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a) o Estado-Membro requerido é igualmente parte no processo judicial que tem por objeto a restituição à massa
insolvente de montantes pagos na sequência de uma cobrança, ou
b) a intervenção do Estado-Membro requerido se limita à cobrança do crédito através da execução forçada e da inclusão
do crédito no âmbito do processo de insolvência, mas cabe ao Estado-Membro requerido a legitimidade passiva, no
quadro de uma ação de impugnação de uma insolvência, respeitante ao âmbito dos bens que integram a massa
insolvente?
2. Deve a diretiva ser interpretada no sentido de que os créditos de outro Estado-Membro são, nos termos de um pedido de
cobrança, cobrados através da utilização dos mesmos meios, mas de maneira a que os montantes assim cobrados
permaneçam separados e distintos dos bens do Estado requerido, ou deve ser interpretada no sentido de que esses
créditos são cobrados juntamente com os bens do Estado-Membro requerido, de maneira a confundirem-se com os bens
do Estado requerido. Por outras palavras: a diretiva pretende unicamente proibir um tratamento menos favorável dos
créditos de outro Estado-Membro?
3. É possível considerar que um litígio em matéria impugnação da insolvência é equiparável a um litígio relativo a medidas
de execução na aceção do artigo 14.o, n.o 2, e daí deduzir-se que, segundo a diretiva, o Estado-Membro requerido
também tem legitimidade passiva nesse litígio?
(1)

Diretiva 2010/24/UE do Conselho, de 16 de março de 2010, relativa à assistência mútua em matéria de cobrança de créditos
respeitantes a impostos, direitos e outras medidas (JO 2010, L 84, p. 1).
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Questão prejudicial
A interpretação do artigo 9.o da Diretiva 2013/33/EU (1) do Parlamento Europeu e do Conselho (JO 2013, L 180, p. 96),
em conjugação com os artigos 6.o e 47.o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, opõe-se a uma
regulamentação nacional que impede o Nejvyšší správní soud (Supremo Tribunal Administrativo) de fiscalizar as decisões
judiciais em matéria de detenção de um cidadão estrangeiro depois de ter sido libertado?
(1)

JO 2013, L 180, p. 96.
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Questões prejudiciais
1) Deve o artigo 4.o, n.o 1, alínea b), da Diretiva Marcas (1) ser interpretado no sentido de que o facto de um elemento da
marca ter sido expressamente excluído da proteção no momento do registo, ou seja, ter sido apresentada uma
«declaração de renúncia» no momento do registo, pode influenciar a apreciação global de todos os fatores relevantes que
deve ser realizada no contexto da apreciação do risco de confusão?
2) Se a resposta à primeira questão for afirmativa, pode a declaração de renúncia influenciar, nesse caso, a apreciação global
no sentido de que a autoridade competente tenha em conta o elemento em questão, mas lhe atribua uma importância
mais reduzida, de modo que esse elemento é considerado desprovido de caráter distintivo, não obstante possuir, de facto,
caráter distintivo e ser dominante na marca anterior?
3) Se a resposta à primeira questão for afirmativa e a resposta à segunda questão for negativa, pode a declaração de
renúncia influenciar, ainda assim, a apreciação global de qualquer outro modo?

(1)

Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Østre Landsret (Alemanha) em 22 de dezembro
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Questões prejudiciais
1) O artigo 45.o TFUE, tal como interpretado na sequência do Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de
8 de novembro de 2012 no processo C-461/11 (1), opõe-se a uma regra de competência judiciária como a
dinamarquesa, cujo objetivo é garantir que o tribunal que aprecia um processo envolvendo a exoneração de dívidas
conhece e pode ter em conta na sua avaliação a situação socioeconómica específica em que o/a devedor/a e a sua família
vivem e se deve presumir que continuarão a viver daí em diante e que a avaliação pode ser realizada segundo critérios
previamente determinados estabelecendo o que pode ser considerado um padrão de vida aceitavelmente modesto no
âmbito do acordo de exoneração de dívidas?
Se a resposta à primeira questão for que a restrição não se pode considerar justificada, o Tribunal de Justiça da União
Europeia é convidado a responder à seguinte questão:

