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Pääasian asianosaiset
Kantajat: Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR)
ja Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la
Construcción (ASIDAC)
Vastaajat: Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL,
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Espa
ñola de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo Gene
ral de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técni
cos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Const
rucción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción,
Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Pre
parado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fab
ricantes de Cemento de España (OFICEMEN) ja Asociación de
Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad
(ACERTEQ)

C 346/33

sesta, joka on osoitettu verovelvollisen yrityksen tarpeisiin, kan
netaan arvonlisäveroa, vaikka kyseinen luovutus avaa oikeuden
näin kannetun veron välittömään ja täysimääräiseen vähennyk
seen?

(1) Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta
– yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymis
peruste – 17.5.1977 annettu kuudes neuvoston direktiivi
77/388/ETY (EYVL 145, s. 1).

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil no 1
de Alicante (Espanja) on esittänyt 11.10.2010 — Celaya
Emparanza y Galdos Internacional S.A. v. Proyectos
Integrales de Balizamientos S.L.
(Asia C-488/10)

Ennakkoratkaisukysymys
Voidaanko katsoa, että 18.7.2008 annetun asetuksen (Real Dec
reto) 1247/08 liitteeseen 19 — luettuna yhdessä 81 §:n kanssa
— sisältyvät laatumerkintöjä koskevan virallisen tunnustamisen
saamisesta annetut tyhjentävät säännökset ovat ylimitoitettuja ja
suhteettomia tavoiteltuun päämäärään nähden ja merkitsevät
todistusten vastaavuuden tunnustamista vaikeuttavaa perustee
tonta rajoitusta ja EY 28 ja EY 30 artiklassa kiellettyä tuontita
varoiden markkinoille saattamisen estettä tai rajoitusta?

(2010/C 346/56)
Oikeudenkäyntikieli: espanja
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin
Juzgado de lo Mercantil
Pääasian asianosaiset
Kantaja: Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A.
Vastaaja: Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de
Rennes (Ranska) on esittänyt 11.10.2010 — L’Océane
Immobilière SAS v. Direction de contrôle fiscal Ouest
(Asia C-487/10)
(2010/C 346/55)
Oikeudenkäyntikieli: ranska
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin
Tribunal administratif de Rennes

Pääasian asianosaiset
Valittaja: L’Océane Immobilière SAS
Vastapuoli: Direction de contrôle fiscal Ouest

Ennakkoratkaisukysymykset
Annetaanko jäsenvaltiolle 17.5.1977 annetun kuudennen neu
voston direktiivin 77/388/ETY (1) 5 artiklassa oikeus pitää voi
massa tai ottaa käyttöön lainsäädäntöä, jonka mukaan verovel
vollisen itselleen suorittamasta sellaisen rakennuksen luovutuk

Ennakkoratkaisukysymykset
1) Onko rekisteröidyn yhteisömallin tuottaman yksinoikeuden
loukkaamista koskevassa asiassa katsottava, että oikeus kiel
tää mallin käyttö kolmansilta osapuolilta, mistä säädetään
yhteisömallista 12.12.2001 annetun asetuksen (EY) N:o
6/2002 (1) 19 artiklan 1 kohdassa, ulottuu kehen tahansa
kolmanteen, joka käyttää toista mallia, josta asiantunteva
käyttäjä ei saa erilaista kokonaisvaikutelmaa kuin ensin mai
nitusta mallista, vai onko päinvastoin katsottava, että tämän
oikeuden ulkopuolelle jää sellainen kolmas, joka käyttää ni
miinsä myöhemmin rekisteröityä yhteisömallia, jos tätä mal
lia ei ole todettu mitättömäksi?
2) Onko edelliseen kysymykseen annettavan vastauksen kan
nalta merkityksettömänä pidettävä kolmannen osapuolen
tarkoitusperiä vai riippuuko vastaus kolmannen osapuolen
menettelystä siten, että ratkaisevana on pidettävä sitä, että
kolmas on hakenut yhteisömallin rekisteröintiä ja saanut sen
rekisteröidyksi vasta sen jälkeen, kun aiemman yhteisömallin
haltija on varsinaisiin lainkäyttöelimiin turvautumatta vaa
tinut sitä lopettamaan tuotteen myynnin tällaisen aiemmin
rekisteröidyn mallioikeuden loukkaamisen vuoksi?

(1) EYVL L 3, s. 1.

