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Recurso interposto em 19 de novembro de 2015 por L'Oréal SA do acórdão proferido pelo Tribunal
Geral (Sétima Secção) em 23 de setembro de 2015 no processo T-426/13, L'Oréal/EUIPO
(Processo C-611/15 P)
(2016/C 314/11)
Língua do processo: espanhol
Partes
Recorrente: L'Oréal SA (representantes: H. Granado Carpenter e L. Polo Carreño, advogadas)
Outras partes no processo: Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) e Cosmética Cabinas, S.L.
Por despacho proferido em 16 de junho de 2016, o Tribunal de Justiça (Nona Secção) negou provimento ao recurso e
condenou a L'Oréal SA no pagamento das suas próprias despesas.

Recurso interposto em 1 de dezembro de 2015 por Gat Microencapsulation GmbH (anteriormente
Gat Microencapsulation AG) do acórdão proferido pelo Tribunal Geral (Sexta Secção) em
30 de setembro de 2015 no processo T-720/13, Gat Microencapsulation/EUIPO
(Processo C-639/15 P)
(2016/C 314/12)
Língua do processo: inglês
Partes
Recorrente: Gat Microencapsulation GmbH (anteriormente Gat Microencapsulation AG) (representantes: S. Soler Lerma,
agente, e M. C. March Cabrelles, advogada)
Outra parte no processo: Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)
Por despacho de 26 de maio de 2016, o Tribunal de Justiça (Oitava Secção) declarou o recurso inadmissível.

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Itália) em 17 de maio de 2016 — Comune di Balzola e o./Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni
(Processo C-275/16)
(2016/C 314/13)
Língua do processo: italiano
Órgão jurisdicional de reenvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes no processo principal
Recorrentes: Comune di Balzola, Comune di Borgo San Martino, Comune di Camino, Comune di Cereseto, Comune di
Cerrina, Comune di Frassineto Po, Comune di Gabiano, Comune di Limone Piemonte, Comune di Mombello Monferrato,
Comune di Morano Sul Po, Comune di Odalengo Piccolo, Comune di Pietraporzio, Comune di Piovà Massaia, Comune di
Pontestura, Comune di Ponzano, Comune di Sala Monferrato, Comune di Serralunga di Crea, Comune di Solonghello,
Comune di Villamiroglio, Comune di Montemagno, Comune di Scurzolengo, Comune di Alfiano Natta, Comune di
Moncalvo, Comune di Cerro Tanaro, Comune di Tonco, Comune di Castagnole Monferrato, Comune di Casorzo, Comune
di Calliano, Comune di Robella, Comune di Grana, Comune di Rocchetta Tanaro, Comune di Odalengo Grande, Comune di
Coniolo, Comune di Ozzano Monferrato, Comune di Demonte, Comune di Entracque, Comune di Sambuco, Comune di
Roccasparvera, Comune di Argentera, Comune di Gaiola, Comune di Valdieri, Anci Piemonte
Recorrida: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
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Questão prejudicial
«A Diretiva 1997/67/CE (1), corretamente interpretada, opõe-se ao artigo 3.o, n.o 7 do Decreto-legislativo n.o 261/99 e ao
artigo l.o, n.o 276, da Lei n.o 194/14, nas seguintes circunstâncias:
a) a Diretiva 97/67/CE, conforme alterada e completada posteriormente, relativa às regras comuns para o desenvolvimento
do mercado interno dos serviços postais comunitários e a melhoria da qualidade de serviço, impõe aos Estados-Membros a obrigação de assegurarem a prestação do serviço postal universal, e, nesse âmbito, prevê que a recolha dos
envios postais e a sua distribuição no domicílio do destinatário devem ser garantidas “pelo menos cinco dias por
semana”;
b) a mesma diretiva permite que as autoridades reguladoras nacionais estabeleçam derrogações apenas em “circunstâncias
ou condições geográficas excecionais”;
c) a legislação nacional italiana (artigo 3.o, n.o 7, do Decreto-legislativo n.o 261/99 e artigo 1.o, n.o 276, da Lei n.o 190/
/2014, de 23 de dezembro de 2014, denominada Lei de estabilidade 2015 (“Legge di stabilità 2015”) impõe, pelo
contrário, à autoridade reguladora nacional que conceda a referida derrogação, durante um determinado prazo, sempre
que o gestor do serviço o solicite invocando a “existência de situações especiais de natureza infraestrutural ou geográfica
especiais em zonas territoriais com uma densidade populacional inferior a 200 habitantes/Km2”, mesmo quando as
referidas situações não tenham caráter excecional e afetem uma parte considerável da população nacional (até um quarto
da população e, portanto, — no caso de áreas com menos densidade populacional — uma área ainda mais vasta do
território nacional) [?]»
(1)

Diretiva 97/67/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro de 1997, relativa às regras comuns para o
desenvolvimento do mercado interno dos serviços postais comunitários e a melhoria da qualidade de serviço (JO 1998, L 15, p. 14).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Handelsgerichts Wien (Áustria) em 20 de maio
de 2016 — RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG
(Processo C-282/16)
(2016/C 314/14)
Língua do processo: alemão
Órgão jurisdicional de reenvio
Handelsgerichts Wien
Partes no processo principal
Demandante: RMF Financial Holdings Sàrl.
Demandada: Heta Asset Resolution AG
Questões prejudiciais
1) Deve o artigo 2.o, n.o 1, alíneas 2) e 23), da Diretiva 2014/59/EU (1) do Parlamento Europeu e do Conselho, que
estabelece um enquadramento para a recuperação e a resolução de instituições de crédito e de empresas de investimento,
conjugado com o artigo 4.o, n.o 1, alínea 1), do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (2) do Parlamento Europeu e do
Conselho, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento, segundo
o qual uma «instituição de crédito» é uma empresa cuja atividade consiste em aceitar do público depósitos ou outros
fundos reembolsáveis e em conceder crédito por conta própria (entidade CRR), ser interpretado no sentido de que
também é abrangida pelo âmbito de aplicação do artigo 1.o, n.o 1, da Diretiva 2014/59/UE uma entidade de liquidação
de ativos (sociedade de liquidação), que já não tem licença bancária para explorar o negócio bancário ou que apenas
pode exercer, com base numa autorização legal, a atividade (bancária) destinada a liquidar a sua carteira de negócios?
2) No caso de resposta negativa à primeira questão: Deve o artigo 3.o, n.o 2, da Diretiva 2001/24/CE (3) do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 4 de abril de 2001, relativa ao saneamento e à liquidação das instituições de crédito [na
redação que lhe foi dada pelo artigo 117.o, alínea 1), da Diretiva 2014/59/UE] ser interpretado no sentido de que uma
medida de redução do valor das dívidas tomada por uma autoridade administrativa nacional produz todos os seus
efeitos, sem outras formalidades, em relação a pessoas estabelecidas noutros Estados-Membros — mesmo tomando em
conta o artigo 17.o, n.o 1, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia — (e apesar da resposta negativa à
primeira questão)?

