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3. Παράλειψη αξιολογήσεως του προηγούμενου σήματος ΕΕ 3971561 της αναιρεσείουσας
Η αναιρεσείουσα διατείνεται, επίσης, ότι το EUIPO και το Γενικό Δικαστήριο όφειλαν να εξετάσουν τους λόγους (και επομένως
να θεωρήσουν τις αποφάσεις αυτές όχι ως δεσμευτικά προηγούμενα, αλλά ως σήματα παραχωρηθέντα με βάση την
προβαλλόμενη νομική αναγνώριση της δυνατότητας καταχωρίσεώς τους), οι οποίοι οδήγησαν στην παραχώρηση του κοινοτικού
σήματος αριθ. 003971561, που επίσης ανήκει στην αναιρεσείουσα, για τα ίδια προϊόντα και το οποίο έχει ως αντικείμενο ένα
σημείο πολύ παρόμοιο με το σημείο που απορρίφθηκε.
4. Παράλειψη αξιολογήσεως άλλων σημάτων καταχωρισμένων ως «συνδυασμός χρωμάτων»
Στα προηγούμενα στάδια της παρούσας δίκης, έγινε αναφορά επίσης στα κοινοτικά σήματα που αντιπροσωπεύουν
προηγούμενα, απολύτως σημαντικά σε σχέση με την υπό εξέταση υπόθεση.
Είναι, συνεπώς, μη εύλογη, αν όχι εντελώς αναιτιολόγητη, η άρνηση καταχωρίσεως του επίμαχου σήματος, και η πτυχή αυτή
συνιστά πλάνη περί το δίκαιο, εφόσον τα προηγούμενα δεν αξιολογούνται ως δεσμευτικές αποφάσεις, αλλά ως έκφραση αρχών
δικαίου που κατ’ επανάληψη έχουν υποστηρίξει το EUIPO και το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Προσφεύγουσα: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
Καθού: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Προδικαστικό ερώτημα
Αντίκειται στο άρθρο 168, στοιχείο α', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το
κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (1), και στην αρχή της ουδετερότητας του ΦΠΑ εθνική πρακτική σύμφωνα με την οποία
χορηγείται πλήρες δικαίωμα εκπτώσεως του ΦΠΑ που αφορά την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών χρησιμοποιούμενων τόσο για
πράξεις του υποκείμενου στο φόρο που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ (φορολογητέες και απαλλασσόμενες από φόρο),
όσο και πράξεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, και μάλιστα με δεδομένο ότι στην εθνική νομοθεσία δεν
καθορίζονται μέθοδοι και κριτήρια κατανομής του ΦΠΑ εισροών μεταξύ των προαναφερόμενων ειδών πράξεων;
(1)

ΕΕ 2006, L 347, σ. 1.
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