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Den Europæiske Unions Tidende

Parter i hovedsagen
Sagsøgere: Asociación para la Calidad de los Forjados
(ASCAFOR) og Asociación de Importadores y Distribuidores
de Acero para la Construcción (ASIDAC)
Sagsøgte: 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) og Asociación
de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad
(ACERTEQ)

C 346/33

en fast ejendom til brug for sin virksomhed pålægges merværdi
afgift, skønt denne levering giver ret til øjeblikkeligt og fuldt
fradrag af den således opkrævede merværdiafgift?

(1) Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.5.1977 om harmonisering
af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles
merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado
de lo Mercantil Numero Uno de Alicante (Spanien) den
11. oktober 2010 — Celaya Emparanza y Galdos
Internacional S.A. mod Proyectos Integrales de
Balizamientos S.L.
(Sag C-488/10)

Præjudicielt spørgsmål
1) Kan det lægges til grund, at den udtømmende regulering i
bilag 19 til kongeligt dekret nr. 1247/08 af 18. juli
sammenholdt med artikel 81 med hensyn til opnåelse af
officiel anerkendelse af kvalitetsangivelser er overdreven,
ude af proportion med det ønskede formål og indebærer
en ubegrundet restriktion, som vanskeliggør anerkendelse
af certificeringernes ækvivalens og udgør en hindring eller
restriktion for markedsføringen af importerede varer i strid
med artikel 28 EF og 30 EF?

(2010/C 346/56)
Processprog: spansk
Den forelæggende ret
Juzgado de lo Mercantil

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A.
Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal
administratif de Rennes (Frankrig) den 11. oktober 2010
— L'Océane Immobilière SAS mod Direction de contrôle
fiscal Ouest
(Sag C-487/10)
(2010/C 346/55)
Processprog: fransk
Den forelæggende ret
Tribunal administratif de Rennes

Parter i hovedsagen
Sagsøger: L'Océane Immobilière SAS
Sagsøgt: Direction de contrôle fiscal Ouest

Sagsøgt: Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

Præjudicielle spørgsmål
1) Når der er anlagt sag om krænkelse af en tildelt eneret til et
registreret EF-design, omfatter retten til at forbyde tredje
mand at bruge dette EF-design i henhold til artikel 19,
stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 (1)af 12.
december 2001 om EF-design da enhver tredjemand, som
bruger et andet design, der ikke giver den informerede
bruger et andet helhedsindtryk, eller omfatter den derimod
ikke en tredjemand, der bruger et af denne senere registreret
EF-design, så længe dette ikke er erklæret ugyldigt?
2) Er svaret på det foregående spørgsmål uafhængigt af tredje
mandens hensigt, eller skal det besvares forskelligt alt
afhængig af dennes adfærd, og er det derfor afgørende,
om den pågældende tredjemand har ansøgt om og fået regi
streret det senere EF-design efter at have modtaget et uden
retligt krav fra indehaveren af et tidligere EF-design om at
ophøre med markedsføringen af et produkt på grund af
krænkelse af de rettigheder, der er afledt af [org. s. 10]
det tidligere design?

Præjudicielt spørgsmål
Tillader artikel 5 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj
1977 (1) en medlemsstat at opretholde eller indføre en bestem
melse, hvorefter en afgiftspligtig persons levering til sig selv af

(1) EFT 2002 L 3, s. 1.

