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 Marți, 15 martie 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-302/20 Autorité des marchés 

financiers 

Divulgarea unei informații privilegiate în exercitarea normală a 

sarcinilor de serviciu sau a profesiei 

Dreptul european în materie de abuz de piață are ca obiectiv, în 

primul rând, asigurarea unei piețe de capital integre și garantarea 

egalității în drepturi în cadrul acestei piețe. Se urmărește astfel 

crearea încrederii investitorilor care are, la rândul său, un 

rol‑cheie în ceea ce privește viabilitatea economică a pieței. În 

calitate de componentă esențială a legislației privind abuzul de 

piață, reglementarea referitoare la utilizarea abuzivă a 

informațiilor confidențiale urmărește atingerea acestui obiectiv 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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prin tratamentul egal, din punct de vedere informațional, al 

operatorilor de pe piață. Niciun investitor nu trebuie să obțină, din 

informații relevante, dar care nu sunt accesibile publicului, un 

avantaj în detrimentul investitorilor care nu cunosc sau nu sunt în 

măsură să cunoască informația. 

Astfel, reglementarea privind utilizarea abuzivă a informațiilor 

confidențiale prevede, pe de o parte, că toate informațiile 

relevante sunt, în principiu, făcute publice cât mai repede posibil, 

un emitent de titluri de valoare fiind obligat să publice periodic 

informațiile care îl privesc (publicitate denumită ad‑hoc)1. Pe de 

altă parte, nu este mai puțin adevărat că orice disparitate a 

informațiilor nu trebuie să fie exploatată (interdicția schimburilor 

abuzive de informații confidențiale) și trebuie menținută într‑un 

cerc cât mai restrâns posibil (interdicția divulgării neautorizate de 

informații confidențiale). 

Prezenta cerere de decizie preliminară privește în esență 

interdicția divulgării de informații confidențiale și limitele 

acesteia.  

În procedura principală, un jurnalist financiar se opune unei 

sancțiuni care i‑a fost aplicată ca urmare a pretinsei transmiteri a 

unei informații confidențiale, invocând în esență o încălcare a 

libertății presei.  

Curtea trebuie să analizeze dacă divulgarea reproșată 

reclamantului privea o informație confidențială.  

În cadrul primei serii de întrebări preliminare adresate, Curții îi 

revine, mai întâi, în acest context, sarcina de a preciza care sunt 

împrejurările în care un zvon de piață, cu alte cuvinte o informație 

vădit incertă, poate declanșa mecanismele reglementării privind 

utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale. 

Documente de referință 

 

                                                 
1 A se vedea articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 

16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (Regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 

2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 

2004/72/CE ale Comisiei (JO 2014, L 173, p. 1). 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-302/20
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 Marți, 22 martie 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-117/20 bpost  

Principiul ne bis in idem – Sancțiune impusă de autoritatea 

națională de reglementare a serviciilor poștale 

Societatea bpost, prestatorul istoric de servicii poștale din Belgia, 

a fost sancționată succesiv de două autorități belgiene.  

În primul rând, autoritatea de reglementare națională în sectorul 

serviciilor poștale a concluzionat că sistemul de reduceri aplicat 

de bpost în anul 2010 era discriminatoriu în privința anumitor 

clienți ai bpost. Această decizie a fost anulată de instanța 

națională, în urma unei cereri de decizie preliminară adresate 

Curții. Situația în cauză nu a constituit o discriminare în temeiul 

legislației sectoriale în sectorul serviciilor poștale.  

În al doilea rând, bpost a fost sancționată de către autoritatea 

națională de concurență (denumită în continuare „ANC”) pentru 

abuz de poziție dominantă ca urmare a aplicării aceluiași sistem 

de reduceri în perioada ianuarie 2010-iulie 2011. 

bpost contestă legalitatea celei de a doua proceduri, invocând 

principiul ne bis in idem. După două runde de control 

jurisdicțional, litigiul principal este din nou pendinte în fața Cour 

d’appel de Bruxelles (Curtea de Apel din Bruxelles, Belgia). 

Această instanță solicită în esență să se stabilească dacă 

legalitatea procedurii în fața ANC trebuie apreciată în lumina 

definiției idem dezvoltate în jurisprudența în materie de 

concurență, astfel cum a fost confirmată în Hotărârea Toshiba 

(C‑17/10), sau dacă aceasta trebuie examinată în temeiul clauzei 

privind restrângerea drepturilor și al criteriului stabilit în 

Hotărârile Menci, Garlsson și Di Puma – o serie de hotărâri 

pronunțate în aceeași zi (C‑524/15, C‑537/16, C‑596/16 și 

C‑597/16). 

Documente de referință 

 

 Marți, 22 martie 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-508/19 Prokurator Generalny  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-117/20
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Principiul independenței judecătorilor – Numire pe un post de 

judecător la Curtea Supremă de către Președintele Republicii la 

propunerea Consiliului Național al Magistraturii 

Prin intermediul cererii de decizie preliminară, Sąd Najwyższy 

(Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) (Curtea Supremă, Polonia, 

Camera pentru litigii de muncă și asigurări sociale) solicită 

interpretarea articolului 2 TUE, a articolului 4 alineatul (3) TUE, a 

articolului 6 alineatul (3) TUE și a articolului 19 alineatul (1) al 

doilea paragraf TUE, precum și a articolului 267 TFUE și a 

articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. 

Această cerere a fost formulată în contextul unui litigiu între M.F. 

(reclamantă), pe de o parte, și J.M. (pârât), pe de altă parte. M.F., 

având funcția de judecătoare, a introdus împotriva lui J.M. o 

acțiune în constatare, însoțită de o cerere de măsuri provizorii, 

prin care a solicitat să se constate că J.M. nu are calitatea de 

judecător la Curtea Supremă, întrucât nu a fost numit pe postul de 

judecător la Curtea Supremă în cadrul Camerei disciplinare. 

Documente de referință 

 

 Joi, 24 martie 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-433/20 Austro-Mechana 

Dreptul de autor și drepturile conexe – Servere deținute de terți și 

puse la dispoziția persoanelor fizice pentru uz personal – 

Furnizarea unui serviciu de cloud computing – Interpretarea 

noțiunii «pe orice suport» 

O persoană fizică care deține în mod legal material protejat de 

dreptul de autor are dreptul de a realiza o copie a acestui 

material, în scop exclusiv privat și în schimbul plății unei taxe, și 

de o salva pe un server comercial care folosește tehnici de cloud 

computing, și, în caz afirmativ, ce plată se datorează – eventual – 

titularului dreptului de autor?  

Aceasta este în esență problema ridicată în prezenta trimitere 

preliminară formulată de Oberlandesgericht Wien (Tribunalul 

Regional Superior din Viena, Austria) și depusă la grefa Curții de 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-508/19
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Justiție a Uniunii Europene. Cererea are ca obiect interpretarea 

articolului 5 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2001/29/CE 

privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și 

drepturilor conexe în societatea informațională. 

Trimiterea preliminară a fost formulată într‑un litigiu între 

Austro‑Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung 

mechanisch‑musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH 

(denumită în continuare „Austro‑Mechana”), o societate de 

gestiune colectivă a drepturilor de autor, pe de o parte, și Strato 

AG (denumită în continuare „Strato”), o societate cu sediul în 

Germania care furnizează un serviciu de stocare a datelor în 

cloud, pe de altă parte.  

Litigiul judecat de instanța de trimitere are ca obiect problema 

dacă compensația pentru exploatarea dreptului de reproducere 

este datorată de societatea Strato pentru capacitatea de stocare în 

cloud pe care o pune la dispoziția persoanelor fizice din Austria 

pentru uz personal. 

Prezenta cerere de decizie preliminară oferă Curții ocazia de a 

examina problema copierii realizate în mediul digital de persoane 

fizice pentru uz personal și, mai exact, a reproducerii sau a 

stocării în cloud a conținuturilor protejate de dreptul de autor. 

Documente de referință 

 

 Joi, 24 martie 2022                                                                                                                                

 Hotărâre în cauza C-533/20 Upfield Hungary 

Protecția consumatorilor – Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 – 

Informarea consumatorilor cu privire la produse alimentare – 

Mențiuni obligatorii – Lista ingredientelor 

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea 

Regulamentului (UE) nr. 1169/2011, care stabilește norme 

generale privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 

alimentare, coroborat cu Regulamentul (CE) nr. 1925/2006, care 

se referă la adaosul de vitamine, minerale și alte substanțe în 

produsele alimentare. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-433/20
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Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Upfield 

Hungary Kft., pe de o parte, și Somogy Megyei Kormányhivatal 

[Departamentul administrativ din Somogy, Ungaria], pe de altă 

parte, cu privire la o decizie prin care această autoritate a dispus 

ca Upfield să modifice etichetarea unui produs alimentar cu adaos 

de vitamine comercializat în Ungaria. 

Documente de referință 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 Miercuri, 16 martie 2022, 11.00 

 Hotărâre în cauzele T-684/19 MEKH / ACER & T-

704/19 FGSZ / ACER  

Energie 

Reclamanta din cauza T-684/19, Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal (denumită în continuare „MEKH”), este un 

organism guvernamental central, înființat prin Legea XXII din 

2013, care funcționează ca autoritate de reglementare a pieței 

energetice din Ungaria. 

Reclamantul din cauza T-704/19, Földgázszállító Zártkörűen 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-533/20
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Működö Részvénytársaság (FGSZ), este proprietarul și operatorul 

rețelei de conducte de gaze naturale de înaltă presiune din 

Ungaria, care transportă gaze către operatori de transport, 

companii de distribuție, centrale electrice și mari consumatori 

industriali învecinați. 

În 2015, FGSZ și operatorii de sisteme de transport din Bulgaria, 

România și Austria s-au angajat într-un proiect de cooperare 

regională menit să crească independența energetică prin aducerea 

pe piețe a gazelor din Marea Neagră. Acest proiect, denumit 

ROHUAT/BRUA, prevedea extinderea incrementală a capacității în 

două puncte de interconectare: din România în Ungaria („ROHU”) 

și din Ungaria în Austria („HUAT”). 

 

Pe 26 mai 2017, FGSZ a decis că nu va avea loc o licitație în 

legătură cu proiectul ROHUAT. Acest proiect a fost împărțit în 

două proiecte separate care au continuat să fie dezvoltate. Prin 

urmare, proiectul HUAT la care se referă deciziile atacate este un 

proiect de conducte destinat să conecteze piața austriacă a 

gazelor cu piața maghiară a gazului. 

FGSZ și operatorul austriac al sistemului de transport de gaze 

(Gas Connect Austria GmbH, „GCA”) au efectuat o evaluare a 

cererii de pe piață pentru proiectul HUAT, în conformitate cu 

articolul 26 din Regulamentul 2017/459. 

La 27 iulie 2017, FGSZ și GCA au publicat un raport de evaluare 

comună, care a concluzionat că există un interes neobligatoriu din 

partea utilizatorilor rețelei pentru capacitatea incrementală, 

permițând astfel unui proiect de capacitate incrementală în sensul 

articolului 3 alineatul (9) din Regulamentul 2017/ 459 să fie 

iniţiat. Raportul a scos însă la iveală un rezultat asimetric: cererea 

transmisă GCA din partea austriacă a fost aproape de două ori 

mai mare. 

În perioada 19 octombrie - 19 noiembrie 2017, FGSZ și GCA au 

desfășurat o consultare publică comună cu privire la proiectul de 

propunere de proiect, în conformitate cu articolul 27 alineatul (3) 

din Regulamentul 2017/459. 
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La 6 aprilie 2018, FGSZ a înaintat autorității maghiare de 

reglementare (adică MEKH) propunerea de proiect HUAT pentru 

capacitate incrementală, indicând că nu sprijină proiectul HUAT în 

vederea executării acestuia și că, prin urmare, nu propunea 

lansarea licitației de capacitate incrementală. 

La 9 aprilie 2018, GCA a prezentat spre aprobare propunerea sa 

de proiect HUAT către autoritatea națională de reglementare din 

Austria, Energie-Control Austria für die Regulierung der 

Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft („E-Control”). 

La 27 aprilie 2018, E-Control a adoptat o decizie prin care se 

aprobă aprobarea proiectului HUAT. 

La 5 octombrie 2018, MEKH a adoptat o decizie prin care respinge 

propunerea de capacitate incrementală referitoare la proiectul 

HUAT. Ea a constatat, în primul rând, că proiectul HUAT ar 

necesita investiții suplimentare semnificative, care nu ar fi 

acoperite de tarifele de transport, în al doilea rând, că ar avea 

efecte negative asupra nivelului prețurilor en-gros și al gazelor 

pentru utilizatorii finali, atât în Ungaria, cât și în regiune, și, în al 

treilea rând, că ar avea efecte negative asupra pieței interne de 

gaze și a concurenței. 

La 10 octombrie 2018, ACER a comunicat autorităților de 

reglementare din Ungaria și Austria că a observat că o decizie 

coordonată nu a fost luată în termen de șase luni de la primirea 

propunerii de proiect HUAT de către autoritatea națională de 

reglementare austriacă. Prin urmare, ACER le-a informat că, în 

temeiul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul nr. 713/2009, 

are dreptul de a decide cu privire la propunerea de proiect HUAT. 

La 9 aprilie 2019, ACER a adoptat Decizia nr. 05/2019 (denumită 

în continuare „decizia agenției”) prin care se aprobă livrarea 

proiectului HUAT pentru nivelurile de ofertă I și II. 

La 6 și 7 iunie 2019, împotriva deciziei agenției au fost depuse în 

fața camerei de recurs a ACER, în conformitate cu articolul 19 din 

Regulamentul nr. 713/2009, de către MEKH și, respectiv, FGSZ. 

Printr-o decizie din 6 august 2019 (denumită în continuare 

„decizia camerei de recurs”), camera de recurs a ACER a respins 
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recursurile formulate împotriva deciziei agenției și a menținut 

această decizie. 

În cauza T-684/19 MEKH/ACER, MEKH solicită Curții anularea 

deciziei agenției. ACER solicită Curții: 

– să declare inadmisibile primul și al doilea aspect ale primului 

motiv și al doilea motiv invocat de MEKH; 

– în comun și/sau în subsidiar, să constate că toate motivele 

invocate de MEKH sunt nefondate și, în consecință, respinge 

acțiunea în întregime;  

În cauza T-704/19 FGSZ/ACER: 

FGSZ solicită Curții: 

– să anuleze decizia agenției și decizia camerei de recurs de 

menținere a deciziei agenției și să le declare nule în temeiul 

articolelor 263 și 264 TFUE; 

– în subsidiar, anularea și declararea nule următoarelor dispoziții 

ale deciziei agenției, astfel cum a fost menținută prin decizia 

camerei de recurs: 

– articolul 1 alineatele (1) și (2) din decizia agenției, în măsura în 

care FGSZ este obligată să efectueze o fază obligatorie pentru 

comercializarea capacității incrementale la nivelul de ofertă I și la 

nivelul de ofertă II al proiectului HUAT; 

– Articolul 2 alineatul (4) din decizia agenției, în măsura în care 

obligă FGSZ să pună în aplicare proiectul HUAT în cazul unui 

rezultat pozitiv al testului economic care urmează să fie efectuat 

de resortisantul maghiar (MEKH) și austriac (E-Control) autorități 

de reglementare; 

– în subsidiar, anularea și anularea deciziei camerei de recurs; 

ACER solicită Curții: 

– să constate neîntemeiate toate motivele formulate de FGSZ și, în 

consecință, să respingă acțiunea în totalitate; 

– obligarea FGSZ să suporte propriile cheltuieli de judecată, 
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precum și pe cele efectuate de ACER. 

Documente de referință 
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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=T-684/19
http://curia.europa.eu/

