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 Luni, 24 iunie 2019, 14:30 

Hotărâre în cauza C-619/18 Comisia contra Polonia 

Măsuri naționale care reduc vârsta de pensionare a judecătorilor în 

exercițiu  

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

În prezenta cauză, Comisia a inițiat o acțiune în constatarea 

neîndeplinirii obligațiilor împotriva Poloniei în temeiul articolului 258 

TFUE, pe motiv că, pe de o parte, măsurile naționale de reducere a 

vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme din Polonia, numiți 

în fața acestei instanțe înainte de 3 aprilie 2018 încalcă principiul 

inamovibilităţii judecătorilor și, pe de altă parte, măsurile naționale 

care îi acordă Președintelui puterea de a decide să extindă mandatul 

activ al judecătorilor Curții Supreme la atingerea vârstei reduse de 

pensionare încalcă principiul independenței judiciare. 

În mod fundamental, acest caz prezintă Curții posibilitatea de a se 

pronunța pentru prima dată în contextul unei acțiuni directe pentru 

încălcarea compatibilității anumitor măsuri luate de un stat membru cu 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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privire la organizarea sistemului său judiciar cu standardele stabilite la 

articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE, coroborat cu articolul 

47 din carta drepturilor fundamentale, pentru asigurarea respectării 

statului de drept în ordinea juridică a Uniunii Europene. 

 

 Documente de referință

 

Miercuri, 26 iunie 2019 

Hotărâre în cauza C-723/17 Craeynest și alții 

Evaluarea calității aerului - Localizarea punctelor de prelevare 

 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

Prezenta cauză se referă la o acțiune înaintată Tribunalului de Primă 

Instanță de la Bruxelles, solicitându-le pârâților să fie obligați să 

elaboreze un plan de calitate a aerului pentru zona de la Bruxelles și să 

instaleze punctele de prelevare obligatorii în zonele cu concentrațiile 

cele mai ridicate de poluanți, în conformitate cu Directiva 2008/50/CE 

a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind 

calitatea aerului înconjurător.  

 

Instanța de trimitere dorește să se determine și competența instanțelor 

naționale de a impune autorităților administrative naționale ordonanța 

privind amplasarea punctelor de prelevare în temeiul unei acțiuni 

introduse de o persoană întemeiată pe încălcarea de către un stat 

membru a Directivei 2008/50, precum și interpretarea termenului 

„depășirea unei valori limită", astfel cum este utilizat în Directiva 

2008/50. 

 

 

 Documente de referință

 

Joi, 27 iunie 2019 

Hotărâre în cauzele alăturate C-585/18 Krajowa Rada 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-619/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-619/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-723/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-723/17
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Sądownictwa, C-624/18 CP & C-625/18 DO 

Principiul independenței judiciare 

 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

Acțiunea principală vine în contextul reformei sistemului judiciar 

polonez instituit prin măsurile adoptate în 2017 care au atras o serie 

de critici internaționale. Acestea se referă la acțiuni care au fost aduse 

în fața Camerei Muncii și Protecției Sociale a Sądzie Najwyższym 

(Curtea Supremă a Poloniei) de către judecători afectați de legislația 

poloneză care reduce vârsta de pensionare, chiar dacă, potrivit 

legislației statelor membre, Camera de disciplinare nou creată a Curții 

Supreme a fost desemnată competentă în astfel de cauze. 

 

Instanța de trimitere se întreabă dacă această Cameră disciplinară oferă 

garanții suficiente de independență în temeiul legislației UE, având în 

vedere faptul că judecătorii acesteia sunt selectați de Krajowa Rada 

Sądownictwa (Consiliul Național al Justiției, denumit în continuare 

„CNJ"), organismul însărcinat cu salvgardarea independenței judiciare în 

Polonia. Cu toate acestea, independența CNJ a fost, la rândul său, pusă 

sub semnul întrebării deoarece compoziția sa este în prezent 

determinată în primul rând de autoritățile legislative și executive. 

 

Există, de asemenea, îngrijorări cu privire la procedurile pe care CNJ le 

utilizează pentru selectarea judecătorilor. 

 

Prin urmare, Curtea de Justiție a Uniunii Europene este, în esență, 

invitată să își dezvolte jurisprudența cu privire la obligațiile statelor 

membre de a asigura independența judiciară în temeiul articolului 19 

alineatul (1) al doilea paragraf TUE și al articolului 47 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

 

 

Documente de referință

 

Joi, 27 iunie 2019, 10:00                                                                

Concluzii în cauza C-468/18 R 

Competența de a se pronunța asupra obligației de întreținere a 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-585/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-585/18
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copilului 

 

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește 

interpretarea articolului 3 literele (a) și (d) și a articolului 5 din 

Regulamentul nr. 4/2009 din 18 decembrie 2008 privind competența, 

legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea 

în materie de obligații de întreținere. 

 

Această cerere a fost făcută în contextul unui litigiu dintre R, rezident 

în Regatul Unit și P, rezident în România, cu privire la o cerere de 

întreținere a copilului comun, accesorie la o cerere în materia 

răspunderii părintești, deoarece acestea au fost introduse în cursul 

procedurilor de divorț. 

 

 

 Documente de referință

 

Marți, 2 iulie 2019 

Concluzii în cauza C-240/18 Constantin Film 

Produktion/EUIPO 

Marcă a Uniunii Europene  

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii 

 

Constantin Film Produktion GmbH (denumită în continuare 

"reclamanta") a dorit să înregistreze semnul verbal "Fack Ju Göhte", 

care este numele unei comedii germane de succes, produsă de aceasta, 

ca marcă a Uniunii Europene la EUIPO. Cererea a fost respinsă. Refuzul 

s-a bazat pe articolul 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul privind 

marca comunitară. Semnul verbal solicitat a fost considerat de EUIPO ca 

fiind contrar "bunelor moravuri". 

 

Prezentul recurs invită Curtea să clarifice ce criteriu juridic trebuie 

aplicat atunci când se examinează dacă se respinge o cerere de 

înregistrare a unei mărci în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (f) 

din Regulamentul nr. 207/2009: când o marcă să fie considerată 

"contrară bunelor moravuri"?  

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-468/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-468/18
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Curții i se solicită, de asemenea, să precizeze, în contextul prezentei 

cauze, domeniul de aplicare al obligației EUIPO de a motiva o decizie 

care ar putea fi considerată a se îndepărta de deciziile sale anterioare 

privind chestiuni similare. 

 

Documente de referință

 

Joi, 4 iulie 2019 

Hotărâre în cauza C-622/17 Baltic Media Alliance  

 

Servicii de difuzare de conţinuturi radio sau de televiziune 

 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre  

 

Compania britanică Baltic Media Alliance este radiodifuzorul postului 

de televiziune NTV Mir Lithuania și este autorizată de autoritatea 

competentă din Regatul Unit să furnizeze un serviciu de televiziune cu 

privire la conținutul licențiat - NTV Mir Lithuania. 

În mai 2016, Comisia de Radiodifuziune din Lituania a adoptat o 

decizie prin care se menționa că materialele publicate în programul 

„Eveniment special: Anchetă" îndeplinesc criteriile pentru materialele 

interzise transmisiei (incitarea la ură pe baza naționalității). De 

asemenea, decizia impune ca programul de televiziune să poată fi 

difuzat și/sau distribuit pe Internet numai în pachete de programe de 

televiziune care sunt disponibile pentru o taxă suplimentară. 

Tribunalul Administrativ Regional din Vilnius solicită Curții de Justiție 

să determine dacă legislația UE privind serviciile media audiovizuale 

acoperă numai cazurile în care un stat membru destinatar încearcă să 

suspende difuzarea de programe de televiziune și/sau retransmiterea 

sau acoperă și alte măsuri luate de un stat membru destinatar în 

vederea restrângerii în alt mod a libertății de recepție a programelor și 

a transmiterii acestora. 

De asemenea, aceasta solicită statelor membre destinatare să interzică 

adoptarea unei decizii prin care să se impună o obligație operatorilor 

de retransmisie care își desfășoară activitatea pe teritoriul statului 

membru destinatar să stabilească, cu titlu provizoriu, că programul de 

televiziune poate fi retransmis și/sau distribuit prin intermediul 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-240/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-240/18
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internetului numai în pachetele de programe de televiziune care sunt 

disponibile pentru o taxă suplimentară. 

Documente de referință

 

 

 

Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 

 

 

 Joi, 27 iunie 2019 

Hotărâre în cauza T-20/17 Ungaria v Comisia 

Ajutor de Stat 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

Prin introducerea prezentei acțiuni, guvernul ungar îi solicită Curții să 

anuleze o decizie a Comisiei Europene din 4 noiembrie 2016 privind o 

măsură pusă în aplicare de Ungaria cu privire la impozitarea veniturilor 

din publicitate, în temeiul articolului 263 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

Decizia atacată a ajuns la Reprezentanța Permanentă a Ungariei la 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-622/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-622/17
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Uniunea Europeană la 7 noiembrie 2016, astfel încât termenul de 

introducere a acțiunii în Ungaria expiră, în temeiul articolului 263 din 

TFUE, la 17 ianuarie 2017. 

În decizia atacată, Comisia concluzionează că sistemul de impozitare 

stabilit prin Legea nr. XXII din 2014 privind impozitul pe publicitate 

constituie ajutor de stat pe care Ungaria l-a pus în aplicare în mod 

ilegal, încălcând astfel articolul 108 alineatul (3) din TFUE. În 

consecință, decizia atacată dispune recuperarea de la beneficiari a 

ajutoarelor de stat considerate ilegale. 

 

Documente de referință 

 

 

     

 

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 

Luxemburg L-2925 

» curia.europa.eu 
 

     
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-20/17
http://curia.europa.eu/
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