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 Marți, 26 ianuarie 2021                                                                                                                        

 Hotărâri în cauzele conexe C-422/19 Hessischer 

Rundfunk și C-423/19 Hessischer Rundfunk  

Competența exclusivă a Uniunii – Politica monetară – Monedă 

unică 

Care este întinderea competenței exclusive atribuite Uniunii 

Europene în domeniul politicii monetare? Mai exact, această 

competență exclusivă include dreptul monetar și stabilirea 

statutului de mijloc legal de plată al monedei unice? Ce efecte 

presupune statutul de mijloc legal de plată al bancnotelor euro? În 

acest context, statele membre a căror monedă este euro pot să 

adopte reglementări naționale care restrâng utilizarea bancnotelor 

euro și, în cazul unui răspuns afirmativ, în ce limite? 

Acestea sunt, în sinteză, întrebările formulate prin prezenta 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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cerere de decizie preliminară adresată Curții de 

Bundesverwaltungsgericht (Curtea Administrativă Federală, 

Germania). 

Documente de referință 

 

 Marți, 26 ianuarie 2021                                                                                                                        

 Hotărâre în cauza C-16/19 Szpital Kliniczny im. dra J. 

Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

Egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și 

ocuparea forței de muncă – Directiva 2000/78/CE – Interzicerea 

discriminării pe motive de handicap 

Unei lucrătoare poloneze cu handicap angajatorul său i‑a refuzat 

acordarea unui spor la salariu, plătit însă altor lucrători cu 

handicap, doar pentru că a depus certificatul de handicap la o 

dată anterioară unei întâlniri cu conducerea întreprinderii.  

În cadrul întâlnirii menționate, pentru a stimula creșterea 

numărului de lucrători cu handicap încadrați în scopul obținerii 

reducerii unei contribuții la un fond pentru persoanele cu 

handicap, întreprinderea a promis sporul la salariu în litigiu doar 

celor care ar fi depus certificatul începând cu acea dată. 

Problema juridică care stă la baza prezentului litigiu privește, 

așadar, aplicabilitatea interdicției privind discriminarea (directă 

sau indirectă) în cazul comportamentului unui angajator care 

tratează în mod diferit două grupuri de persoane cu handicap pe 

baza unui criteriu aparent neutru (în speță, data depunerii 

certificatului de handicap). 

 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 3 februarie 2021                                                                                                                        

 Hotărâre în cauza C-637/18 Comisia Europeană / 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-422/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-16/19
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Ungaria 

Calitatea aerului înconjurător 

Prin acțiunea introdusă, Comisia dorește constatarea, de către 

Curtea de Justiție, a faptului că, prin nerespectarea, în fiecare an 

începând cu 1 ianuarie 2005, în mod sistematic și persistent, a 

concentrației de PM10 în zonele din regiunea Budapesta și din 

valea Sajó, Ungaria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în 

temeiul Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului 

înconjurător și un aer mai curat pentru Europa. 

 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 3 februarie 2021                                                                                                                        

 Hotărâre în cauza C-555/19 Fussl Modestraße Mayr 

Transmisie de televiziune – Directiva 2010/13/UE – Reglementare 

națională care interzice publicitatea televizată regională conținută 

într‑un program difuzat la nivel național 

Apariția internetului a fragilizat situația televiziunii, în special pe 

plan economic și financiar. Nu este vorba numai despre 

concurența pe care o reprezintă conținuturile accesibile pe 

internet pentru programele de televiziune, ci și, chiar în principal, 

despre capacitatea internetului de a concura cu mass‑media 

„tradițională”, în special cu organismele de televiziune, pe piața 

publicității și despre reducerea veniturilor acestora din urmă care 

rezultă de aici.  

Prin urmare, nu este surprinzător că organismele de televiziune 

caută noi surse de venituri, printre altele prin extinderea și prin 

flexibilizarea ofertei lor publicitare, asemenea publicității pe 

internet. În acest context, organismul de televiziune german 

ProSiebenSat.1 a încercat să ofere persoanelor care publică 

anunțuri posibilitatea unei publicități regionale (și anume, care 

vizează unul sau mai multe landuri) pe canalele sale de 

televiziune naționale. Acest lucru constituia însă o amenințare 

pentru interesele economice ale televiziunilor regionale și locale 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-637/18


4 

 

pentru care publicitatea reprezintă o importantă sursă de venituri. 

Prin urmare, încercarea ProSiebenSat.1 s‑a lovit, într‑o primă 

etapă, de o interdicție emisă de Medienanstalt Berlin‑Brandenburg 

(Oficiul mass‑media ale landurilor Berlin și Brandenburg, 

Germania).  

Această interdicție a fost însă anulată prin hotărârea pronunțată 

de Bundesverwaltungsgericht (Curtea Administrativă Federală, 

Germania) din 17 decembrie 2014, în recursul formulat împotriva 

hotărârii pronunțate de Verwaltungsgericht Berlin (Tribunalul 

Administrativ din Berlin, Germania) din 26 septembrie 2013.  

Astfel, în hotărârea pronunțată, Bundesverwaltungsgericht (Curtea 

Administrativă Federală) a considerat printre altele că, întrucât 

publicitatea nu constituie o parte integrantă a programului de 

televiziune, licența pentru teledifuzare la nivel național nu se 

opune difuzării publicității regionale, această licență privind doar 

conținutul redacțional. 

În urma acestei decizii, landurile, competente în Germania pentru 

transmisia de televiziune, au adoptat Achtzehnter 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag (Al 18‑lea tratat de stat de 

modificare referitor la radiodifuziune) din 21 decembrie 2015, 

care introduce, la articolul 7 alineatul 11 din Staatsvertrag für 

Rundfunk und Telemedien (Tratatul de stat privind 

radiodifuziunea și telemedia) din 31 august 1991 (denumit în 

continuare „RStV”), o interzicere explicită a publicității 

regionalizate pe canalele de televiziune naționale. 

Landgericht Stuttgart (Tribunalul Regional din Stuttgart, 

Germania), instanță de trimitere în prezenta cauză, solicită în 

prezent o apreciere a conformității acestei interdicții cu diferite 

dispoziții și principii ale dreptului Uniunii. 

 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 3 februarie 2021                                                                                                                        

 Hotărâre în cauzele conexe C-155/19 & C-156/19 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-555/19
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FOGC și Consorzio Ge.Se.Av.  

Achiziții publice de bunuri, de lucrări sau de servicii – Directiva 

2014/24/UE – Autoritate contractantă – Organism de drept public 

Unei  În Hotărârea din 11 septembrie 2019 (în cauzele conexe 

C‑612/17 și C‑613/17), Curtea a analizat dacă un comitet olimpic 

național (cel italian) exercita un „control public” asupra a două 

federații sportive din țara sa, „în scopul clasificării lor fie în 

sectorul administrațiilor publice, fie în sectorul IFSLSGP [instituții 

fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor]”, în conformitate cu 

normele sistemului european de conturi. 

Consiglio di Stato (Consiliul de Stat, Italia) sesizează acum Curtea 

cu două cereri de decizie preliminară care au un conținut identic 

și care se referă la aceeași problemă, însă nu din perspectivă 

contabilă, ci din perspectiva achizițiilor publice.  

Astfel, aceasta trebuie să stabilească dacă Federazione Italiana 

Giuoco Calcio (Federația italiană de fotbal, denumită în continuare 

„FIGC”) a fost creată special pentru îndeplinirea necesităților de 

interes general și, în caz afirmativ, dacă Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano (Comitetul Olimpic Național Italian, denumit în 

continuare „CONI”) supraveghează gestionarea sa. 

 

Documente de referință 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-155/19
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 Miercuri, 27 ianuarie 2021                                                                                                                        

 Hotărâre în cauza T-9/19 ClientEarth / Banca 

Europeană de Investiții 

 Mediu 

Prin această acțiune, ClientEarth îi solicită Tribunalului anularea 

refuzului BEI de a efectua o reexaminare internă în conformitate 

cu articolul 10 din Regulamentul Aarhus.  

În susținerea acțiunii, ClientEarth invocă erori de drept în 

aplicarea Regulamentului Aarhus, în ceea ce privește statutul său 

de organizație neguvernamentală, conceptul de „act 

administrativ”, definirea măsurilor de aplicabilitate individuală, 

efectele juridice ale deciziei Consiliului de administrație al BEI, 

precum și limitele „legislației privind mediul”. 

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 
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Curtea. 

     
 

 
 

 


