CS

18.12.2010

Úřední věstník Evropské unie

Účastníci původního řízení
Žalobci: Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR),
Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la
Construcción (ASIDAC)

Žalovaní: Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL,
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Espa
ñola de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo
General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la
Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construc
ción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón
Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de
Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de
Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad
(ACERTEQ)

ství 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 (1) členskému státu
zachovat v platnosti nebo zavést mechanismus, podle nějž
dodání nemovitosti sobě samému uskutečněné osobou
povinnou k dani pro potřeby jejího podniku podléhá dani z
přidané hodnoty, ačkoliv toto dodání zakládá právo na okam
žitý a plný odpočet takto vybrané daně z přidané hodnoty?

(1) Šestá směrnice Rady Evropských společenství 77/388/EHS ze dne
17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států
týkajících se daní z obratu — Společný systém daně z přidané
hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, s. 1)

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado
de lo Mercantil no 1 de Alicante (Španělsko) dne 11. října
2010 — Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A. v.
Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

Předběžná otázka
Lze mít za to, že podrobná právní úprava obsažená v příloze
19 královského nařízení 1247/08 ze dne 18. července 2008, ve
spojení s jeho článkem 81, která upravuje podmínky úředního
uznání certifikátů jakosti, je nadměrná, nepřiměřená sledova
nému cíli a znamená neodůvodněné omezení, jímž se ztěžuje
uznávání rovnocennosti certifikátů, a překážku či omezení
uvádění dovážených výrobků na trh odporující článkům 28 a
30 ES?

C 346/33

(Věc C-488/10)
(2010/C 346/56)
Jednací jazyk: španělština
Předkládající soud
Juzgado de lo Mercantil

Účastníci původního řízení
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal
administratif de Rennes (Francie) dne 11. října 2010 —
L'Océane Immobilière SAS v. Direction de contrôle fiscal
Ouest
(Věc C-487/10)
(2010/C 346/55)
Jednací jazyk: francouzština
Předkládající soud
Tribunal administratif de Rennes

Žalobce: Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A.
Žalovaný: Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

Předběžné otázky
1) Pokud jde o spor o porušení výlučného práva vyplývajícího
ze zápisu vzoru Společenství, vztahuje se právo zabránit
třetí osobě užívat tento vzor, které je stanoveno v čl. 19
odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince
2001 o (průmyslových) vzorech Společenství, na všechny
třetí osoby užívající jiný vzor, který na informovaného
uživatele nepůsobí odlišným celkovým dojmem, nebo se
naopak nevztahuje na třetí osobu, která užívá svůj později
zapsaný vzor Společenství, dokud nebude tento vzor
prohlášen neplatným?

Účastníci původního řízení
Žalobkyně: L'Océane Immobilière SAS

Žalovaný: Direction de contrôle fiscal Ouest

Předběžná otázka
Umožňuje článek 5 šesté směrnice Rady Evropských společen

2) Je odpověď na výše uvedenou otázku nezávislá na záměru
dané třetí osoby nebo se může lišit podle jejího jednání,
konkrétně podle toho, zda tato třetí osoba podala přihlášku
k zápisu pozdějšího vzoru Společenství a nechala provést
tento zápis až poté, co ji majitel staršího vzoru Společenství
mimosoudní cestou požádal, aby přestala uvádět na trh
výrobek porušující práva, která vyplývají z uvedeného star
šího vzoru?

