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PREFAğĂ
JurisprudenĠa CurĠii de JustiĠie de la Luxemburg constituie astăzi unul din reperele de
neignorat ale dreptului, parte integrantă a acquis-ului comunitar. Cunoaúterea lor devine o
necesitate pentru orice cetăĠean european, iar instanĠele judecătoreúti naĠionale au obligaĠia
corectei lor receptări; din această perspectivă, instanĠele judecătoreúti se transformă din
organe judiciare limitate la aplicarea dreptului intern în jurisdicĠii de drept internaĠional, care
trebuie să verifice în permanenĠă nu doar propria lor competenĠă úi validitatea normelor de
referinĠă pe care trebuie să le aplice, ci úi aplicabilitatea acestora prin raportare nu doar la
ordinea juridică internă, ci prin includerea în câmpul analizei úi a altor tipuri de sisteme de
referinĠă. Din acest punct de vedere, instanĠele naĠionale nu capătă noi atribuĠii, ci îúi văd doar
lărgită sfera normelor de referinĠă utilizate cu cele din dreptul comunitar.
Pentru toate aceste motive accesul direct la ceea ce s-a convenit a fi numit „jurisprudenĠa
istorică”, adică a mai bine de 1 000 de hotărâri úi ordonanĠe pronunĠate de Curtea de JustiĠie a
ComunităĠii Europene úi de Tribunalul de Primă InstanĠă în perioada 1952-2006, selectate
chiar de Curtea de JustiĠie, prezintă o importanĠă majoră pentru toate statele membre, cu atât
mai mult pentru cele care au aderat mai târziu la Uniunea Europeană úi care au preluat din
mers un acquis comunitar nu doar voluminos úi complex, ci úi aflat în plină expansiune úi
aprofundare. Sarcina, deopotrivă dificilă úi provocatoare, de a facilita contactul cetăĠenilor
români cu acquis-ul comunitar în limba proprie revine úi Institutului European din România
(IER), prin intermediul DirecĠiei Coordonare Traduceri.
În continuarea unei iniĠiative lăudabile, IER nu s-a limitat doar la prezentarea detaliată, pe
site-ul instituĠiei úi în cadrul unor lucrări publicate în colaborare cu Consiliul Superior al
Magistraturii, a unora dintre cele mai importante hotărâri pronunĠate de Curtea de JustiĠie,
inclusiv a concluziilor depuse de AvocaĠii Generali, ci a decis să facă larg accesibile, în
aceeaúi manieră, úi rezumatele tuturor hotărârilor pe care Curtea de JustiĠie le-a inclus în
„jurisprudenĠa istorică”. Dat fiind volumul extrem de mare al acestei jurisprudenĠe, publicarea
culegerilor de rezumate se realizează treptat, pe volume care prezintă în ordine cronologică
hotărârile pronunĠate. Astfel, după apariĠia în cursul anului 2008 a primului volum, care a
prezentat rezumatele hotărârilor pronunĠate în perioada 1955-1972, urmează prezentul volum
care include hotărârile din anii 1973-1978. Rezumatele realizate de DirecĠia Coordonare
Traduceri a IER sunt nu doar uniformizate din punct de vedere al terminologiei juridice
utilizate úi în plan stilistic, ci úi extrem de inteligibile, incluzând prezentarea pe scurt a
situaĠiei de fapt, a argumentelor formulate de părĠi úi a soluĠiei instanĠei comunitare însoĠită de
motivare, devenind astfel un instrument inconturnabil pentru diseminarea cât mai largă úi
către un public cât mai divers a unor informaĠii altfel tehnice úi, aparent, aride. Tocmai pentru
a facilita utilizarea culegerii de rezumate, volumul de faĠă mai cuprinde úi un index alcătuit pe
criteriul cuvintelor-cheie, un altul al părĠilor úi al instanĠelor menĠionate în hotărâri, precum úi
un tabel cu titlurile actelor normative la care se face trimitere în hotărârile rezumate. Credem
că întreaga echipă a Institutului European din România úi cu precădere DirecĠia Coordonare
Traduceri merită felicitări pentru reuúita acestui proiect.
Cu speranĠa unei frecventări tot mai largi úi asidue din partea celor interesaĠi a site-ului IER úi
a valoroaselor sale lucrări, aúteptăm cu mult interes finalizarea acestei acĠiuni de prezentare a
rezumatelor tuturor hotărârilor considerate istorice ale CurĠii de JustiĠie, conútienĠi fiind că
fiecare volum ce va urma va include un număr sporit de cauze, aúa după cum rezultă úi din
prezentarea grafică a acestui proiect pe site-ul www.ier.ro.
prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu
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INTRODUCERE
Avem deosebita plăcere de a vă prezenta cel de-al doilea volum din seria culegerilor privind
„JurisprudenĠa istorică a instanĠelor comunitare”, serie de rezumate inaugurată în 2008.
Considerăm că seria de 10 volume însumând 1 011 rezumate va constitui un instrument de
lucru concis, util publicului larg úi de specialitate, cu atât mai mult cu cât jurisprudenĠa
istorică este estimată la peste 20 000 de pagini.
Cu un număr de rezumate dublu faĠă de primul volum, volumul de faĠă respectă structura care
vă este deja familiară, respectiv situaĠia de fapt, argumentele părĠilor, motivarea instanĠei
comunitare úi soluĠia instanĠei.
Atragem atenĠia asupra faptului că rezumatele au fost întocmite Ġinând seama de varianta
originală a hotărârilor, úi, ca atare, trimiterile normative sunt în concordanĠă cu textele din
momentul pronunĠării respectivelor hotărâri. Facem această precizare întrucât tratatele
fondatoare úi modificatoare ale ComunităĠilor Europene au suferit schimbări atât de fond, cât
úi de formă (de ex. numerotarea articolelor este acum diferită), iar Tratatul de instituire a
ComunităĠii Europene a Cărbunelui úi a OĠelului úi-a încetat valabilitatea în 2002.
Semnalăm două modificări în ceea ce priveúte terminologia utilizată în primul volum, úi
anume „acĠiune în neîndeplinirea obligaĠiilor” a fost înlocuit cu „acĠiune în constatarea
neîndeplinirii obligaĠiilor”, iar „cerere pentru pronunĠarea unei hotărâri preliminare” a fost
înlocuit cu „cerere de pronunĠare a unei hotărâri preliminare”. Aceste modificări le-am
adoptat úi noi din dorinĠa de a respecta terminologia CurĠii de JustiĠie a ComunităĠilor
Europene, actualizată pe site-ul http://curia.europa.eu/, cu ocazia Zilei Europei, 9 mai 2009.

Cu privire la această serie de rezumate, aúteptăm comentariile dumneavoastră la adresa:
Institutul European din România
DirecĠia Coordonare Traduceri
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3
Bucureúti, RO-030016
România
tel: (4021) 314 26 96
fax: (4021) 314 26 66
e-mail: ier@ier.ro
Laura Ana-Maria Vrabie
Director
DirecĠia Coordonare Traduceri
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ACğIUNI ÎN ANULARE

61973J0004
Cauza 4/73
J. Nold, Kohlen und Baustoffgroßhandlung împotriva Comisiei ComunităĠilor Europene
Tipul úi obiectul: acĠiune în anularea Deciziei Comisiei din 21 decembrie 1972 de autorizare
a unor noi condiĠii de vânzare pentru Ruhrkohle AG
SituaĠia de fapt
Prin Decizia din 27 noiembrie 1969, Comisia a autorizat 1 fuziunea majorităĠii societăĠilor
miniere din Ruhr în cadrul unei societăĠi unice, Ruhrkohle AG. În conformitate cu articolul 2
alineatul (1) din decizia respectivă, noua societate trebuia să prezinte Comisiei, spre
autorizare, orice modificare adusă condiĠiilor sale de vânzare.
La 30 iunie 1972, Ruhrkohle AG a adresat Comisiei o cerere de autorizare în acest sens, iar
Comisia a acordat autorizaĠia respectivă prin Decizia din 21 decembrie 1972, care constituie
obiectul litigiului.
Se stabileau astfel condiĠii noi2 privind cantităĠile minime pe care comercianĠii trebuiau să se
angajeze să le cumpere pentru a se bucura de dreptul la aprovizionare directă de la producător.
Întreprinderea J. Nold este o societate în comandită care desfăúoară o afacere angro cu
cărbune úi materiale de construcĠii în Darmstadt. Prin acĠiunea intentată la 31 ianuarie 1973,
aceasta a solicitat, în principal, anularea Deciziei 3 Comisiei din 21 decembrie 1972 de
autorizare a unor noi condiĠii de vânzare pentru Ruhrkohle AG úi, în subsidiar, constatarea
nulităĠii úi inaplicabilităĠii deciziei respective în măsura în care aceasta o priveúte pe
reclamantă.
Întreprinderea J. Nold a reclamat faptul că prin decizia respectivă AgenĠia comercială pentru
cărbune din Ruhr a fost autorizată să condiĠioneze livrarea directă a cărbunelui de încheierea
unor contracte ferme pe doi ani, care prevedeau o achiziĠie minimă de 6 000 de tone pe an
pentru aprovizionarea gospodăriilor úi industriei mici4, tonaj care depăúeúte cu mult vânzările
sale anuale în acest sector, precum úi că i-a fost retras statutul de angrosist direct.
Argumentele părĠilor úi motivarea instanĠei comunitare
Comisia nu a contestat admisibilitatea acĠiunii, însă intervenientele, Ruhrkohle AG úi
Ruhrkohle-Verkaufs GmbH, au susĠinut inadmisibilitatea acesteia pe motivul lipsei de interes
a reclamantei. În opinia acestora din urmă, o hotărâre a CurĠii de anulare a deciziei respective
ar avea ca efect reinstituirea reglementării comerciale anterioare celei care constituie obiectul
Deciziei Comisiei din 21 decembrie 1972.
Ca urmare a faptului că reclamanta nu îndeplineúte nici cerinĠele prevăzute de reglementarea
anterioară, indiferent de rezultatul acĠiunii, îúi pierde calitatea de angrosist direct.
Curtea a concluzionat că excepĠia ridicată nu poate fi admisă. În opinia CurĠii, reclamantei nu
i se poate nega interesul pentru obĠinerea anulării deciziilor în cauză. În situaĠia în care decizia

1

În temeiul articolului 66 alineatele (1) úi (2) din Tratatul CECO.

2

În special, în cazul comerciantului, livrările directe sunt supuse condiĠiei de a încheia contracte pe doi ani
privind o achiziĠie minimă de 6 000 de tone pe an pentru aprovizionarea gospodăriilor úi a industriei mici.

3

JO L 120, 1973, p. 14.

4

FR petite industrie, EN small-consumer sector, IT piccola industria.
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atacată este anulată din cauza obiecĠiilor ridicate, Comisia ar fi obligată să înlocuiască
reglementarea comercială autorizată cu dispoziĠii noi, în conformitate cu situaĠia reclamantei.
În ceea ce priveúte motivele de anulare prevăzute la articolul 33 din Tratatul CECO,
reclamanta nu a precizat obiecĠiile pe care le invocă împotriva deciziei în litigiu. O parte
semnificativă a argumentaĠiei sale trebuie respinsă, în măsura în care aceasta se referă la
obiecĠii care nu au legătură cu dispoziĠiile deciziei atacate a Comisiei, ci cu raporturile sale cu
părĠile interveniente. În măsura în care obiecĠiile privesc decizia Comisiei, argumentaĠia
reclamantei se referă la motivele5 de încălcare a unor norme fundamentale de procedură úi de
încălcare a tratatului sau a oricărei norme de drept privind aplicarea acestuia.
Reclamanta a susĠinut că, prin autorizarea unor noi condiĠii de vânzare pentru Ruhrkohle AG,
Comisia a permis acestei societăĠi să stabilească în mod arbitrar condiĠii de livrare directă a
cărbunelui. Având în vedere valoarea úi natura vânzărilor sale anuale, reclamanta a constatat
că este eliminată de la aprovizionarea directă úi pusă în poziĠia de comerciant de rangul doi,
cu dezavantajele comerciale specifice acestei poziĠii. În opinia acesteia, este discriminatoriu
faptul că, spre deosebire de alte întreprinderi, a fost eliminată de la livrarea directă de
producător úi că se găseúte astfel într-o situaĠie mai defavorabilă decât cea a comercianĠilor
care au în continuare acest beneficiu.
Societatea reclamantă a invocat articolul 65 alineatul (2) din tratat care, într-un caz
asemănător cu cel prevăzut la articolul 66, nu autorizează acordurile de vânzare în comun
decât dacă acestea contribuie la o îmbunătăĠire substanĠială a producĠiei sau distribuĠiei
produselor în cauză.
În opinia Comisiei, introducerea unor noi condiĠii de vânzare este justificată de necesitatea, în
cazul Ruhrkohle AG, în contextul unei scăderi majore a vânzărilor de cărbune, de a
raĠionaliza distribuĠia acestuia prin limitarea colaborării directe la un număr de comercianĠi
care sunt în măsură să îi garanteze un volum de vânzări corespunzător.
Scopul condiĠiei unui angajament contractual privind un tonaj anual minim este de a asigura
minelor de cărbune o comercializare uniformă, în cantităĠi adaptate ritmului producĠiei lor.
Curtea a considerat că stabilirea unor condiĠii de vânzare, printr-un act cu aplicare generală,
nu poate fi considerată discriminatorie, existând în acest sens o motivare corespunzătoare în
Decizia din 21 decembrie 1972. În ceea ce priveúte aplicarea noilor criterii, nu se poate
considera că reclamanta este tratată diferit de celelalte întreprinderi care, nereuúind să
îndeplinească condiĠiile impuse de legislaĠia nouă, au pierdut, ca úi ea, beneficiul
achiziĠionării directe de la producător.
Curtea a concluzionat că obiecĠiile referitoare la insuficienĠa motivării úi la discriminare
trebuie respinse.
În cele din urmă, reclamanta a susĠinut că unele dintre drepturile sale fundamentale6 au fost
încălcate prin aceea că restricĠiile impuse de noua reglementare comercială autorizată de
Comisie au ca efect, prin eliminarea aprovizionării directe, periclitarea atât a rentabilităĠii
întreprinderii, cât úi a dezvoltării libere a activităĠii sale comerciale, până în punctul în care
este pusă în pericol însăúi existenĠa acesteia. Astfel, reclamanta pretinde că, în ceea ce o
priveúte, decizia aduce atingere unui drept asemănător dreptului de proprietate, precum úi
dreptului la libera exercitare a activităĠilor profesionale, protejate prin Legea fundamentală a
Republicii Federale Germania, prin ConstituĠiile celorlalte state membre, precum úi prin

5

Aceste motive se întemeiază, în special în ceea ce priveúte condiĠiile noi stabilite pentru aprovizionarea directă
de la minele de cărbuni, pe o motivare insuficientă a deciziei atacate, pe o discriminare la adresa reclamantei,
precum úi pe o pretinsă atingere adusă drepturilor sale fundamentale.
6

Conform jurisprudenĠei CJCE, drepturile fundamentale fac parte din principiile generale de drept a căror
respectare este asigurată de Curte.
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diverse instrumente internaĠionale, în special ConvenĠia europeană pentru apărarea drepturilor
omului din 4 noiembrie 1950, inclusiv Protocolul adiĠional din 20 martie 1952.
Pentru a asigura apărarea drepturilor fundamentale, Curtea este obligată să se inspire din
tradiĠiile constituĠionale comune ale statelor membre úi, prin urmare, nu poate accepta măsuri
incompatibile cu drepturile recunoscute úi garantate de constituĠiile statelor respective.
ObiecĠiile ridicate de reclamantă trebuie apreciate în lumina principiilor generale de drept.
Drepturile menĠionate mai sus sunt garantate prin lege sub rezerva unor limitări prevăzute în
funcĠie de interesul public. De asemenea, în cadrul ordinii juridice comunitare este legitim ca
aceste drepturi să fie supuse, în cazul în care este necesar, anumitor limitări justificate de
obiectivele de interes general urmărite de Comunitate, cu condiĠia să nu se aducă atingere
substanĠei acestor drepturi.
Având în vedere că dezavantajele pretinse de reclamantă sunt, în realitate, consecinĠa
evoluĠiei economice, iar nu a deciziei atacate, úi că, în contextul schimbărilor economice
determinate de recesiunea producĠiei de cărbune, era sarcina reclamantei să facă faĠă situaĠiei
noi úi să procedeze ea însăúi la reconversiile necesare, obiecĠia întemeiată pe pretinsa
încălcare a drepturilor fundamentale trebuie respinsă.
SoluĠia instanĠei comunitare
1) Respinge acĠiunea ca fiind neîntemeiată.
2) Obligă reclamanta la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor cu privire la
care s-a amânat pronunĠarea în OrdonanĠele din 14 martie úi 21 noiembrie 1973,
precum úi a celor care fac obiectul OrdonanĠei din 21 iunie 1973.
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