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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) 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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din Regulamentul nr. 207/2009: când o marcă să fie considerată 

"contrară bunelor moravuri"?  

 

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 

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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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 

internetului numai în pachetele de programe de televiziune care sunt 

disponibile pentru o taxă suplimentară. 

 Documente de referință

 

Miercuri, 10 iulie 2019 

Hotărâre în cauza C-649/17 Amazon EU 

Reglementări naționale care prevăd obligația contractantului de a 

indica un număr de telefon 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre  

În această cauză, o organizație germană de consumatori susține că 

site-ul web amazon.de nu conține informații de contact suficiente 

pentru consumatorii care doresc să contacteze compania de la care 

doresc să cumpere. 

În special, organizația susține că Amazon nu furnizează consumatorilor 

informații suficiente despre numerele de telefon și de fax ale 

companiilor, ceea ce contravine obligației sale de a permite o 

comunicare eficientă. 

Documente de referință

 

Miercuri, 10 iulie 2019 

Hotărâre în cauza C-410/18 Aubriet 

Metoda de calcul a perioadei de referință - Discriminare indirectă 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre  

Această cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește 

interpretarea articolului 45 TFUE și a articolului 7 alineatul (2) din 

Regulamentul nr. 492/2011 privind libera circulație a lucrătorilor în 

cadrul UE. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-622/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-622/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-649/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-649/17
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Această solicitare a fost făcută în contextul unui litigiu între domnul 

Nicolas Aubriet și Ministerul Învățământului Superior și al Cercetării 

(Luxemburg) privind refuzul autorităților luxemburgheze de a-i acorda 

sprijin financiar pentru anul universitar 2014/2015, pentru a-și 

continua studiile în Strasbourg (Franța). 

Documente de referință

 

Miercuri, 10 iulie 2019 

Hotărâre în cauza C-163/18 HQ 

Norme comune privind compensarea și asistența pentru pasageri în 

eventualitatea refuzului la îmbarcare și anularea sau întârzierea 

îndelungată a zborurilor 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre  

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de 

Rechtbank Noord Nederland (Tribunalul din Noord Nederland, Olanda) 

privește interpretarea articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul nr. 

261/2004, care acordă pasagerilor drepturi armonizate în cazul 

anulării zborului, citită în combinație cu dispozițiile Directivei 90/314 / 

CEE, care se referă la drepturile consumatorilor care au achiziționat un 

pachet de servicii turistice. 

Această solicitare a fost făcută în contextul unui litigiu dintre mai mulți 

pasageri și un transportator aerian privind rambursarea biletelor de 

avion solicitate de părți în urma anulării unui zbor care făcea parte 

dintr-un pachet de servicii turistice pe care l-au cumpărat de la o altă 

companie. Întrucât reclamanții din acțiunea principală nu au putut 

obține rambursarea de la această companie din cauza falimentului său, 

aceștia susțin că transportatorul aerian responsabil de zborul anulat 

este obligat să-i despăgubească în acest caz. 

Documente de referință

 

Joi, 11 iulie 2019 

Hotărâre în cauza C-91/18 Comisia Europeană/Grecia  

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Aplicarea unei 

cote reduse a accizelor la fabricarea produselor naționale tsipouro și 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-410/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-410/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-163/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-163/18


5 

 

tsikudia 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre  

Prin cererea sa, Comisia Europeană îi solicită Curții de Justiție a Uniunii 

Europene să declare că Grecia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin 

în temeiul normelor UE prin adoptarea și menținerea în vigoare a unei 

legislații care aplică o rată foarte redusă a accizelor pentru tsipouro și 

tsikouria, băuturi alcoolice naționale, în timp ce băuturile alcoolice 

importate din alte state membre sunt supuse accizelor normale, 

Documente de referință

 

Joi, 11 iulie 2019 

Hotărâre în cauza C-502/18 České aeroline  

Norme comune privind compensarea și asistența acordată pasagerilor 

în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anularea sau întârzierea 

îndelungată a zborurilor - Zborul constând din două zboruri operate 

de diferiți transportatori aerieni 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre  

Această cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește 

interpretarea articolului 3 alineatul (5) din Regulamentul nr. 261/2004 

de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de 

asistență pentru pasageri în eventualitatea refuzului la îmbarcare și 

anularea sau întârzierea îndelungată a zborurilor. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu dintre CS și alții 

(pasagerii implicați) și compania České aerolinie, un transportator 

aerian, cu privire la refuzul acestuia din urmă de a compensa pasagerii 

al căror zbor cu escală a suferit o întârziere semnificativă la sosire. 

Documente de referință

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-91/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-91/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-502/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-502/18
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 

 

 

Joi, 11 iulie 2019 

Hotărâri în cauzele T-244/16 Yanukovych / Consiliu, T-

285/17 Yanukovych / Consiliu, T-245/16 Yanukovych / 

Consiliu, T-286/17  Yanukovych / Consiliu, T-274/18 

Klymenko / Consiliu, T-284/18, Arbuzov / Consiliu, T-

285/18 Pshonka / Consiliu, T-289/18 Pshonka / Consiliu 

et T-305/18 Klyuyev / Consiliu 

Măsuri restrictive luate în contextul situației din Ucraina 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste hotărâri  

Ca răspuns la criza din Ucraina din februarie 2014, Consiliul UE a decis, 

la 5 martie 2014, să înghețe fondurile și resursele economice ale 

persoanelor identificate ca fiind responsabile de delapidarea fondurilor 

din partea statului ucrainean și responsabile de încălcarea drepturilor 

omului în Ucraina. 

Domnul Viktor Fedorovych Ianukovici, fostul președinte al Ucrainei și 

unul dintre fiii săi, Oleksandr Viktorovych Ianukovici, precum și domnul 

Oleksandr Klymenko, fost ministru al veniturilor și impozitelor din 

Ucraina, domnul Sergei Arbuzon, fostul prim-ministru al Ucrainei, 

domnul Viktor Pshonka, fostul procuror general al Ucrainei, domnul 

Artem Pshonka, fiul acestuia, și domnul Andriy Klyuyev, fost șef al 

administrației președintelui ucrainean, au fost incluse, pentru perioada 

6 martie 2014 - 5 martie 2015, pe lista persoanelor vizate de 

înghețarea fondurilor pe motiv că au făcut obiectul unor investigații 
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preliminare în Ucraina pentru infracțiuni legate de delapidarea 

fondurilor publice ucrainene și transferul lor ilegal din Ucraina. 

Înghețarea fondurilor acestor persoane a fost extinsă de mai multe ori 

pe perioade de câte un an din noi motive. Înghețarea a fost motivată 

acum de faptul că acestea au făcu 

t obiectul unor proceduri penale pentru delapidarea fondurilor sau a 

activelor publice. 

Aceștia au sesizat Tribunalul UE, contestând actele care prelungesc 

înghețarea fondurilor lor în 2017, 2018 și 2019, în special pe motiv că 

Consiliul nu a respectat criteriile de includere pe lista persoanelor 

vizate de măsuri restrictive. 

Documente de referință

 

Vineri, 12 iulie 2019 

Hotărâre în cauzele T-762/15 Sony și Sony Electronics v. 

Comisia,  T-763/15 Sony Optiarc și Sony Optiarc America 

v. Comisia, T-772/15 Quanta Storage v. Comisia, T-1/16 

Hitachi-LG Data Storage și Hitachi-Lg Data Storage Korea 

v. Comisia și T-8/16 Toshiba Samsung Storage Technology 

și Toshiba Samsung Storage Technology Korea v. Comisia 

 

Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 din TFUE și a 

articolului 53 din Acordul privind SEE 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre  

Aceste cereri sunt îndreptate împotriva deciziei Comisiei Europene 

privind driverele de disc optice. Destinatarii deciziei Comisiei au fost 

implicați într-o înțelegere privind aceste tipuri de drivere. Ei și-au 

coordonat comportamentul în cadrul evenimentului de licitație 

organizat de doi producători de echipamente originale specifice, Dell 

Inc. și Hewlett Packard. Comisia a considerat că acordurile 

anticoncurențiale dintre aceste întreprinderi au constituit o încălcare 

unică, continuă și complexă a legislației UE. 

Reclamanții solicită Tribunalului anularea acestei decizii sau reducerea 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-244/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-244/16
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amenzii aplicate. 

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-762/15
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-762/15
http://curia.europa.eu/
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