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Partes no processo principal
Recorrente: Mitnitsa Varna
Recorrida: «SAKSA» ООD
sendo interveniente: Okrazhna prokuratura — Varna

Dispositivo
A Nomenclatura Combinada que consta do Anexo I do Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho, de 23 de julho de 1987, relativo
à nomenclatura pautal e estatística e à pauta aduaneira comum, na sua versão resultante do Regulamento de Execução (UE) n.o 1101/
/2014 da Comissão, de 16 de outubro de 2014, deve ser interpretada no sentido de que um óleo mineral, como o que está em causa no
processo principal, não pode, em razão das suas características de destilação, ser classificado como gasóleo na subposição 2710 19 43
desta nomenclatura, mesmo quando esse óleo cumpre os requisitos previstos na norma harmonizada EN 590, na sua versão de setembro
de 2013, relativos ao gasóleo destinado a ser utilizado em climas árticos ou em condições de inverno rigoroso.
(1)

JO C 213, de 3.7.2017.

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polónia)
em 24 de novembro de 2017 — WB
(Processo C-658/17)
(2018/C 134/16)
Língua do processo: polaco
Órgão jurisdicional de reenvio
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Parte no processo principal
WB

Questões prejudiciais
1) Deve o artigo 46.o, n.o 3, alínea b), conjugado com o artigo 39.o, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 650/2012, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e
execução das decisões, e à aceitação e execução dos atos autênticos em matéria de sucessões e à criação de um
Certificado Sucessório Europeu (JO 2012, L 201, p. 107, conforme alterado) (1), ser interpretado no sentido de que é
admissível a emissão de uma certidão relativa a uma decisão em matéria de sucessões, cujo modelo se encontra no
Anexo 1 do Regulamento de Execução (UE) n.o 1329/2014 da Comissão, de 9 de dezembro de 2014, que estabelece os
formulários referidos no Regulamento [OMISSIS] (UE) n.o 650/2012 (2) (JO 2014, L 359, p. 30), também no que toca a
decisões que comprovam a qualidade de herdeiro, mas que não são (nem sequer em parte) executórias?
2) Deve o artigo 3.o, n.o 1, alínea g), do Regulamento [OMISSIS] n.o 650/2012, ser interpretado no sentido de que a
escritura de habilitação de herdeiros, lavrada por um notário mediante pedido de comum acordo de todas as partes no
processo, que tenha efeitos jurídicos de despacho judicial de sucessão transitado em julgado, tal como a habilitação de
herdeiros realizada por um notário polaco, constitui uma decisão na aceção desta disposição?
E em consequência,
deve o artigo 3.o, n.o 2, primeira frase, do Regulamento [OMISSIS] n.o 650/2012 ser interpretado no sentido de que o
notário que efetua este tipo de habilitação de herdeiros deve ser reconhecido como órgão jurisdicional na aceção da
disposição supracitada?
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3) Deve o artigo 3.o, n.o 2, segunda frase, do Regulamento [OMISSIS] n.o 650/2012 ser interpretado no sentido de que a
notificação efetuada pelo Estado-Membro ao abrigo do artigo 79.o do regulamento tem um caráter meramente
informativo, não constituindo uma condição para o reconhecimento dos profissionais do direito competentes em
matéria sucessória que exerçam funções jurisdicionais, na aceção do artigo 3.o, n.o 2, primeira frase, do regulamento, se
cumprirem as condições decorrentes da disposição acima referida?
4) Em caso de resposta negativa às questões 1, 2 e 3:
Deve o artigo 3.o, n.o 1, alínea i), do Regulamento [OMISSIS] (n.o 650/2012 ser interpretado no sentido de que o
reconhecimento do instrumento processual nacional que comprova a qualidade de herdeiro, como a habilitação de
herdeiros polaca, como decisão na aceção do artigo 3.o, n.o 1, alínea g), do Regulamento [OMISSIS] n.o 650/2012, exclui
o seu reconhecimento como ato autêntico?
5) Em caso de resposta afirmativa à questão 4:
Deve o artigo 3.o, n.o 1, alínea i), do Regulamento [OMISSIS] n.o 650/2012 ser interpretado no sentido de que a
habilitação de herdeiros realizada por um notário mediante pedido de comum acordo de todas as partes no processo,
como seja a habilitação de herdeiros efetuada por um notário polaco, constitui um ato autêntico na aceção da referida
disposição?
(1)
(2)

JO 2012, L 201, p. 107.
Regulamento de Execução (UE) n.o o 1329/2014 da Comissão, de 9 de dezembro de 2014, que estabelece os formulários referidos no
Regulamento (UE) n.o o 650/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e
execução das decisões, e à aceitação e execução dos atos autênticos em matéria de sucessões e à criação de um Certificado Sucessório
Europeu (JO 2014, L 359, p. 30).

Recurso interposto em 13 de dezembro de 2017 por Toni Klement do acórdão proferido pelo
Tribunal Geral (Sexta Secção) em 10 de outubro de 2017 no processo T-211/14 RENV, Toni Klement /
Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)
(Processo C-698/17 P)
(2018/C 134/17)
Língua do processo: alemão
Partes
Recorrente: Toni Klement (representante: J. Weiser, Rechtsanwalt)
Outra parte no processo: Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)

Pedidos do recorrente
O recorrente pede que o Tribunal de Justiça se digne,
1. anular o acórdão do Tribunal Geral de 10 de outubro de 2017 no processo T-211/14 RENV; e
2. condenar o recorrido nas despesas.

Fundamentos e principais argumentos
O recorrente invoca, no essencial, três fundamentos de recurso.
Como primeiro fundamento, o recorrente invoca a fundamentação insuficiente no que diz respeito à apreciação do caráter
distintivo da marca tridimensional impugnada. O acórdão recorrido não fundamenta como é que a marca tridimensional
impugnada tem um caráter distintivo particularmente elevado, apesar do seu formato ser determinado por razões
meramente técnicas.

