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 Joi, 13 iunie 2019 

Hotărâre în cauza C-22/18 TopFit & Biffi  

Regulă privind retragerea dreptului unui cetățean al Uniunii stabilit într 

un stat membru gazdă de a concura în campionatele naționale de 

atletism de amatori în cadrul grupei de vârstă de peste 35 de ani pe 

picior de egalitate cu cetățenii statului membru respectiv  

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Domnul Daniele Biffi, cetățean italian, are reședința în Germania din 

anul 2003. În țara respectivă, acesta conduce o întreprindere prin care 

prestează servicii în calitate de antrenor de atletism și instructor 

personal și s-a precizat în ședință că el are propriul website prin care 

face publicitate acestor servicii. Domnul Biffi este foarte implicat în 

atletismul competitiv ca amator în grupa de vârstă de peste 35 de ani. 

El este stabilit în Germania împreună cu familia sa.  

În anul 2012, domnul Biffi a renunțat la dreptul său de a concura sub 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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egida federației italiene de atletism amator. Cel puțin de atunci până în 

anul 2016, în calitate de cetățean italian cu reședința în Germania și 

afiliat unui club de atletism în Berlin, și anume TopFit e.V., pentru mai 

mult de un an, domnul Biffi a avut posibilitatea de a concura pentru 

titlul de „campion național” în cadrul categoriei sale de vârstă și, de 

altfel, clasările acestuia au fost înregistrate. Diferitele succese ale sale, 

în ceea ce privește obținerea unor titluri sau clasări, apar pe website-ul 

său.  

Cu toate acestea, în anul 2016, Deutscher Leichtathletikverband e.V. 

(Asociația Germană de Atletism, denumită în continuare „DLV”), și-a 

modificat regulile. Astfel, aceasta a limitat dreptul de a concura pentru 

titlul de „campion național” la toate categoriile de vârstă la cetățenii 

germani. În conformitate cu noua regulă, sportivii aflați în situația 

domnului Biffi pot participa în campionatele naționale, însă numai „fără 

clasificare”. Este exclusă astfel acordarea atât a unui loc în cadrul 

curselor individuale pentru astfel de participanți (cu titlu de exemplu, 

primul, al doilea, al treilea), cât și a titlului de „campion național”. Cu 

toate acestea, nu este exclusă participarea în alte competiții organizate 

de DLV precum cele desfășurate la nivel regional.  

TopFit și domnul Biffi au contestat această nouă regulă în fața 

Amtsgericht Darmstadt (Tribunalul Districtual Darmstadt), care a 

adresat Curții de Justiție a Uniunii Europene trei întrebări prin 

intermediul cererii de decizie preliminară. Acestea se referă la 

interzicerea discriminării pe motiv de cetățenie (articolul 18 TFUE), 

dreptul cetățenilor Uniunii de „liberă circulație și ședere pe teritoriul 

statelor membre” [articolul 21 alineatul (1) TFUE] și obligația Uniunii să 

„contribuie la promovarea obiectivelor europene ale sportului” [articolul 

165 alineatul (1) al doilea paragraf TFUE] și să ia măsuri pentru a 

dezvolta dimensiunea europeană a sportului [articolul 165 alineatul (2) 

TFUE].  

Documente de referință

 

 

 Joi, 13 iunie 2019 

Concluzii în cauza  C-363/18 Organisation juive européenne & 

Vignoble Psagot 

 Etichetarea și prezentarea produselor alimentare - Indicație obligatorie  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-22/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-22/18


3 

 

privind originea produselor 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii 

Prezenta cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește 

interpretarea Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 privind furnizarea de 

informații alimentare destinate consumatorilor. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unei proceduri între o 

asociație cunoscută sub numele de Organization juive européenne și o 

companie viticolă Psagot Ltd, pe de o parte, și Ministrul Economiei și 

Finanțelor francez, pe de altă parte, privind o notificare prin care 

acesta a indicat pe produsele alimentare originare din teritoriile 

ocupate de Israel din 1967 și, după caz, în localitățile din teritoriile 

respective, „colonie israeliană". 

Prin această cerere, Curții i s-a oferit posibilitatea de a clarifica 

domeniul de aplicare al obligației de a indica țara de origine sau locul 

de proveniență pe produsele alimentare, în cazul în care absența unor 

astfel de informații ar induce în eroare consumatorul. 

Documente de referință

 

 

 Marți, 18 iunie 2019 

Hotărâre în cauza C-591/17 Austria v Germania 

Situația în care proprietarii vehiculelor înmatriculate într-un stat 

beneficiază de o reducere a impozitului pe autovehicule  

 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Austria a introdus un recurs împotriva Germaniei pentru încălcarea 

articolelor 18, 34, 56 și 92 din TFUE din cauza introducerii de către 

aceasta din urmă a unei taxe pentru autoturisme printr-o lege 

națională privind tarifele de utilizare a infrastructurii din 8 iunie 2015, 

acordând în același timp o scutire pentru proprietarii vehiculelor 

înmatriculate în Germania. 

 Documente de referință 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-363/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-363/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-591/17
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 Joi, 20 iunie 2019 

Concluzii în cauza  C-192/18 Comisia v Polonia 

 Introducerea unei vârste de pensionare diferite în funcție de sex pentru 

judecătorii de drept comun, judecătorii Curții Supreme și procurorii de 

stat 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii 

În cazul de față, Comisia a inițiat o procedură privind încălcarea 

dreptului UE împotriva Ploniei, în temeiul articolului 258 din TFUE, din 

două motive. În primul rând, Comisia susține că, introducând la 

articolul 13 alineatele (1) - (3) din Legea din 12 iulie 2017 o vârstă de 

pensionare de 60 de ani pentru femei și de 65 de bărbați, în cazul în 

care anterior era de 67 de ani pentru ambele sexe, pentru judecători al 

instanțelor de drept comun, al procurorilor și al judecătorilor Curții 

Supreme, Polonia și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul 

articolului 157 din TFUE, precum și articolul 5 litera (a) și articolul 9 

alineatul (1) litera (f) din Directiva 2006/54 privind punerea în aplicare 

a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între 

bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă. 

În al doilea rând, Comisia susține că Polonia nu și-a îndeplinit 

obligațiile care îi revin în temeiul dispozițiilor articolului 19 alineatul (1) 

TUE și ale articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene prin reducerea, la articolul 13 alineatul (1) din aceeași lege, 

vârsta de pensionare a judecătorilor instanțelor de drept comun, în 

timp ce i se conferă ministrului justiției o marjă de apreciere pentru 

prelungirea perioadei de serviciu efectiv al judecătorilor de drept 

comun, începând cu acea dată nouă, când această putere a fost 

exercitată anterior de Consiliul Național al Judecății. 

 

Documente de referință

 

  

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-192/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-192/18
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 Joi, 20 iunie 2019 

Hotărâre în cauza C-72/18 Ustariz Aróstegui 

 Principiul nediscriminării angajaților cu contract  pe durată determinată 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Prezenta cauză face parte dintr-o serie lungă de cauze care se referă la 

interpretarea principiului nediscriminării angajaților cu contract pe 

durată determinată în legătură cu diferite dispoziții ale dreptului 

muncii și ale legislației spaniole în domeniul serviciului public. 

În esență, Curtea de Justiție a Uniunii Europene trebuie să precizeze 

dacă acest principiu impune acordarea și angajaților pe durată 

determinată a unui bonus suplimentar în funcție de grad acordat în 

beneficiul funcționarilor publici (angajați pe perioadă nedeterminată). 

Documente de referință

 

 

 Joi, 20 iunie 2019 

Hotărâre în cauza C-100/18 Linea Directa Aseguradora 

Conceptul de „circulație a vehiculelor" 

 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

Această cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de 

Tribunal Supremo (Curtea Supremă a Spaniei) a fost prezentată într-un 

litigiu între două societăți de asigurare, și anume Línea Directa 

Aseguradora și Segurcaixa, privind acoperirea de către asigurătorii auto 

a daunelor aduse unei locuințe a vehiculului parcat în garajul celui din 

urmă. 

 

Curtea Supremă a Spaniei urmărește să stabilească dacă noțiunea de 

„circulație a vehiculelor", care figurează la articolul 3 primul paragraf 

din Directiva 2009/103, poate fi interpretată în sensul că vizează o 

situație în care un vehicul a luat foc în timp ce era parcat pentru mai 

mult de 24 de ore într-o parcare privată. 

 

Documente de referință

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-72/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-72/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-100/18
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Joi, 20 iunie 2019                                                                           

Hotărâre în cauza C-291/18 Grup Servicii Petroliere 

Noțiunea de „nave" - Domeniu de aplicare - Refuzul scutirii de TVA 

Societatea Grup Servicii Petroliere S.A. a livrat în luna mai 2008 trei 

platforme de foraj marin autoridicătoare, aflate în apele teritoriale ale 

României sub contracte de operare (foraj). Aceste platforme au fost 

vândute către cumpărători (părţi afiliate) situaţi în alte state membre, 

predarea lor fizică având loc la o dată ulterioară. 

La data de 23.05.2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (ANAF - 

DGAMC) a emis o decizie privind obligațiile fiscale suplimentare de 

plată stabilite de inspecția fiscală pentru persoane juridice prin care în 

sarcina societăţii Grup Servicii Petroliere S.A. a fost stabilită spre plată, 

printre altele, suma de 42.585.422 lei, reprezentând TVA, la care s-au 

adăugat 64.120.870 lei dobânzi/majorări de întârziere şi 6.387.83 lei 

penalităţi de întârziere aferente.  

Societatea Grup Servicii Petroliere a sesizat instanțele române pentru a 

obține anularea deciziei ANAF. Aceasta argumentează că, în 

conformitate cu legea națională și europeană, scutirea de TVA este 

aplicabilă în cazul navelor destinate navigaţiei şi utilizate pentru 

transport de călători sau activităţilor economice în largul mării, fiind 

nelegală restrângerea de către organele fiscale a scutirii doar la prima 

categorie de nave, ca efect al interpretării reţinute în decizia Comisiei 

fiscale centrale nr. 3/2015, care încalcă astfel dreptul Uniunii 

Europene.  

Curtea de Apel București, sesizată de acest litigiu, dorește să afle dacă, 

conform Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA, 

scutirea de această taxă se aplică în anumite condiţii livrării unei 

platforme de foraj marin autoridicătoare, respectiv dacă aceasta se 

încadrează în noţiunea de „navă” în înțelesul dreptului Uniunii 

Europene. 

 Documente de referință

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-291/18


7 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miercuri, 19 iunie 2019 

Hotărâre în cauza T-307/17 adidas v. EUIPO 

Marcă a Uniunii Europene 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

În 2014, Oficiul European al Proprietății Intelectuale (EUIPO) a 

înregistrat, în favoarea societății adidas, următoarea marcă a Uniunii 

Europene pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru 

acoperirea capului: 
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În cererea sa de înregistrare, adidas a descris marca precum fiind 

formată din trei benzi paralele echidistante de aceeași lățime, aplicate 

produsului în orice direcție. 

În anul 2016, în urma unei cereri de declarare a nulității depuse de 

societatea belgiană Shoe Branding Europe BVBA, EUIPO a anulat 

înregistrarea acestei mărci pentru motivul că este lipsită de un caracter 

distinctiv, atât intrinsec, cât și achiziționat prin utilizare. Potrivit EUIPO, 

marca nu ar fi trebuit înregistrată. În special, adidas nu a demonstrat 

că a dobândit, în întreaga Uniune Europeană, un caracter distinctiv prin 

utilizare. 

Curtea de Justiție a UE a fost sesizată în această privință. 

 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 19 iunie 2019 

Hotărâre în cauza T-353/15 NeXovation v. Comisia & T-

375/15 Ja zum Nürburgring v. Comisia 

Ajutor de Stat 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

În cauza T-353/15, NeXovation Inc. a solicitat anularea deciziei 

Comisiei privind ajutorul de stat implementat de către Germania pentru 

complexul Nurburgring. În acest caz, Nurburgring GmbH, Motorsport 

Resort Nurburgring GmbH și Congres- und Motorsport Hotel 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-307/17
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Nurburgring GmbH, proprietari ai complexului Nurburgring, au devenit 

insolvabili în cursul procedurii oficiale de investigare. O procedură de 

licitație a fost ulterior organizată, rezultând vânzarea activelor 

beneficiarilor ajutorului de stat. 

Prin acțiunea sa, NeXovation contestă afirmația potrivit căreia vânzarea 

activelor beneficiarilor ajutorului nu constituie ajutor de stat, că 

această vânzare nu implică continuitate economică între beneficiarii 

ajutorului, pe de o parte, și noul proprietar al activelor, pe de altă 

parte, și că orice recuperare potențială a ajutorului de stat nu se va 

referi la cumpărătorul activelor vândute în cadrul procedurii de licitație. 

În cauza T-373/15, Nurburgring GmbH a făcut apel la Curtea de 

Justiție a Uniunii Europene pentru a redeschide cauza împotriva 

Comisiei, prin care solicita anularea deciziei privind rambursarea 

ajutorului de stat primit de la Nurburgring în perioada 2002-2012, 

după ce grupul s-a confruntat cu insolvabilitate. 

 

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. 

 

Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene 

Luxemburg L-2925 

» curia.europa.eu 
 

     
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-353/15
http://curia.europa.eu/
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