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Outra parte no processo: Instituto de Harmonização do Mercado
Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), Medion AG

Pedidos da recorrente
— Anular o acórdão do Tribunal Geral de 20 de Janeiro de
2010 (processo T-460/07);

— Condenar o IHMI nas despesas.

Fundamentos e principais argumentos
A recorrente pede a anulação do acórdão do Tribunal Geral
(Oitava Secção), de 20 de Janeiro de 2010, no processo
T-460/07, com fundamento em que o Tribunal Geral decidiu
erradamente que existia risco de confusão entre as marcas «LIFE»
e «LIFE BLOG», tendo aplicado incorrectamente o artigo 8.o,
n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94 (1). Por conseguinte,
violou o direito da União.

Com efeito, em relação à semelhança entre as marcas, o Tribu
nal Geral declarou que a comparação teria por objecto as mar
cas «LIFE» e «LIFE BLOG». No entanto, ao proceder a esta com
paração, entrou em contradição com aquela declaração, pois só
considerou a palavra «LIFE» da marca unitária «LIFE BLOG».

3.7.2010

Partes no processo principal
Recorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Recorrida: Administración General del Estado

Questões prejudiciais
Os artigos 63.o e 65.o do Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia devem ser interpretados no sentido de que se
opõem a uma regulamentação nacional (adoptada unilateral
mente ou por força de uma convenção bilateral destinada a
evitar a dupla tributação internacional) que, relativamente ao
imposto sobre as sociedades e no respeito das normas destina
das a evitar essa dupla tributação, proíbe a dedução do imposto
devido noutros Estados-Membros da União Europeia por rendi
mentos sujeitos ao referido imposto e auferidos no território
destes quando, apesar da tributação, o respectivo montante não
seja pago em razão de isenção, bonificação ou de qualquer
outro benefício fiscal?

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.o 12 de Sevilla (Espanha)
em 7 de Abril de 2010 — Francisco Javier Rosado
Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía
(Processo C-177/10)

A este respeito, o Tribunal examinou incorrectamente quais os
consumidores que pertencem ao público relevante e o modo
como os consumidores percepcionam as marcas, tendo, por
conseguinte, violado princípios reconhecidos da jurisprudência
do Tribunal de Justiça.

(2010/C 179/27)
Língua do processo: espanhol
Órgão jurisdicional de reenvio
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 12 de Sevilla

(1) Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de
1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).

Partes no processo principal
Recorrente: Francisco Javier Rosado Santana

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Tribunal
Supremo (Espanha) em 2 de Abril de 2010 — Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Administración General
del Estado
(Processo C-157/10)
(2010/C 179/26)
Língua do processo: espanhol
Órgão jurisdicional de reenvio
Tribunal Supremo

Recorrida: Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía.

Questões prejudiciais
1. Deve a [Directiva 1999/70/CE (1) do Conselho, de 28 de
Junho de 1999, respeitante ao acordo-quadro CES, UNICE
e CEEP relativo a contratos de trabalho a termo] deve ser
interpretada no sentido de que, no caso de o Tribunal Cons
titucional de um Estado–Membro da União ter decidido que
a criação de direitos diferenciados para os funcionários in
terinos e de carreira desse Estado pode não ser contrária à
sua Constituição, isso implica necessariamente uma exclusão
da aplicabilidade da referida norma comunitária no âmbito
da respectiva Função Pública?
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2. Deve a referida directiva ser interpretada no sentido de que
se opõe a que um órgão jurisdicional nacional faça uma
interpretação dos princípios da igualdade de tratamento e
da não discriminação de forma a excluir genericamente do
seu âmbito a equiparação entre funcionários interinos e de
carreira?
3. Deve o [artigo 4.o da directiva] ser interpretado no sentido
de que se opõe a que os serviços prestados no âmbito de
um contrato de trabalho a termo não sejam tomados em
consideração para efeitos de antiguidade quando a pessoa
em causa adquira o estatuto de permanente, concretamente
no que respeita à retribuição, classificação ou progressão na
carreira?
4. Impõe o referido artigo uma interpretação da lei nacional
que, no cálculo do tempo de serviço dos funcionários pú
blicos, não exclua o serviço prestado ao abrigo de um vín
culo temporário?
5. Deve o referido artigo ser interpretado no sentido de que,
não obstante o regulamento de um concurso público ter
sido publicado e não ter sido impugnado pelo interessado,
o juiz nacional é obrigado a fiscalizar a respectiva confor
midade com a regulamentação comunitária, não aplicando
esse regulamento ou a legislação nacional em que se funda
mente em tudo o que vá contra o disposto naquele artigo?
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geral, alheia à sua vontade, cessou essa actividade, requalificou o
seu património em património privado, dividiu o (em lotes para
a construção de habitações de férias) e iniciou a sua venda, está
sujeita a IVA na acepção do artigo 9.o, n.o 1, da Directiva
2006/112/CE (1) e do artigo 4.o, n.os 1 e 2, da Sexta Directiva
77/388/CEE (2), a título do exercício de uma actividade comer
cial?

(1) Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de Novembro de 2006,
relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado
(JO L 347, p. 1).
(2) Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1977,
relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respei
tantes aos impostos sobre o volume de negócios — Sistema comum
do imposto sobre o valor acrescentado: matéria colectável uniforme
(JO L 145, p. 1; EE 09 F1 p. 54)

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Naczelny
Sąd Administracyjny (República da Polónia) em 9 de
Abril de 2010 — Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć/
Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie
(Processo C-181/10)
(2010/C 179/29)

(1) JO L 175, p. 43.

Língua do processo: polaco
Órgão jurisdicional de reenvio

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Naczelny
Sąd Administracyjny (República da Polónia) em 9 de
Abril de 2010 — Jarosław Słaby/Ministrowi Finansów
(Processo C-180/10)

Naczelny Sąd Administracyjny

Partes no processo principal
Recorrente: Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć

(2010/C 179/28)
Língua do processo: polaco

Recorrido: Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie

Órgão jurisdicional de reenvio
Naczelny Sąd Administracyjny

Partes no processo principal
Recorrente: Jarosław Słaby
Recorrido: Ministrowi Finansów

Questões prejudiciais
Uma pessoa singular que exerceu uma actividade agrícola num
terreno e que, devido a uma alteração do plano de urbanismo

Questões prejudiciais
1. O artigo 16.o da Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28
de Novembro de 2006, relativa ao sistema comum do im
posto sobre o valor acrescentado (1), que equipara a afecta
ção de activos de uma empresa ao uso privado do sujeito
passivo ou a fins alheios à empresa à entrega de bens efec
tuada a título oneroso, quando esses activos tenham confe
rido direito à dedução total ou parcial do IVA, aplica-se ao
agricultor sujeito ao regime forfetário, na acepção do artigo
295.o, n.o 1, ponto 3, dessa directiva, que vende lotes de
terreno utilizados para a sua actividade agrícola, destinados,
segundo o plano de urbanismo geral do município, à cons
trução para habitação e serviços, mas que foram adquiridos
como terrenos agrícolas (sem IVA)?

