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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. 

În perioada 6 aprilie 

2020 - 19 aprilie 2020 

este vacanță judiciară. 

 

 

 

  

 

 

 

ULTIMELE MĂSURI ÎMPOTRIVA CORONAVIRUS LA CJUE 

În vederea epidemiei COVID-19, Curtea de Justiție își adaptează 

constant aranjamentele de lucru pentru a face față situației fără 

precedent. Toate acțiunile întreprinse de Curte sunt ghidate de 

nevoia imperativă de a proteja sănătatea personalului său, 

contribuind în același timp la lupta autorităților publice împotriva 

răspândirii virusului și prin menținerea continuității în activitatea sa 

judiciară. 

În seara zilei de vineri, 13 martie, au fost puse în aplicare 

următoarele măsuri: 

• Tot personalul este obligat să lucreze de acasă. 

• Curtea de Justiție va pronunța toate hotărârile programate pentru 

săptămâna aceasta într-o singură ședință, joi, 2 aprilie, la ora 9.30 

dimineața. 

• Tribunalul va pronunța toate hotărârile programate pentru 

săptămâna aceasta într-o singură ședință, joi, 2 aprilie, la ora 11 

dimineața. 

• Consultarea periodică a site-ului nostru web este încurajată 

pentru informare cu privire la eventualele actualizări. 

 

Informații suplimentare sunt disponibile aici. 

 

 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_97552/
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 Joi, 2 aprilie 2020                                                       

 Hotărâre în cauzele alăturate C-724/18 Cali 

Apartments – C-727/18 Procureur général près la cour 

d’appel de Paris et ville de Paris 

 Libertatea de stabilire - închirierea repetată a spațiilor de cazare 

mobilate pentru uz rezidențial pentru perioade scurte unei 

clientele tranzitorii care nu își are reședința acolo 

Cali Apartments și HX („reclamanții”) au fost amendați pentru 

închirierea neautorizată a studiourilor respective din Paris, Franța. 

În conformitate cu legislația franceză, închirierea repetată a 

spațiului de cazare mobilat pentru perioade scurte unei clientele 

tranzitorii care nu își are reședința este supusă autorizației. 

Reclamanții au contestat această cerință de autorizare în fața 

instanțelor naționale ca fiind incompatibilă cu libertatea lor de a 

furniza servicii în conformitate cu legislația UE. 

În acest caz, Curtea este invitată din nou să ia în considerare 

măsura în care trebuie aplicată legislația UE privind serviciile 

pentru diverse activități din economia de la egal la egal cu 

platformele digitale. Cu toate acestea, spre deosebire de cazurile 

anterioare care s-au concentrat în principal pe natura activităților 

oferite în amonte de platformele în sine, cazul de față este 

preocupat de efectele sociale ale acestor servicii în aval pe 

„piețele” lor respective, cum ar fi piața de locuințe la Paris. 

Cauzrile prezintă câteva întrebări generale de principiu: legislația 

națională care face ca închirierea de bunuri imobile mobilate 

pentru sejururi scurte să facă obiectul unei autorizații emise de 
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primarul relevant se încadrează în domeniul de aplicare al 

Directivei 2006/123/CE privind serviciile pe piața internă 

(„Directiva privind serviciile”)? În caz afirmativ, poate instituirea 

unui sistem de autorizare pentru un astfel de serviciu fi justificată 

prin motive imperative legate de interesul public, în special 

asigurarea furnizării de locuințe accesibile pe termen lung și 

protecția mediului urban? 

 Documente de referință 

 

  

 Joi, 2 aprilie 2020                                                                                                             

 Concluzii în cauza C-343/19 Verein für 

Konsumenteninformation 

 Cooperare judiciară în materie civilă 

Prin acastă cerere de decizie preliminară, Landesgericht 

Klagenfurt dorește să știe dacă articolul 7 punctul 2 din 

Regulamentul (CE) nr. 1215/2012 privind competența judiciară, 

recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și 

comercială trebuie interpretat în sensul că, într-o situație cum 

este cea din litigiul principal, „locul unde s-a produs fapta 

prejudiciabilă” poate fi considerat locul dintr-un stat membru în 

care a survenit prejudiciul, dacă acest prejudiciu constă exclusiv 

într-o pierdere financiară, care este consecința directă a unui act 

ilicit săvârșit într-un alt stat membru. 

 Documente de referință 

 

 

 Joi, 2 aprilie 2020 

 Hotărâre în cauza C-567/18 Coty Germany 

 Marcă a Uniunii Europene 

În Hotărârea Coty Germany1, Curtea s‑a confruntat cu una dintre 

problemele pe care le ridică „platforme[le] terțe pentru vânzarea 

                                                 
1 Hotărârea din 6 decembrie 2017 (C‑230/16, EU:C:2017:941) 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-724/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-343/19
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pe internet a produselor de lux”, în cadrul unui sistem de 

distribuție selectivă. În cauza respectivă, problema care trebuia 

soluționată se referea la validitatea interdicției de a recurge la 

acele platforme (sau la întreprinderi terțe pentru vânzările pe 

internet), impusă distribuitorilor autorizați ai anumitor produse 

cosmetice, pentru păstrarea imaginii de lux a acestora. 

Întreprinderea care se afla la originea litigiului respectiv (Coty 

Germany Gmbh) a sesizat instanțele germane cu o acțiune care se 

referă de asemenea la comportamentul platformelor de comerț 

electronic, în special al uneia dintre cele mai cunoscute, și anume 

Amazon. În opinia sa, anumite întreprinderi din grupul Amazon 

au încălcat dreptul titularului unei mărci a Uniunii de a interzice 

unui terț utilizarea semnului. Încălcarea ar fi fost săvârșită atunci 

când întreprinderile respective au intervenit, fără autorizația 

titularului, în vânzarea unui parfum protejat de respectiva marcă, 

pentru care Coty Germany deține licența. 

Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania), care 

trebuie să soluționeze litigiul în ultimă instanță, ca urmare a 

hotărârilor pronunțate de o instanță de prim grad și de o altă 

instanță de apel, prezintă Curții îndoielile sale privind 

interpretarea articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 

207/2009(4), care stabilește drepturile titularului mărcii 

Uniunii(5). 

 Documente de referință 

 

 Joi, 2 aprilie 2020                                                       

 Hotărâre în cauzele C-715/17 Comisia/Polonia, C-

718/17 Comisia/Ungaria & C-719/17 

Comisia/Republica Cehă 

Obligații de relocare pentru statele member 

Cauzele se referă la un sistem provizoriu de relocare de urgență 

care a fost instituit prin două decizii ale Consiliului adoptate în 

septembrie 2015, în temeiul cărora statele membre s-au angajat 

să se mute din Italia și Grecia persoane care necesită protecție 

internațională.  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-567/18
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Aceste decizii ale Consiliului plasează statele membre sub 

obligația de a oferi locuri de relocare la fiecare trei luni în vederea 

asigurării unei proceduri rapide și ordonate de relocare.  

Deși aproape toate celelalte state membre au luat măsuri pentru 

a-și îndeplini obligațiile în această chestiune, Polonia, Ungaria și 

Republica Cehă nu au efectuat nicio mutare și nici nu au propus 

vreun loc de relocare adecvat din 2015 și 2016. După un tratat -

procesul de infracțiune pentru cele trei țări a fost inițiat și 

răspunsurile considerate nesatisfăcătoare, Comisia Europeană a 

decis să inițieze o acțiune în fața Curții de Justiție a Uniunii 

Europene pentru neîndeplinirea obligațiilor legale de relocare. 

 Documente de referință

 
 

 Joi, 2 aprilie 2020                                                       

 Hotărâre în cauza C-830/18 Landkreis Südliche 

Weinstraße 

 Libertatea de circulație a lucrătorilor 

PF, resortisant german, urmează o școală secundară în Germania, 

dar locuiește în Franța alături de părinții săi, care sunt și ei 

resortisanți germani. Locul de muncă al mamei sale este în 

Germania. 

Costurile de transport școlar ale FP au fost acoperite de Landkreis 

până în anul școlar 2014-2015. Pentru anul 2015-2016, 

Landkreis a notificat totuși că costurile de transport școlar ale FP 

nu vor mai fi acoperite, în conformitate cu o nouă legislație 

națională care ar prevedea că Landkreis-ul nu ar fi obligat să 

„organizeze transportul școlar doar pentru elevii care locuiesc în 

acest Land ”.  

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Curtea Administrativă 

Superioară din Rheinland-Pfalz, Germania), sesizată în acest caz, 

dorește să afle dacă o legislație națională care subordonează 

asumarea responsabilității pentru transportul școlar de către un 

Land unei condiții de reședință pe teritoriul acestuia din urmă 

constituie discriminare indirectă. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-715/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-715/17
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 Documente de referință 

 

 Joi, 2 aprilie 2020                                                                                                             

 Hotărâre în cauza C-802/18 Caisse pour l’avenir des 

enfants 

 Libera circulație a lucrătorilor – Egalitate de tratament 

Această cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește 

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

Directiva 2004/38/CE privind dreptul cetățenilor UE și a 

membrilor familiilor lor de a se deplasa și de a locui liber pe 

teritoriul statelor membre. 

Această solicitare a fost formulată în contextul unei dispute între 

Casa pentru viitorul copiilor (CAE, Luxemburg), pe de o parte, și 

FV, lucrător de frontieră și GW, soția sa, pe de cealaltă parte, cu 

privire la refuzul CAE de a acorda alocații familiale pentru copilul 

rezultat din prima căsătorie a GW, copil care nu prezintă nicio 

legătură de filiație cu FV. 

 

 Documente de referință 

 

 Joi, 2 aprilie 2020                                                                                                                                         

 Hotărâre în cauza C-500/18 Reliantco Investments et 

Reliantco Investments Limassol Sucursala Bucureşti 

 Cooperarea judiciară în materie civilă 

Prin această cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare, 

Tribunalul Specializat Cluj dorește să afle, în principal, dacă În 

interpretarea noţiunii de „client obişnuit" prevăzută de articolul 4 

din Directiva 2004/39/CE privind piețele instrumentelor 

financiare, instanţa naţională poate/trebuie să utilizeze aceleaşi 

criterii de interpretare care definesc noţiunea de „consumator”, În 

înţelesul articolului 2 litera (b) din Directiva 93/13/CEE privind 

clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-830/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-802/18
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 Documente de referință 

 

 Joi, 2 aprilie 2020                                                                                                                                         

 Concluzii în cauza C-648/18 Hidroelectrica 

Libera circulație a mărfurilor - Restricții cantitative 

Tribunalul Bucureşti a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene cu această cerere pentru o hotărâre preliminară pentru 

a afla dacă articolul 35 TFUE (Tratatul Fundamental al Uniunii 

Europene) se opune unei interpretări a articolului 23 alineatul (1) 

şi a articolului 28 litera c) din Legea energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr. 123/2012 conform căreia producătorii de energie 

electrică din România sunt obligaţi să tranzacţioneze întreaga 

cantitate de energie electrică produsă, exclusiv prin intermediul 

unei pieţe concurențiale, centralizate din România, în condiţiile în 

care există posibilitatea exportării energiei, dar nu direct, ci prin 

intermediul unor firme de trading. 

 

 Documente de referință 

 

 Joi, 2 aprilie 2020                                                                                                                                         

 Hotărâre în cauza C-753/18 Stim și SAMI 

 Proprietate intelectuală – Drept de autor și drepturi conexe –

Noțiunea de «comunicare publică» 

Prezenta cauză oferă Curții oportunitatea de a stabili câteva 

principii generale care să permită să se delimiteze cu mai multă 

precizie ceea ce intră în sfera dreptului de comunicare publică și 

ceea ce nu intră în sfera acestuia. Mai precis, aceasta privește în 

special elementul esențial al unei comunicări publice, și anume 

actul de comunicare. 

Prin această cerere de decizie preliminară, Högsta domstolen 

(Suedia) dorește să afle dacă în cazul închirierii de autovehicule 

care sunt echipate în mod standard cu aparate de radio, locatorul 

autovehiculelor este un utilizator care realizează o comunicare 

publică în sensul dreptului Uniunii Europene. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-500/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-648/18
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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 

Luxemburg L-2925 

» curia.europa.eu 
 

     
 

 
 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-753/18
http://curia.europa.eu/

