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Partes no processo principal
Recorrente: Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCA
FOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero
para la Construcción (ASIDAC)
Recorridos: 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 Cons
trucción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción,
Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Pre
parado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fa
bricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de
Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad
(ACERTEQ)

Questão prejudicial
1. Pode entender-se que a regulamentação exaustiva constante
do Anexo 19 do Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julho,
em conjugação com o artigo 81.o, com vista à obtenção do
reconhecimento oficial das marcas de qualidade, é excessiva,
desproporcionada relativamente à finalidade prosseguida e
implica uma limitação injustificada que dificulta o reconhe
cimento da equivalência dos certificados e um obstáculo ou
restrição à comercialização dos produtos importados con
trária aos artigos 28.o e 30.o CE?
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vigor ou instaurar um dispositivo que sujeita ao imposto sobre
o valor acrescentado a afectação a uso próprio de um imóvel,
efectuada por um sujeito passivo para as necessidades da sua
empresa, quando essa afectação confere um direito à dedução
imediata e total do imposto sobre o valor acrescentado assim
cobrado?

(1) 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 Juzgado de
lo Mercantil n.o 1 de Alicante (Espanha) em 11 de Outubro
de 2010 — Celaya Emparanza y Galdos Internacional
S.A./Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.
(Processo C-488/10)
(2010/C 346/56)
Língua do processo: espanhol
Órgão jurisdicional de reenvio
Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Alicante
Partes no processo principal

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo tribunal
administratif de Rennes (França) em 11 de Outubro de
2010 — L’Océane Immobilière SAS/Direction de contrôle
fiscal Ouest
(Processo C-487/10)
(2010/C 346/55)
Língua do processo: francês
Órgão jurisdicional de reenvio
Tribunal administratif de Rennes

Partes no processo principal
Recorrente: L’Océane Immobilière SAS
Recorrida: Direction de contrôle fiscal Ouest

Questão prejudicial
O artigo 5.o da Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17
de Maio de 1977 (1), permite a um Estado-Membro manter em

Recorrente: Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A.
Recorrida: Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.
Questões prejudiciais
1. Num litígio por violação do direito exclusivo concedido por
um modelo comunitário registado, o direito de proibir a
respectiva utilização por terceiros, previsto no artigo 19.o,
n.o 1 do Regulamento (CE) n.o 6/2002 (1) do Conselho, de
12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou mode
los comunitários, abrange qualquer terceiro que utilize outro
modelo que não produza nos utilizadores informados uma
impressão global diferente ou, pelo contrário, exclui o ter
ceiro que usa um modelo comunitário posterior registado a
seu favor enquanto este não for declarado nulo?
2. A resposta à questão anterior não depende da intenção do
terceiro ou varia consoante o seu comportamento, sendo
determinante que esse terceiro tenha requerido e registado
o modelo comunitário posterior após ter recebido o pedido
extrajudicial do titular do modelo comunitário anterior para
pôr termo à comercialização de um produto por violação
dos direitos decorrentes desse modelo anterior?

(1) JO 2002, L 3, p. 1.

