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 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 

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

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 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-422/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-485/18
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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 

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 

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

 

 Marți, 6 octombrie 2020                                                                                                      

Hotărâri în cauzele C-511/18 La Quadrature du Net, 

C-512/18 French Data Network et C-520/18 Ordre 

des barreaux francophones et germanophone  

Prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private 

în sectorul comunicațiilor electronice 

În prezentele cauze se ridică în primul rând problema aplicării 

Directivei 2002/58 privind prelucrarea datelor personale și 

protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice 

(Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) la 

activitățile legate de securitatea națională și de combaterea 

terorismului.  

Dacă directiva respectivă ar fi aplicabilă în acest context, ar trebui 

să se stabilească în continuare în ce măsură li se permite statelor 

membre să restrângă dreptul la respectarea vieții private protejat 

de aceasta.  

În ultimul rând, va trebui să se analizeze măsura în care diversele 

legislații naționale în această materie respectă dreptul Uniunii, 

astfel cum a fost interpretat de Curte. 

Documente de referință 

 

 Marți, 6 octombrie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-134/19 Bank Refah Kargaran / 

Consiliu 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-501/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-511/18
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Măsuri restrictive adoptate împotriva Iranului 

Proliferarea armelor nucleare reprezintă una dintre cele mai mari 

amenințări cu care se confruntă omenirea. În contextul Orientului 

Mijlociu, în ultimii ani, această amenințare a devenit deosebit de 

acută. În acest scop, statele membre ale Uniunii Europene și 

Uniunea Europeană însăși au căutat, prin intermediul anumitor 

măsuri restrictive (sau al unor sancțiuni), să descurajeze 

Republica Islamică Iran să întreprindă acțiuni de natură să permită 

acestui stat să dezvolte sisteme de arme nucleare. Acesta este 

cadrul general al prezentei cauze. 

Prin recursul formulat, Bank Refah Kargaran solicită anularea în 

parte a Hotărârii din 10 decembrie 2018, Bank Refah 

Kargaran/Consiliul (T‑552/15), prin care Tribunalul a respins 

acțiunea sa prin care a solicitat repararea prejudiciului pe care 

pretinde că l‑a suferit ca urmare a includerii numelui său în 

diferite liste de măsuri restrictive.  

Prezentul recurs ridică probleme dificile de interpretare a 

Tratatului în ceea ce privește competența Curții de a controla 

deciziile adoptate în problemele de politică externă și securitate 

comună și, mai exact, problema dacă se pot acorda despăgubiri în 

cazul în care o decizie care prevede măsuri restrictive împotriva 

unei persoane fizice sau juridice, care a fost adoptată de Consiliu 

în temeiul capitolului 2 din titlul V TUE, a fost anulată de Curte în 

temeiul articolului 275 TFUE. 

Documente de referință 

 

 Marți, 6 octombrie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-66/18 Comisia Europeană / 

Ungaria 

 Libertatea de stabilire - Libertatea de a furniza servicii 

Comisia Europeană a introdus această acțiune în fața Curții de 

Justiție a UE, afirmând că Ungaria nu și-a îndeplinit obligațiile care 

decurg din articolul XVII din Acordul general privind comerțul cu 

servicii, cerând instituțiilor de învățământ superior străine situate 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-134/19


6 

 

în afara SEE să încheie un acord internațional ca o condiție 

prealabilă pentru furnizarea de servicii educaționale. 

Documente de referință 

 

 Marți, 6 octombrie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-181/19 Jobcenter Krefeld 

Libera circulație a persoanelor – Cetățean al Uniunii care a pierdut 

calitatea de lucrător – Drept de ședere 

JD este un resortisant polonez, tată a doi copii născuți în anii 

2005 și 2010. El trăiește separat de soția sa, de asemenea 

poloneză, din anul 2012 sau 2013 – data sosirii sale în Germania 

după o ședere în Țările de Jos – și a divorțat în luna ianuarie 2019. 

Soția sa, care se deplasase în același timp cu el din Țările de Jos în 

Germania, s‑a întors să trăiască în Polonia în luna aprilie 2016. 

Din luna septembrie 2015, tatăl și cele două fiice ale sale sunt 

declarați împreună la aceeași adresă în Germania. Cele două fiice 

sunt școlarizate în Germania cel puțin din luna august 2016. În 

anii 2016 și 2017, JD a primit alocații familiale fără întrerupere 

pentru cele două fiice ale sale, precum și o pensie alimentară 

acordată de orașul de reședință al familiei. 

Landessozialgericht Nordrhein‑Westfalen (Tribunalul Superior de 

Contencios Social din Renania de Nord‑Westfalia, Germania), 

sesizată de către Jobcenter Krefeld în apel,  a hotărât să îi 

adreseze Curții de Justiție a Uniunii Europene următoarele 

întrebări preliminare: 

- Excluderea cetățenilor Uniunii care beneficiază de un drept de 

ședere în temeiul articolului 10 din Regulamentul nr. 

492/2011 de la prestațiile de asistență socială în sensul 

articolului 24 alineatul (2) din Directiva [2004/38] este 

compatibilă cu principiul egalității de tratament consacrat la 

articolul 18 TFUE coroborat cu articolele 7 și 10 din 

Regulamentul nr. 492/2011? 

- Excluderea cetățenilor Uniunii de la beneficiul prestațiilor 

speciale în numerar de tip necontributiv în sensul articolului 3 

alineatul (3), al articolului 70 alineatul (2) din Regulamentul 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-66/18
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nr. 883/2004 este compatibilă cu principiul egalității de 

tratament consacrat la articolul 18 TFUE coroborat cu articolul 

4 din Regulamentul nr. 883/2004, în cazul în care aceștia 

beneficiază de un drept de ședere în temeiul articolului 10 din 

Regulamentul nr. 492/2011 și sunt afiliați la un sistem de 

securitate socială sau la un sistem de prestații familiale în 

sensul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul nr. 

883/2004?” 

Documente de referință 

 

 Marți, 6 octombrie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-245/19 État du Grand‑duché de 

Luxembourg 

Cooperare administrativă în domeniul fiscal - Cerere de informații 

a autorității fiscale a unui alt stat membru 

Combaterea efectivă a evaziunii fiscale sau chiar a fraudei fiscale 

se află în prezent în centrul atenției publice, al reformelor juridice 

și al jurisprudenței Curții, iar aceasta impune o colaborare 

îmbunătățită între autoritățile fiscale ale statelor și în special un 

schimb de date eficient. 

Prezenta cerere de decizie preliminară privește celălalt aspect al 

unui sistem de schimb de informații eficient: valorile juridice (de 

exemplu, dreptul fundamental la protecția datelor) ale 

persoanelor obligate să furnizeze informații, ale persoanelor 

impozabile și ale altor terți – care, în anumite împrejurări, este 

posibil să nu aibă cunoștință de transmiterea datelor lor. În speță, 

Marele Ducat al Luxemburgului exclusese în mod expres prin lege 

o cale de atac împotriva somațiilor de furnizare de informații. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene trebuie să stabilească în 

această cauză dacă, în temeiul Directivei 2011/16, somația de 

furnizare de informații constituie deja o ingerință în drepturile 

fundamentale ale persoanei obligate să furnizeze informații, ale 

persoanei impozabile și ale altor terți vizați, împotriva căreia 

trebuie să poată fi inițiată o cale de atac eficientă în temeiul 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-181/19
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articolului 47 din cartă.  

În plus, se ridică problema modului concret și precis în care 

trebuie formulată cererea cu privire la persoanele în cauză, pentru 

ca autoritatea fiscală solicitată să poată aprecia „relevanța 

previzibilă” a informațiilor solicitate pentru procedura fiscală din 

celălalt stat membru.  

Documente de referință 

 

 Joi, 8 octombrie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-514/19 Union des industries de la 

protection des plantes 

Introducerea pe piață a produselor fitosanitare – Legalitatea 

măsurii de urgență adoptate de un stat membru – Neonicotinoide 

Regulamentul privind produsele fitosanitare1 armonizează 

autorizarea substanțelor active și a produselor fitosanitare în 

Uniunea Europeană. Totodată statele membre pot adopta măsuri 

de protecție unilaterale, în cazul în care au exprimat în prealabil 

față de Comisie preocupări cu privire la o substanță activă, iar 

Comisia nu adoptă propriile măsuri de protecție. 

În cadrul prezentei proceduri, este necesar să se stabilească care 

este momentul în care o comunicare către Comisie în acest sens 

trebuie considerată drept o exprimare a unei preocupări. În speță, 

Franța a adresat Comisiei o comunicare în temeiul Directivei 

privind notificarea2, dar nu a invocat în mod expres clauza de 

salvgardare prevăzută de Regulamentul privind produsele 

fitosanitare. În plus, trebuie să se examineze cerințele pe care 

trebuie să le îndeplinească măsurile adoptate de Comisie pentru a 

exclude măsurile de protecție adoptate de statele membre. 

Documente de referință 

 

                                                 
1 Regulamentul nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 
introducerea pe piață a produselor fitosanitare 
2 Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la 
procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății 
informaționale 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-245/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-514/19
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 Joi, 8 octombrie 2020                                                                                                      

Hotărâre în cauza C-360/19 Crown Van Gelder 

Piața internă a energiei electrice 

Pentru a putea depune o plângere la autoritatea națională de 

reglementare în domeniul energiei electrice împotriva 

operatorului național de transport și de sistem, este necesară 

conectarea la sistemul respectiv, în temeiul unei relații 

contractuale directe cu operatorul în cauză? 

Aceasta este în esență întrebarea adresată Curții în prezenta 

cauză, care privește o cerere de decizie preliminară formulată de 

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Curtea de Apel pentru 

Contencios Administrativ în materie Economică, Țările de Jos) 

având ca obiect interpretarea articolului 37 alineatul (11) din 

Directiva 2009/72/CE privind normele comune pentru piața 

internă a energiei electrice. 

Întrebarea preliminară adresată de instanța de trimitere este 

formulată în cadrul unui litigiu având ca obiect o acțiune 

introdusă de societatea Crown Van Gelder BV (denumită în 

continuare „Crown”) împotriva unei decizii a Autoriteit Consument 

en Markt (Autoritatea pentru Consumatori și Piețe, Țările de Jos, 

denumită în continuare „ACM”), prin care aceasta din urmă a 

declarat inadmisibilă plângerea depusă de Crown în urma unei 

pene de curent de mare amploare, pentru a se constata încălcarea 

de către operatorul de transport și de sistem din Țările de Jos a 

obligațiilor care îi revin în temeiul Directivei 2009/72. ACM a 

declarat inadmisibilă această plângere pentru motivul inexistenței 

unei relații directe între Crown, care este racordată la un sistem 

de distribuție regional, și operatorul de transport și de sistem 

menționat mai sus. 

Prezenta cauză oferă Curții ocazia de a preciza domeniul de 

aplicare subiectiv al dreptului de a depune o plângere la 

autoritățile naționale de reglementare în domeniul energiei 

electrice în temeiul articolului 37 alineatul (11) din Directiva 

2009/72. 
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Documente de referință 

 

 Joi, 8 octombrie 2020                                                                                                           

Hotărâre în cauza C-558/19 Impresa Pizzarotti  

Avantaj anormal acordat unei companii nerezidente 

Prin această cerere de decizie preliminară, Tribunalul Cluj dorește 

să afle dacă articolul 49 și articolul 63 din TFUE sunt contrare 

unor reglementări naționale care prevăd posibilitatea de a se 

recalifica un transfer bancar de resurse bănești de la o sucursală 

rezidentă într-un stat membru către societatea-mamă rezidentă 

într-un alt stat membru drept o operațiune generatoare de 

venituri. Consecința acestei recalificări este obligarea aplicării 

regulilor prețurilor de transfer, în condițiile în care, dacă aceeași 

operațiune ar fi avut loc între o sucursală și o societate-mamă, 

ambele rezidente în același stat membru, aceasta nu ar fi putut fi 

recalificată în aceeași manieră, iar regulile prețurilor de transfer 

nu s-ar fi aplicat. 

Documente de referință 

 

 Joi, 8 octombrie 2020                                                                                                           

Hotărâre în cauza C-644/19 Universitatea „Lucian 

Blaga” Sibiu e.a. 

Politică socială 

Prin această cerere de decizie preliminară, Curtea de Apel Alba 

Iulia dorește să afle dacă Directiva 2000/78 de creare a unui 

cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce 

privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, precum 

și Acordul-cadru cu privire la munca pe perioadă determinată, 

trebuie interpretate în sensul că o măsură națională, care permite 

angajatorului să prevadă că persoanele care au împlinit vârsta de 

65 ani pot fi menținute în funcție ca titulari cu respectarea 

drepturilor deținute anterior de pensionare, doar dacă au calitatea 

de conducător de doctorat, constituie discriminare în sensul 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-360/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-558/19
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acestor dispoziții.  

Această măsură națională pare să aibă drept consecință 

dezavantajarea celorlalte persoane, aflate în aceeași situație, care 

ar avea această vocație în condițiile în care ar exista posturi 

vacante și ar îndeplini cerințele privind performanța profesională.  

Persoanelor care nu au calitatea de conducători de doctorat li se 

impun pentru aceeași activitate universitară contracte de muncă 

cu perioadă determinată, încheiate succesiv, cu sistem de 

salarizare în regim „plata cu ora”, inferior celui acordat cadrului 

universitar titular. 

Documente de referință 

 

 

 

 

Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 Luni, 5 octombrie 2020                                                                                                      

Hotărâri în cauzele T-254/17 Intermarché Casino 

Achats / Comisia, T-249/17 Casino Guichard-

Perrachon & AMC / Comisia & T-255/17 Les 

Mousquetaires & ITM Entreprises / Comisia 

Concurență 

Prin aceste acțiuni, reclamantele doresc obținerea declarării 

inaplicabilității în speță, în temeiul articolului 277 TFUE, a 

articolului 20 din Regulamentul nr. 1/2003, precum și anularea, 

în temeiul articolelor 263 și 277 TFUE, a Deciziei C(2017) 1056 a 

Comisiei Europene din 9 februarie 2017. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-644/19
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Aceste cauze se referă la o serie de societăți care activează în 

principal în vânzarea cu amănuntul de produse alimentare și 

nealimentare. Misiunea companiilor este de a negocia în numele și 

în contul societăților-mamă condițiile de cumpărare a produselor 

și încheierea cu furnizorii a acordului anual prevăzut de legislația 

franceză. 

După ce a primit informații referitoare la schimburile de informații 

între unele dintre aceste companii cu privire la, pe de o parte, 

reduceri și prețuri în sectoarele produselor alimentare, de igienă 

și de curățare și, pe de altă parte, viitoarele strategii comerciale 

ale acestora, Comisia Europeană a adoptat, la data de 9 februarie 

2017, Decizia C (2017) 1056 final prin care a solicitat 

reclamantei, precum și tuturor societăților controlate direct sau 

indirect de aceasta să se supună unei inspecții în conformitate cu 

articolul 20 alineatele (1) și (4) din Regulamentul nr. 1/2003. 

Societățile contestă această decizie a Comisiei. 

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. 
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