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Dispozitivul
Articolul 1 din Decizia 2004/817/CE a Consiliului din 19 noiembrie 2004 de autorizare a Germaniei să aplice o măsură de derogare
de la articolul 17 din A șasea directivă 77/388/CEE privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra
de afaceri trebuie interpretat în sensul că nu se aplică într-o situație în care o întreprindere exploatează bunuri sau servicii în proporție
mai mare de 90 % pentru activități neeconomice, care nu intră în domeniul de aplicare al taxei pe valoarea adăugată.
(1)

JO C 363, 3.11.2015.

Hotărârea Curții (Camera a opta) din 22 septembrie 2016 – Pensa Pharma, SA/Oficiul Uniunii
Europene pentru Proprietate Intelectuală, Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S
(Cauza C-442/15 P) (1)
(Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Marca verbală PENSA PHARMA — Marca figurativă pensa —
Cereri de declarare a nulității formulate de titularii mărcilor verbale pentasa — Declararea nulității —
Procedură în fața EUIPO — Modificarea obiectului litigiului — Motiv nou în fața Tribunalului)
(2016/C 419/28)
Limba de procedură: engleza
Părțile
Recurentă: Pensa Pharma, SA (reprezentanți: R. Kunze și G. Würtenberger, Rechtsanwälte)
Celelalte părți din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: J. Crespo Carrillo, agent),
Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (reprezentanți: I. Fowler, solicitor, și D. Slopek, Rechtsanwalt)

Dispozitivul
1) Respinge recursul.
2) Obligă Pensa Pharma SA la plata cheltuielilor de judecată.

(1)

JO C 414, 14.12.2015.

Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 21 septembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de
Finanzgericht Baden-Württemberg – Germania) – Peter Radgen, Lilian Radgen/Finanzamt Ettlingen
(Cauza C-478/15) (1)
(Trimitere preliminară — Fiscalitate — Acord între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia,
pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor — Egalitate
de tratament — Impozit pe venit — Scutire a veniturilor provenite din desfășurarea cu titlu accesoriu a
unei activități didactice în serviciul unei persoane juridice de drept public care are sediul într-un stat
membru al Uniunii Europene sau într-un stat căruia i se aplică Acordul privind Spațiul Economic
European din 2 mai 1992 — Legislație a unui stat membru care exclude de la această scutire venituri
provenite dintr-o astfel de activitate desfășurată în serviciul unei persoane juridice de drept public care are
sediul în Elveția)
(2016/C 419/29)
Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere
Finanzgericht Baden-Württemberg
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Părțile din procedura principală
Reclamanți: Peter Radgen, Lilian Radgen

Pârâtă: Finanzamt Ettlingen

Dispozitivul
Dispozițiile Acordului dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă
parte, privind libera circulație a persoanelor, semnat la Luxemburg la 21 iunie 1999, referitoare la egalitatea de tratament a lucrătorilor
salariați trebuie să fie interpretate în sensul că se opun unei legislații a unui stat membru precum cea în discuție în litigiul principal, care
nu îi acordă unui resortisant rezident supus în mod nelimitat la plata impozitului pe venit care și-a exercitat dreptul de liberă circulație
pentru a desfășura cu titlu accesoriu o activitate didactică salarizată în serviciul unei persoane juridice de drept public cu sediul în Elveția
scutirea de impozit aferentă venitului provenit din această activitate salarizată, deși o astfel de scutire ar fi fost acordată dacă activitatea
menționată s-ar fi desfășurat în serviciul unei persoane juridice de drept public cu sediul în acest stat membru, în alt stat membru al
Uniunii Europene sau în alt stat căruia i se aplică Acordul privind Spațiul Economic European din 2 mai 1992.
(1)

JO C 16, 18.1.2016.

Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 14 septembrie 2016 – Ori Martin SA (C-490/15 P), Siderurgica
Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P)/Comisia Europeană
(Cauzele conexate C-490/15 P și C-505/15 P) (1)
[Recurs — Concurență — Înțelegeri — Piața europeană a oțelului pentru precomprimare — Amenzi —
Calcularea cuantumului amenzilor — Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Articolul 23 alineatul (2) —
Prezumția exercitării efective a unei influențe decisive de către societatea-mamă asupra filialei —
Orientările din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor — Principiul neretroactivității — Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 47 — Dreptul la o cale de atac efectivă într-un
termen rezonabil — Carta drepturilor fundamentale — Articolul 41 — Dreptul la soluționarea cauzelor
într-un termen rezonabil]
(2016/C 419/30)
Limba de procedură: italiana
Părțile
Recurente: Ori Martin SA (C-490/15 P), Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P) (reprezentanți: G. Belotti și P.
Ziotti, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană (reprezentanți: V. Bottka, G. Conte și P. Rossi, agenți)

Dispozitivul
1) Respinge recursurile în cauzele C-490/15 P și C-505/15 P.

2) Obligă Ori Martin SA la plata cheltuielilor de judecată în cauza C-490/15 P.

