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Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 25 ianuarie 2017 – Lubrizol
France SAS/Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures
(Cauza C-39/17)
(2017/C 112/31)
Limba de procedură: franceza
Instanța de trimitere
Cour de cassation

Părțile din procedura principală
Recurentă: Lubrizol France SAS
Intimată: Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures

Întrebarea preliminară
Articolele 28 și 30 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se opun luării în considerare a valorii bunurilor
transferate din Franța către un alt stat membru al Uniunii Europene de către o persoană supusă plății contribuției sociale de
solidaritate a societăților și a contribuției suplimentare la aceasta sau în numele acestei persoane, în scopul desfășurării
activității sale economice, pentru stabilirea cifrei de afaceri totale care constituie baza de calcul a acestor contribuții?

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 26 ianuarie
2017 – Fashion ID GmbH & Co.KG/Verbraucherzentrale NRW eV
(Cauza C-40/17)
(2017/C 112/32)
Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere
Oberlandesgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală
Apelantă: Fashion ID GmbH & Co.KG
Intimat: Verbraucherzentrale NRW eV
Alte părți: Facebook Ireland Limited, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Întrebările preliminare
1) Dispozițiile articolelor 22, 23 și 24 din Directiva 95/46/CE din 24 octombrie 1995 (1) privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date se opune unei
reglementări naționale care, pe lângă dreptul de intervenție al autorităților de protecție a datelor și căile de atac ale
persoanei afectate, recunoaște dreptul la acțiune al asociațiilor fără scop lucrativ de protecție a intereselor consumatorilor
în cazul în care constată o încălcare a dreptului la protecția datelor?
2) Într-un caz precum cel din speță, în care o persoană inserează un cod de programare în pagina sa de internet care
determină browser-ul utilizatorului să solicite conținuturi de la un terț și să transmită în acest scop date cu caracter
personal către acest terț, respectiva persoană este „operator” în sensul articolului 2 litera (d) din Directiva 95/46/CE din
24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date, în cazul în care această persoană nu poate influența ea însăși respectiva operațiune de
prelucrare a datelor?
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3) În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare: articolul 2 litera (d) din Directiva 95/46/CE privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date trebuie
interpretat în sensul că reglementează exhaustiv răspunderea în așa fel încât se opune introducerii unei acțiuni civile
împotriva unui terț, care, cu toate că nu este „operator”, este la originea operațiunii de prelucrare a datelor fără să o
influențeze?
4) Cui îi aparțin „interesele legitime” care trebuie luate în considerare într-o situație precum cea din speță în cadrul unei
examinări conform articolului 7 litera (f) din Directiva 95/46/CE? Trebuie luat în considerare interesul privind inserarea
conținuturilor unor terți sau de interesul terțului?
5) Față de cine trebuie exprimat consimțământul necesar potrivit articolului 7 litera (a) și articolului 2 litera (h) din
Directiva 95/46/CE într-o situație precum cea din speță?
6) Obligația de informare prevăzută la articolul 10 din Directiva 95/46/CE, într-o situație precum cea din speță, revine și
operatorului paginii de internet, care a inserat conținutul unui terț, determinând astfel prelucrarea datelor cu caracter
personal de către un terț?
(1)

JO L 281, p. 31, Ediție specială, 13/vol. 17, p. 10.

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Țările de
Jos) la 1 februarie 2017 – X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Cauza C-47/17)
(2017/C 112/33)
Limba de procedură: neerlandeza
Instanța de trimitere
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem

Părțile din procedura principală
Reclamant: X
Pârât: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Întrebările preliminare
1) Având în vedere obiectivul, conținutul și domeniul de aplicare ale Regulamentului Dublin (1) și ale Directivei privind
procedurile de azil (2), statul membru solicitat trebuie să răspundă la cererea de reexaminare prevăzută la articolul 5
alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (3) într-un termen de două săptămâni?
2) În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, trebuie aplicat, având în vedere articolul 5 alineatul (2) ultima teză din
Regulamentul de punere în aplicare, termenul maxim de o lună prevăzut la articolul 20 alineatul (1) litera (b) din
Regulamentul 343/2003 (4) [devenit articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul Dublin]?
3) În cazul unui răspuns negativ la prima și la a doua întrebare, statul membru solicitat dispune, având în vedere termenul
„depune eforturi” care figurează la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare, de un termen
rezonabil pentru a răspunde la cererea de reexaminare?
4) În cazul în care statul membru solicitat trebuie efectiv să răspundă într-un termen rezonabil la cererea de reexaminare
prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare, se mai poate vorbi despre un termen
rezonabil după mai mult de șase luni, astfel cum este situația în cauza principală? În cazul unui răspuns negativ la această
întrebare, ce trebuie să se înțeleagă prin „termen rezonabil”?
5) În cazul în care statul membru solicitat nu răspunde la cererea de reexaminare nici în termen de două săptămâni, nici în
termen de o lună, nici într-un termen rezonabil, ce consecințe trebuie deduse din aceasta? În acest caz, statul membru
solicitant este responsabil de examinarea pe fond a cererii de azil depuse de străin sau responsabil este statul membru
solicitat?

