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 Marți, 20 noiembrie                                                      

Hotărâre în cauzele C-626/15 și  C-659/16 Comisia UE / 

Consiliul UE  

Acțiunea UE în organismele internaționale - Conservarea oceanelor în 

Antarctica 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

În aceste două cauze, Comisia UE contestă două decizii ale Consiliului 

UE privind acțiunile care trebuie întreprinse în cadrul Comisiei pentru 

conservarea resurselor marine din Antarctica (CCAMLR). 

 

Din punct de vedere formal, Consiliul și statele membre insistă ca 

măsurile de protecție maritimă să fie clasificate drept o politică de 

mediu în care competențele sunt partajate între UE și statele membre. 

Prin urmare, este necesar ca UE și statele membre să acționeze 

împreună la nivel internațional. Comisia consideră că măsurile de 

protecție maritimă trebuie clasificate drept politică comună în 

domeniul pescuitului, în cadrul căreia Uniunea are competență 

exclusivă.  

 

Prin urmare, Curtea trebuie să clarifice dacă, în cadrul reuniunilor 

anuale ale CCAMLR, UE poate acționa singură sau numai împreună cu 

statele membre.  

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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Documente de referință  (C-626/15) 

Documente de referință  (C-659/16) 

 

 

 

 Marți, 20 noiembrie                                                                        

Hotărâre în cauza C-147/17 Sindicatul Familia Constanța 

și alții  

Noțiunea de lucrător – Asistenți maternali  

Reclamanții din cauza principală, reprezentați de Sindicatul Familia 

Constanța, sunt angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Constanța, în funcția de asistent maternal. Aceștia 

îngrijesc copii aflați în plasament, desfășurându-și activitatea în 

locuința proprie 24 de ore din 24, inclusiv în perioadele de repaus 

săptămânal și în zilele de sărbători legale. 

Asistenții maternali au obligația de a supraveghea și îngriji continuu 

copiii aflați în plasament, cu excepția perioadelor în care se află la 

școală.  

Asistenții maternali solicită, pe de o parte, plăți suplimentare 

reprezentând sporul de 100 % din salariul de bază pentru munca 

prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în 

celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu 

se lucrează. Pe de altă parte, aceștia solicită compensații pecuniare 

pentru concediul neefectuat.  

Instanța de trimitere urmărește să înțeleagă dacă activitatea de adopție 

parentală intră în domeniul de aplicare al directivei 2003/88 care 

stabilește norme referitoare la timpul de lucru. În acest caz, instanța 

de trimitere a adresat o serie de întrebări suplimentare Curții de 

Justiție a Uniunii Europene, în special cu privire la posibilitatea ca un 

stat membru să facă derogări de la dispozițiile directivei în 

circumstanțele specifice ale prezentei cauze. 

 Documente de referință

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-626/15
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-626/15
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-659/16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088&from=RO
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-147/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-147/17
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 Miercuri, 21 noiembrie                                                      

Hotărâre în cauza C-29/17 Novartis Farma  

Specialități farmaceutice - utilizarea în afara etichetei a unui 

medicament 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Roche Italia (Roche) deține o autorizație de introducere pe piață pentru 

Avastin, un medicament biotehnologic pentru tratamentul anumitor 

tipuri de cancer. Cu toate acestea, Avastin este frecvent prescris pentru 

tratamentul bolilor oculare, mai ales în ceea ce privește tratarea 

degenerescenţei maculare legate de vârstă, deși autorizația de 

introducere pe piață nu le acoperă. Pentru această utilizare 

oftalmologică, Avastin trebuie extras din flaconul original și distribuit 

în seringi intravitroase. 

 

În anul 2014, Agenzia italiana del farmaco (AIFA) enumera Avastin pe 

lista medicamentelor rambursate de Servizio Sanitario Nazionale 

(Serviciul Național de Sănătate, Italia „SSN"). Prin urmare, reambalarea 

Avastin trebuie efectuată de farmacii autorizate. În plus, pacienții 

cărora spitalele le administrează acest medicament reambalat trebuie 

să primească informații adecvate, inclusiv despre disponibilitatea 

alternativelor terapeutice. 

 

În ceea ce privește alternativele terapeutice, Lucentis este autorizat în 

mod specific pentru tratamentul degenerescenţei maculare legate de 

vârstă. Acest medicament comercializat de compania Novartis Farma 

(Novartis) este rambursat de către SSN, dar prețul său este semnificativ 

mai mare decât cel al lui Avastin. 

 

Novartis, considerând că deciziile AIFA favorizează utilizarea Avastin în 

condiții care nu îndeplinesc condițiile autorizației de introducere pe 

piață, a contestat aceste decizii în instanțele italiene. 

 

În acest context, Consiglio di Stato (Consiliul de Stat, Italia) solicită 

Curții de Justiție să stabilească dacă normele naționale care prevăd 

condițiile de utilizare în afara etichetei a Avastin sunt compatibile cu 

legislația UE. 
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Documente de referință

 

 Miercuri, 21 noiembrie                                                      

Concluzii  în cauza C-563/17  Associação Peço a Palavra și 

alții 

Reglementare națională care instituie drept criteriu de selecție în 

cadrul procedurii de privatizare cerința de a menține și dezvolta 

actualul sediu național 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii  

 

Curtea Administrativă Supremă (Portugalia) solicită Curții de Justiție a 

Uniunii Europene să se pronunțe cu privire la compatibilitatea cu 

legislația UE a anumitor cerințe incluse în specificațiile procedurii de 

privatizare a Transportes Aéreos de Portugal, efectuată în anul 2015. 

 

În mod specific, aceste cerințe privesc obligația de a menține în 

Portugalia sediul și conducerea efectivă a societății, capacitatea de 

asumare a obligațiilor de serviciu public, precum și angajamentul de a 

menține și dezvolta centrul național de operațiuni. 

 

Documente de referință

 

 

 Miercuri, 21 noiembrie                                                                                                           

Hotărâre în cauza C-664/16 Vădan 

Dreptul de deducere a taxei achitate în amonte – Lipsa facturilor  

 

În împrejurările din procedura principală, chestiunea principală care 

este prezentată Curții de Justiție a Uniunii europene spre analiză este 

dacă dreptul de deducere a TVA-ului care a fost achitat în amonte, 

astfel cum este prevăzut de Directiva TVA (2006/112/CE), poate fi 

refuzat de o autoritate fiscală națională în cazul în care contribuabilul 

nu îi furnizează acesteia nicio factură. 

 

Curtea de Apel Alba Iulia (România) consideră că aceasta presupune 

interpretarea dreptului de deducere a taxei achitate în avans, astfel 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-29/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-29/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-563/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-563/17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=RO
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cum este prevăzut în Directiva TVA, precum și analiza principiilor 

proporționalității și neutralității TVA-ului. În plus, instanța de trimitere 

se întreabă dacă, în situația de fapt din procedura principală, dreptul 

Uniunii în materie de TVA permite, în lipsa facturilor, o metodă de 

evaluare indirectă prin intermediul unui expert desemnat de instanță 

pentru determinarea dreptului de deducere.  

 

Documente de referință

 

 

 Joi, 29 noiembrie                                                      

Concluzii în cauza C-411/17 Inter-Environnement 

Wallonie și Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen 

Legea privind extinderea funcționării unei centrale nucleare pe o 

perioadă de zece ani - Lipsa evaluării impactului acesteia asupra 

mediului 

 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii 

 

În 2003, legiuitorul belgian a decis să pună capăt generării de energie 

nucleară. O nouă centrală nucleară nu ar mai trebui construită și, cu 

reactoarele aflate în exploatare după 40 de ani, operațiunea ar trebui 

să fie eliminată treptat între 2015 și 2025. În consecință, reactorul 

nuclear Doel 1, situat pe Scheldt (lângă frontiera olandeza) a incetat 

productia de energie electrica la jumatatea lunii februarie 2015, iar 

reactorul nuclear Doel 2 a fost programat sa îți întrerupă productia de 

energie in acelasi an. 

 

La sfârșitul lunii iunie 2015, printr-o lege națională, producția de 

energie electrică în Doel 1 a fost reaprobată timp de aproximativ 10 

ani (până la 15 februarie 2025), iar întreruperea generării de energie în 

Doel 2 a fost amânată cu 10 ani (până la 1 decembrie 2025). 

 

Această extindere a fost condiționată de faptul că operatorul Electrabel 

a investit aproximativ 700 milioane EUR, în special în ceea ce privește 

siguranța reactoarelor. O evaluare a impactului asupra mediului nu a 

fost considerată necesară pentru aceste investiții deoarece, în urma 

unei examinări preliminare, modificările nu au condus la efecte 

radiologice negative sau la schimbări semnificative ale impactului 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-664/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-664/16
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radiologic existent asupra mediului. 

 

Cele două asociații belgiene, Inter-Environnement Wallonie și Bond 

Beter Leefmilieu Vlaanderen, care s-au angajat să protejeze mediul și 

condițiile de viață, au introdus o acțiune în anulare împotriva legii 

privind extinderea în fața Curții Constituționale belgiene. Curtea de 

Justiție a fost sesizată în această privință. 

 

Documente de referință

 

 

 

Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

  

Joi, 22 noiembrie 

Hotărâri în cauzele T-274/16 Saleh Thabet / Consiliul UE 

și T-275/16 Mubarak și alții / Consiliul UE 

Măsuri restrictive luate în contextul situației din Egipt 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste hotărâri 

În 2011, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie de înghețare a 

tuturor fondurilor și resurselor economice ale lui Mubarak, fost 

președinte al Republicii Arabe Egipt, și doamne Saleh Thabet, soția sa, 

ca persoane care fac obiectul unei proceduri judiciare de către 

autoritățile egiptene în ceea ce privește delapidarea fondurilor de stat 

pe baza Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției. 

 

În aceste două cauze, familia lui Mubarak solicită anularea deciziei 

Consiliului privind aceste măsuri restrictive. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-411/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-411/17
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 Documente de referință pentru cauza T-274/16 

 Documente de referință pentru cauza T-275/16 

 

Luni, 26 noiembrie 

Hotărâre în cauza T-458/17 Shindler și alții / Consiliul UE 

Cerere de anulare a deciziei Consiliului privind autorizarea deschiderii 

negocierilor cu Regatul Unit 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Treisprezece cetățeni britanici care locuiesc în alte state membre decât 

Regatul Unit solicită Tribunalului Uniunii Europene să anuleze decizia 

Consiliului Uniunii Europene de autorizare a deschiderii negocierilor 

privind Brexit. 

 

Reclamanții susțin că au fost privați de dreptul de vot în cadrul 

referendumului din cauza faptului că locuiesc în alte state, că decizia 

atacată are un efect direct asupra drepturilor derivate din tratate și 

constituie un act prin care Consiliul a acceptat notificarea de intenția 

de a retrage Regatul Unit din Uniunea Europeană. În continuare, aceștia 

indică faptul că decizia atacată nu are ca obiectiv menținerea statutului 

de cetățean al Uniunii și că procesul de retragere este nul în absența 

unei autorizații constituționale. În cele din urmă, reclamanții subliniază 

că acțiunea introdusă în fața Tribunalului este singura cale de atac 

efectivă în fața judecătorului Uniunii Europene înainte de pierderea 

inevitabilă a statutului de cetățean al UE, care va avea loc la 29 martie 

2019. 

 

Consiliul solicită Tribunalului să se pronunțe cu privire la faptul că 

recursul nu este primit, iar cauza nu poate fi judecată deoarece decizia 

nu poate fi atacată de o persoană fizică sau juridică și că autorii 

recursului nu au nici un interes să acționeze împotriva acestei decizii. 

 

 Documente de referință 

  

 

 

 

     

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-274/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-275/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-458/17
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Acest calendar constă într-o listă cu cele mai importante și / sau 

interesante cazuri din următoarele două săptămâni, plus o 

scurtă descriere cu cele mai importante fapte. 

Este numai pentru uzul mass-media și nu obligă în mod legal 

Curtea. 
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a Uniunii Europene 

Luxemburg L-2925 
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