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3) În cazul unui răspuns afirmativ la a doua întrebare preliminară, cu alte cuvinte dacă dobândirea unui astfel de drept
subiectiv este posibilă, se poate considera că concluzia la care s-a ajuns în cadrul reuniunii Comitetului pentru dezvoltare
rurală al Comisei Europene din 19 octombrie 2011, în sensul că ajutorul pentru pensionarea anticipată din agricultură
nu poate fi transferat moștenitorilor cedentului exploatației agricole, reprezintă un motiv pentru încetarea anticipată a
dreptului subiectiv dobândit, menționat anterior?
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul
European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) și de modificare și abrogare a unor regulamente (JO 1999, L 160, p. 80, Ediție
specială, 03/vol. 28, p. 134).

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal da Relação do Porto (Portugalia) la 13 martie
2017 – Hélder José Cunha Martins/Fundo de Garantia Automóvel
(Cauza C-131/17)
(2017/C 168/32)
Limba de procedură: portugheza
Instanța de trimitere
Tribunal da Relação do Porto
Părțile din procedura principală
Apelant: Hélder José Cunha Martins [debitor în procedura de executare]
Intimat: Fundo de Garantia Automóvel [creditor în procedura de executare]
Întrebările preliminare
1) Impunerea unei obligații solidare într-o acțiune în răspundere civilă rezultată dintr-un accident rutier, în cadrul unei căi
de atac introduse la o instanță superioară, fără să se respecte principiul administrării nemijlocite a probelor și fără să se
facă uz în mod corespunzător de toate mijloacele de apărare, trebuie considerată o cauză judecată în mod just și
echitabil, în conformitate cu dispozițiile articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene?
2) Sechestrul asupra bunurilor instituit în cadrul unei proceduri de executare este contrar articolului 47 din Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cazul în care nu s-a exercitat în prealabil acțiunea în regres?

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 15 martie 2017 – G. C., A. F., B.
H., E. D./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
(Cauza C-136/17)
(2017/C 168/33)
Limba de procedură: franceza
Instanța de trimitere
Conseil d'État
Părțile din procedura principală
Reclamanți: G. C., A. F., B. H., E. D.
Pârâtă: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
Întrebările preliminare
1) Având în vedere responsabilitățile, competențele și posibilitățile specifice ale operatorului unui motor de căutare,
interdicția pentru alți operatori de a prelucra date prevăzută la alineatele (1) și (5) ale articolului 8 din Directiva din
24 octombrie 1995 (1), sub rezerva excepțiilor prevăzute de acest text, se aplică și acestui operator în calitate de operator
al prelucrării efectuate de respectivul motor de căutare?
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2) În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea adresată la punctul 1:
— dispozițiile articolului 8 alineatele (1) și (5) din Directiva din 24 octombrie 1995 trebuie interpretate în sensul că
interdicția astfel aplicată, sub rezerva excepțiilor prevăzute de această directivă, operatorului unui motor de căutare
de a prelucra date care intră sub incidența acestor dispoziții l-ar obliga să admită sistematic cererile de înlăturare a
unor linkuri ce duc spre pagini web care conțin astfel de date?
— din această perspectivă, în ce mod sunt interpretate excepțiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) literele (a) și (e) din
Directiva din 24 octombrie 1995 atunci când se aplică operatorului unui motor de căutare, având în vedere
responsabilitățile, competențele și posibilitățile sale specifice. În special, un astfel de operator poate refuza admiterea
unei cereri de înlăturare a unor linkuri dacă acesta constată că linkurile în cauză duc spre conținuturi care, dacă
cuprind date care se încadrează în categoriile enumerate la alineatul (1) al articolului 8, intră de asemenea în
domeniul de aplicare al excepțiilor prevăzute la alineatul (2) al aceluiași articol, în special literele (a) și (e)?
— de asemenea, dispozițiile directivei din 24 octombrie 1995 trebuie interpretate în sensul că, atunci când linkurile a
căror înlăturare este solicitată duc spre prelucrări de date cu caracter personal efectuate exclusiv în scopuri
jurnalistice sau în scopuri artistice sau literare care, ca atare, în temeiul articolului 9 din Directiva din 24 octombrie
1995, pot colecta și prelucra date care se încadrează în categoriile menționate la articolul 8 alineatele (1) și (5) din
această directivă, operatorul unui motor de căutare poate, din acest motiv, să refuze admiterea unei cereri de
înlăturare?
3) În cazul unui răspuns negativ la întrebarea adresată la punctul 1:
— care dintre cerințele specifice din Directiva din 24 octombrie 1995 trebuie să fie îndeplinită de către operatorul unui
motor de căutare, având în vedere responsabilitățile, competențele și posibilitățile sale?
— în cazul în care constată că paginile web, către care duc linkurile a căror înlăturare este solicitată, cuprind date a căror
publicare, pe paginile respective, este ilegală, dispoziţiile directivei din 24 octombrie 1995 trebuie interpretate în
sensul că:
— obligă operatorul unui motor de căutare să elimine aceste linkuri din lista de rezultate afișate în urma unei căutări
efectuate plecând de la numele solicitantului;
— sau că implică numai luarea în considerare de către operator a acestei împrejurări pentru aprecierea temeiniciei
cererii de înlăturare;
— sau că această împrejurare nu are impact asupra aprecierii pe care operatorul trebuie să o realizeze?
În plus, dacă această împrejurare nu este inoperantă, în ce mod se poate aprecia legalitatea publicării datelor în litigiu pe
paginile web ce provin din prelucrări care nu intră în domeniul de aplicare teritorial al directivei din 24 octombrie 1995
și, prin urmare, al legislațiilor naționale care o pun în aplicare?
4) Oricare ar fi răspunsul la întrebarea adresată la punctul 1:
— indiferent de legalitatea publicării datelor cu caracter personal pe pagina web către care duce linkul în litigiu,
dispozițiile directivei din 24 octombrie 1995 trebuie interpretate în sensul că:
— atunci când solicitantul stabilește că aceste date au devenit incomplete sau inexacte ori că nu sunt actualizate,
operatorul unui motor de căutare trebuie să admită cererea de înlăturare corespunzătoare?
— mai precis, atunci când solicitantul demonstrează că, având în vedere derularea procedurii judiciare, informațiile
cu privire la o etapă anterioară a procedurii nu mai corespund cu realitatea actuală a situației sale, operatorul
unui motor de căutare este obligat să înlăture linkurile care duc spre pagini web ce conțin astfel de informații?
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— dispozițiile articolului 8 alineatul (5) din Directiva din 24 octombrie 1995 trebuie interpretate în sensul că
informațiile privind punerea sub acuzare a unui individ sau care descriu un proces, și condamnarea ce rezultă,
constituie date referitoare la infracțiunile și condamnările penale? În general, dacă o pagină web cuprinde date care
dezvăluie condamnări sau proceduri judiciare la care a fost supusă o persoană fizică, ea intră în domeniul de aplicare
al acestor dispoziții?

(1)

Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, p. 31, Ediție specială, 13/vol. 17, p. 10).

Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 27 martie
2017 – Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën
(Cauza C-156/17)
(2017/C 168/34)
Limba de procedură: neerlandeza
Instanța de trimitere
Hoge Raad der Nederlanden

Părțile din procedura principală
Reclamant: Köln-Aktienfonds Deka
Pârât: Staatssecretaris van Financiën
Alte părți din cadrul procedurii: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens en Loeff NV

Întrebările preliminare
1. Articolul 56 CE (în prezent, articolul 63 TFUE) se opune faptului că un fond de investiții stabilit în afara Țărilor de Jos nu
beneficiază de rambursarea impozitului pe dividende aplicabil în Țările de Jos, întrucât nu are obligația reținerii acestui
impozit, care se reține în cazul dividendelor care i-au fost distribuite de societăți stabilite în Țările de Jos, în timp ce un
organism de plasament care are calitatea de persoană impozabilă, stabilit în Țările de Jos și care distribuie anual
veniturile din investiții către deținătorii de unități de fond sau către titularii de participații, în condițiile reținerii
impozitului pe dividende aplicabil în Țările de Jos, beneficiază de rambursarea impozitului în discuție?
2. Articolul 56 CE (în prezent, articolul 63 TFUE) se opune faptului că un fond de investiții stabilit în afara Țărilor de Jos nu
beneficiază de rambursarea impozitului pe dividende reținut în Țările de Jos, aferent dividendelor care i-au fost
distribuite de societăți stabilite în Țările de Jos, întrucât nu face dovada plauzibilă a faptului că deținătorii de unități de
fond sau titularii de participații săi îndeplinesc condițiile stabilite în norma olandeză?
3. Articolul 56 CE (în prezent, articolul 63 TFUE) se opune faptului că un fond de investiții stabilit în afara Țărilor de Jos nu
beneficiază de rambursarea impozitului pe dividende reținut în Țările de Jos, aferent dividendelor care i-au fost
distribuite de societăți stabilite în Țările de Jos, întrucât nu distribuie integral și anual veniturile din investiții către
deținătorii de unități de fond sau titularii de participații, în termen de maxim opt luni de la finalul anului financiar, chiar
dacă în temeiul normelor legale aplicabile în statul de reședință al acestuia, se consideră că, în măsura în care nu au fost
distribuite, veniturile sale din investiții (a) sunt distribuite și/sau (b) sunt impozitate, în statul de reședință al deținătorilor
de unități de fond sau al titularilor de participații, la fel ca în cazul distribuirii profitului, în timp ce un organism de
plasament care are calitatea de persoană impozabilă, stabilit în Țările de Jos, care distribuie anual și integral veniturile din
investiții către deținătorii de unități de fond sau către titularii de participații, în condițiile reținerii impozitului pe
dividende aplicabil în Țările de Jos, beneficiază de rambursarea impozitului în discuție?

