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Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyne: Asociación para la Calidad de los Forjados
(ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de
Acero para la Construcción (ASIDAC)
Žalovaní: Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL,
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Espa
ñola 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 Construc
ción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón
Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de
Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de
Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad
(ACERTEQ)

C 346/33

sama dodala pre potreby svojho podniku, zatiaľ čo touto
dodávkou vzniká právo na okamžitý a úplný odpočet takto
zaplatenej dane z pridanej hodnoty?

(1) Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení
právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu —
spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stano
venia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal
Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Španielsko) 11.
októbra 2010 — Celaya Emparanza y Galdos Internacional
S.A./Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.
(Vec C-488/10)

Prejudiciálna otázka
Je možné domnievať sa, že podrobná právna úprava, ktorá
upravuje podmienky úradného uznávania certifikátov kvality a
ktorá sa nachádza v prílohe č. 19 kráľovského nariadenia č.
1247/08 z 18. júla 2008 v spojení s článkom 81, je nadmerná,
neprimeraná vo vzťahu k sledovanému cieľu a stanovuje neodô
vodnené obmedzenia, ktorými sťažuje uznávanie rovnocennosti
certifikátov, a bráni alebo obmedzuje uvádzanie dovážaných
výrobkov na trh, a preto je v rozpore s článkami 28 a 30 ES?

(2010/C 346/56)
Jazyk konania: španielčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania
Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal
Tribunal administratif de Rennes (Francúzsko) 11.
októbra 2010 — L’Océane Immobilière SAS/Direction de
contrôle fiscal Ouest
(Vec C-487/10)
(2010/C 346/55)
Jazyk konania: francúzština
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania
Tribunal administratif de Rennes
Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: L’Océane Immobilière SAS
Žalovaný: Direction de contrôle fiscal Ouest
Prejudiciálna otázka
Umožňuje článok 5 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17.
mája 1977 (1) členskému štátu ponechať v platnosti alebo
zaviesť ustanovenie podrobujúce dani z pridanej hodnoty
vlastnú dodávku nehnuteľnosti, ktorú si zdaniteľná osoba

Žalovaná: Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

Prejudiciálne otázky
1. Pokiaľ ide o spor týkajúci sa porušenia výlučného práva
vyplývajúceho zo zápisu dizajnu Spoločenstva, vzťahuje sa
právo brániť akejkoľvek tretej strane, aby využívala tento
dizajn, ktoré je stanovené v článku 19 ods. 1 nariadenia
Rady (ES) č. 6/2002 (1) z 12. decembra 2001 o dizajnoch
spoločenstva, na akúkoľvek tretiu stranu využívajúcu iný
dizajn, ktorý u informovaného užívateľa nevyvoláva odlišný
celkový dojem, alebo naopak nevzťahuje sa na tretiu stranu,
ktorá využíva svoj neskôr zapísaný dizajn Spoločenstva, až
kým nebude tento dizajn vymazaný?
2. Je odpoveď na predchádzajúcu otázku nezávislá od zámeru
dotknutej tretej strany, alebo sa môže líšiť v závislosti na jej
konaní, konkrétne podľa toho, či táto tretia strana podala
prihlášku na zápis neskoršieho dizajnu Spoločenstva a
požiadala o vykonanie tohto zápisu až po tom, čo ju majiteľ
skoršieho dizajnu Spoločenstva mimosúdnou cestou
požiadal, aby prestala uvádzať na trh výrobok porušujúci
práva, ktoré vyplývajú z uvedeného skoršieho dizajnu?

(1) Ú. v. ES L 3, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142.

