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Appellanten har nedlagt følgende påstande
— Domskonklusionens punkt 2, hvorved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) blev
frifundet, ophæves.

— Sagen hjemvises til Retten med henblik på en fornyet prøvelse på grundlag af gældende ret.

— Indstævnte tilpligtes at betale de omkostninger, der er afholdt i sagen for Retten og for Domstolen.

Anbringender og væsentligste argumenter
Appellanten har gjort et enkelt anbringende gældende, nemlig tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), EFvaremærkeforordningen (1). Appellanten har nærmere bestemt anført, at Retten fejlagtigt begrænsede betingelserne for,
hvornår risiko for forveksling kan opstå mellem en »familie« af varemærker og et senere varemærke. Subsidiært har
appellanten anført, at Retten ikke foretog en helhedsvurdering af risikoen for forveksling, der tog hensyn til alle relevante
faktorer.
(1)

Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Económico Administrativo Central de
Madrid (Spanien) den 5. juni 2014 — Banco de Santander S.A.
(Sag C-274/14)
(2014/C 303/19)
Processprog: spansk
Den forelæggende ret
Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Banco de Santander S.A.

Præjudicielle spørgsmål
1) Skal artikel 1, stk. 2, i Kommissionens beslutning 2011/5/EF (1) af 28. oktober 2009 om skattemæssig afskrivning af
finansiel goodwill i forbindelse med erhvervelse af kapitalandele i udenlandske virksomheder C 45/07 fortolkes således,
at den deri anerkendte berettigede forventning i den deri fastsatte form også finder anvendelse på muligheden for
skattemæssige afskrivning af finansiel goodwill i henhold til artikel 12, stk. 5, i TRLIS, i forbindelse med indirekte
erhvervelse af kapitalandele i udenlandske virksomheder gennemført ved en direkte erhvervelse af et udenlandsk
holdingselskab?
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2) Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende spørges, om afgørelse K(2013) 4399 endelig af 17. juli 2013 i sagen
vedrørende statsstøtte nr. SA.35550 (13/C) (ex 13/NN, ex 12/CP) — skattemæssig afskrivning af finansiel goodwill i
forbindelse med erhvervelse af kapitalandele i udenlandske virksomheder, hvorved Kommissionen besluttede at indlede
proceduren fastsat i artikel 108, stk. 2, TEUF, som følge af en tilsidesættelse af både artikel 108 TEUF og Rådets
forordning (EF) nr. 659/1999 (2) af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93
(nu artikel 108 TEUF), er ugyldig?«
(1)
(2)

EUT 2011 L 7, s. 48.
EFT L 83, s. 1.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 5. juni
2014 — Gmina Wrocław mod Minister Finansów
(Sag C-276/14)
(2014/C 303/20)
Processprog: polsk
Den forelæggende ret
Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Gmina Wrocław
Sagsøgt: Minister Finansów

Præjudicielt spørgsmål
Kan en organisatorisk enhed under en kommune (der er en lokal myndighed i Polen) i lyset af artikel 4, stk. 2, jf. artikel 5,
stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, anses for momspligtig, hvis den udøver andre former for virksomhed end
dem, der påhviler den i dens egenskab af offentlig myndighed som omhandlet i artikel 13 i Rådets direktiv 2006/112/EF af
28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), selv om den ikke opfylder betingelsen om selvstændighed
(uafhængighed) i henhold til dette direktivs artikel 9, stk. 1?
(1)

EUT L 347, s. 1.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 5. juni
2014 — PPUH Stehcemp Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek sp. j. mod Dyrektor
Izby Skarbowej w Lodzi
(Sag C-277/14)
(2014/C 303/21)
Processprog: polsk
Den forelæggende ret
Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i hovedsagen
Sagsøger: PPUH Stehcemp Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek sp. j.
Sagsøgt: Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi

