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 Marți, 22 septembrie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauzele conexe C-724/18 Cali Apartments 

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

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 

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

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 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-724/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-594/18
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 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 

“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 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-777/18
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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 

 

 Marți, 29 septembrie 2020                                                                                                      

Concluzii în cauzele conexe C-422/19 Hessischer 

Rundfunk - C-423/19 Hessischer Rundfunk 

Competența exclusivă a Uniunii 

Prin aceste cereri de decizie preliminară, 

Bundesverwaltungsgericht (Germania) dorește stabilirea unor 

chestiuni referitoare la competența exclusivă de care Uniunea 

dispune conform articolului 2 alineatul (1) coroborat cu articolul 3 

alineatul (1) litera (c) TFUE în domeniul politicii monetare pentru 

statele membre a căror monedă este euro. 

Mai precis, se dorește stabilirea faptului dacă aceasta contravine 

unui act juridic al unuia din aceste state membre care prevede 

obligația instituțiilor publice ale statului membru de a accepta 

bancnote euro la îndeplinirea obligațiilor de plată stabilite prin 

prerogative publice. 

Documente de referință 

 

 Joi, 1 octombrie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-485/18 Groupe Lactalis 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-83/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-422/19


5 

 

Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare – 

Indicarea obligatorie a țării de origine 

Prezenta cerere de decizie preliminară privește interpretarea 

articolului 26 și a articolului 39 din Regulamentul (UE) nr. 

1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 

octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la 

produsele alimentare. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între 

societatea Groupe Lactalis, pe de o parte, și prim‑ministrul 

francez, ministrul justiției, ministrul agriculturii și alimentației și 

ministrul economiei și finanțelor, pe de altă parte, în legătură cu 

legalitatea Decretului nr. 2016‑1137 din 19 august 2016 privind 

indicarea originii laptelui, precum și a laptelui și a cărnii utilizate 

ca ingrediente (JORF 2016, nr. 194, textul nr. 18, denumit în 

continuare „decretul contestat”). Acest decret are ca efect, în ceea 

ce privește laptele, obligația producătorilor de a indica originea 

laptelui la etichetarea produsului. 

Documente de referință 

 

 Joi, 1 octombrie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-649/18 A contre Daniel B 

Medicamente de uz uman care nu se eliberează pe bază de 

prescripție medicală obligatorie 

Cererea de decizie preliminară formulată de Cour d’appel de Paris 

(Curtea de Apel din Paris, Franța) privește interpretarea articolului 

3 din Directiva 2000/31/CE privind comerțul electronic, a 

articolului 85c din Directiva 2001/83/CE de instituire a unui cod 

comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, precum și a 

articolelor 34 și 36 TFUE. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între A, o 

societate de drept neerlandez care exploatează o farmacie 

stabilită în Țările de Jos și un site internet care vizează în mod 

specific clientela franceză, pe de o parte, și mai mulți operatori de 

farmacii și asociații care reprezintă interesele profesionale ale 

farmaciștilor stabiliți în Franța, pe de altă parte. Acest site internet 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-485/18
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reprezintă un portal de vânzare pe care sunt oferite medicamente 

care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală obligatorie, 

precum și produse parafarmaceutice. Operatorii și asociațiile 

menționate mai sus impută societății A că a efectuat acte de 

concurență neloială prin promovarea acestui site internet în 

rândul clienților francezi prin intermediul unei campanii 

publicitare de mare amploare și sub mai multe forme. A ar fi 

încălcat de asemenea obligația, prevăzută de reglementarea 

franceză, de a determina fiecare pacient să completeze un 

chestionar privind starea de sănătate înainte de validarea primei 

sale comenzi. 

Prin intermediul prezentei cauze Curtea este invitată să precizeze 

în ce măsură un stat membru este abilitat să încadreze, pe de o 

parte, publicitatea făcută de farmaciști stabiliți în alte state 

membre pentru serviciile lor de vânzare online a medicamentelor 

care pot fi eliberate fără prescripție medicală și, pe de altă parte, 

procesul de comandă online a unor astfel de medicamente. 

Documente de referință 

 

 Joi, 1 octombrie 2020                                                                                                      

Concluzii în cauza C-501/19 UCMR - ADA 

TVA 

Prin această cerere de decizie preliminară, Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie (România) dorește să afle dacă titularii de drepturi 

asupra operelor muzicale realizează o prestare de servicii în 

sensul articolului 24 alineatul (1) și al articolului 25 litera (a) din 

Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe 

valoarea adăugată (Directiva TVA) către organizatorii de 

spectacole de la care organismele de gestiune colectivă, pe baza 

unei autorizații – licență neexclusivă –, percep în nume propriu, 

dar pe seama acestor titulari, remunerații pentru comunicarea 

publică a operelor muzicale. 

Documente de referință 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-649/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-501/19
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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 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-411/17
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acestora 

Prin această cerere, Spania îi solicită Tribunalului anularea 

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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