare, ajutoare de stat.

Roman Zaiets/ shutterstock.com

 Hotărârea Germania/Comisia din 28 martie 2019, C‑405/16 P
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B | CIFRELE-CHEIE ALE ACTIVITĂȚII JUDICIARE
CURTEA DE JUSTIȚIE

Curtea poate fi sesizată în principal:
•

cu cereri de decizie preliminară, atunci când o instanță națională are îndoieli cu privire la interpretarea
unui act adoptat de Uniune sau cu privire la validitatea acestuia. Instanța națională suspendă în
acest caz procedura care se desfășoară în fața sa și sesizează Curtea, care se pronunță cu privire la
interpretarea care trebuie dată dispozițiilor în discuție sau cu privire la validitatea lor. Odată lămurită
prin decizia pronunțată de Curte, instanța națională poate soluționa litigiul cu care este sesizată. În
cauzele care necesită un răspuns într‑un termen foarte scurt (de exemplu în materie de azil, de control
la frontiere, de răpiri de copii etc.), este prevăzută o procedură preliminară de urgență („PPU”);

•

cu recursuri, îndreptate împotriva deciziilor pronunțate de Tribunal, care sunt căi de atac în cadrul
cărora Curtea de Justiție poate anula decizia Tribunalului;

•

cu acțiuni directe, care vizează în principal:
 obținerea anulării unui act al Uniunii („acțiune în anulare”) sau
 constatarea neîndeplinirii de către un stat membru a obligațiilor sale care decurg din dreptul
Uniunii („acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor”). Dacă statul membru nu se
conformează hotărârii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, o a doua acțiune, denumită
acțiune în „dublă constatare a neîndeplinirii obligațiilor”, poate determina Curtea să îi aplice
o sancțiune pecuniară;

•

cu o cerere de aviz cu privire la compatibilitatea cu tratatele a unui acord pe care Uniunea intenționează
să îl încheie cu un stat terț sau cu o organizație internațională. Această cerere poate fi introdusă de
un stat membru sau de o instituție europeană (Parlamentul, Consiliul sau Comisia).
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966
PROCEDURI
PRELIMINARE:
din care

20

DE CAUZE
INTRODUSE

641 41

PPU

DE ACȚIUNI DIRECTE
din care
35 de acțiuni în constatarea
neîndeplinirii obligațiilor și
2 acțiuni în „dublă constatare
a neîndeplinirii obligațiilor”

Principalele state membre aflate la originea cererii:
GERMANIA:

114

SPANIA:

64

ITALIA:

70

ROMÂNIA:

49

RECURSURI
ÎMPOTRIVA
DECIZIILOR
TRIBUNALULUI

AVIZ

39

POLONIA:

CERERI DE ASISTENȚĂ
JUDICIARĂ

266

1 7

601

865
42 25

O parte care nu este în măsură să facă față
cheltuielilor de judecată poate solicita să
beneficieze de asistență judiciară gratuită.

DE CAUZE SOLUȚIONATE

din care

DE ACȚIUNI DIRECTE

PROCEDURI
PRELIMINARE

10

210

PPU

din care 
de constatări ale
neîndeplinirii obligațiilor
împotriva a 15 state membre
din care 1
 hotărâre în „dublă
constatare a neîndeplinirii
obligațiilor”

RECURSURI ÎMPOTRIVA DECIZIILOR
TRIBUNALULUI

din care 28 au anulat decizia adoptată de Tribunal

54

PANORAMA ANULUI – RAPORT ANUAL 2019

1

AVIZ

14,4 luni
PROCEDURI PRELIMINARE
3,1 luni
DE URGENȚĂ:
DURATA MEDIE
A PROCEDURILOR:

1 102

CAUZE PENDINTE

LA 31 DECEMBRIE 2019

PRINCIPALELE MATERII:
Agricultură
Concurență și ajutoare de stat

33
123

Drept social

55

Fiscalitate

94

Libertățile de circulație și de stabilire și piață internă

94

Mediu

60

Proprietate intelectuală și industrială

62

Protecția consumatorului

81

Spațiu de libertate, securitate și justiție

113

Transporturi

42

Uniunea vamală

22
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TRIBUNALUL

Tribunalul poate fi sesizat în primă instanță cu acțiuni directe formulate de persoane fizice sau juridice
(societăți, asociații etc.) și de către statele membre împotriva actelor instituțiilor, organelor, oficiilor
sau agențiilor Uniunii Europene și cu acțiuni directe prin care se urmărește obținerea reparării prejudiciilor
cauzate de instituții sau de agenții lor. O mare parte din contenciosul său este de natură economică:
proprietate intelectuală (mărci, desene și modele industriale ale Uniunii Europene), concurență, ajutoare
de stat și supraveghere bancară și financiară.
Tribunalul este de asemenea competent să statueze în materia funcției publice, în litigiile dintre Uniunea
Europeană și agenții săi.
Deciziile Tribunalului pot face obiectul unui recurs, limitat la chestiuni de drept, în fața Curții. În cauzele
care au beneficiat deja de o dublă examinare (de către o cameră jurisdicțională independentă și apoi
de către Tribunal), Curtea de Justiție admite în principiu recursul doar dacă acesta ridică o chestiune
importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii.
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939
848

DE ACȚIUNI
DIRECTE,
din care:

DE CAUZE INTRODUSE

157
270
87
334

Ajutoare de stat și concurență (inclusiv
3 acțiuni introduse de statele membre)
Proprietate intelectuală și industrială
Funcție publică a Uniunii Europene
alte acțiuni directe (inclusiv 12 acțiuni
introduse de statele membre)

CERERI DE ASISTENȚĂ JUDICIARĂ:

55

O parte care nu este în măsură să facă față cheltuielilor de judecată
poate cere să beneficieze de asistență judiciară gratuită.

874
787

58

DE ACȚIUNI
DIRECTE,
din care:
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102
318
107
260

DE CAUZE SOLUȚIONATE

Ajutoare de stat și concurență

Proprietate intelectuală și industrială
Funcție publică a Uniunii Europene
alte acțiuni directe

DURATA MEDIE A PROCEDURILOR:

DECIZII CARE AU FĂCUT OBIECTUL
UNUI RECURS ÎN FAȚA CURȚII:

CAUZE PENDINTE (LA 31 DECEMBRIE 2019):

16,9 LUNI
30 %

1 398

PRINCIPALELE MATERII:
Accesul la documente

30

Achiziții publice

15

Agricultură

22

Ajutoare de stat

278

Concurență

64

Măsuri restrictive

72

Mediu

12

Politica economică și monetară

138

Proprietate intelectuală și industrială

274

Statutul funcționarilor UE

141
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Visual Generation/ shutterstock.com

UN AN
DE DESCHIDERE
ȘI DE INTERACȚIUNI

A | MARILE
EVENIMENTE
Dialogul pe care Curtea de Justiție a Uniunii Europene îl întreține cu instanțele
naționale și cu cetățenii europeni nu se limitează la procedurile judiciare,
ci presupune în fiecare an multiple interacțiuni.
În această privință, 2019 a fost un an bogat în evenimente, în întâlniri și în
discuții, ceea ce contribuie la difuzarea dreptului și a jurisprudenței Uniunii,
precum și la înțelegerea lor.

5 aprilie

European Law Moot Court sărbătorește 30 de ani
Curtea găzduiește echipele finaliste ale European Law Moot Court, concursul internațional
de procese simulate specializat în dreptul Uniunii Europene, care sărbătorește în anul 2019
cea de a treizecea aniversare. Considerat astăzi cel mai prestigios „moot court” în dreptul UE,
acest concurs are drept scop promovarea cunoștințelor practice de drept al Uniunii în rândul
studenților la drept. La el participă 80 de echipe universitare din Europa, dar și din țări terțe.
Cauza din ediția 2018-2019 privește independența instanțelor naționale, mandatul european
de arestare și posibilitatea instanțelor naționale care nu statuează în ultima instanță să
adreseze întrebări preliminare Curții de Justiție. În urma finalelor regionale organizate în
cursul anului la Ljubljana, Madrid, Florența și Atena, cele mai bune echipe sunt invitate să
participe la finala care se desfășoară în mod tradițional la Curte. După deliberarea juriului,
compus din membri ai Curții și ai Tribunalului, echipa Katholieke Universiteit Leuven
(Belgia) a fost declarată învingătoarea ediției 2019. Premiul „cel mai bun avocat general”
a fost câștigat de Laura Tribess, de la Universitatea din Geneva (Elveția), iar premiul „cel
mai bun agent al Comisiei” de Demi van den Berg, de la Universitatea din Nijmegen (Țările
de Jos). În sfârșit, premiul „cele mai bune observații scrise” a fost decernat Universității
din Osnabrück (Germania).
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3 și 4 mai

Finala Central and Eastern
European Moot Court
Finala Central and Eastern European Moot Court, care în 2019
sărbătorește 25 de ani, se desfășoară de asemenea la Curte. Echipele
a 16 universități din Europa Centrală și de Est își prezintă argumentele
cu privire la diverse subiecte, precum migrația, Regulamentul general
privind protecția datelor, statul de drept și răspunderea statului, în fața
unui juriu format din judecători ai Curții de Justiție și ai Tribunalului
prezidat de avocata generală Sharpston. Câștigătoarea ediției 2019
este echipa Universității din Zagreb (Croația), care a înfruntat în finală
echipa Universității Naționale „Academia Mohyla din Kiev” (Ucraina).
Julia Jeleńska, de la Universitatea din Varșovia (Polonia), și Anna
Yatsyshyn, de la Universitatea Națională „Academia Mohyla din
Kiev” (Ucraina), au câștigat fiecare premiul „cea mai bună pledoarie”.
În sfârșit, premiul „cele mai bune observații scrise” este decernat
echipei Universității Carol din Praga (Republica Cehă).

Masa rotundă „Instanța
și dreptul concurenței”

14 iunie

Tribunalul organizează o masă rotundă care privește evaluarea
diferitor sisteme de control jurisdicțional în dreptul concurenței,
amenzile, modul în care instanțele tratează argumente tehnicoeconomice complexe, precum și digitalizarea economiilor. Obiectivul
este împărtășirea experiențelor și a bunelor practici între instanțele
superioare competente în materie de drept economic. La masa
rotundă participă un grup prestigios: Giovanni Pitruzzella, avocat
general la Curte, Stéphane Gervasoni, judecător la Tribunal, Douglas
H. Ginsburg, Senior Judge la United States Court of Appeals for the
District of Columbia Circuit și profesor la George Mason University’s
Scalia Law School, și profesorul Dr. Jürgen Kühnen, judecător la
Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din
Düsseldorf, Germania).
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18 septembrie

Conferință-dezbatere
„Un Palat în Cartierul Justiției”
În ajunul inaugurării celui de al treilea turn, o conferință-dezbatere
abordează problema provocărilor arhitecturale pe care le reprezintă
construirea unui complex imobiliar consacrat justiției. Introdusă de domnul
Biltgen (Luxemburg), judecător la Curtea de Justiție și președinte al Comisiei
„Clădiri”, conferința este animată de domnul Antoine Garapon, secretar
general la Institut des hautes étude sur la justice (IHEJ, Franța). Au intervenit
de asemenea domnul arhitect Dominique Perrault, cel care a conceput
cea de a 4-a și cea de a 5-a extindere a Palatului Curții, și domnul arhitect
Bernard Plattner. Cu ocazia inaugurării, expoziția intitulată „Spiritul legilor,
geniul locurilor: timpul unei opere. Construirea unui Palat de justiție pentru
Uniunea Europeană” dezvăluie culisele istoriei construcției clădirilor Curții,
începând cu fostul Palat inaugurat în 1973 până în prezent.

Inaugurarea celui de al treilea turn
Noul turn este inaugurat de președintele Koen Lenaerts, în prezența
Alteței Sale Regale Marele Duce Henri al Luxemburgului și a primministrului luxemburghez Xavier Bettel. Cu cei 115 metri înălțime,
acesta este cel mai înalt edificiu din Luxemburg
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19 septembrie

25 septembrie

Colocviu cu ocazia celei de a treizecea
aniversări a înființării Tribunalului
Tribunalul Uniunii Europene celebrează cea de a treizecea aniversare.
La 25 septembrie 1989, primii membri ai instanței, creată prin Decizia
Consiliului din 24 octombrie 1988, și-au preluat funcțiile. Un colocviu
cu tema „Tribunalul Uniunii Europene în era digitală” are loc cu această
ocazie în Marea sală de ședință a Palatului în jurul a două teme: „O justiție
accesibilă” și „O justiție eficace și de calitate”. Numeroși reprezentanți
ai instituțiilor europene, naționale și internaționale, precum și profesori
de drept, judecători, juriști și avocați din toate statele membre participă la
colocviu, în prezența doamnei Sam Tanson, ministra culturii, a locuințelor
și a justiției din Luxemburg.

Ziua „Porților deschise”

19 octombrie

Ca în fiecare an, Curtea de Justiție își deschide porțile publicului.
Ediția 2019 este organizată în luna octombrie, după inaugurarea celui
de al treilea turn al complexului imobiliar al Curții, pentru a putea
dezvălui publicului și acest edificiu unic. Peste 4 800 de persoane se
prezintă pe parvisul Palatului pentru a vizita Instituția, numărul cel
mai mare de vizitatori atins vreodată cu ocazia acestui eveniment.
Vizite ghidate în toate limbile permit explicarea către marele public
a misiunilor și a funcționării instanțelor și a serviciilor Instituției.
Standurile ținute de serviciile Instituției care jalonează parcursul
(grefa Tribunalului, Direcția Generală Multilingvism, Resurse umane,
Cercetare și Documentare, Bibliotecă, Clădiri și Securitate, EMAS) îi
primesc pe vizitatorii curioși să afle mai multe despre activitatea Curții.
Vizitatorii por de asemenea să urce la etajul 27 al turnului pentru
a se bucura de panorama excepțională asupra regiunii. Curtea este,
în acest an, singura instituție a Uniunii Europene care a organizat o zi
a porților deschise în Marele Ducat.
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SEMINARUL „APĂRAREA ȘI ILUSTRAREA
MULTILINGVISMULUI”
Începând cu anul 2018, an care a marcat cea de a 60-a aniversare
a Regulamentului privind regimul lingvistic al Uniunii Europene,
Curtea a pus în aplicare „Demersul multilingvism”, care constă în
diverse acțiuni destinate înțelegerii și valorizării multilingvismului
în domeniul juridic.
În acest an, un seminar cu privire la apărarea și la ilustrarea
multilingvismului a fost printre altele organizat la Curte, la 13 și 14
noiembrie 2019.

Printre participanții la acest seminar s-au numărat doamna
Delmas-Marty, profesoară emerită la Collège de France, doamna
Gendreau-Massaloux, consilierul Secretarului permanent al
Academiei de Științe, și domnul Trabant, membru al Academiei
de Științe din Berlin-Brandenburg, precum și doamna Barbara
Cassin.
Barbara Cassin este filolog, elenist și filozof francez,
directoare de cercetare în cadrul Centrului Național de
Cercetare Științifică Francez (CNRS). Ea a fost aleasă
membră a Academiei franceze în anul 2018.
„La invitația Curții de Justiție a Uniunii Europene, am avut
ocazia în luna noiembrie a anului trecut de a descoperi
această instituție, împreună cu Mireille Delmas-Marty, cu
Michèle Gendreau-Massaloux și cu Jürgen Trabant. Această
vizită, care mi-a permis să îi întâlnesc pe principalii actori, de la
președinte și grefier până la rotițele esențiale care sunt interpreții,
trecând pe la responsabilii diferitor servicii, nu numai că m-a
impresionat, ci m‑a și emoționat. Deși experiența mea la Comisia
de la Bruxelles unde am fost un timp «expert la nivel înalt» (astfel
cum se spune în jargonul european) în cadrul comisiei însărcinate
cu multilingvismul – atunci când aceasta exista încă – mi‑a suscitat
anumite îngrijorări, vizita mea la Luxemburg mi‑a dat încredere
în Europa.

(lucrător), «époux» (soț), «infraction» (constatare a neîndeplinirii
obligațiilor): aceste cuvinte ale limbii franceze sunt resemantizate
pentru și prin dreptul Uniunii și acoperă realități mai complexe și
mai largi decât în terminologia franceză.
Astfel iau naștere concepte supranaționale și cu adevărat europene.
Acest «european» este foarte departe de limba «globală» simplistă
cu care Bruxelles‑ul îi obișnuiește pe cei care se supun unui astfel
de demers.
Cu aceste două arme, reprezentate de traducerea ca know-how cu
diferențele sale, pe de o parte, și invenția terminologică capabilă să
dialectizeze aceste diferențe într-o unitate mai complexă, pe de altă
parte, Curtea de Justiție a Uniunii Europene poate servi, în opinia
mea, drept paradigmă concretă pentru o Europă unită în diversitate.
Etapa următoare ar consta în integrarea în cadrul unei tehnici
avansate de traducere asistată de calculator de tip Deep
Learning a masei documentelor în limbile Curții, cu menținerea
confidențialității acestora, pentru a utiliza în mod direct bogățiile
strânse de juriștii‑lingviști. O pistă pentru Europa?”
Barbara Cassin

Limba Europei este traducerea, spunea Umberto Eco. Întocmai,
Curtea este cu adevărat multilingvă, vorbește și înțelege toate
limbile oficiale și nu încetează să traducă.
Dacă franceza, moștenitoare a dreptului roman, servește drept
limbă comună pentru deliberări, toate limbile Uniunii sunt practicate
efectiv grație juriștilor‑lingviști și interpreților. Astfel, întrucât
o cauză poate fi introdusă în una dintre cele 24 de limbi (limba
de procedură), hotărârea se va pronunța în această limbă și va fi
disponibilă, în general în aceeași zi, în celelalte 23. Între cultura
și viziunea lumii vehiculate de engleza common law‑ului și cele
proprii limbii franceze a dreptului roman, fără a uita legislațiile
proprii fiecăreia dintre cele 28 de țări, nu există până la urmă decât
«termeni intraductibili» – începând cu right, a cărui semnificație
se apropie de «drept», și law, a cărui semnificație se apropie de
«lege». Cel mai remarcabil, în opinia mea, este modul în care
traducerile acestor termeni intraductibili de la caz la caz constrâng
la inventivitate: Curtea produce concepte autonome, care fac parte
din dreptul Uniunii. Aceasta este situație termenilor «travailleur»
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Judecătorii deliberează pe baza unui proiect de hotărâre
întocmit de judecătorul raportor în limba franceză, fără
a fi asistați de traducători sau de interpreți.
Pentru fiecare cauză se stabilește o limbă de procedură.
În trimiterile preliminare, această limbă este cea utilizată
de instanța națională care se adresează Curții. În acțiunile
directe, este vorba despre limba utilizată pentru cererea
introductivă.
Comisia Europeană, gardiana tratatelor, poate iniția
o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor
împotriva statului membru care nu își îndeplinește
obligațiile. În cazul în care încălcarea persistă, Comisia
introduce o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor
împotriva acestui stat membru.

18 și 19 noiembrie

FORUMUL MAGISTRAȚILOR
Având în vedere diversitatea tradițiilor și a sistemelor juridice ale
Uniunii Europene, relația strânsă dintre Curtea de Justiție și instanțele
naționale constituie o componentă importantă a sistemului juridic al
Uniunii. Un dialog constant este esențial pentru a asigura respectarea
statului de drept pe care se întemeiază Uniunea și pentru a promova
înțelegerea legislației și a sistemelor juridice ale statelor membre.
Printre numeroasele măsuri pe care le adoptă pentru a favoriza
acest dialog, Curtea organizează în fiecare an, din 1968, un Forum al
magistraților. Aceste întâlniri sunt ocazia de a consolida cooperarea și
încrederea, nu numai între Curtea de Justiție și instanțele naționale,
ci și între instanțele naționale înseși.

Ediția 2019 a celui de al 51-lea Forum al magistraților îi reunește timp de două zile pe membrii instituției cu 159 de înalți magistrați
de la curți constituționale și supreme veniți din cele 28 de state membre. În discursul său de deschidere, președintele
Lenaerts amintește atașamentul Curții față de importanța „relațiilor sale cu instanțele naționale” și subliniază că „obiectivul
acestei întâlniri este ca ea să fie interactivă, să fie un canal de informare reciproc care să permită de asemenea membrilor
instituției noastre să cunoască mai bine particularitățile sistemelor juridice naționale”.
Cele două sesiuni de lucru din acest an sunt consacrate jurisprudenței recente cu privire la aspectele procedurale ale trimiterilor
preliminare (sesiune animată de domnul Thomas Bull, judecător la Curtea Administrativă Supremă suedeză) și evoluțiilor
jurisprudențiale recente în materie de independență judiciară (sesiune animată de domnul Goran Selanec, judecător la Curtea
Constituțională croată). Pe de altă parte, au fost organizate trei ateliere de lucru referitoare la Carta drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene pentru a marca a zecea aniversare a acesteia ca izvor de drept primar.

PROGRAME DE SCHIMB ACA-EUROPE
Curtea organizează împreună cu ACA-Europe (Asociația
Consiliilor de Stat și a instanțelor administrative
supreme din Uniunea Europeană) programe de schimb
profesional pentru a permite judecătorilor de la instanțele
administrative supreme din toate statele membre ale
Uniunii Europene să aprofundeze mai bine dreptul Uniunii.
Doamna Maria Bakavou, auditoare la Consiliul
de Stat (Grecia), care a participat la un
program de schimb profesional la Curtea
de Justiție, își împărtășește impresiile asupra
acestei experiențe:

„Acest program a fost o experiență bogată și extrem de benefică:
el permite persoanelor interesate de funcționarea internă a Curții
să învețe în cadrul său mult mai mult decât în ani buni de studii
teoretice. În plus, el ilustrează rolul permanent al Curții în calitate
de gardian al valorilor europene comune. Contactul cu membrii
Curții constituie momentul forte al acestui program și trebuie
dezvoltat, salutat și încurajat. Sunt ferm convinsă că această
experiență ar fi foarte utilă tuturor judecătorilor constituționali
și supremi ai tuturor statelor membre.”
Maria Bakavou
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VIZITE OFICIALE
LA CURTE
Pentru a favoriza schimburile instituționale, Curtea de Justiție întreține un dialog regulat cu
celelalte instituții europene, cu instanțele internaționale, precum și cu instituțiile și instanțele
statelor membre ale Uniunii.

În acest spirit de schimburi instituționale, Curtea a primit în anul
2019 vizita domnului Mario Draghi, președinte al Băncii Centrale
Europene (BCE), a doamnei Laura Codruța Kövesi, procuror‑șef
la noul Parchet European, a doamnei Bente Angell-Hansen,
președintă a Autorității de Supraveghere a Asociației Europene
a Liberului Schimb (AELS), și a domnului Kees Sterk, președinte
al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare.
În plus, o delegație a Curții Internaționale de Justiție de la Haga
(CIJ) a vizitat Curtea în anul 2019.
Curtea a primit de asemenea delegații de la instanțele naționale,
în special de la Curtea Constituțională spaniolă (fotografie), de
la Curtea Supremă de Casație din Bulgaria, de la Hoge Raad din
Țările din Jos (Secția fiscală) (fotografie) și de la Curtea Benelux,
precum și vizita domnului Stephan Harbath, vicepreședinte al
Bundesverfassungsgericht (Curtea Constituțională germană).
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Pe de altă parte, Curtea a primit vizita diferitor personalități din
statele membre, printre care E.S. domnul Leo Varadkar, primministrul Irlandei, E.S. domnul Andrej Babiš, prim-ministrul
Republicii Cehe, domnul Luis Marco Aguriano Nalda, secretar
de stat pentru Uniunea Europeană la Ministerul afacerilor
externe din Spania, domnul Raivo Aeg, ministrul justiției din
Estonia, domnul László Trócsányi, ministrul justiției din Ungaria,
domnul Jānis Bordāns, viceprim-ministru și ministrul justiției
din Letonia, domnul François Bausch, ministrul mobilității și al
lucrărilor publice din Luxemburg, domnul David Gauke, ministrul
justiției din Regatul Unit, și domnul Hans Dahlgren, ministrul
afacerilor europene din Suedia.
În sfârșit, în anul 2019 a avut loc o vizită oficială a Curții de Justiție
la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) la Strasbourg.

Esther NAVARRO ALVAREZ © Uniunea Europeană, 2019

B | CIFRELECHEIE

UN DIALOG CONSTANT
CU PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL DREPTULUI
Æ Întreținerea dialogului judiciar cu magistrații naționali
ÎNTÂLNIRI CU

• primirea unor magistrați naționali în cadrul Forumului anual
al magistraților sau în cadrul unui stagiu de 6 sau de 10 luni la
cabinetul unui membru

2 824

• seminare organizate la Curte

DE MAGISTRAȚI NAȚIONALI

• intervenții în atenția magistraților naționali în cadrul unor
asociații sau rețele judiciare europene
• participări la inaugurări solemne ale anului judiciar la instanțe
naționale supreme și superioare și întâlniri cu președinți sau cu
vicepreședinți ai instanțelor supreme europene

Æ Favorizarea aplicării și a înțelegerii dreptului Uniunii de
profesioniștii din domeniul dreptului

753

DE GRUPURI
DE
 VIZITATORI

care au beneficiat de prezentări privind ședințele la care
asistă sau privind funcționarea instanțelor

223

din care
de grupuri de profesioniști din
domeniul dreptului

RESPECTIV

4 560
267
70

DE PERSOANE

DE UTILIZATORI
EXTERNI
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272

DE JURIȘTI CARE
AU PARTICIPAT
 UN STAGIU
LA

studenți, cercetători, profesori care au efectuat
cercetări la biblioteca instituției

UN DIALOG CONSOLIDAT
CU CETĂȚENII EUROPENI

22 924
din care

4 825

165

DE VIZITATORI
în cadrul zilei „porților deschise”

DE COMUNICATE DE PRESĂ

(și anume un total de

1 953

de versiuni lingvistice)

Fiecare comunicat de presă este tradus în mai multe limbi limbi în funcție de interesul suscitat în rândul jurnaliștilor și al publicului
larg în statele membre. Aceste comunicate sunt disponibile pe site-ul curia.europa.eu.

416

 E TWEET-URI TRIMISE DIN CONTURILE TWITTER
D
ALE CURȚII,

urmărite de peste

108

80 000

DE „FOLLOWERS”

CERERI DE ACCES LA DOCUMENTELE ADMINISTRATIVE
ȘI
 LA ARHIVELE ISTORICE ALE INSTITUȚIEI

aproximativ

28 000

DE CERERI DE INFORMARE PE AN

UN DIALOG OFICIAL
ȘI INSTITUȚIONAL REGULAT

6

ȘEDINȚE

SOLEMNE
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O ADMINISTRAȚIE
ÎN SERVICIUL
JUSTIȚIEI
EUROPENE

Iliya DZHONGAROV © Uniunea Europeană, 2019

A | PREOCUPARE CONSTANTĂ
PENTRU EFICIENȚĂ
Grefierul Curții, secretar general al instituției, dirijează serviciile administrative
sub autoritatea președintelui. Acesta asigură angajamentul serviciilor în
susținerea activității jurisdicționale.

O ADMINISTRAȚIE ÎN SERVICIUL JUSTIȚIEI EUROPENE
O instituție judiciară este mai întâi o arhitectură– în sens propriu și în sens figurat – iar anul 2019 a fost unul notabil în această
privință. În acest an s-a finalizat atât ultima etapă a construcției Palatului Curții de Justiție a Uniunii Europene, cât și cea a punerii
în aplicare a reformei arhitecturii jurisdicționale a Uniunii care rezultă din Regulamentul 2015/2422.
Pe plan imobiliar, instituția a celebrat astfel, la 19 septembrie
2019, inaugurarea celui de al treilea turn, cel mai înalt din
Marele Ducat, cu respectarea atât a termenelor stabilite, cât și
a bugetului alocat inițial și a celor mai înalte cerințe de mediu.
Aceasta permite regruparea serviciilor Direcției Generale
Multilingvism, până atunci parțial delocalizate, precum și, pentru
prima dată după 20 de ani, a întregului personal al Curții înacelași
loc. În prezent, cei peste 2 200 de membri ai personalului se află
sub același acoperiș și străbat zilnic aceeași Galerie. Dincolo de
creșterile zilnice în eficiență care rezultă de aici, această reunire
este un simbol al coeziunii care animă personalul instituției în
îndeplinirea misiunii lor în serviciul justiției Uniunii.
Pe planul structurii instituționale, la Tribunalul Uniunii
Europene și-au început activitatea, în cadrul celei de a treia și
ultime faze a reformei sale, ultimii 8 judecători, aceștia fiind
în prezent în număr de doi pentru fiecare stat membru. Toate
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serviciile instituției și-au adus contribuția la asistarea Tribunalului
în reorganizarea și în integrarea noilor săi membri, ale căror
rezultate sunt deja tangibile dată fiind reducerea semnificativă
a duratei procedurilor (a se vedea p. 59). Hazard al calendarului și
un alt simbol: finalizarea reformei a coincis cu aniversarea celor
30 de ani ai Tribunalului, care a fost celebrată la 25 septembrie,
chiar ziua intrării în funcție a primilor 12 judecători în anul 1989,
în cadrul unui colocviu cu tema „Tribunalul Uniunii Europene în
era digitală” (a se vedea p. 65).
O instituție judiciară este însă și o administrație compusă
din femei și din bărbați care lucrează zilnic pentru a susține
activitatea instanțelor.
Această administrație are drept ambiție îmbunătățirea constantă
a serviciilor sale din considerente de calitate și de eficiență în
vederea asistării instanțelor pentru a răspunde la provocarea

pe care o presupune creșterea și diversificarea contenciosului.
În anul 2019 au fost inițiate mai multe proiecte în acest sens, prin
intermediul unor evoluții atât tehnologice, cât și organizaționale.
Astfel, Direcția Cercetare și Documentare și-a consolidat
activitatea de pretratare a cauzelor – în ceea ce privește cererile
de decizii preliminare și mecanismul admiterii în principiu
a recursurilor – și a lucrat în sinergie cu Direcția Comunicare în
vederea elaborării comunicatelor de presă și a raportului anual
privind Activitatea judiciară. Direcția Bibliotecă a pus la dispoziție
un nou instrument de cercetare a doctrinei și și-a diversificat
catalogul în vederea continuării transformării sale într‑un centru
documentar de gestionare a cunoașterii. La rândul său, după
faza de sondare a nevoilor cabinetelor și a serviciilor, Direcția
Tehnologii ale Informației și-a continuat lucrările referitoare la
instituirea unui sistem integrat de gestionare a cauzelor, a cărui
cerere de ofertă a fost publicată în cursul lunii august a anului
2019, și a lansat un vast program de înlocuire a materialului
informatic al instituției în cadrul unei strategii de mobilitate.
În paralel, posibilitățile pe care le presupune exploatarea
inteligenței artificiale pentru nevoile specifice ale instituției sunt
monitorizate îndeaproape și au condus deja la prime utilizări
în cadrul Direcției Generale Multilingvism, cu introducerea
unui instrument întemeiat pe traducerea denumită neuronală.
Această asistență tehnologică va permite acestui serviciu să
facă față unei sarcini de lucru în creștere, prezervând totodată
cele două principii esențiale ale multilingvismului: garantarea
posibilității oricărui justițiabil de a-și prezenta cauza în fața Curții
în limba pe care o alege și asigurarea difuzării jurisprudenței
în fiecare dintre cele 24 de limbi oficiale vorbite de cetățenii
Uniunii Europene
Toate serviciile au putut beneficia, în punerea în aplicare a acestor
proiecte variate, de un sprijin din partea Direcției Resurse
Umane, în rolul său de promovare a formării profesionale și
a bunăstării la locul de muncă. Anul 2019 a fost astfel marcat
de acțiuni de jobshadowing, care favorizează schimbul de bune
practici și deschiderea, de instituirea unui program de formare
managerială destinat conducerii intermediare și superioare și
de instituirea unui regim de muncă de la distanță ocazional,
care se înscrie într-o tendință de modernizare și de flexibilizare
în organizarea muncii.
În sfârșit, o instituție judiciară în spiritul timpului său este de
asemenea o instituție deschisă publicului, care favorizează
accesul la informație și transmiterea cunoașterii.

Începând cu luna noiembrie a anului 2019, Curtea și instanțele
supreme care participă la Rețeaua Judiciară a Uniunii Europene
(RJUE) au decis să facă accesibile marelui public în toate limbile,
pe site‑ul Curia, deciziile naționale de trimitere preliminară
introduse de la 1 iulie 2018, precum și deciziile instanțelor
naționale care prezintă interes pentru dreptul Uniunii și diferite
documente de natură științifică sau pedagogică elaborate de
instanțele membre ale RJUE în limbile în care acestea au ales
să le pună la dispoziție. Judecătorii, avocații și cercetătorii din
întreaga lume pot beneficia în prezent de o bogăție documentară
inegalabilă în ceea ce privește dreptul Uniunii și aplicarea sa în
statele membre.
Pe de altă parte, deja activă pe Twitter și pe YouTube, instituția
și-a diversificat canalele de comunicație, în cadrul dezvoltării
strategiei sale digitale, prin deschiderea și exploatarea unui
cont LinkedIn în luna decembrie 2019. Această platformă, care
număra deja 30 000 de abonați după câteva zile de utilizare,
permite Curții să împărtășească actualitatea sa juridică și
instituțională într‑un spațiu de vizibilitate profesional și să
sporească astfel accesibilitatea observatorilor (juriști, jurnaliști,
cetățeni) la diverse tematici care țin de activitatea sa (urmărirea
cauzelor, comunicate, evenimente).
În sfârșit, conștientă de importanța – în completarea posibilităților
oferite de tehnologia digitală – a întâlnirilor prezențiale, Curtea
a continuat printre altele să își exprime atașamentul față de
Forumul magistraților (seminar care găzduiește, timp de
trei zile, peste 150 de magistrați naționali) și de Ziua Porților
deschise, care a cunoscut în acest an o afluență record (aproape
5 000 de vizitatori), dovedind interesul suscitat în rândul marelui
public.
Din această scurtă prezentare a activităților desfășurate în
anul 2019 rezultă voința Curții de Justiție a Uniunii Europene –
instituție judiciară garantă a unei Uniuni întemeiate pe drept
și pe respectarea valorilor democratice – de a continua cu
determinare, pe plan instituțional și administrativ, demersul
său de modernizare în urmărirea unor obiectivede calitate,
de eficiență și de deschidere multilingvă la lume și către lume.

Alfredo Calot Escobar
Grefier
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B | CURTEA ÎȘI EXTINDE PREZENȚA
PE REȚELELE SOCIALE
Pentru o instituție publică, informarea cetățenilor este o obligație democratică.
Mai mult decât atât, o comunicare eficientă nu mai poate fi concepută în prezent
ca o relație cu sens unic. Rețelele sociale au devenit mijloace de informare în
masă inevitabile pentru o funcție publică modernă care dorește să comunice
eficient cu publicul. Prin utilizarea acestor noi mijloace de comunicare, Curtea
de Justiție a Uniunii Europene se adresează astăzi nu numai jurnaliștilor și
protagoniștilor din lumea juridică, ci și, mai ales, cetățenilor. Toți utilizatorii
platformelor de comunicare socială pot lua cunoștință în prezent de cauzele
aflate în fața Curții de Justiție și a Tribunalului, de hotărâri și de concluzii, de
evenimente organizate în cadrul instituției, de oferte de muncă sau de alte
publicații pentru specialiști sau de interes general.
Deja foarte activă și cu un mare succes pe Twitter
(două conturi – în franceză și în engleză – exploatate
din 2013) și pe YouTube (un cont exploatat din 2017),
Instituția dorește să promoveze mai mult informația
juridică. Acest demers se înscrie în continuarea
dezvoltării strategiei sale digitale.

(cu o scurtă prezentare, oră de oră, a desfășurării
zilei). Această pagină a fost văzută de aproape 70 000
de persoane. Numărul de vizitatori fără precedent
din cursul acestei zile (mai mult de 4 800) dovedește
reușita campaniei desfășurate de Curte pe această
rețea socială.

Astfel, începând cu anul 2019, Instituția are propriul
cont pe rețeaua socială profesională LinkedIn.
Cu abonați tot mai numeroși (contul a trecut de la
peste 22 000 în noiembrie 2019 la peste 30 000 la
31 decembrie 2019, ceea ce reprezintă o creștere de
34 % în două luni), rezultatele pe această platformă
au depășit toate așteptările. Rata de angajament
medie pe contul Curții – 5,95 % în luna decembrie –
este net mai ridicată decât rata medie de angajament
pe ansamblul rețelei LinkedIn (0,054 %), iar fiecare
publicare pe contul instituției ajunge la mai mult de
10 000 de utilizatori.

Cele două conturi Twitter ale Curții au cunoscut
de asemenea un succes continuu în anul 2019,
totalizând peste 81 000 de followers la 31 decembrie
2019 și având un nivel de angajament care a atins
în medie între 2 și 3 % (mult mai mare decât media
procentelor de angajament pe ansamblul Twitter,
care este de 0,03 %).

Curtea a creat pentru prima dată, în anul 2019,
o pagină Facebook eveniment (Facebook Event)
dedicată exclusiv promovării Zilei „Porților deschise”,
înainte de eveniment (cu mărturii filmate de
voluntari, o numărătoare inversă și multe alte
informații practice) și în timpul evenimentului
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Inspirată de succesul activităților sale pe canalul
YouTube, Curtea a adăugat în anul 2019 la seria sa
de animații trei noi centrate pe activitatea Curții
și pe impactul jurisprudenței sale asupra vieții
cetățenilor. Temele abordate sunt jurisprudența sa
în domeniul sportului, al lumii digitale și al mediului.
Seria completă cuprinde în prezent 13 videoclipuri,
toate accesibile în cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii
Europene. În total, numărul de vizualizări pe acest
canal a crescut în anul 2019 cu 50 % față de anul 2018.

Twitter EN

LinkedIn

Twitter FR

YouTube

Rata de angajament reprezintă
procentul tweet‑urilor care determină
o acțiune „like” sau un „retweet”, ceea
ce evidențiază interesul abonaților
pentru informațiile difuzate pe Twitter.

RaiDztor/ shutterstock.com

Urmăriți-ne pe rețelele noastre sociale!

C | O INSTITUȚIE CARE SE PREOCUPĂ
DE MEDIU
Curtea de Justiție a Uniunii Europene urmează de mai mulți ani o politică
de mediu ambițioasă, care urmărește respectarea celor mai exigente
norme în materie de dezvoltare durabilă și de conservare a mediului.

Derularea proiectelor imobiliare ale instituției, precum și gestionarea cotidiană a mijloacelor și
a instrumentelor puse la dispoziția sa sunt animate de preocuparea constantă a respectării mediului,
pentru care stă mărturie obținerea înregistrării EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) din
anul 2016.
Certificarea EMAS, creată printr-un regulament european și conferită organizațiilor care îndeplinesc
condiții stricte legate de politica lor de mediu și de eforturile lor în favoarea conservării mediului și
a dezvoltării durabile, constituie astfel o recunoaștere deplină a angajamentului ecologic al Curții și
a înaltelor performanțe de mediu atinse.
În declarația sa de mediu anuală, Curtea întocmește un bilanț detaliat
al performanțelor de mediu și al proiectelor ecologice actuale și
viitoare în cadrul instituției.
Printr-un modul de formare online, Curtea se adresează tuturor
nou‑veniților pentru a-i informa cu privire la aspectele de mediu ale
activității lor zilnice, sugerând adoptarea unor obiceiuri corecte în
ceea ce privește informatica și birotica, utilizarea energiei și a apei și
tratarea deșeurilor, precum și deplasările lor.
Printre acțiunile concrete, Curtea și-a stabilit ca obiectiv reducerea cu 10 %, în perioada 2016-2018,
a părții deșeurilor valorificabile din deșeurile netriate. Cu o reducere efectivă de 24,5 %, obiectivul
inițial este depășit în mare măsură.
Aplicația „e-Curia” (a se vedea p. 26) pentru schimbul de documente judiciare între reprezentanții
părților și instanțele Uniunii are un impact pozitiv asupra mediului. Cu titlu de exemplu, dacă toate
paginile actelor de procedură transmise Curții de Justiție și Tribunalului prin e‑Curia în anul 2019
(aproape un milion) ar fi fost depuse în format hârtie împreună cu seriile lor de copii, aceasta ar fi
generat mai mult de 5 milioane de pagini de documente, ceea ce reprezintă aproximativ 12,5 tone
de hârtie, care, în plus, ar fi trebuit să fie transportate fizic până la Luxemburg.
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2
Colectarea de bușoane
din plastic flexibil

Reducerea plasticului
de unică folosință

Creșterea locurilor
de parcare pentru biciclete

Acțiunea
„Mam vëlo op d’Schaff”
(„la serviciu cu bicicleta”)
Curtea primește premiul
al doilea în cadrul
acțiunii„Golden Gear Award”
De la ediția din 2016, personalul
participant a parcurs mai
mult de 132 000 km, ceea
ce reprezintă o economie de
20 de tone de emisii de CO2 .

Participare la săptămâna
europeană a mobilității

Reducerea consumului de apă:

– 2,1 %
m³/ENI
în 2018

Reducerea deșeurilor menajere
netriate:

Colectarea deșeurilor organice
pentru producerea biogazului

– 24,5 %
kg/ENI
în 2018

-CO2
Reducerea consumului
de hârtie:

Reducerea consumului
de energie electrică:

– 15,5 %

– 8,3 %

în 2018

în 2018

kg/ENI

kWh/ENI

2 888 m²

de celule fotovoltaice pentru
o producție de aproape

368 500

Reducerea emisiilor
de carbon

kWh
în 2018
Echivalentul nevoilor
anuale ale 67 de familii

Echivalentul normă întreagă (ENI) este o unitate care permite efectuarea unei măsurări a activității profesionale
independent de disparitățile în ceea ce privește numărul de ore de muncă pe săptămână ale fiecărui agent, având
în vedere diferite formule de muncă.
Indicatorii de mediu pentru apă, deșeuri, hârtie și electricitate corespund celor din anul 2018. Variațiile sunt
evaluate în raport cu anul de referință 2015.
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PRIVIRE
SPRE VIITOR

RĂSPUNS LA PROVOCĂRILE
NOULUI DECENIU
Anul 2020 marchează începutul unui nou deceniu și se anunță
a fi un an crucial pentru instanțele Uniunii, iar aceasta din
mai multe puncte de vedere.
La nivelul contenciosului, numerarul record de cauze introduse în fața Curții
de Justiție și a Tribunalului în 2019 oferă o imagine a provocării cu care se
va confrunta instituția în 2020: asigurarea unei creșteri a productivității
menținând totodată același nivel de eficiență și de calitate. Tendința de creștere
a volumului contenciosului în fața instanțelor Uniunii pare să se confirme
an de an, iar o evoluție ulterioară ar mai putea fi așteptată printre altele ca
urmare a consecințelor Brexit‑ului, a instalării Parchetului European, a creșterii
contenciosului bancar și financiar și a posibilului contencios în materie de mediu
ca urmare a lansării „pactului verde pentru Europa”.
Pentru a anticipa aceste evoluții, Curtea s-a orientat deja înspre căutarea unor
mijloace moderne și eficace. În această privință, posibilitățile oferite de inteligența
artificială vor ocupa un loc important în reflecțiile instituției, în special în ceea
ce privește aplicațiile ei în domeniile traducerii juridice, cercetării juridice și
analizei jurisprudenței.
În conformitate cu regulamentul de adoptare a reformei arhitecturii jurisdicționale
a Uniunii (Regulamentul 2015/2422), 2020 va fi de asemenea anul în care Curtea
de Justiție își va prezenta raportul privind funcționarea Tribunalului în fața
Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei.
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RĂMÂNEȚI
CONECTAȚI!
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Accesați portalul de căutare a jurisprudenței Curții de Justiție și a Tribunalului
pe site-ul Curia:
curia.europa.eu

Urmăriți actualitatea jurisprudențială
și instituțională:
•

consultând comunicatele de presă: curia.europa.eu/jcms/PressRelease

•

abonându‑vă la fluxul RSS al Curții: curia.europa.eu/jcms/RSS

•

urmărind contul Twitter al instituției: CourUEPresse sau eucourtpress

•

urmărind contul LinkedIn

•

descărcând App CVRIA pentru smartphone‑uri și tablete

Pentru a afla mai multe despre activitatea instituției:
•

consultați pagina referitoare la Raportul anual 2019: curia.europa.eu/jcms/AnnualReport
– Panorama anului
– Raportul privind activitatea judiciară
– Raportul de gestiune

•

priviți animațiile de pe YouTube

Accesați documentele instituției:
•

arhivele istorice: curia.europa.eu/jcms/archive

•

documentele administrative: curia.europa.eu/jcms/documents

Vizitați sediul Curții de Justiție a Uniunii Europene:
•

Instituția oferă persoanelor interesate programe de vizită special concepute potrivit interesului fiecărui
grup (asistarea la o ședință, vizită ghidată a clădirilor sau a operelor de artă, vizită de studiu):
curia.europa.eu/jcms/visits

•

Prin intermediul vizitei virtuale a clădirilor, veți putea de asemenea survola complexul imobiliar și
pătrunde în interiorul acestuia fără a pleca de acasă: curia.europa.eu/visit360/

Pentru orice informație privind instituția:
•

scrieți-ne prin intermediul formularului de contact: curia.europa.eu/jcms/contact
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