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— a apresentação do produto reetiquetado não for tal que possa prejudicar a reputação da marca e a do seu titular, não
podendo por isso a embalagem ser defeituosa, de má qualidade ou descuidada, e
— o importador, antes da colocação à venda do produto reetiquetado, informar o titular da marca e lhe fornecer, a seu
pedido, uma amostra desse produto?
(1)

Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Obersten Gerichtshof (Áustria) em 19 de dezembro
de 2016 — Peter Valach e o./Waldviertler Sparkasse Bank AG e o.
(Processo C-649/16)
(2017/C 104/40)
Língua do processo: alemão
Órgão jurisdicional de reenvio
Obersten Gerichtshof
Partes no processo principal
Demandantes e recorrentes: Peter Valach, Alena Valachová, Europa SC ZV II a.s., Europa SC LV a.s., VAV Parking a.s., Europa SC
BB a.s., Byty A s.r.o.
Demandados e recorridos: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica
Questão prejudicial
Deve o artigo 1.o, n.o 2, alínea b), do Regulamento (UE) n.o 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e
comercial (1), ser interpretado no sentido de que uma ação de responsabilidade civil extracontratual proposta pelos titulares
de partes sociais da sociedade insolvente, como é o caso do primeiro e da segunda recorrentes, e pelas sociedades de projeto
relacionadas comercialmente com a insolvente, como é o caso da terceira a sétima recorrentes, contra membros de uma
comissão de credores, devido à sua atuação ilegal na votação sobre um plano de recuperação num processo de insolvência,
diz respeito à insolvência, na aceção do artigo 1.o, n.o 2, alínea b) do Regulamento n.o 1215/2012 e é, portanto, excluída do
âmbito de aplicação material deste regulamento?
(1)

JO 2012, L 351, p. 1).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pela Curtea de Apel Alba Iulia (Roménia) em
21 de dezembro de 2016 — Lucrețiu Hadrian Vădan/Agenția Națională de Administrare Fiscală —
Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Brașov — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba
(Processo C-664/16)
(2017/C 104/41)
Língua do processo: romeno
Órgão jurisdicional de reenvio
Curtea de Apel Alba Iulia
Partes no processo principal
Recorrente: Lucrețiu Hadrian Vădan
Recorridas: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Brașov — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba
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Questões prejudiciais
1) A Diretiva 2006/112 (1) em geral e, em particular, os seus artigos 167.o, 168.o, 178.o, 179.o e 273.o, bem como o
princípio da proporcionalidade e o princípio da neutralidade, podem ser interpretados no sentido de que permitem a um
sujeito passivo que preencha os requisitos materiais para a dedução do IVA beneficiar do direito a dedução no caso de,
num contexto específico como o do litígio no processo principal, esse sujeito passivo não poder provar, mediante a
apresentação de faturas, os montantes anteriormente pagos pelas entregas de bens e pelas prestações dos serviços?
2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, a Diretiva 2006/112, bem como o princípio da proporcionalidade e
o princípio da neutralidade, podem ser interpretados no sentido de que um modo de avaliação indireta (mediante
peritagem judicial), realizada por um perito independente, com base na quantidade de trabalho/mão-de-obra na
construção resultante da peritagem, pode constituir uma medida admissível e adequada para determinar o alcance do
direito a dedução, no caso de as entregas de bens (material de construção) e as prestações de serviços (mão-de-obra
relativa à construção dos edifícios) terem origem em sujeitos passivos para efeitos de IVA?
(1)

Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum de imposto sobre o valor acrescentado
(JO 2006, L 347, p. 1).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Verwaltungsgericht Minden (Alemanha) em
29 de dezembro de 2016 — Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland
(Processo C-670/16)
(2017/C 104/42)
Língua do processo: alemão
Órgão jurisdicional de reenvio
Verwaltungsgericht Minden

Partes no processo principal
Autor: Tsegezab Mengesteab
Demandada: Bundesrepublik Deutschland

Questões prejudiciais
1) Pode um requerente de asilo invocar a transferência da responsabilidade para o Estado-Membro requerente devido à
expiração do prazo de apresentação do pedido de tomada a cargo (artigo 21.o, n.o 1, terceiro parágrafo, do Regulamento
n.o 604/2013 (1))?
2) Em caso de resposta afirmativa à questão 1: pode um requerente de asilo invocar a transferência da responsabilidade se o
Estado-Membro requerido continuar disponível para o tomar a cargo?
3) Em caso de resposta negativa à questão 2: pode deduzir-se do consentimento expresso ou tácito (artigo 22.o, n.o 7, do
Regulamento n.o 604/2013) do Estado-Membro requerido que o Estado-Membro requerido está disposto a tomar a
cargo o requerente de asilo?
4) Pode o prazo de dois meses previsto no artigo 21.o, n.o 1, segundo parágrafo, do Regulamento n.o 604/2013, terminar
após a expiração do prazo de três meses previsto no artigo 21.o, n.o 1, primeiro parágrafo, do Regulamento n.o 604/
/2013, quando o Estado-Membro requerente tiver deixado passar mais de um mês após o início do prazo de três meses
antes de fazer uma consulta à base de dados Eurodac?
5) Deve considerar-se que um pedido de proteção internacional foi apresentado com a primeira emissão de um certificado
de registo como requerente de asilo ou apenas quando for lavrado um auto relativo a um pedido formal de asilo na
aceção do artigo 20.o, n.o 2, do Regulamento n.o 604/2013? Em especial:
a) Deve o certificado de registo como requerente de asilo ser considerado um formulário ou um auto na aceção do
artigo 20.o, n.o 2, do Regulamento n.o 604/2013?

