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Partes no processo principal
Demandante: Patent-och registreringsverket
Demandado: Mats Hansson

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
de 2017 — A
(Processo C-716/17)
(2018/C 083/20)
Língua do processo: dinamarquês
Órgão jurisdicional de reenvio
Østre Landsret

Partes no processo principal
Requerente: A

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:
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2) Deve o artigo 45.o TFUE ser interpretado no sentido de que tem igualmente efeito direto entre particulares numa
situação como a do processo principal, com a consequência de os credores privados terem de aceitar reduções ou a
perda total de montantes que lhes são devidos por um devedor que se tenha mudado para outro país?
(1)

Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 8 de novembro de 2012, ECLI:EU:C:2012:704.

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Korkein oikeus (Finlândia) em 22 de dezembro
de 2017 — Vantaan kaupunki / Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy
(Processo C-724/17)
(2018/C 083/21)
Língua do processo: finlandês
Órgão jurisdicional de reenvio
Korkein oikeus

Partes no processo principal
Recorrente: Vantaan kaupunki
Recorridas: Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

Questões prejudiciais
1) A pessoa responsável pela reparação dos danos causados por um comportamento contrário ao artigo 101.o do TFUE é
determinada através da aplicação direta deste artigo ou à luz das regras nacionais?
2) No caso de os responsáveis pela reparação dos danos serem determinados diretamente com base no artigo 101.o do
TFUE: respondem pelos danos aqueles que são abrangidos pelo conceito de «empresa» previsto nessa disposição? Para
determinar os sujeitos obrigados a pagar uma indemnização, aplicam se os mesmos princípios que o Tribunal de Justiça
aplicou em processos em matéria de coimas para determinar os responsáveis e segundo os quais a responsabilidade pode
ser baseada, em especial, no facto de pertencerem à mesma entidade económica ou na continuidade económica?
3) No caso de os responsáveis pela reparação dos danos serem determinados à luz das regras nacionais: viola o requisito da
efetividade consagrado no direito da União uma regulamentação nacional nos termos da qual uma sociedade que, após
ter adquirido todas as ações de uma sociedade envolvida num cartel proibido pelo artigo 101.o do TFUE, dissolve esta
última sociedade e prossegue as suas atividades, não responde pelos danos causados pelo comportamento restritivo da
concorrência por parte da sociedade dissolvida, apesar de a obtenção de uma indemnização por parte da sociedade
dissolvida ser praticamente impossível ou excessivamente difícil? O requisito da efetividade opõe-se a uma interpretação
do direito interno de um Estado-Membro que subordina a responsabilidade pelo dano à condição de a referida
restruturação da empresa ter ocorrido de forma ilegal ou artificial para contornar a obrigação de reparação dos danos
causados pelas infrações ao direito da concorrência, ou de outra forma desleal ou, pelo menos, que a sociedade, no
momento da reestruturação, tivesse ou devesse ter conhecimento da infração ao direito da concorrência?

Ação intentada em 22 de dezembro de 2017 — Comissão Europeia/República Helénica
(Processo C-729/17)
(2018/C 083/22)
Língua do processo: grego
Partes
Demandante: Comissão Europeia (representantes: E. Tserepa-Lacombe, H. Støvlbæk)
Demandada: República Helénica

