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 Miercuri, 20 ianuarie 2021                                                                                                                        

 Hotărâre în cauza C-655/19 AJFP Sibiu și DGRFP 

Brasov 

TVA 

Prin această cerere de decizie preliminară, Curtea de Apel Alba 

Iulia (România) dorește să afle dacă articolul 2 din Directiva 

2006/112 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată 

se opune ca operațiunea prin care un contribuabil care, în calitate 

de creditor, adjudecă imobilul urmărit silit în cadrul unei 

proceduri de executare silită și, după un timp, îl vinde în vederea 

recuperării sumei împrumutate să fie considerată activitate 

economică sub forma exploatării bunurilor corporale sau 

necorporale în scopul obținerii de venituri cu caracter de 

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

Documente de referință 

 

 Joi, 21 ianuarie 2021                                                                                                                                 

Hotărâre în cauza C-308/19 Whiteland Import Export 

Concurență – Înțelegeri – Decizie a unei autorități naționale de 

concurență privind constatarea unei înțelegeri – Termenul de 

prescripție pentru aplicarea sancțiunilor 

Întrebarea principală din această cauză este dacă o reglementare 

națională (interpretată în sensul că ultimul act de întrerupere a 

prescripției în ceea ce privește aplicarea dreptului de către o 

autoritate națională de concurență este actul formal de deschidere 

a procedurii de investigare a unei practici anticoncurențiale, fără 

ca acțiunile ulterioare întreprinse în scopul investigării acesteia să 

intre în categoria actelor de întrerupere a prescripției) poate fi 

lăsată neaplicată de instanța națională pentru motivul că este 

contrară principiilor cooperării loiale și efectivității aplicării 

normelor de concurență. 

Documente de referință 

 

 Joi, 21 ianuarie 2021                                                                                                                        

 Hotărâre în cauza C-501/19 UCMR - ADA 

Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 

2006/112/CE – Operațiuni impozabile – Remunerații pentru 

difuzarea publică a operelor muzicale – Plata unei licențe 

neexclusive de către utilizatorii operelor 

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 24 

alineatul (1), a articolului 25 și a articolului 28 din Directiva 

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

adăugată. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Uniunea 

Compozitorilor și Muzicologilor din România – Asociația pentru 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-655/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-308/19
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Drepturi de Autor (denumită în continuare „UCMR – ADA”) și 

Asociația Culturală „Suflet de Român” (denumită în continuare 

„asociația culturală”), aflată în prezent în lichidare, cu privire la 

plata unei părți din remunerațiile datorate UCMR – ADA de 

asociația culturală pentru comunicarea publică, în special execuția 

publică, a unor opere muzicale în cadrul unui spectacol, majorate 

cu taxa pe valoarea adăugată (TVA). 

Se oferă astfel Curții ocazia de a preciza care sunt, din perspectiva 

Directivei TVA, obligațiile titularilor de drepturi de autor asupra 

operelor muzicale și cele ale organismelor de gestiune colectivă 

atunci când acestea percep remunerațiile datorate în schimbul 

acordării unor licențe neexclusive de utilizare a operelor în cauză, 

pe seama acestor titulari, iar aceștia din urmă le plătesc un 

comision pentru gestionarea colectivă a remunerațiilor lor. 

Documente de referință 

 

 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 

cerere de decizie preliminară adresată Curții de 

Bundesverwaltungsgericht (Curtea Administrativă Federală, 

Germania). 

Documente de referință 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-501/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-422/19
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

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

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 Miercuri, 20 ianuarie 2021  

 Hotărâre în cauza T-328/17 RENV Foundation for the 

Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named 

Halloumi / EUIPO - M. J. Dairies (BBQLOUMI)  

Marcă a Uniunii Europene – Marcă colectivă – Denumire geografică 

– Caracter distinctiv 

Încă din anul 2014 se află în desfășurare procedura de creare a 

unei denumiri de origine protejate care ar rezerva utilizarea 

denumirii „halloumi” pentru brânza provenită de la producători 

ciprioți, dar Comisia nu a încheiat‑o până în prezent.  

Totodată, Cipru și alte entități încearcă să împiedice utilizarea 

denumirii „halloumi” de către anumite întreprinderi. 

În speță, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese 

of Cyprus named Halloumi (Fundația pentru protejarea brânzei 

tradiționale cipriote cu denumirea „halloumi”, denumită în 

continuare „Foundation”) a înregistrat denumirea HALLOUMI ca 

marcă colectivă a Uniunii Europene pentru brânză.  

În temeiul acestei mărci, Foundation încearcă în prezent să 

împiedice o întreprindere bulgară să înregistreze, de asemenea, o 

marcă figurativă pentru brânză care conține cuvântul BBQLOUMI. 

Potrivit indicațiilor Foundation, alte proceduri având ca obiect 
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marca colectivă se află pe rolul Oficiului Uniunii Europene pentru 

Proprietate Intelectuală (EUIPO) și al Tribunalului, iar Curtea a 

pronunțat deja o hotărâre definitivă împotriva Foundation cu 

privire la un prim caz. 

Până în prezent, eforturile depuse de Foundation în cadrul 

prezentei proceduri nu au fost încununate de succes, întrucât 

EUIPO și Tribunalul consideră că denumirea HALLOUMI prezintă 

doar un caracter distinctiv redus, deoarece aceasta descrie brânza 

menționată. Din acest motiv, în cazul utilizării BBQLOUMI, în 

pofida unei anumite similitudini, nu există temeri că publicul 

relevant ar face o asociere cu producătorii reuniți în cadrul 

Foundation. 

Cu toate acestea, Foundation consideră că unei mărci colective 

trebuie să i se atribuie o protecție mai mare de care Tribunalul nu 

a ținut seama suficient. 

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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