Din jurisprudenþa recentã
a Curþii de Justiþie a Uniunii
Europene
I. Natura ºi conþinutul controlului jurisdicþional exercitat de Curtea de Justiþie
a Uniunii Europene în privinþa cauzelor de concurenþã (prezentare ºi comentariu
cu privire la hotãrârea Curþii de Justiþie din 10 iulie 2014, cauza C-295/12 P).
1. Consideraþii generale privind
concurenþa în cadrul pieþei interne.
Concurenþa liberã ºi nedistorsionatã între
întreprinderile private ºi publice din statele
membre ale Uniunii Europene reprezintã
o condiþie indispensabilã pentru buna
funcþionare a pieþei interne. Conceptul de
concurenþã cu care instituþiile Uniunii
opereazã este cel de concurenþã
funcþionalã, înþeleasã drept doza de
concurenþã necesarã pentru ca cerinþele
fundamentale ºi obiectivele Tratatului sã
fie respectate, respectiv atinse, ºi, mai
ales, formarea unei pieþe unice care sã
întruneascã condiþii analoage cu cele ale
unei pieþe interne. Aceastã exigenþã
permite ca natura ºi intensitatea concurenþei sã poatã varia în funcþie de
produsele sau serviciile în cauzã ºi de
structura economicã a pieþelor sectoriale
vizate1045. Indiferent de împrejurãrile
existente pe o anumitã piaþã, o dozã
minimã de concurenþã trebuie sã existe.
Concurenþa este legiferatã, în principal,
prin norme de drept primar ºi acte de drept
derivat. La nivel de Tratat, sediul materiei
îl reprezintã articolele 101-106, 107 TFUE
(ex.-art. 81  86 CE) în privinþa întreprinderilor ºi articolele 107-109 TFUE (ex.-art.
87  89 CE), relevante pentru ajutoarele
de stat.

Competenþele privind asigurarea
respectãrii dreptului european al
concurenþei revin, în primul rând, Comisiei
Europene ºi autoritãþilor naþionale de
concurenþã. Regulamentul 1/20031046,
care se aplicã atât înþelegerilor anticoncurenþiale, cât ºi abuzului de poziþie
dominantã, a introdus inovaþii majore în
raport cu reglementarea anterioarã,
îndeosebi prin prerogativele recunoscute
autoritãþilor naþionale de concurenþã.
Comisia ºi autoritãþile de concurenþã ale
statelor membre formeazã Reþeaua
Europeanã de Concurenþã, o reþea de
autoritãþi publice care colaboreazã pentru
aplicarea uniformã a regulilor de concurenþã. Comisia ºi autoritãþile naþionale
de concurenþã se consultã, se sprijinã ºi
se informeazã reciproc cu privire la
procedurile instrumentate conform
Regulamentului 1/2003, documentele
obþinute ºi deciziile adoptate. Dacã o
autoritate naþionalã a fost iniþial investitã
cu o plângere sau a acþionat din oficiu cu
privire la înþelegeri sau practici ce intrã în
sfera art. 101, 102 TFUE, autoritãþile
naþionale din celelalte state membre, dacã
ar fi ulterior investite cu aceeaºi
chestiune, pot suspenda procedura sau
chiar respinge plângerea. Comisia poate,

1045 Metrou /Saba, cauza 26/76, hotãrârea din
25 octombrie 1977.
1046
Regulamentul 1/2003 din 16 decembrie

2002 privind punerea în aplicare a normelor de
concurenþã prevãzute la articolele 81 ºi 82 din Tratat
(J.O. L. 1, 4.01.2003, p. 1-29).
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de asemenea, sã respingã plângerea pe
motiv cã o autoritate de concurenþã a unui
stat membru se ocupã de respectiva
cauzã. Pentru a se asigura efectul util al
dreptului european, conform art. 3 din
Regulament, o înþelegere interzisã de
dreptului Uniunii, nu poate fi autorizatã în
temeiul legislaþiei naþionale; iar o
înþelegere valabilã din perspectiva art.
101 TFUE nu poate fi interzisã prin
aplicarea normelor interne.
Instanþele naþionale trebuie sã aplice
dreptul european al concurenþei, acordurilor sau abuzurilor de poziþie dominantã care afecteazã comerþul între
statele membre1047. Acestea aplicã ºi
dreptul intern, cu respectarea principiilor
generale de aplicare a dreptului Uniunii
ºi colaboreazã cu Comisia pentru
aplicarea corectã a regulilor europene de
concurenþã. Regulamentul 1/2003
prevede posibilitatea judecãtorilor din
statele membre sã se adreseze Comisiei
pentru a obþine informaþii sau avizul
asupra unor aspecte privind aplicarea
dreptului comunitar al concurenþei, iar
statelor sã-ºi amenajeze procedura
jurisdicþionalã astfel încât Comisia ºi
autoritãþile naþionale de concurenþã sã
aibã cunoºtinþã de procedurile pendite în
faþa instanþelor naþionale ºi sã poatã
înainta observaþii scrise sau orale1048.
Statele membre transmit Comisiei copii
ale hotãrârilor instanþelor naþionale, prin
care se decide cu privire la aplicarea art.
101, 102 TFUE. Potrivit art. 16 alin. 1 din
Regulament, instanþele naþionale, atunci
când hotãrãsc în privinþa unor acorduri,
decizii sau practici care fac deja obiectul
unei decizii a Comisiei, nu pot lua hotãrâri
contrare deciziei Comisiei ºi trebuie,
totodatã, sã evite sã ia decizii care pot
intra în conflict cu o decizie preconizatã
de Comisie în cadrul procedurilor iniþiate
1047

Art. 6 din Regulament dispune instanþele
naþionale sunt competente sã aplice articolele 81
ºi 82 din tratat.

de aceasta. În acest caz, Regulamentul
sugereazã judecãtorilor sã suspende
procedura de judecatã sau sã adreseze
întrebãri preliminare.
2. Cauza C-295/12 P. La data de 4
iulie 2007, Comisia Europeanã a adoptat
o decizie prin care a sancþionat abuzul
de poziþie dominantã comis de Telefónica
SA pe piaþa spaniolã a accesului la
internet în bandã largã. În concret, în urma
sesizãrii din partea unui concurent al
Telefónica, Comisia a efectuat o
investigaþie, stabilind cã Telefónica
ocupase o poziþie dominantã pe pieþele
geografice relevante (respectiv o piaþã de
bandã largã cu amãnuntul ºi douã pieþe
de bandã largã cu ridicata) ºi cã abuzase
de aceasta, prin impunerea unor preþuri
inechitabile concurenþilor sãi, în perioada
2001-2006. În consecinþã, dat fiind cã ºi
comerþul între statele membre fusese
afectat, Comisia a dispus încetarea
practicii ºi aplicarea unei amenzi de
151.875.000 euro, societãþii Telefónica.
La individualizarea amenzii, s-au avut în
vedere gravitatea ºi impactul încãlcãrii
normelor de concurenþã, dimensiunea
geograficã a pieþei relevante ºi valoarea
economicã considerabilã a acestora,
durata încãlcãrii concurenþei ºi faptul cã
Telefónica acþionase cu o neglijenþã
extrem de gravã.
Printr-o acþiune depusã la Tribunalul
Uniunii Europene, la data de 1 octombrie
2007, Telefónica SA ºi Telefónica de
España SAU au solicitat anularea deciziei
Comisiei ºi, în subsidiar, anularea sau
reducerea amenzii aplicate de Comisie.
În susþinerea acþiunii, reclamantele au
invocat ºase motive, întemeiate pe
încãlcarea dreptului la apãrare, pe erori
de fapt ºi de drept în definirea pieþelor cu
ridicata în cauzã, pe erori de fapt ºi de
1048 A se vedea cauza VEBIC, C-439/08,
hotãrârea din 7 decembrie 2010.

"&Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 2/2014

drept în stabilirea poziþiei lor dominante
pe pieþele relevante, pe erori de drept la
aplicarea articolului [102 TFUE] în ceea
ce priveºte comportamentul lor abuziv, pe
erori de fapt ºi/sau pe erori de apreciere
a faptelor ºi pe erori de drept în ceea ce
priveºte comportamentul lor abuziv,
precum ºi efectul sãu anticoncurenþial ºi
pe o aplicare ultra vires a articolului [102
TFUE] ºi pe o încãlcare a principiilor
subsidiaritãþii, proporþionalitãþii, securitãþii
juridice, cooperãrii loiale ºi bunei
administrãri. Tribunalul a respins fiecare
dintre aceste motive ºi acþiunea în
totalitate.
Hotãrârea Tribunalului a fost atacatã
cu recurs, la Curtea de Justiþie. Comisia
a invocat excepþia inadmisibilitãþii
recursului. Instituþia a arãtat cã un recurs
introdus la Curtea de Justiþie trebuie sã
indice cu precizie elementele criticate din
hotãrârea atacatã, precum ºi argumentele
juridice care susþin în mod concret
aceastã cerere, sub sancþiunea inadmisibilitãþii recursului sau a motivului în cauzã.
Aceastã cerinþã rezultã din art. 256 TFUE,
art. 58 primul paragraf din Statutul Curþii
de Justiþie a Uniunii Europene, precum ºi
din articolul 112 alineatul (1) litera (c) din
Regulamentul de procedurã al Curþii de
Justiþie a Uniunii Europene. Comisia a
apreciat cã recursul era extrem de lung
ºi de repetitiv; cã viza obþinerea unei noi
examinãri a situaþiei de fapt; nu era
susþinut de o motivare corespunzãtoare,
ci mai curând de simple afirmaþii; nu
identifica pasajele sau punctele precise
din hotãrârea Tribunalului despre care se
pretindea cã prezintã erori de drept; avea
un caracter confuz ºi neinteligibil. Deºi
Curtea a apreciat cã recursul era în parte
inadmisibil, aceasta a putut identifica
motive admisibile de recurs, astfel cã a
respins excepþia în totalitate.
În continuare, vom reda, punctual ºi
sintetizat, consideraþiile Curþii cu privire
1049

chestiunile de drept invocate de
recurente. Dat fiind cã mai multe dintre
motivele de recurs au fost respinse fie ca
inadmisibile, fie ca inoperante, le vom
reda doar pe cele care sunt concludente
pentru comentariile ulterioare.
În primul rând, recurentele au susþinut
cã Tribunalul ºi-a încãlcat obligaþia de a
exercita un control de fond, în sensul
articolului 6 din Convenþia europeanã
pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, în ceea ce
priveºte aprecierea abuzului de poziþie
dominantã ºi a efectelor sale asupra
comerþului intracomunitar. Controlul de
fond este o componentã a protecþiei
jurisdicþionale efective. Curtea a precizat
cã principiul protecþiei jurisdicþionale
efective constituie un principiu general al
dreptului Uniunii, care este afirmat la
articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Articolul 47
din Cartã corespunde în dreptul Uniunii
articolului 6 paragraful 1 din CEDO. Deºi
art. 52 alineatul (3) din Cartã impune sã
se dea drepturilor conþinute în aceasta,
corespunzãtoare drepturilor garantate de
CEDO, acelaºi înþeles ºi aceeaºi întindere
precum celor pe care le conferã CEDO,
aceasta din urmã nu constituie, atât timp
cât Uniunea nu a aderat la ea, un izvor
formal al dreptului Uniunii. Controlul
jurisdicþional în materia dreptului
concurenþei presupune controlul de
legalitate prevãzut de art. 263 TFUE ºi o
competenþã de fond în cazul sancþiunilor
aplicate, ce rezultã din corelarea art. 261,
263 TFUE. ( ) Întinderea controlului
legalitãþii se extinde la toate deciziile
Comisiei privind procedurile de aplicare
a articolului 102 TFUE, în timp ce
întinderea competenþei de fond prevãzute
la articolul 31 din Regulamentul nr. 1/2003
este limitatã la elementele din astfel de
decizii prin care se stabileºte o amendã
sau o penalitate cu titlu cominatoriu1049.
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Instanþa ºi-a exprimat punctul de vedere,
conform cãruia acest sistem de control
oferã toate garanþiile impuse de articolul
47 din Cartã ºi a analizat critica privind
controlul de fond din perspectiva efectuãrii
corecte de cãtre Tribunal a controlului de
legalitate.
Cu privire la controlul instanþei de fond,
recurentele au formulat urmãtoarele
argumente: Tribunalul a exercitat un
control limitat la eroarea vãditã de
apreciere cu privire la elemente care nu
necesitau aprecieri economice complexe;
Tribunalul nu a examinat dacã probele
aduse de Comisie susþineau concluziile
deduse de aceasta din aprecierea situaþiei
economice complexe; Tribunalul era
obligat, chiar ºi în prezenþa unor probleme
economice complexe, sã realizeze un
control de fond în sensul articolului 6 din
CEDO, astfel cum este interpretat de
Hotãrârea Curþii Europene a Drepturilor
Omului A. Menarini Diagnostics S.r.l.
împotriva Italiei. Curtea a considerat cã
articolul 263 TFUE implicã un control atât
de drept, cât ºi de fapt asupra deciziei
contestate, limitat însã la motivele
invocate de reclamant; competenþa de a
aprecia probele ºi un control al interpretãrilor date de Comisie datelor de
naturã economicã. Astfel, instanþa
Uniunii trebuie nu numai sã verifice,
printre altele, exactitatea materialã a
elementelor de probã invocate, fiabilitatea
ºi coerenþa acestora, ci ºi sã controleze
dacã aceste elemente constituie ansamblul datelor pertinente care trebuie luate
în considerare pentru aprecierea unei
situaþii complexe ºi dacã sunt de naturã
sã susþinã concluziile deduse1050. Toate
aceste elemente converg în sensul
respectãrii principiului protecþiei jurisdicþionale efective, prevãzut de art. 6
paragraful 1 din CEDO ºi articolul 47 din
Cartã.
1050

În al doilea rând, recurentele au
invocat faptul cã durata procedurii în faþa
Tribunalului a fost excesivã, iar prin
aceasta li s-a încãlcat dreptul la apãrare,
precum ºi dreptul la o protecþie
jurisdicþionalã efectivã într-un termen
rezonabil. Curtea nu a identificat vreun
indiciu potrivit cãruia durata pretins
excesivã a procedurii în faþa Tribunalului
ar fi avut o influenþã asupra soluþionãrii
litigiului. Or, în lipsa unei astfel de probe,
nerespectarea unui termen de soluþionare
rezonabil nu poate determina anularea
hotãrârii atacate. O încãlcare sãvârºitã de
o instanþã a Uniunii a obligaþiei sale de a
judeca într-un termen rezonabil cauzele
cu care este sesizatã trebuie sã fie
sancþionatã printr-o acþiune în despãgubire introdusã la Tribunal, o asemenea
acþiune constituind un remediu efectiv. O
cerere prin care se solicitã repararea
prejudiciului cauzat de nerespectarea de
cãtre Tribunal a unui termen de soluþionare rezonabil nu poate fi introdusã direct
la Curte în cadrul unui recurs, ci trebuie
introdusã la Tribunal, fiind soluþionatã de
un complet diferit de cel iniþial.
Dat fiind cã mai multe dintre motivele
invocate de cãtre recurente vizau, în
esenþã, chestiuni de fapt, Curtea a
reamintit cã, potrivit articolului 256 TFUE
ºi articolului 58 primul paragraf din
Statutul Curþii, recursul formulat împotriva
deciziilor Tribunalului este limitat la
chestiuni de drept. Tribunalul este
singurul competent sã constate ºi sã
aprecieze faptele ºi, în principiu, sã
analizeze probele pe care le reþine în
susþinerea acestor fapte. Aprecierea
faptelor nu constituie, cu excepþia cazului
denaturãrii lor sau a probelor pe care se
sprijinã, o problemã de drept, care ar
putea face obiectul controlului CJ.
Totodatã, un motiv invocat pentru prima
datã în cadrul unui recurs în faþa Curþii
trebuie sã fie respins ca fiind inadmisibil.
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În cadrul unui recurs, competenþa Curþii
se limiteazã la analiza aprecierii realizate
de Tribunal în privinþa motivelor dezbãtute
în faþa acestuia. Or, a permite unei pãrþi
sã invoce pentru prima datã în faþa Curþii
un motiv pe care nu l-a invocat în faþa
Tribunalului ar echivala cu a-i permite sã
sesizeze Curtea, a cãrei competenþã în
materie de recurs este limitatã, cu un
litigiu mai extins decât cel cu care a fost
învestit Tribunalul1051. Curtea a concluzionat cã recurentele urmãreau, în
realitate, sã obþinã o nouã examinare a
unor chestiuni de fapt, în privinþa cãrora
doar Tribunalul este competent.
În final, recurentele au invocat
aplicarea unei amenzi mai mari decât cea
dispusã de Comisie într-un caz
asemãnãtor; faptul cã instituþiile naþionale
de reglementare au permis practica
sancþionatã de Comisie ºi cã Tribunalul
a sãvârºit mai multe erori de drept în
calculul cuantumului amenzii. Curtea a
arãtat cã acþiunea Comisiei este
independentã de examinãrile realizate de
autoritãþile naþionale de reglementare, iar
recurentele nu pot invoca o lipsã de
previzibilitate a acþiunii Comisiei, ca
urmare a intervenþiilor realizate de
autoritãþile naþionale de reglementare.
Faptul cã anterior, într-un caz analog,
Comisia a aplicat o amendã, nu o
împiedicã sã stabileascã noi amenzi la
un nivel mai ridicat, dacã o înãsprire a
sancþiunilor este consideratã necesarã
pentru a asigura punerea în aplicare a
politicii de concurenþã a Uniunii. În privinþa
cuantumului amenzii, deºi Curtea a
apreciat cã executivul comunitar nu a
furnizat decât puþine precizãri referitoare
la motivele justificative, acestea au fost
totuºi suficiente pentru a permite
Tribunalului un control de fond. S-a reþinut
ºi cã instanþa de fond a examinat toate
argumentele invocate de reclamante, în

1051

sprijinul reducerii amenzii. Curtea ar
putea cenzura aprecierea Tribunalului cu
privire la amendã, doar dacã s-ar
înregistra o eroare de drept în analizarea
cuantumului sancþiunii.
3. Comentariu. Deciziile Comisiei prin
care sunt sancþionate practici
anticoncurenþiale sunt supuse controlului
judiciar, competent în fond fiind Tribunalul
Uniunii Europene. Hotãrârile Tribunalului
pot fi atacate cu recurs la Curtea de
Justiþie, recursul fiind limitat la examinarea problemelor de drept.
Mijlocul procedural pentru contestarea
deciziilor Comisiei poate fi acþiunea în
anulare, care permite judecãtorilor sã
controleze legalitatea actelor cu caracter
obligatoriu, emise de instituþiile Uniunii,
în exerciþiul competenþelor lor. Potrivit art.
263 TFUE (ex.-art. 230 CE), în cadrul
controlului de legalitate, Curtea este
competentã sã se pronunþe cu privire la
motive de necompetenþã, de încãlcare a
unor norme fundamentale de procedurã,
de încãlcare a tratatelor sau a oricãrei
norme de drept privind aplicarea acestora
ori de abuz de putere. În cazul în care
acþiunea este admisã, decizia atacatã
este declaratã nulã. Admiterea poate fi ºi
parþialã, anularea producându-se parþial.
Nulitatea deciziei are efecte retroactive
ºi opozabile erga omnes. În mãsura în
care considerã necesar, Curtea estimeazã care din efectele deja produse de
decizie sunt considerate definitive. Dacã
instanþa constatã legalitatea deciziei,
acþiunea este respinsã. Acþiunea în
anulare trebuie introdusã, sub sancþiunea
tardivitãþii, într-un termen de douã luni.
Termenul curge fie de la momentul
publicãrii actului atacat în Jurnalul Oficial,
fie de la notificarea sa, fie de la data
cunoaºterii actului de cãtre reclamant
într-un alt mod.
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Un alt temei juridic este reprezentat
de art. 265 TFUE (ex.-art. 232 CE), în
baza cãruia poate fi sancþionatã
pasivitatea Comisiei în a adopta decizii.
Acþiunea în carenþã sancþioneazã refuzul
instituþiilor de a adopta un act ce þine de
competenþa lor. Introducerea acestei
acþiuni este condiþionatã de procedura
prealabilã a adresãrii unei cereri instituþiei,
prin care i se solicitã sã adopte actul.
Instituþia este obligatã sã rãspundã într-un
termen de douã luni de la primirea cererii.
Dacã refuzã sã ofere un rãspuns,
acþiunea poate fi promovatã la expirarea
acestui termen, într-un nou interval de
douã luni. În mãsura în care instituþia oferã
un rãspuns sau refuzã în mod expres
emiterea actului, reclamantul poate utiliza
doar acþiunea în anulare. Acþiunea în
carenþã rãmâne lipsitã de obiect, dacã în
cursul procesului ºi în orice moment al
acestuia, instituþia îºi exercitã atribuþiile.
În cazul în care acþiunea este admisã,
instituþia este obligatã sã adopte mãsurile
necesare pentru executarea hotãrârii
judecãtoreºti. În mãsura în care instituþia
refuzã sã acþioneze, reclamantul poate fi
despãgubit prin angajarea rãspunderii
delictuale a instituþiei. Prin urmare, dacã
Comisia nu angajeazã o procedurã
împotriva întreprinderii sau întreprinderilor
care au fãcut obiectul plângerii sau nu
adoptã o decizie definitivã într-un termen
rezonabil, partea care a depus plângerea
poate formula o acþiune în carenþã.
Caracterul rezonabil al duratei procedurii
administrative se apreciazã în funcþie de
circumstanþele specifice fiecãrei cauze,
de contextul acesteia, de diferitele etape
procedurale pe care Comisia le-a urmat,
de conduita pãrþilor, de complexitatea

cauzei, precum ºi de miza sa pentru
pãrþile interesate1052.
Tribunalul are plenitudine de competenþã cu privire la acþiunile introduse
împotriva deciziilor prin care Comisia
stabileºte o amendã sau o penalitate cu
titlu cominatoriu. Conform art. 261 TFUE,
regulamentele adoptate de Consiliu ºi
cele adoptate în comun de Parlamentul
European ºi de Consiliu pot sã confere
Curþii de Justiþie a Uniunii Europene,
competenþa de fond în ceea ce priveºte
sancþiunile prevãzute de aceste
regulamente. Regulamentul 1/2003 este
sursa unei asemenea competenþe1053.
Instanþa poate înlãtura, reduce sau mãri
amenda sau penalitatea cu titlu
cominatoriu aplicatã. În schimb, trebuie
subliniat cã Tribunalul efectueazã un
control de fond al sancþiunilor care
depinde într-o mãsurã foarte mare de
controlul de legalitate care se face în
privinþa deciziei Comisiei.
În mod tradiþional, controlul judecãtoresc în materia concurenþei a fost limitat
la anumite chestiuni, judecãtorul Uniunii
înþelegând sã respecte marja de apreciere
economicã de care Comisia Europeanã
se bucurã în cadrul aplicãrii dreptului
concurenþei. Tratatul însãºi restrânge
controlul de legalitate la cazurile enumerate de art. 263 TFUE. (...) Judecãtorul,
sesizat cu o cerere de anulare a unei
decizii în aplicarea [art. 101 alin. 1 TFUE]
trebuie sã întreprindã un control întreg al
examinãrii efectuate de cãtre Comisie, cu
excepþia situaþiei în care aceastã
examinare implicã o apreciere economicã
complexã, în care caz controlul este
restrâns la verificarea absenþei unui abuz
de putere, a respectãrii regulilor de

1052 Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf
(SCK), cauzele conexate T-213/95 ºi T-18/96,
hotãrârea din 22 octombrie 1997.
1053 Cu privire la competenþa de fond a
Tribunalului, în materia concurenþei, a se vedea M.
Jaeger, Standardul de control în cauze în materia
concurenþei: Poate creºte Tribunalul coerenþa

sistemului judiciar al Uniunii Europene?, Revista
Românã de Drept European, nr. 5/2011, p. 18 ºi
urm.; W. Wils, Puterea de apreciere ºi stabilirea
prioritãþilor în executarea publicã a normelor
antirust, în special în executarea normelor UE în
domeniul controlului practicilor restrictive, Revista
Românã de Drept European, nr. 2/2012, p. 72-74.
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procedurã ºi a motivãrii, a exactitãþii
materiale a faptelor ºi a absenþei unei erori
vãdite de apreciere a acestor fapte1054.
Acest tip de control, denumit în doctrinã
marginal, restrâns sau expresie a
deferenþei judiciare, uneori criticat, este
totuºi intens 1055. În esenþã, controlul
restrâns semnificã cã judecãtorul nu
substituie aprecierile economice complexe ale Comisiei cu propriile aprecieri,
însã verificã toate celelalte aspecte de
drept sau de fapt. Controlul marginal nu
echivaleazã cu o renunþare de cãtre
judecãtorul Uniunii la competenþele sale,
ci cu respectarea echilibrului instituþional
Comisie-Curtea de Justiþie dorit de cãtre
pãrinþii fondatori. În al doilea rând, dat fiind
cã dreptul concurenþei este ancorat într-o
lume condusã de teorii economice1056,
Comisia este mai bine dotatã pentru a
desfãºura analize economice complexe.
În doctrinã, s-a remarcat posibilitatea
instituirii unui tribunal al Uniunii specializat
pe domeniul concurenþei, folosind
competenþa prevãzutã de art. 257
TFUE1057. Acesta ar rãspunde necesitãþii
de a reduce durata procedurilor ºi ar
constitui un mijloc de neutralizare a
reticenþei actuale a judecãtorilor
generaliºti ai UE de a controla aprecieri
economice complexe ale Comisiei1058.
Tipul de control judiciar pe care
instanþele Uniunii îl exercitã în materia
dreptului concurenþei este cel mai puternic
contestat, din perspectiva dreptului la un
proces echitabil, consacrat de art. 6 din
CEDO. În temeiul art. 6 TUE, Uniunea

Europeanã urmeazã sã adere la Convenþia Europeanã de Apãrare a Drepturilor Omului ºi a Libertãþilor Fundamentale. Aderarea presupune armonizarea jurisprudenþei Curþii de Justiþie a
Uniunii cu cea a Curþii Europene a
Drepturilor Omului ºi gãsirea unor metode
de prezervare a autonomiei dreptului UE.
Carta Drepturilor Fundamentale, proclamatã la 7 decembrie 2000, se bucurã,
dupã intrarea în vigoare la 1 decembrie
2009 a Tratatelor semnate la Lisabona,
de forþa juridicã a dreptului primar. De
fiecare datã când drepturi din Cartã
corespund unor drepturi garantate de
Convenþie, sensul ºi dimensiunea lor,
inclusiv limitele admise, sunt aceleaºi ca
cele prevãzute de Convenþia Europeanã
a Drepturilor Omului. Cu toate acestea,
Convenþia Europeanã a Drepturilor
Omului nu reprezintã încã un izvor formal
al dreptului Uniunii. În hotãrâre, Curtea
de Justiþie a clarificat acest aspect mai
mult sau mai puþin explicit. Astfel, aceasta
a folosit o noþiune cu sens larg, cea de
instrument, atunci când a fãcut referire la
problema de mai sus, iar nu termenul
juridic de izvor de drept. Termenul de
instrument apare în versiunile în limba
românã, englezã ºi francezã ale hotãrârii.
Trebuie amintit cã, deºi, aºa cum
confirmã articolul 6 alineatul (3) TUE,
drepturile fundamentale garantate de
CEDO constituie principii generale ale
dreptului Uniunii ºi deºi articolul 52
alineatul (3) din cartã impune sã se dea
drepturilor conþinute în aceasta corespun-

1054
GlaxoSmith, T-168/2001, hotãrârea din 27
septembrie 2006, pct. 57.
1055 M. Jaeger, Standardul de control în cauze
din domeniul concurenþei care implicã aprecieri
economice complexe: Spre o marginalizare a
controlului marginal?, Revista Românã de Drept
European, nr. 1/2012, p. 15-43.
1056 M. Jaeger, op. cit., p. 35.
1057 Potrivit art. 257 alin. 1 TFUE, Parlamentul
European ºi Consiliul, hotãrând în conformitate cu
procedura legislativã ordinarã, pot înfiinþa tribunale

specializate pe lângã Tribunal, care sã aibã
competenþa de a judeca în primã instanþã anumite
categorii de acþiuni în materii speciale. Parlamentul
European ºi Consiliul hotãrãsc prin regulamente,
fie la propunerea Comisiei ºi dupã consultarea Curþii
de Justiþie, fie la solicitarea Curþii de Justiþie ºi dupã
consultarea Comisiei.
1058
N. Petit, N. Neyrinck, O examinare a
implicaþiilor Tratatului privind funcþionarea Uniunii
Europene asupra dreptului concurenþei, Revista
Românã de Drept European, nr. 4/2010, p. 91.
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zãtoare drepturilor garantate de CEDO
acelaºi înþeles ºi aceeaºi întindere
precum celor pe care le conferã convenþia
amintitã, aceasta din urmã nu constituie,
atât timp cât Uniunea nu a aderat la ea,
un instrument juridic integrat formal în
ordinea juridicã a Uniunii1059.
Regulamentul 1/2003 precizeazã
explicit cã amenzile aplicate pentru
încãlcarea normelor de concurenþã nu
prezintã caracter penal. În schimb,
acestea întrunesc criteriile materiale ale
noþiunii de acuzaþie în materie penalã,
cu care CEDO opereazã: calificarea faptei
în dreptul intern, natura faptei ºi caracterul
normei interne care sancþioneazã fapta;
natura ºi gradul de gravitate al sancþiunii
la care contravenientul se expune.
Caracterul general al regulii ºi scopul
sancþiunii, având caracter de intimidare
ºi punitiv, sunt suficiente pentru a demonstra, în sensul articolului 6 din Convenþie, natura penalã a infracþiunii în
litigiu1060.
În acest context, devine problematic
cumulul de puteri de investigare ºi de
decizie, de care Comisia Europeanã
dispune în privinþa aplicãrii dreptului
concurenþei 1061. Curtea de Justiþie a
Comunitãþilor Europene a apreciat cã
aceastã instituþie nu reprezintã un tribunal, în sensul articolului 6 din Convenþia
Europeanã a Drepturilor Omului1062. În
schimb, în sensul jurisprudenþei Curþii
Europene a Drepturilor Omului, Comisia
se manifestã ca o autoritate jurisdicþionalã
1059

Pct. 41.
Õztürk împotriva Germaniei, hotãrârea din
21.02.1984, parag. 53-54.
1061
W. Wills, Compatibilitatea cu drepturile
fundamentale a sistemului Uniunii Europene de
executare a dreptului concurenþei, în care Comisia
Europeanã acþioneazã atât ca anchetator, cât ºi ca
decident în primã instanþã, Revista Românã de
Drept European, nr. 2/2014, p. 53-73; W. Wills,
Nivelul crescut al amenzilor pentru antitrust în UE,
controlul judecãtoresc ºi Convenþia Europeanã a
Drepturilor Omului, Revista Românã de Drept
European, nr. 3/2010, p. 73-98; H. Schwiter,
1060

în exerciþiul competenþelor sale decizionale, autoritate care nu mai poate fi
imparþialã, deoarece ºi-a format deja o
opinie cu privire la fondul cauzei în cursul
investigaþiilor. Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului a precizat cã dreptul
la un proces echitabil este compatibil cu
sisteme naþionale, în cadrul cãrora
sancþiuni penale sunt aplicate de organe
administrative, care cumuleazã
prerogative de anchetã ºi de decizie, cu
condiþia ca sistemul respectiv sã garanteze existenþa unei cãi de atac în faþa unui
organ judiciar. O condiþie obligatorie este
ca organul judiciar de control sã aibã
competenþa de a reforma integral decizia
administrativã; de a examina toate
aspectele de fapt ºi de drept relevante;
aºadar, sã fie dotat cu o competenþã de
fond.
În hotãrâri de datã recentã, Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului ºi-a
precizat jurisprudenþa referitoare la
noþiunea autonomã de acuzaþie în
materie penalã, fãcând distincþie între
nucleul dur de drept penal ºi alte acuzaþii
penale1063. Distincþia este importantã
deoarece Curtea a precizat cã art. 6 din
Convenþie nu trebuie aplicat cu toatã
rigoarea sa, în afara nucleului dur de drept
penal. În temeiul acestei noi orientãri
jurisprudenþiale, amenzile impuse întreprinderilor pentru încãlcãri ale dreptului
concurenþei fac parte din noþiunea de
acuzaþie în materie penalã, însã nu intrã
în nucleul dur de drept penal1064. Totuºi,
Controlul jurisdicþional în dreptul UE în materia
concurenþei, Revista Românã de Drept European,
nr. 5/2012, p. 19  57; M. Bronckers, Anne Vallery,
O politicã de concurenþã echitabilã ºi eficace în
Uniunea Europeanã: Care este rolul autoritãþilor
administrative ºi al instanþelor judecãtoreºti ulterior
hotãrârii Menarini?, Revista Românã de Drept
European, nr. 5/2012; p. 5875, etc.
1062 Van Landewyck, cauzele conexate de la 209
la 215 ºi 218/78, hotãrârea din 29 octombrie 1980.
1063 Jussila împotriva Finlandei, hotãrârea din
23 noiembrie 2006.
1064 Menarini împotriva Italiei, hotãrârea din 27
septembrie 2011.
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cerinþa ca decizia organului administrativ,
ce cumuleazã puteri de anchetã ºi decizie, sã fie supusã unui control jurisdicþional complet nu a fost înlãturatã în cazul
acuzaþiilor penale ce nu þin de aºa-numitul
nucleu dur.
Observaþiile de mai sus fac ca toatã
atenþia sã fie concentratã asupra controlului pe care Tribunalul Uniunii Europene îl exercitã în privinþa deciziilor prin
care Comisia aplicã amenzi. Deºi Tribunalul are plenitudine de competenþã cu
privire la deciziile prin care Comisia
stabileºte o amendã sau o penalitate cu
titlu cominatoriu, în baza art. 261 TFUE
ºi a Regulamentului 1/2003, nu trebuie
omis cã amenzile se aplicã uneori ca
sancþiune pentru comiterea unor fapte
anticoncurenþiale. În mãsura în care
stabilirea acestor fapte necesitã analize
economice complexe, în mod tradiþional,
controlul Tribunalului ar fi unul restrâns.
În doctrinã, s-a remarcat faptul cã
uneori limbajul folosit de Tribunal induce
în eroare cu privire la întinderea exactã a
controlul efectuat. Atât în Chalkor, cât ºi
în Schindler, Curtea de Justiþie a constatat
totuºi cã, indiferent de declaraþiile introductive pe care le-a realizat Tribunalul cu
privire la întinderea competenþelor sale,
Tribunalul a exercitat, în fapt, ca rãspuns
la toate motivele care fuseserã ridicate
de cãtre reclamant, un control aprofundat
în care chiar el evaluase probele fãrã a
se referi la marja de apreciere a Comisiei,
prezentând motive detaliate pentru
propria decizie1065. Deºi este cert cã
Tribunalul ºi-a intensificat controlul
judiciar, persisitã întrebarea dacã inclusiv
în cauzele Chalkor1066 ºi Schindler1067
acesta a fost unul complet. În mod
contrar limbajului stabilit, aprecierile
1065 W. Wills, Compatibilitatea cu drepturile
fundamentale a sistemului Uniunii Europene de
executare a dreptului concurenþei, în care Comisia
Europeanã acþioneazã atât ca anchetator, cât ºi ca
decident în primã instanþã, op. cit., p. 66.

economice complexe sunt supuse astfel
unui control jurisdicþional complet. Atunci
când este utilizatã în acest context,
formula puterii de apreciere subliniazã
doar diviziunea de competenþe astfel
stabilitã prin TFUE: revine Comisiei 
decidentul în primã instanþã  sã aleagã
dintre varii posibile abordãri metodologice, punând în balanþã utilitatea lor
marginalã ºi costul marginal. Instanþele
vor controla atunci  uneori în detalii
meticuloase  plauzibilitatea acestei
abordãri în lumina standardului probatoriu
relevant ºi a cerinþelor de prezentare de
dovezi convingãtoare. Ele nu pot
substitui totuºi propria abordare, celei a
Comisiei1068. Aceastã din urmã imposibilitate de care autorul face vorbire
constituie, în opinia noastrã, o limitã
majorã a controlului jurisdicþional deplin.
Rãmâne de vãzut dacã controlul judiciar
asupra deciziilor Comisiei se va extinde,
în contextul aderãrii la Convenþia
Europeanã a Drepturilor Omului. Trebuie
reamintit cã ºi aparenþa joacã un rol
important în rândul exigenþelor unui
proces echitabil, astfel cã dacã tendinþa
de mai sus o va înlocui pe cea tradiþionalã,
va trebui sã asistãm ºi la o reformã a
limbajului judiciar.
Revenind la speþa prezentatã, se
poate observa cã instanþa de recurs a
urmat calea tradiþionalã. Într-un paragraf
oarecum confuz, Curtea a reformulat
motivul de recurs privind absenþa unui
control de fond: În mãsura în care al
cincilea aspect al celui de al cincilea motiv
vizeazã elemente din decizia în litigiu care
privesc stabilirea încãlcãrii, trebuie sã se
înþeleagã argumentul recurentelor,
întemeiat pe o încãlcare a obligaþiei de a
exercita un control de fond în sensul
1066

Cauza C-386/10 P, hotãrârea din 8
decembrie 2011.
1067 Cauza C-501/11 P, hotãrârea din 23 august
2013.
1068
H. Schwiter, op. cit., p. 57.
Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 2/2014

255

articolului 47 din cartã, în sensul cã
vizeazã exercitarea în speþã de cãtre
Tribunal a controlului legalitãþii prevãzut
la articolul 263 TFUE. În acest mod,
Curtea a raportat critica absenþei
controlului de fond la eventuale carenþe
ale controlului de legalitate. Când s-a
raportat la conceptul de protecþie
jurisdicþionalã efectivã, Curtea nu a avut
rezerve în a face trimitere la CEDO. În
schimb, în cazul raportãrii la conþinutul
controlului de fond, Curtea s-a raportat
predilect la Cartã.
Curtea nu a analizat, pentru început,
respectarea dreptului la un proces
echitabil garantat de art. 6 din CEDO,
deoarece Convenþia nu reprezintã un
instrument formal al dreptului Uniunii.
Curtea a apreciat, cu privire la controlul
de legalitate prevãzut de art. 263 TFUE,
cã echivaleazã cu un control de fond ºi a
fãcut trimitere la articolul 47 din Cartã.

Spre finalul analizei sale privind conþinutul
controlului efectuat de Tribunal, Curtea a
apreciat cã inclusiv articolul 6 din CEDO
este respectat, fãrã a se insista prin noi
argumente asupra acestui aspect.
Concluzia cea mai importantã care se
poate desprinde þine de modul în care
cele douã curþi europene de justiþie,
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului
ºi Curtea de Justiþie a Uniunii Europene,
înþeleg controlul de fond. Pânã în prezent,
este evident cã s-au conturat mai multe
trãsãturi comune în jurisprudenþa celor
douã curþi privind acest tip de control
judiciar: el este efectuat de un tribunal
independent ºi imparþial ºi presupune un
examen în drept ºi în fapt al cauzei.
Punctul divergent pare a fi competenþa
tribunalului de a reforma integral decizia
organului administrativ cu activitate
jurisdicþionalã, pe care o controleazã.

II. Dreptul la liberã circulaþie ºi ºedere al persoanelor pe teritoriul Uniunii
Europene  o evoluþie permanentã
Cea de-a doua parte a anului 2014 a
fost marcatã de mai multe hotãrâri ale
Curþii de Justiþie care au vizat, uneori din
perspectiva altor instituþii ale dreptului
Uniunii Europene, dreptul la liberã
circulaþie ºi ºedere al persoanelor,
cetãþeni europeni sau cetãþeni ai unor
state terþe, pe teritoriul Uniunii. Privite
împreunã, aceste hotãrâri demonstreazã
încã o datã cã dreptul la liberã circulaþie
ºi ºedere al persoanelor evolueazã
constant ºi contribuie indirect la
dezvoltarea conþinutului juridic al
cetãþeniei europene. Hotãrârile Curþii de
Justiþie pot fi grupate, în funcþie de
problema principalã de drept european pe
care au soluþionat-o, în hotãrâri care
privesc libertãþile profesionale (drepturile
lucrãtorilor salariaþi ºi independenþi,
libertatea de stabilire) ºi hotãrâri care se
referã la cetãþeni ai unor state terþe.

1. Dreptul la liberã circulaþie ºi
ºedere, din perspectiva libertãþilor
profesionale.
1.1. La data de 19 iunie 2014, Curtea
de Justiþie (Camera întâi) a soluþionat
trimiterea preliminarã a Supreme Court
of the United Kingdom (Regatul Unit),
formulatã în cadrul unui litigiu între
doamna Saint Prix, pe de o parte, ºi
Secretary of State for Work and Pensions,
pe de altã parte, cu privire la refuzul
acestuia de a-i acorda ajutor social.
Doamna Saint Prix este cetãþean francez,
iar în 2006 a venit în Regatul Unit, unde a
lucrat, de la 1 septembrie 2006 la 1 august
2007, în principal ca profesor-asistent.
Ulterior, aceasta s-a înscris la un curs
universitar, pentru a obþine un certificat
care îi conferã dreptul de a preda. Studiile
urmau sã se desfãºoare în perioada 17
septembrie 2007 - 27 iunie 2008. Doamna
Saint Prix a rãmas însãrcinatã ºi,
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începând cu 1 februarie 2008, s-a retras
de la cursul pe care îl urma la Universitatea din Londra ºi s-a angajat în cadrul
unei grãdiniþe. La 12 martie 2008, pe când
era însãrcinatã aproximativ în luna a
ºasea, doamna Saint Prix a renunþat la
locul de muncã întrucât cerinþele privind
îngrijirea copiilor de la grãdiniþã
deveniserã prea solicitante, însã nu a
reuºit sã-ºi gãseascã un alt loc de muncã
potrivit situaþiei sale. La data de 18 martie
2008, cu 11 sãptãmâni înainte de data
naºterii, doamna Saint Prix a formulat o
cerere de ajutor social. Aceastã cerere a
fost respinsã de Secretary of State prin
decizia din 4 mai 2008. Doamna Saint
Prix s-a adresat instanþelor de judecatã.
Instanþa de prim grad i-a admis acþiunea,
însã hotãrârea sa a fost desfiinþatã de
instanþa de control judiciar. Reclamanta
s-a adresat Supreme Court of the United
Kingdom, care a decis sã suspende
judecarea cauzei ºi sã întrebe Curtea de
Justiþie a Uniunii, în esenþã, dacã doamna
Saint Prix beneficia de calitatea de
lucrãtor în sensul art. 45 TFUE ºi al
Directivei 2004/38.
Înainte de a prezenta raþionamentul
Curþii de Justiþie, trebuie precizat cã
lucrãtorul, în dreptul Uniunii, este orice
persoanã fizicã care îndeplineºte, pentru
un anumit interval de timp, o activitate
economicã, sub conducerea ºi
direcþiunea unei alte persoane, indiferent
de modalitatea în care o exercitã, primind
o remuneraþie în schimb1069. Activitatea
economicã trebuie sã fie realã ºi efectivã,
deoarece prestarea unei munci cu
caracter marginal sau accesoriu situeazã
persoana în afara acestei categorii. O
activitate redusã poate constitui un indiciu
în acest sens. Statutul lucrãtorilor salariaþi
a fost reglementat, la nivel comunitar, de
Regulamentul 1612/681070, care a avut la

1069 Lawrie-Blum, cauza 66/85, hotãrârea din 3
iulie 1986; Collins, cauza C-138/02, hotãrârea din
23 martie 2004, pct. 26.

bazã principiul egalitãþii de tratament cu
lucrãtorii statului gazdã aflaþi în situaþii
identice sau similare. Regulamentul 1612/
1968 a fost modificat de mai multe ºi a
fost abrogat de Regulamentul 492/
20111071, care reia principiile ºi acquis-ul
dezvoltat în baza fostului regulament.
Cele douã regulamentele au combãtut
discriminarea directã ºi indirectã în
domeniul lor de aplicare. Lucrãtorul
resortisant al unui alt stat membru nu
poate fi tratat diferit de lucrãtorii naþionali,
pe criterii de cetãþenie, în privinþa
condiþiilor de încadrare în muncã ºi de
muncã, avantajelor sociale ºi fiscale,
accesului la formare profesionalã, afilierii
sindicale, accesului copiilor sãi la sistemul
de învãþãmânt din statul gazdã. Lucrãtorilor migranþi li se aplicã sistemul de
protecþie socialã al statului gazdã, în mod
nediscriminatoriu raportat la lucrãtorii
naþionali.
Curtea de Justiþie a arãtat cã Directiva
2004/38/CE are ca obiectiv sã
reglementeze condiþiile în care cetãþenii
europeni ºi membrii familiilor acestora
având cetãþenia unui alt stat membru pot
exercita dreptul la liberã circulaþie ºi
ºedere pe teritoriul Uniunii. Acest drept
este condiþionat, pentru o perioadã mai
mare de 3 luni, de deþinerea unor resurse
materiale suficiente ºi a unei asigurãri de
sãnãtate sau de calitatea de lucrãtor
salariat sau independent. Potrivit
Directivei, statutul de lucrãtor se menþine
ºi atunci când persoana interesatã nu mai
presteazã o activitate economicã, însã
doar în anumite situaþii: se aflã în
incapacitate temporarã de a munci, ca
rezultat al unei boli sau al unui accident;
se aflã în ºomaj involuntar sau începe, în
condiþii determinate, un stagiu de formare
profesionalã.

1070
1071

J. O. L 257/2 din 19.10.1968, p. 11-22.
J. O. L 141/1 din 27. 05. 2011, p. 1-12.
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Examinând art. 7 alin. 3 din Directivã,
Curtea a constatat cã aceasta nu prevede
în mod expres situaþia unei femei care se
aflã într-o situaþie specialã din cauza
constrângerilor fizice care apar în ultima
perioadã a sarcinii ºi în perioada
ulterioarã naºterii. Instanþa a reamintit cã
sarcina nu poate fi asimilatã, în nici un
caz, unei boli. În schimb, Directiva, privitã
în ansamblu, nu urmãreºte sã priveze în
mod sistematic o persoanã care nu
îndeplineºte cerinþele prev. de art. 7, de
statutul de lucrãtor. Scopul sãu este sã
faciliteze exercitarea dreptului la liberã
circulaþie ºi ºedere pe teritoriul statelor
membre de cãtre cetãþenii Uniunii ºi nu
poate limita domeniul de aplicare al
noþiunii de lucrãtor în sensul Tratatului
FUE. Aceastã noþiune trebuie interpretatã
în sens larg, deoarece vizeazã una dintre
libertãþile fundamentale ale pieþei interne.
Curtea de Justiþie a admis cã, la
încetarea raporturilor de muncã, o
persoanã îºi pierde, în principiu, calitatea
de lucrãtor. Totuºi, aceastã calitate poate
produce anumite efecte ºi dupã încetarea
raporturilor de muncã, iar o persoanã care
îºi cautã în mod real un loc de muncã
trebuie, de asemenea, sã fie consideratã
lucrãtor. Libera circulaþie a lucrãtorilor
presupune tocmai acordarea unui drept
la liberã circulaþie ºi ºedere pe teritoriul
celorlalte state membre, în scopul cãutãrii
unui loc de muncã. În consecinþã, statutul
de lucrãtor în sensul articolului 45 TFUE,
precum ºi drepturile care decurg dintr-un
astfel de statut nu depind în mod necesar
de existenþa sau de continuarea efectivã
a unui raport de muncã (a se vedea în
acest sens Hotãrârea Lair, 39/86,
EU:C:1988:322, punctele 31 ºi 36). În
aceste condiþii, contrar a ceea ce aratã
guvernul Regatului Unit, nu se poate
afirma cã articolul 7 alineatul (3) din
Directiva 2004/38 enumerã în mod
exhaustiv împrejurãrile în care un lucrãtor
1072

migrant care nu se mai aflã într-un raport
de muncã poate totuºi continua sã
beneficieze de statutul menþionat1072.
Raportându-se la împrejurãrile litigiului
de fond, instanþa a subliniat cã reclamanta
ºi-a întrerupt raporturile de muncã din
cauza unor constrângeri fizice ºi timp de
câteva luni. Aceasta trebuie sã
beneficieze de calitatea de lucrãtor ºi pe
perioada respectivã, cu condiþia sã-ºi
gãseascã un loc de muncã într-un termen
rezonabil dupã naºtere. Nerecunoaºterea
drepturilor care decurg din statutul de
lucrãtor european ar descuraja o
cetãþeanã a Uniunii sã îºi exercite dreptul
la liberã circulaþie dacã, în cazul în care
ar fi însãrcinatã în statul gazdã ºi ºi-ar
întrerupe activitatea, ar risca sã îºi piardã
acest statut. Pe de altã parte, dreptul
Uniunii urmãreºte sã asigure o protecþie
sporitã în cazul maternitãþii, protecþie care
este incompatibilã cu neacordarea
statutului de lucrãtor femeilor aflate în
situaþii similare cu reclamanta.
Aprecierea caracterului rezonabil al
reluãrii activitãþii de cãtre dna Saint Prix
trebuie apreciat de judecãtorul fondului,
în funcþie de împrejurãrile specifice
litigiului principal ºi de normele naþionale
aplicabile în materia duratei concediului
de maternitate, conform articolului 8 din
Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19
octombrie 1992 privind introducerea de
mãsuri pentru promovarea îmbunãtãþirii
securitãþii ºi a sãnãtãþii la locul de muncã
în cazul lucrãtoarelor gravide, care au
nãscut de curând sau care alãpteazã.
Considerentele 37 ºi 38 ale hotãrârii
Saint Prix permit Curþii de Justiþie ca, în
viitor, cazurile în care un lucrãtor
european care a încetat raporturile de
muncã sã se bucure în continuare de
acest statut ºi de drepturile care decurg
din acesta, sã fie extinse. Specificul
cauzei Saint Prix este cã reclamanta din
litigiul de fond ºi-a încetat raporturile de

Pct. 36, 37.
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muncã, din cauza unor constrângeri fizice
ºi obiective.
1.2. Hotãrârea Torresi din data de 17
iulie 2014, pronunþatã de Marea Camerã
în cauzele conexate C-58/13 ºi C-59/13,
ºi-a adus aportul la libera circulaþie a
persoanelor, din perspectiva libertãþii de
stabilire. Domnii Torresi sunt cetãþeni
italieni ºi au obþinut diplome universitare
în drept în Italia. Ulterior, aceºtia au
obþinut fiecare diplome universitare ºi în
Spania ºi au fost înscriºi ca avocaþi în
Baroul Santa Cruz de Tenerife, din
Spania, la data de 1 decembrie 2011. La
17 martie 2012, domnii Torresi au solicitat
Consiliului Baroului Macerata sã fie
înscriºi în secþiunea specialã a tabloului
avocaþilor, referitoare la avocaþii care
deþin un titlu profesional eliberat în alt stat
membru decât Republica Italianã. Dat
fiind cã acesta nu s-a pronunþat în termen
de 30 de zile de la sesizare, dnii. Torresi
s-au adresat Consiglio Nazionale
Forense, solicitând ca acesta sã le
soluþioneze cererea de admitere în Baroul
Macerata. Consiglio Nazionale Forense
a apreciat cã cererea unei persoane care,
dupã obþinerea unei diplome de drept
într-un stat membru, se deplaseazã în alt
stat membru cu scopul de a dobândi în
acesta titlul de avocat, pentru a se
întoarce apoi imediat în primul stat
membru în vederea exercitãrii în acesta
din urmã a unei activitãþi profesionale nu
se încadreze în obiectivele Directivei 98/
5 ºi este susceptibilã sã constituie un
abuz de drept. Prin urmare, Consiliul a
sesizat Curtea de Justiþie cu privire la
interpretarea ºi validitatea art. 3 din
Directiva 98/5/CE1073.

În prealabil, Curtea de Justiþie a
respins excepþia de necompetenþã a sa,
excepþie invocatã de cãtre dnii Torresi,
pe motiv cã Consiglio Nazionale Forense
nu reprezenta o jurisdicþie. Curtea de
Justiþie a apreciat cã modul în care era
constituit ºi funcþiona organul de trimitere
(prin lege ºi având caracter permanent),
autonomia sa faþã de pãrþi, natura
funcþiilor sale, caracterul judiciar ºi
contradictorialitatea
procedurii,
obligativitatea jurisdicþiei sale erau
suficiente argumente pentru a constata
cã avea caracterul unei instanþe, în sensul
articolului 267 TFUE. În aceastã privinþã,
trebuie amintit cã, potrivit unei
jurisprudenþe constante a Curþii, pentru a
aprecia dacã organul de trimitere are
caracterul unei instanþe în sensul
articolului 267 TFUE, Curtea ia în
considerare un ansamblu de elemente,
precum originea legalã a organului,
caracterul sãu permanent, caracterul
obligatoriu al competenþei sale, natura
contradictorie a procedurii, aplicarea de
cãtre organ a normelor de drept, precum
ºi independenþa acestuia (a se vedea în
special Hotãrârea Miles ºi alþii, C-196/09,
EU:C:2011:388, punctul 37 ºi
jurisprudenþa citatã, precum ºi Hotãrârea
Belov, C-394/11, EU:C:2013:48, punctul
38)1074.
Pe fond, Curtea de Justiþie a soluþionat
în primul rând problema abuzului de drept,
pe care organul de trimitere a apreciat
implicit cã l-ar fi comis cei doi solicitanþi.
Aceasta a început prin a reaminti scopul
ºi mecanismele instituite de Directiva 98/
5. Directiva urmãreºte sã faciliteze
exercitarea cu caracter permanent a

1073 (1) Un avocat care doreºte sã profeseze
într-un alt stat membru decât cel în care ºi-a obþinut
calificarea profesionalã este obligat sã se
înregistreze la autoritatea competentã din acel stat.
(2) Autoritatea competentã din statul membru gazdã
înregistreazã avocatul pe baza prezentãrii unui
certificat care atestã înregistrarea lui la autoritatea

competentã din statul membru de origine. Aceasta
poate impune ca, atunci când este prezentat de
cãtre autoritatea competentã din statul membru de
origine, certificatul sã nu fie mai vechi de trei luni.
Aceasta informeazã autoritatea competentã din
statul membru de origine cu privire la înregistrare.
1074 Pct. 17.
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profesiei de avocat într-un alt stat membru
decât cel în care s-a obþinut calificarea
profesionalã ºi instituie un mecanism de
recunoaºtere reciprocã a titlurilor
profesionale ale avocaþilor migranþi care
doresc sã îºi exercite profesia sub titlul
profesional obþinut în statul membru de
origine. Articolul 3 din Directivã realizeazã
o armonizare completã a condiþiilor
prealabile necesare pentru exercitarea
dreptului de stabilire conferit de aceastã
directivã; ceea ce semnificã cã statele
membre nu pot prevedea condiþii
suplimentare. Astfel, Directiva 98/5 nu
prevede ca persoanele interesate sã
beneficieze de dispoziþiile ei, sã dovedeascã cã ºi-au exercitat o anumitã
perioadã profesia de avocat în statul
membru în care au obþinut calificarea
profesionalã. În schimb, dispoziþiile
Directivei nu ar putea fi invocate din
moment ce unicul scop este eludarea
aplicãrii dreptului italian ºi exercitarea
abuzivã a dreptului de stabilire. Constatarea existenþei unei practici abuzive
impune întrunirea unui element obiectiv
ºi a unui element subiectiv (a se vedea
Hotãrârea SICES ºi alþii, EU:C:2014:145,
punctul 31)1075. Elementul obiectiv se
realizeazã atunci când rezultã, dintr-un
ansamblu de circumstanþe obiective, cã
deºi dreptul Uniunii a fost respectat
formal, obiectivul urmãrit de acesta nu a
fost atins. Elementul subiectiv constã în
intenþia de a obþine un avantaj nejustificat
rezultat din reglementarea Uniunii, creând
în mod artificial condiþiile necesare pentru
obþinerea acestuia. Or, situaþia concretã
a solicitanþilor a demonstrat cã scopul
Directivei 98/5 putea fi în mod neîndoielnic atins, dacã cererile de înscriere
în Barou ale acestora ar fi fost admise.
În plus, împrejurarea cã resortisantul unui
stat membru a ales sã dobândeascã o
calificare profesionalã în alt stat membru
decât cel în care locuieºte în scopul de a
1075

beneficia de o legislaþie mai favorabilã nu
permite în sine, astfel cum a arãtat
avocatul general la punctele 91 ºi 92 din
concluzii, sã se reþinã existenþa unui abuz
de drept1076.
În al doilea rând, Consiglio Nazionale
Forense a ridicat problema validitãþii art.
3 din Directivã, raportat la art. 4 alin. 2
TUE. Organul de trimitere a motivat cã
posibilitatea cetãþenilor italieni de a obþine
titlul de avocat în alt stat membru ºi de
a-ºi exercita profesia ulterior în Italia,
garantatã de art. 3 din Directivã, eludeazã
art. 33 din Constituþia acestuia stat
membru, care condiþioneazã accesul la
profesia de avocat de promovarea unui
examen de stat. În consecinþã, art. 3 din
Directivã este susceptibil sã eludeze o
reglementare care face parte din
identitatea naþionalã italianã ºi ar încãlca
articolul 4 alineatul (2) TUE. Curtea de
Justiþie a apreciat cã se impune diferenþierea accesului la profesia de avocat în
statul gazdã, de dreptul cetãþenilor
europeni care au obþinut acest titlu într-un
alt stat membru (statul de origine) ºi care
doresc sã exercite profesia în statul
gazdã. Instanþa a apreciat cã dispoziþiile
din Constituþia italianã se puteau aplica
ºi dupã intrarea în vigoare a Directivei, al
cãrei scop nu era accesul la profesia de
avocat în statul gazdã, ci crearea unor
condiþii propice exercitãrii dreptului de
stabilire de cãtre cetãþenii europeni.
Potrivit art. 49 alin. 2 TFUE, libertatea
de stabilire presupune accesul la activitãþi
independente ºi exercitarea acestora,
precum ºi constituirea ºi administrarea
întreprinderilor, a societãþilor civile sau
comerciale ºi a altor persoane juridice de
drept public sau privat, cu excepþia celor
fãrã scop lucrativ, în condiþiile cerute
pentru resortisanþii proprii de legislaþia þãrii
de stabilire. În acest scop, sunt interzise
restricþiile privind libertatea de stabilire a
resortisanþilor unui stat membru pe

Pct. 44.
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teritoriul altui stat membru, precum ºi
restricþiile privind înfiinþarea de agenþii,
sucursale sau filiale de cãtre resortisanþii
unui stat membru stabiliþi pe teritoriul altui
stat membru. Exercitarea profesiei de
avocat într-un alt stat membru decât cel
de origine este o manifestare a dreptului
de stabilire. Hotãrârea Torresi prezintã
importanþã deoarece defineºte abuzul de
drept ºi ilustreazã modul în care cetãþenii
unui stat membru pot invoca chiar în
raport cu propriul stat, libertatea de
stabilire. Elementul care a permis
aplicarea art. 49 alin. 2 TFUE ºi a
Directivei 98/5 în raportul dintre statul
italian ºi doi cetãþeni italieni, cu privire la
o situaþie de fapt care avea loc pe teritoriul
acestui stat, a fost titlul de avocat pe care
aceºtia l-au obþinut într-un alt stat
membru. În opinia noastrã, problema
validitãþii art. 3 din Directiva 98/5, raportat
la art. 4 TUE ºi art. 33 din Constituþia
italianã a primit o motivare sumarã ºi nu
foarte convingãtoare din partea Curþii de
Justiþie. Deºi Directiva 98/5 nu priveºte
accesul în profesia de avocat, pe care
fiecare stat îl reglementeazã potrivit
opþiunilor sale, aplicarea sa conduce la
pãtrunderea în aceastã profesie a unor
persoane care nu parcurg etapele
accesului în profesie, astfel cum sunt
prevãzute de ordinile juridice naþionale.
Directiva 98/5 este expresia integrãrii
pozitive, ca instrument de a implementa
libertãþile specifice pieþei interne ºi ea
este, fãrã îndoialã, necesarã. Ar fi fost mai
convingãtor însã, ca instanþa europeanã
sã analizeze dacã accesul în profesia de
avocat face cu adevãrat parte din
identitatea naþionalã, pentru a se putea
pune în discuþie validitatea art. 3 din
Directivã din acest punct de vedere.
2. Dreptul la liberã circulaþie ºi
ºedere pe teritoriul Uniunii, al
cetãþenilor statelor terþe.
2.1. Camera a doua din cadrul Curþii
de Justiþie a soluþionat cauza C-138/13,

la data de 10 iulie 2014, privind în principal
dreptul de ºedere al membrilor familiei
unor resortisanþi turci pe teritoriul Uniunii
Europene. Curtea a fost sesizatã pe calea
trimiterii preliminare, într-un litigiu între
doamna Dogan, pe de o parte, ºi
Bundesrepublik Deutschland, pe de altã
parte, cu privire la respingerea de cãtre
aceasta din urmã a cererii doamnei
Dogan de acordare a unei vize în vederea
reîntregirii familiei în Germania. La 18
ianuarie 2011, doamna Dogan a solicitat
Ambasadei Germaniei la Ankara (Turcia),
acordarea unei vize în vederea reîntregirii
familiei între soþi ºi între copii, pentru sine
ºi, într-o primã fazã, pentru doi dintre copiii
sãi. Reclamanta a solicitat reîntregirea
familiei cu soþul sãu, de asemenea
resortisant turc, care trãia în Germania
din anul 1998. Domnul Dogan a obþinut
un permis de ºedere pe duratã
nedeterminatã ºi era directorul unei
societãþi cu rãspundere limitatã, fiind ºi
acþionar majoritar al acesteia. Ambasada
Germaniei la Ankara a refuzat sã-i acorde
dnei Dogan viza solicitatã, pe motiv cã
nu dispunea de cunoºtinþe de limba
germanã, fiind analfabetã. Solicitãrile
ulterioare ale dnei Dogan au fost respinse
pe acelaºi motiv. Dna Dogan a contestat
decizia Ambasadei germane la
Verwaltungsgericht Berlin, apreciind cã
avea cunoºtinþele lingvistice necesare ºi
cã, oricum, dovedirea cunoºtinþelor de
limbã germanã încãlca Acordul de
asociere CEE-Turcia din 1963. Instanþa
germanã a întrebat Curtea de Justiþie
dacã art. 41 alin. 1 din protocolul adiþional
la Acordul de asociere se opunea unei
norme naþionale ulterioare care condiþiona intrarea pe teritoriul naþional a unui
membru al familiei unui cetãþean turc care
beneficia de statutul conferit de articolul
41 alineatul (1) din protocolul menþionat
de dovedirea capacitãþii sale de a se
exprima în limba germanã la un nivel
elementar ºi dacã art. 7 alin. 2 primul
paragraf din Directiva 2003/86 se opune,
la rândul sãu, acestei prevederi.
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Cu privire la incidenþa art. 41 alin. 1
din protocolul adiþional, Curtea de Justiþie
a reamintit cã acesta conþine o clauzã de
standstill, care se opunea adoptãrii unei
mãsuri de drept naþional, dupã intrarea
sa în vigoare ºi care ar avea ca obiect
sau ca efect sã facã sã depindã exercitarea de cãtre un resortisant turc a
libertãþii de stabilire sau a liberei prestãri
a serviciilor de îndeplinirea unor condiþii
mai restrictive decât cele aplicabile la data
la care protocolul adiþional a intrat în
vigoare în statul membru în cauzã.
Instanþa a analizat respectarea de
cãtre statul german a Acordului de
asociere din perspectiva soþului, titular al
unei activitãþi independente în Germania,
iar nu a soþiei. Curtea a remarcat cã dna
Dogan dorea sã intre pe teritoriul statului
membru în cauzã nu pentru a-ºi exercita
libertatea de stabilire sau libertatea de a
presta servicii, ci pentru a se alãtura
soþului sãu ºi pentru a duce împreunã cu
acesta o viaþã de familie. Refuzul acordãrii
vizei dnei Dogan, pe motiv cã nu avea
cunoºtinþe elementare de limba germanã,
putea reprezenta pentru soþul sãu o nouã
restricþie privind libertatea de stabilire a
resortisanþilor turci, în sensul articolului
41 alineatul (1) din protocolul adiþional.
Potrivit jurisprudenþei Curþii, reîntregirea
familiei constituie un mijloc indispensabil
pentru a permite viaþa în familie a
lucrãtorilor turci încadraþi pe piaþa muncii
din statele membre ºi contribuie atât la
îmbunãtãþirea calitãþii ºederii lor, cât ºi la
integrarea lor în aceste state (a se vedea
Hotãrârea
Dülger,
C-451/11,
EU:C:2012:504, punctul 42). Decizia unui
resortisant turc de a se stabili într-un stat
membru pentru a exercita o activitate
economicã în mod stabil poate fi influenþatã negativ în cazul în care legislaþia
acestui stat membru face dificilã sau
imposibilã reîntregirea familiei, astfel încât
1077

Pct. 34, 35.
Consacrate iniþial de jurisprudenþã (CJCE,
30 septembrie 1987, Demirel, cauza 12/86,
1078

resortisantul menþionat poate, dupã caz,
sã se vadã obligat sã aleagã între
activitatea sa în statul membru în cauzã
ºi viaþa sa de familie în Turcia1077.
În final, Curtea a analizat dacã legea
internã privind cunoºtinþele de limbã germanã putea constitui o restricþie justificatã
din perspectiva libertãþii de stabilire a
cetãþenilor turci. În acest scop, restricþia
trebuia sã urmãreascã realizarea unui
obiectiv de interes general, sã fie aptã sã
asigure realizarea respectivului obiectiv
ºi sã fie proporþionalã cu acesta. Guvernul
german a invocat cã norma internã urmãrea sã previnã cãsãtoriile forþate ºi sã promoveze integrarea în societatea germanã. Deºi astfel de motive sunt imperative ºi de interes general, judecãtorii
Uniunii au considerat cã norma depãºea
ceea ce era necesar pentru atingerea
obiectivului urmãrit, în mãsura în care
lipsa dovezii privind cunoºtinþele
lingvistice suficiente atrãgea automat
respingerea cererii de reîntregire a familiei, fãrã a se þine seama de circumstanþele speciale ale fiecãrui caz. Curtea
a apreciat cã, dat fiind acest rãspuns, nu
se mai impunea sã analizeze incidenþa
Directivei 2003/86.
Hotãrârea Dogan ilustreazã aplicarea
dreptului convenþional, ca izvor al
dreptului Uniunii Europene ºi a principiului
supremaþiei dreptului Uniunii în raport cu
o normã de drept intern contrarã, principiu
pe care judecãtorul naþional va trebui sã
îl utilizeze în soluþionarea litigiului pe fond.
Dreptul convenþional reprezintã ansamblul acordurilor internaþionale încheiate de
Comunitatea Europeanã cu state terþe ºi
organizaþii internaþionale, precum ºi
acordurile mixte. Acordurile mixte sunt
acordurile încheiate de Comunitate ºi
statele membre, pe de o parte, cu state
terþe, pe de altã parte1078. Dupã intrarea
în vigoare a Tratatelor semnate la
Culegere, p. 3719), categoria acordurilor mixte a
fost ulterior consacratã la nivel tratate (art. 133. 6
TCE).
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Lisabona (1 decembrie 2009), dat fiind cã
Uniunea Europeanã a dobândit personalitate juridicã, aceste acorduri sunt
încheiate de Uniune, succesoarea de
drept a Comunitãþii Europene. Hotãrârea
Curþii, prin care aceasta a constatat pe
calea trimiterii preliminare cã art. 41
alineatul (1) din protocolul adiþional la
Acordul de asociere CEE-Turcia din 1963
se opunea unei norme naþionale care
condiþiona intrarea pe teritoriul naþional
al unui membru al familiei unui cetãþean
turc de dovedirea capacitãþii sale de a se
exprima în limba germanã la un nivel
elementar, este obligatorie pentru judecãtorul fondului. Hotãrârea produce ºi
efecte erga omnes, dat fiind cã are
autoritatea lucrului interpretat. Totuºi, alte
instanþe de judecatã pot sesiza Curtea de
Justiþie cu chestiuni similare.
2.2. Camera a treia a Curþii de Justiþie
a pronunþat hotãrârea Tahir, vizând un
resortisant pakistanez, în cauza C-469/
13, la data de 17 iulie 2014. Dna Tahir a
depus, la 28 februarie 2012, o cerere de
eliberare a unui permis de ºedere UE de
rezident pe termen lung, în calitate de
soþie a domnului Tahir, resortisant
pakistanez ºi posesorul unui astfel de
permis. Cererea sa a fost respinsã,
deoarece aceasta se afla pe teritoriul
italian de aproximativ 2 ani ºi nu
îndeplinea cerinþa prevãzutã de un decret
intern, potrivit cãreia era necesar sã fie
de cel puþin cinci ani titulara unui permis
de ºedere valabil. Potrivit art. 9 din
Decretul legislativ nr. 286 din 25 iulie
1998, strãinul titular, de cel puþin cinci
ani, al unui permis de ºedere valabil, care
demonstreazã cã dispune de un venit
care nu este inferior sumei anuale a
alocaþiei sociale ºi, în cazul unei cereri
privind membrii familiei sale, de un venit
suficient [ ] ºi de o locuinþã adecvatã
care satisface condiþiile minimale
prevãzute de [dispoziþiile pertinente de
drept naþional] poate solicita questore
eliberarea permisului de ºedere [UE] al

rezidenþilor pe termen lung, pentru sine
sau pentru membrii familiei prevãzuþi la
articolul 29 alineatul 1.
Dna Tahir a contestat decizia de
respingere a cererii sale la Tribunalul din
Verona, apreciind cã nu trebuia sã
îndeplineascã condiþia deþinerii unui
permis valabil de ºedere de cel puþin cinci
ani, întrucât era membru al familiei dnului.
Tahir, care beneficia deja de statutul de
rezident pe termen lung în Italia. Dna
Tahir a arãtat cã art. 9 din Decretul
legislativ nr. 286 din 25 iulie 1998 trebuia
interpretat în lumina art. 13 din Directiva
2003/109, care permitea statelor membre
sã elibereze permise de ºedere permanente sau cu duratã de validitate nelimitatã în condiþii mai favorabile decât cele
stabilite de respectiva Directivã. În opinia
sa, nu s-ar mai fi impus pentru membrul
sã îndeplineascã cerinþa reºedinþei legale
ºi neîntrerupte în Italia timp de 5 ani. În
contextul unei jurisprudenþe naþionale
neunitare cu privire la aplicarea art. 9 din
Decretul legislativ nr. 286 din 25 iulie
1998, opinia Tribunalului din Verona
însãºi fiind în sensul interpretãrii date de
dna Tahir, instanþa a decis sã suspende
judecata cauzei ºi sã întrebe Curtea de
Justiþie dacã dreptul Uniunii, în special art.
7 ºi 13 din Directiva 2003/109 ar permite
acordarea unui drept permanent de
ºedere unui membru al familiei unui
resortisant al unei þãri terþe, titular la
rândul sãu al unui permis de ºedere pe
duratã nedeterminatã, fãrã ca membrul
de familie sã îndeplineascã cerinþa unei
reºedinþe legale ºi neîntrerupte de
minimum cinci ani.
Curtea de Justiþie a precizat, pentru
început, cã dobândirea statutului de
rezident pe termen lung de cãtre cetãþenii
statelor terþe, pe teritoriul Uniunii, este
subordonatã unei proceduri speciale ºi
obligaþiei de a îndeplini anumite condiþii.
Aceste condiþii privesc durata ºederii;
deþinerea unor resurse materiale stabile,
regulate ºi suficiente pentru a satisface
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nevoile proprii ºi pe cele ale membrilor
familiei lor fãrã a recurge la sistemul de
ajutor social al statului membru în cauzã;
o asigurare de sãnãtate pentru toate
riscurile acoperite în mod obiºnuit pentru
resortisanþii în statul membru în cauzã,
precum ºi alte cerinþe privind integrarea,
dacã sunt cerute în conformitate cu
legislaþia internã. Resortisanþii statelor
terþe care au obþinut un permis de ºedere
pe termen lung se bucurã, în anumite
condiþii, de egalitatea de tratament cu
resortisanþii statului gazdã1079.
Potrivit art. 4 alin. 1 din Directivã,
statele membre acordã statutul de
rezident pe termen lung resortisanþilor
þãrilor terþe care au avut reºedinþa legalã
ºi fãrã întrerupere pe teritoriul lor timp de
cinci ani înainte de a depune cererea în
cauzã.
Curtea a apreciat cã durata ºederii
reprezintã o condiþie indispensabilã
pentru acordarea statutului de rezident pe
termen lung. Directiva 2003/109 are ca
obiectiv principal sã permitã integrarea
resortisanþilor þãrilor terþe care s-au

instalat în mod durabil în statele membre,
iar durata reºedinþei legale ºi neîntrerupte
de cinci ani este cea care face dovada
legãturilor persoanei interesate cu þara în
cauzã ºi deci a stabilirii durabile a
acesteia.
În al doilea rând, Curtea a considerat
cã art. 13 din Directivã se poate aplica în
cazul cerinþei reºedinþei legale ºi neîntrerupte în statul membru gazdã. Potrivit
acestui articol, denumit dispoziþii de drept
intern mai favorabile, statele membre pot
elibera permise de ºedere permanente
sau cu duratã de validitate nelimitatã în
condiþii mai favorabile decât cele stabilite
de prezenta directivã. Permisele de
ºedere respective nu acordã dreptul de
ºedere în celelalte state membre, în
conformitate cu prevederile din capitolul
III al prezentei directive. În schimb, din
considerentul (17) al Directivei rezultã cã
permisele de ºedere permanentã sau cu
duratã de validitate nelimitatã eliberate în
condiþii mai favorabile, nu pot acorda
accesul la dreptul de ºedere în alte state
membre. Prin urmare, art. 13 din Directivã

1079 A se vedea art. 11 din Directivã: (1)
Rezidentul pe termen lung beneficiazã de egalitate
de tratament cu cel aplicat resortisanþilor naþionali
în ceea ce priveºte: (a) condiþiile de acces la un loc
de muncã salariatã ºi la o activitate independentã,
cu condiþia ca activitãþile respective sã nu aibã
legãturã, chiar ocazional, cu exercitarea autoritãþii
publice, precum ºi condiþiile de angajare ºi de
muncã, inclusiv condiþiile de concediere ºi
remunerare; (b) educaþia ºi formarea profesionalã,
inclusiv alocaþiile ºi bursele de studii, în conformitate
cu legislaþia internã; (c) recunoaºterea diplomelor,
certificatelor ºi celorlalte calificãri profesionale, în
conformitate cu procedurile de drept intern
aplicabile; (d) securitatea socialã, asistenþa socialã
ºi protecþia socialã astfel cum sunt definite de
legislaþia internã; (e) avantajele fiscale; f) accesul
la bunuri ºi servicii ºi furnizarea de bunuri ºi servicii
publice, precum ºi accesul la procedurile de
acordare a unei locuinþe;(g) libertatea de asociere,
afiliere ºi participare într-o organizaþie de lucrãtori
sau angajatori sau în orice organizaþie profesionalã,
inclusiv avantajele care pot decurge din aceasta,
fãrã a aduce atingere dispoziþiilor de drept intern
privind ordinea publicã ºi securitatea publicã; (h)

liberul acces pe întreg teritoriul statului membru în
cauzã, în limitele prevãzute de legislaþia internã
pentru motive de securitate. (3) Statele membre
pot restrânge aplicarea egalitãþii de tratament cu
cel aplicat resortisanþilor naþionali în urmãtoarele
cazuri: (a) statul membru poate menþine restricþii în
ceea ce priveºte accesul la un loc de muncã salariat
sau la o activitate independentã în cazul în care, în
conformitate cu legislaþia sa internã sau dreptului
comunitar în vigoare, activitãþile respective sunt
rezervate resortisanþilor naþionali, cetãþenilor Uniunii
Europene sau ai Spaþiului Economic European. (b)
statele membre pot cere dovada cunoaºterii
adecvate a limbii în vederea accesului la educaþie
sau formare. Accesul la studiile universitare poate
depinde de condiþii speciale prealabile în materie
de studii. (4) În ceea ce priveºte asistenþa socialã
ºi protecþia socialã, statele membre pot limita
aplicarea egalitãþii de tratament la acordarea
indemnizaþiilor de bazã. (5) Statele membre pot
decide sã acorde accesul la indemnizaþii
suplimentare în domeniile prevãzute la alineatul (1).
De asemenea, statele membre pot decide sã aplice
egalitatea de tratament în domeniile care nu intrã
sub incidenþa alineatului (1) .
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trebuie interpretat în sensul cã se poate
aplica doar în cazul permiselor de ºedere
care nu acordã dreptul de ºedere în
celelalte state membre. Dat fiind cã
permisele de ºedere pe termen lung
conferã acest drept, statul italian nu putea
acorda, prin legislaþia internã de transpunere a Directivei, un astfel de permis
dnei Tahir, în condiþii mai favorabile decât
cele prevãzute de Directivã. Per a
contrario, statele pot acorda permise de
ºedere resortisanþilor þãrilor terþe, în condiþii mai favorabile decât cele prevãzute
în principal de art. 4, 5 din Directiva 2003/
109, cu excepþia permiselor de ºedere pe
termen lung.
2.3. O a treia hotãrâre relevantã pentru
circulaþia ºi ºederea resortisanþilor þãrilor
terþe pe teritoriul european a fost datã la
4 septembrie 2014, în cauza C-575/12.
Compania de transport aerian Air Baltic
a fost amendatã administrativ, pentru cã
a transportat în Letonia o persoanã care
nu era în posesia documentelor de cãlãtorie necesare pentru trecerea frontierei.
La data de 8 octombrie 2010, Air Baltic a
transportat spre Letonia un cetãþean
indian care, cu ocazia controlului la
frontiere, a prezentat un paºaport indian
valabil fãrã vizã uniformã ºi un paºaport
1080

Potrivit art. 5 din Codul frontierelor
Schengen, pentru o ºedere care nu depãºeºte trei
luni pe o perioadã de ºase luni, condiþiile de intrare
pentru resortisanþii þãrilor terþe sunt urmãtoarele:
(a) sã fie în posesia unui document sau a unor
documente de cãlãtorie valabile care permit
trecerea frontierei; (b) sã fie în posesia unei vize
valabile, în cazul în care aceasta este cerutã în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al
Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei
þãrilor terþe ai cãror resortisanþi trebuie sã deþinã
vizã pentru trecerea frontierelor externe ºi a listei
þãrilor terþe ai cãror resortisanþi sunt exoneraþi de
aceastã obligaþie [JO L 81, p. 1, Ediþie specialã, 19/
vol. 3, p. 97] [ ]; c) sã justifice obiectul ºi condiþiile
ºederii ºi sã dispunã de mijloace de subzistenþã
suficiente, atât pentru durata ºederii, cât ºi pentru
întoarcerea în þara de origine sau pentru tranzitul
cãtre o þarã terþã în care admisia este garantatã
sau sã fie în mãsurã sã dobândeascã legal

indian anulat pe care era aplicatã o vizã
uniformã, eliberatã de Republica Italianã,
a cãrei perioadã de valabilitate era 25 mai
2009-25 mai 2014. Paºaportul anulat
cuprindea menþiunea: paºaport anulat.
Vizele valabile din paºaport nu au fost
anulate. Air Baltic a contestat decizia de
aplicare a amenzii, iar instanþa de apel,
Curtea Administrativã Regionalã, a
întrebat Curtea de Justiþie dacã intrarea
unui resortisant al unei þãri terþe în Spaþiul
Schengen este condiþionatã de deþinerea
unei vize valabile aplicatã pe un document
de cãlãtorie valabil1080; dacã aceastã vizã
îºi mai pãstreazã valabilitatea din moment
ce documentul pe care fusese aplicatã a
fost anulat ºi dacã dreptul intern care
impunea cerinþa vizei valabile aplicate pe
un document de cãlãtorie valabil era în
concordanþã cu dreptul Uniunii (Codul
frontierelor Schengen1081 ºi Codul de
vize1082).
Curtea de Justiþie a analizat, mai întâi,
problema valabilitãþii unei vize, aplicatã
pe un document de cãlãtorie anulat. Astfel
cum rezultã din art. 5 din Codul frontierelor
Schengen, una dintre condiþiile de intrare
a resortisanþilor þãrilor terþe pe teritoriul
statelor membre poate fi deþinerea unei
vize valabile. Vizele se acordã de cãtre

respectivele mijloace; (d) sã nu fie o persoanã
pentru care s-a dat o alarmã în cadrul SIS [Sistemul
de informaþii Schengen] în scopul refuzului intrãrii;
(e) sã nu fie considerat o ameninþare pentru ordinea
publicã, siguranþa internã, sãnãtatea publicã sau
relaþiile internaþionale ale unuia din statele membre
ºi, în special, sã nu fie semnalat ca inadmisibil în
bazele de date ale statelor membre pentru motivele
enumerate anterior.
1081 Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al
Parlamentului European ºi al Consiliului din 15
martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar
privind regimul de trecere a frontierelor de cãtre
persoane (Codul frontierelor Schengen) (JO L 105,
p. 1, Ediþie specialã, 19/vol. 8, p. 5).
1082 Regulamentului (CE) nr. 810/2009 al
Parlamentului European ºi al Consiliului din 13 iulie
2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize
(Codul de vize) (JO L 243, p. 1).
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autoritãþile competente ale statelor
membre, care stabilesc perioada de
valabilitate a vizelor, care nu poate fi mai
mare de cinci ani. O vizã este anulatã
dacã se dovedeºte cã la momentul
eliberãrii sale nu erau îndeplinite condiþiile
de eliberare ºi este revocatã dacã se
dovedeºte cã aceste condiþii nu mai sunt
îndeplinite. Anularea ºi revocarea vizelor
se fac în temeiul unor decizii ale autoritãþilor competente fie din statul membru
care a emis viza, fie dintr-un alt stat
membru. În afara acestor cazuri de
invalidare a vizelor, Codul de vize nu a
reglementat situaþii suplimentare. În
consecinþã, decizia adoptatã de o astfel
de autoritate de a anula un document de
cãlãtorie pe care este aplicatã o vizã
uniformã nu poate fi, aºadar, consideratã
cã atrage de plin drept anularea sau
revocarea acestei vize1083.
În privinþa condiþiilor de intrare în
Spaþiul Schengen ai resortisanþilor þãrilor
terþe, Curtea de Justiþie a arãtat, interpretând Codul frontierelor Schengen, cã
aceºtia trebuie sã deþinã pe de o parte,
un document de cãlãtorie valabil care sã
permitã trecerea frontierei ºi o vizã
valabilã, dacã acest lucru este impus în
temeiul Regulamentului nr. 539/2001, fãrã
a fi necesar ca viza sã fie aplicatã pe un
document de cãlãtorie valabil. În schimb,
instanþa europeanã a sesizat neconcordante între mai multe versiuni lingvistice
privind ultima cerinþã ºi a decis sã recurgã
la o interpretare teleologicã ºi sistemicã
a Codului frontierelor Schengen. ( )
Necesitatea unei interpretãri uniforme a
unei dispoziþii a dreptului Uniunii impune
ca, în caz de neconcordanþã între
diferitele versiuni lingvistice ale acesteia,
dispoziþia în cauzã trebuie sã fie

1083

Pct. 34.
Pct. 43.
1085 Pct. 69.
1084

interpretatã în raport cu economia
generalã ºi cu finalitatea reglementãrii din
care face parte (a se vedea în acest sens
Hotãrârea DR ºi TV2 Danmark, C-510/
10, EU:C:2012:244, punctul 45, precum
ºi Hotãrârea Bark, C-89/12, EU:C:
2013:276, punctul 40) 1084. În acest sens,
Curtea a reþinut urmãtoarele argumente:
Codul frontierelor Schengen nu prevede,
printre motivele de refuz a acordãrii
permisiunii de intrare, faptul cã viza
valabilã nu este aplicatã pe un document
de cãlãtorie valabil la data trecerii
frontierei; acesta prevede posibilitatea
recunoaºterii unei vize care nu este
aplicatã pe un document de cãlãtorie (art.
29 alin. 2); nerecunoaºterea unei vize
aplicate pe un document de cãlãtorie
anulat ar priva-o pe aceasta de orice
efecte, deºi viza s-ar afla în termenul de
valabilitate.
În al treilea rând, Curtea a apreciat cã
motivele de refuz a intrãrii resortisanþilor
þãrilor terþe în spaþiul Schengen sunt
reglementate limitativ ºi exhaustiv de art.
13 din Codul frontierelor Schengen. Prin
urmare, legislaþia letonã care condiþiona
trecerea frontierei naþionale de deþinerea
unui document de cãlãtorie valabil ºi a
unei vize valabile aplicate pe un document
de cãlãtorie valabil nu era compatibilã cu
dreptul Uniunii. În consecinþã, un stat
membru nu dispune de o marjã de
apreciere care sã îi permitã sã refuze
intrarea resortisantului unei þãri terþe pe
teritoriul sãu prin aplicarea unei condiþii
care nu este prevãzutã de Codul
frontierelor Schengen1085.
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