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Urmăriți @EUCourtPress  

Toate orele sunt 9:30, 

dacă nu e specificat 

altceva.  

Nu uitați să verificați 

agenda de pe site-ul 

nostru pentru detalii 

despre alte cazuri. 

Din data de15 aprilie 

2019 până în data de 

28 aprilie 2019 este 

vacanță judiciară. Prin 

urmare nu vor fi exista 

pledoarii, nu vor fi 

pronunțate hotărâri 

judecătorești și nu se 

vor citi concluzii. 
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 Joi, 30 aprilie 

Concluzii în cauza C-390/18 AIRBNB Irlanda  

Reglementare națională care prevede norme restrictive pentru 

exercitarea profesiei de agent imobiliar 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii 

În ianuarie 2017, Asociația pentru turism Ahtop a formulat o plângere 

cu privire la practica activităților de mediere și gestionare a clădirilor și 

întreprinderi fără licență profesională în temeiul legii franceze Hoguet. 

Așa-numita lege Hoguet impune diverse reguli asupra agenților 

imobiliari, în măsura în care este o profesie reglementată, sub 

sancțiuni penale (menținerea unui registru, eliberarea unei licențe 

profesionale). 

Ahtop a pretins că Airbnb Ireland UC încalcă aceste reguli atunci când 

operează, în opinia sa, ca agent imobiliar prin intermediul unei 

platforme on-line. Din cauza dificultăților de interpretare a legislației 

UE, a devenit necesar să se solicite Curții de Justiție să emită o hotărâre 

preliminară pentru a determina dacă Airbnb Irlanda poate fi 

considerată răspunzătoare în temeiul legislației franceze aplicabile 

intermediarilor din tranzacții imobiliare. 

Documente de referință

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-390/18
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 Joi, 2 mai 

Concluzii în cauza C-28/18 Verein für 

Konsumenteninformation 

Cerințe tehnice și comerciale pentru transferurile de credit și debitele 

directe în euro 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii 

Deutsche Bahn Aktiengesellschaft este o întreprindere feroviară cu 

sediul social în Germania, care oferă clienților austrieci posibilitatea de 

a rezerva călătorii internaționale cu trenul pe internet și cu ajutorul 

unui telefon mobil. În acest scop, acesta încheie contracte cu 

consumatorii pe baza condițiilor sale de transport și urmează o metodă 

de plată care poate fi plătită prin card de credit, în cadrul schemei de 

debitare directă SEPA, sau prin transfer de credit SOFORT. 

În acest sens, prin cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare, 

Curtea Supremă de Justiție a Austriei dorește să afle dacă Regulamentul 

nr. 260/2012 privind stabilirea cerințelor tehnice și comerciale pentru 

transferurile de credit și debitele directe în euro trebuie interpretat în 

sensul că beneficiarului este interzisă efectuarea plății în cadrul 

schemei de debitare directă SEPA în funcție de locul de reședință al 

plătitorului care se află în statul membru în care își are reședința 

beneficiarul. 

Documente de referință

 

 Joi, 2 mai 

Hotărâre în cauza C-614/17 Fundación Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Protegida Queso Manchego 

Noțiunea de consumator mediu normal informat și suficient de atent și 

de avizat  

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

La câteva luni de la Hotărârea din 7 iunie 2018, Scotch Whisky 

Association (C-44/17), Curtea este din nou invitată să se pronunțe cu 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-28/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-28/18
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titlu preliminar cu privire la interpretarea noțiunii „evocare” în sensul 

reglementării Uniunii privind denumirile de origine (DOP) și indicațiile 

geografice protejate (IGP).  

Instanța de trimitere solicită în special să se stabilească dacă poate 

constitui o evocare a unei DOP, interzisă potrivit articolului 13 din 

Regulamentul nr. 510/2006, utilizarea, pentru comercializarea unor 

produse similare cu cele protejate de o astfel de denumire, a unor 

semne sau imagini care fac trimitere la aria geografică de referință a 

DOP.  

Prezenta trimitere preliminară pune de asemenea problema, delicată și 

inedită, a unor eventuale limite pe care le întâmpină utilizarea de către 

un operator stabilit în zona geografică de referință a unei DOP a unor 

semne care pot evoca regiunea respectivă în legătură cu produse 

(identice sau similare) care sunt fabricate în aceeași regiune, dar care 

nu sunt protejate de DOP. 

Documente de referință

 

 Joi, 2 mai                                                                                       

Hotărâre în cauza C-268/18 Onlineshop 

Tariful vamal comun - Clasificare tarifară - Sistem de navigație GPS cu 

funcții multiple 

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește 

interpretarea anumitor subpoziții din Nomenclatura Combinată 

cuprinsă în anexa I la Regulamentul nr. 2658/87 privind Nomenclatura 

tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun. 

Această cerere a fost făcută în contextul unui litigiu dintre SC 

Onlineshop SRL și Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția 

Generală a Vămilor privind clasificarea tarifară a unui dispozitiv 

multifuncțional de tipul celor utilizate în autovehicule și care 

îndeplinețte funcțiile de radio-navigație, reproducere și difuzare audio 

și video. 

Documente de referință

 

 

     

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-614/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-614/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-268/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-268/18
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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. 

 

Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene 
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