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 Marți, 15 septembrie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauzele conexe C-807/18 Telenor 

Magyarország și C-39/19 Telenor Magyarország  

Telecomunicații – Drepturile utilizatorilor finali – Acces la 

internetul deschis  

Prin Regulamentul 2015/2120 de stabilire a unor măsuri privind 

accesul la internetul deschis, legiuitorul Uniunii a luat decizia 

politică de a stabili anumite norme comune care să asigure „un 

internet deschis” în toate statele membre, evitând, printre altele, 

ca utilizatorii finali „[să fie] afectați de practici de gestionare a 

traficului care blochează sau încetinesc anumite aplicații sau 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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servicii”. 

În Ungaria, un furnizor de servicii de acces la internet oferă 

clienților săi pachete de acces preferențial (denumite cu „tarif de 

cost zero”), a căror caracteristică este că descărcarea datelor 

anumitor servicii și aplicații nu este luată în considerare pentru 

calculul consumului de date contractate de utilizatorul final. 

Administrația maghiară a considerat că oferta respectivă încălca 

articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul 2015/2120. Decizia sa a 

fost atacată la Fővárosi Törvényszék (Curtea din Budapesta, 

Ungaria), care a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu 

privire la îndoielile sale referitoare la acest aspect, oferindu‑i 

posibilitatea de a se pronunța pentru prima dată asupra 

interpretării regulamentului menționat. 

Documente de referință 

 

 Joi, 17 septembrie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-732/18 P Rosneft e.a / Consiliul 

UE 

Măsuri restrictive luate în legătură cu acțiunile Rusiei care 

destabilizează situația din Ucraina 

Această cauză constituie un recurs împotriva Hotărârii 

Tribunalului General al Uniunii Europene din 13 septembrie 2018 

în cauza T-715/14, NK Rosneft și alții împotriva Consiliului 

Uniunii Europene, și urmărește anularea acelei hotărâri. 

Documente de referință 

 

 Joi, 17 septembrie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauzele conexe C-449/18 EUIPO / Messi 

Cuccittini - C-474/18 P J-M.-E.V. e hijos / Messi 

Cuccittini 

Marcă comercială a Uniunii Europene - Marcă figurativă cu 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-807/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-715/14
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-732/18
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elementul verbal - „MESSI” 

În 2011, Lionel Andrés Messi Cucittini a solicitat EUIPO 

înregistrarea următorului simbol ca marcă comercială a UE pentru 

îmbrăcăminte, încălțăminte, articole sportive și aparate de salvare: 

 

Domnul Masferrer Coma s-a opus înregistrării acestei mărci din 

cauza riscului de confuzie cu marca sa verbală MASSI. Această 

marcă a fost înregistrată în 1998 și 2007 ca marcă a Uniunii 

pentru rochii, încălțăminte, echipament sportiv și alte articole de 

protecție. 

EUIPO a admis opoziția, iar domnul Messi Cuccittini a introdus o 

acțiune în anularea deciziei EUIPO în fața Tribunalului. 

Prin hotărârea din 26 aprilie 2018 în cauza T-554/14, Messi 

Cuccittini / EUIPO - J.M.-E.V. e hijos., Tribunalul a anulat decizia 

EUIPO și i-a permis domnului Messi să-și înregistreze marca. 

EUIPO a introdus acest recurs în fața Curții de Justiție împotriva 

hotărârii Tribunalului. 

Documente de referință 

 

 Joi, 17 septembrie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-212/19 Compagnie des pêches de 

Saint-Malo  

Ajutoare de stat – Recuperarea unui ajutor ilegal 

Prin cererea de decizie preliminară, Conseil d’État [Consiliul de 

Stat, Franța] solicită Curții, pe de o parte, interpretarea Deciziei 

2005/239/CE a Comisiei Europene privind anumite măsuri de 

ajutor puse în aplicare de Franța în favoarea acvacultorilor și a 

pescarilor (denumită în continuare „decizia în litigiu”) și, pe de altă 

parte, precizarea întinderii obligațiilor de recuperare care revin 

Republicii Franceze pentru punerea în aplicare a deciziei 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-449/18
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menționate. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unui recurs introdus de 

ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation [ministrul agriculturii 

și alimentației] împotriva unei hotărâri a Cour administrative de 

Nantes [Curtea Administrativă din Nantes, Franța], prin care 

aceasta din urmă a confirmat anularea unei decizii de recuperare 

emise de directorul general al finanțelor publice din Bretania 

împotriva societății Compagnie des pêches de Saint‑Malo, în 

vederea perceperii unei sume de bani cu titlu de recuperare a 

ajutoarelor pe care această societate le‑ar fi primit în temeiul 

măsurilor naționale care fac obiectul deciziei în litigiu. 

Documente de referință 

 

 Joi, 17 septembrie 2020                                                                                                           

Hotărâre în cauza C‑648/18 Hidroelectrica 

Piața internă a energiei electrice – Libera circulație a mărfurilor – 

Restricții cantitative la export 

Autoritatea de reglementare română a sancționat o întreprindere 

ca urmare a faptului că aceasta a exportat în Ungaria o parte din 

cantitatea de energie electrică produsă, fără să o oferteze în 

prealabil pe piața națională prin intermediul unei platforme 

centralizate de tranzacționare, astfel cum – susținea autoritatea 

respectivă – prevede legislația națională. 

Tribunalul București (România) solicită să se stabilească dacă 

legislația națională aplicată în aceste condiții implică o restricție 

cantitativă la export sau o măsură cu efect echivalent și dacă 

aceasta este, prin urmare, incompatibilă cu articolul 35 TFUE. 

Documente de referință 

 

 

 Marți, 22 septembrie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauzele conexe C-724/18 Cali Apartments 

–și C-727/18 Procureur général près la cour d’appel 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-212/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-648/18
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de Paris și ville de Paris 

Închirierea repetată a unui spațiu mobilat cu destinație de locuință 

pentru perioade scurte 

Cali Apartments și HX au fost amendate pentru că au închiriat fără 

autorizație garsonierele deținute de acestea în Paris, Franța. În 

dreptul francez, închirierea repetată a unui spațiu mobilat cu 

destinație de locuință pentru perioade scurte unei clientele 

ocazionale care nu își stabilește domiciliul în spațiul respectiv este 

supusă autorizării. Acestea au contestat această obligație de 

autorizare în fața instanțelor naționale și au susținut că este 

incompatibilă cu libertatea de a presta servicii de care beneficiază 

în temeiul dreptului Uniunii. 

În prezenta cauză, se solicită din nou Curții să examineze în ce 

măsură reglementarea Uniunii privind serviciile trebuie să fie 

aplicată diferitor activități ale economiei bazate pe partajare 

realizate prin intermediul unor platforme digitale. Totuși, spre 

deosebire de cauzele precedente, care s‑au concentrat în principal 

pe natura activităților oferite de înseși platformele respective, 

prezenta cauză privește efectele sociale și societale ale unor astfel 

de servicii care se manifestă pe „piețele” lor relevante, precum 

piața locuințelor din Paris. 

Documente de referință 

 

 Marți, 22 septembrie 2020                                                                                                      

 Hotărâre în cauza C-594/18 P Austria / Comisia 

Europeană 

Ajutoare de stat — Ajutoare planificate de Regatul Unit în sprijinul 

centralei nucleare Hinkley Point C 

Acest recurs a fost introdus de Republica Austria împotriva 

Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 12 iulie 2018 în cauza 

T-356/15, Republica Austria/Comisia Europeană. 

Republica Austria dorește să obțină anularea hotărârii în cauză și 

admiterea integrală a acțiunii formulate în primă instanță având 

ca obiect anularea Deciziei (UE) 2015/658 a Comisiei din 8 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-724/18
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octombrie 2014 privind ajutorul de stat pe care Regatul Unit 

intenționează să îl pună în aplicare pentru sprijin în favoarea 

centralei nucleare Hinkley Point C. 

Conform Austriei, hotărârea atacată ar părea nelegală în măsura 

în care, contrar opiniei Tribunalului, construcția unei noi centrale 

nucleare nu reprezintă un obiectiv de interes al Uniunii. 

 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 23 septembrie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-777/18 Vas Megyei 

Kormányhivatal  

Asistență medicală transfrontalieră 

Prin această cerere de decizie preliminară, Munkaügyi Bíróság 

(Republica Ungară) dorește să afle, printre altele, dacă o 

reglementare națională, care, în ceea ce privește rambursarea 

costurilor asistenței medicale transfrontaliere, exclude 

posibilitatea de a autoriza a posteriori asistența medicală acordată 

în alt stat membru fără autorizare prealabilă, inclusiv atunci când, 

în cazul în care se așteaptă autorizarea prealabilă, există un risc 

real ca starea de sănătatea a pacientului să se deterioreze în mod 

ireversibil, reprezintă o restricție contrară articolului 56 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).  

Documente de referință 

 

 Miercuri, 23 septembrie 2020                                                                                                         

Concluzii în cauzele C-83/19 Asociaţia “Forumul 

Judecătorilor din România” și  Inspecţia Judiciară,C-

127/19 Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, 

Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului 

Procurorilor” și Consiliul Superior al Magistraturii, C-

195/19 PJ și QK, C-291/19 SO, C-355/19 Asociaţia 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-594/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-777/18
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“Forumul Judecătorilor din România” și alții, C-397/19 

Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice 

Statul de drept 

Aceste concluzii se referă la o serie de cereri românești de 

pronunțare a unei hotărâri preliminare privind interpretarea 

deciziei Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de 

stabilire a unui mecanism de cooperare și verificare a progresului 

realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de 

referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al 

luptei împotriva corupției. 

Una din problematicile adresate Curții de Justiție se referă la 

natura acestui Mecanism de cooperare și verificare (MCV) și dacă 

acesta este obligatoriu pentru România. 

O altă problematică este dacă legislația română care instituie o 

secție în parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 

cu competență de a investiga infracțiunile din sectorul justiției 

respectă legislația Uniunii Europene și, mai precis, principiul 

statului de drept. 

 

Documente de referință 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-83/19
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 Miercuri, 23 septembrie 2020                                                                                                      

Hotărâri în cauzele T-411/17 Landesbank Baden-

Württemberg,T-414/17 Hypo Vorarlberg Bank AG și T-

420/17 Portigon AG 

Politica economică și monetară 

Prin această acțiune, societățile Landesbank Baden-

Württemberg/SRB și Vorarlberger Landes- und 

Hypothekenbank/SRB îi solicită Tribunalului anularea deciziei 

sesiunii executive a Comitetului Unic de Rezoluție (Single 

Resolution Board) din 11 aprilie 2017 cu privire la calcularea 

contribuțiilor ex-ante pentru anul 2017 la Fondul unic de 

rezoluție (SRB/ES/SRF/2017/05), în măsura în care decizia le 

privește pe acestea.  

Documente de referință 

 

 Miercuri, 23 septembrie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauzele conexe T-515/13 RENV Espagne / 

Commission (ES) - T-719/13 RENV Lico Leasing et 

Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de 

Reconversión / Commission (ES) 

Ajutor de stat - Ajutor acordat de autoritățile spaniole în favoarea 

anumitor grupuri de interes economic (GIE) și a investitorilor 

acestora 

Prin această cerere, Spania îi solicită Tribunalului anularea 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-411/17
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Deciziei 2014/200 / UE a Comisiei din 17 iulie 2013 privind 

ajutorul de stat SA.21233 C / 11 aplicat de Spania anumitor 

contracte de leasing financiar în favoarea anumitor grupuri de 

interes economic (GIE) și a investitorilor acestora.  

Documente de referință 
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