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Părțile din acțiunea principală
Reclamante: Asociación para la Calidad de los Forjados
(ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de
Acero para la Construcción (ASIDAC)

Pârâte: Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL,
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo
General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la
Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la
Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de
Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agru
pación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN),
Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su
Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

C 346/33

întreprinderii sale, în condițiile în care această livrare dă dreptul
la deducerea imediată și totală a taxei pe valoarea adăugată astfel
colectate?

(1) A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind
armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe
cifra de afaceri — sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată:
baza unitară de evaluare (JO L 145, p. 1).

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă
de Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Spania) la
11 octombrie 2010 — Celaya Emparanza y Galdos
Internacional S.A./Proyectos Integrales de Balizamientos
S.L.
(Cauza C-488/10)

Întrebarea preliminară
1. Se poate considera că reglementarea exhaustivă cuprinsă în
Anexa nr. 19 la Decretul regal nr. 1247/08 din 18 iulie
2008 coroborată cu articolul 81, privind obținerea recu
noașterii oficiale a indicațiilor de calitate este excesivă,
disproporționată în raport cu scopul urmărit și implică o
limitare nejustificată care îngreunează recunoașterea echiva
lenței certificatelor și constituie un obstacol sau o restricție
în calea comercializării produselor naționale sau importate
contrară articolelor 28 CE și 30 CE?

(2010/C 346/56)
Limba de procedură: spaniola
Instanța de trimitere
Juzgado de lo Mercantil

Părțile din acțiunea principală
Reclamantă: Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A.
Pârâtă: Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă
de Tribunal administratif de Rennes (Franța) la 11
octombrie 2010 — L'Océane Immobilière SAS/Direction
de contrôle fiscal Ouest
(Cauza C-487/10)
(2010/C 346/55)
Limba de procedură: franceza
Instanța de trimitere
Tribunal administratif de Rennes

Întrebările preliminare
1. În cadrul unei acțiuni privind încălcarea dreptului de exclu
sivitate conferit de un model industrial comunitar înre
gistrat, dreptul de a interzice utilizarea acestuia de către
terți, prevăzut la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul
(CE) nr. 6/2002 (1) al Consiliului din 12 decembrie 2001
privind desenele sau modelele industriale comunitare, se
extinde la orice terț care utilizează alt model industrial
care nu produce utilizatorilor avizați o impresie vizuală
globală diferită sau, dimpotrivă, este exclus acel terț care
folosește un model industrial comunitar înregistrat ulterior
în favoarea sa, atât timp cât acesta nu este anulat?

Părțile din acțiunea principală
Reclamantă: L'Océane Immobilière SAS

Pârâtă: Direction de contrôle fiscal Ouest

Întrebarea preliminară
Articolul 5 din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din
17 mai 1977 (1) permite unui stat membru să mențină în
vigoare sau să instituie un dispozitiv prin care este supusă
taxei pe valoarea adăugată livrarea către sine însuși a unui
imobil, efectuată de o persoană impozabilă pentru necesitățile

2. Răspunsul la întrebarea anterioară este independent de
intenția terțului sau variază în funcție de comportamentul
acestuia, fiind decisiv faptul că respectivul terț a solicitat și a
înregistrat modelul industrial comunitar după primirea
cererii extrajudiciare a titularului modelului comunitar
anterior de încetare a comercializării unui produs pentru
motivul încălcării drepturilor ce decurg din modelul
industrial anterior?

(1) JO 2002 L 3, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 70.

