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Despacho do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 27 de
Outubro de 2010 — REWE-Zentral AG/Instituto de
Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e
modelos), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

Recorrente: Frăsina Bejan

(Processo C-22/10 P) (1)

Recorrida: Tudorel Muat

[Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca comunitária
— Processo de oposição — Pedido de marca comunitária no
minativa Clina — Marca comunitária nominativa anterior
CLINAIR — Recusa de registo — Motivo relativo de recusa
— Exame do risco de confusão — Regulamento (CE)
(n.o 40/94 — Artigo 8.o, n.o 1, alínea b)]
(2011/C 63/27)
Língua do processo: alemão
Partes
Recorrente: REWE-Zentral AG (representantes: M. Kinkeldey e A.
Bognár, Rechtsanwälte)
Outras partes no processo: Instituto de Harmonização do Mercado
Interno (marcas, desenhos e modelos) (representante: R. Pethke,
agente), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (representante: N.
Lützenrath, Rechtsanwalt)
Objecto
Recurso do acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 11 de
Novembro de 2009 (Sexta Secção), REWE-Zentral/IHMI
(T-150/08), pelo qual o Tribunal negou provimento ao recurso
de anulação da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI,
de 15 de Fevereiro de 2008 que indeferiu o registo do sinal
nominativo «Clina» como marca comunitária para determinados
produtos das classes 3 e 21, ao julgar procedente a oposição do
titular da marca comunitária nominativa anterior «CLINAIR» —
Risco de confusão entre as duas marcas — Não apreciação
global dos factores pertinentes no âmbito do exame do risco
de confusão — Violação do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do
Regulamento (CE) n.o 40/94
Dispositivo
1. É negado provimento ao recurso.
2. A REWE-Zentral AG é condenada nas despesas.
(1) JO C 80, de 27.03.2010.

Despacho do Tribunal de Justiça (Oitava Secção) de 28 de
Outubro de 2010 (pedido de decisão prejudicial do
Judecătoria Focșani (Roménia) — Frăsina Bejan/Tudorel
Mușat
(Processo C-102/10) (1)
(Regulamento de Processo — Artigos 92.o, n.o 1, 103.o, n.o 1,
e 104.o, n.o 3, primeiro e segundo parágrafos — Aproximação
das legislações — Sistema de seguro obrigatório de responsa
bilidade civil automóvel — Contrato de seguro facultativo —
Inaplicabilidade)
(2011/C 63/28)
Língua do processo: romeno
Órgão jurisdicional de reenvio
Judecătoria Focșani

C 63/15

Objecto
Pedido de decisão prejudicial — Judecătoria Focșani — Inter
pretação dos artigos 49.o TFUE, 56.o TFUE, 57.o TFUE e 59.o,
primeiro parágrafo TFUE, 169.o TFUE e das Directivas 84/5/CEE
relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros
respeitantes ao seguro de responsabilidade civil que resulta da
circulação de veículos automóveis, de 30 de Dezembro de 1983
(JO L 8, p. 17; EE 13 F15, p. 244), 92/49 CEE relativa à
coordenação das disposições legislativas, regulamentares e admi
nistrativas respeitantes ao seguro directo não vida, de 18 de
Junho de 1992 (JO L 228, p. 1), 93/13/CEE relativa às cláusulas
abusivas nos contratos celebrados com os consumidores, de 5
de Abril de 1993 (JO L 95, p. 29), 2005/14/CE relativas ao
seguro de responsabilidade civil resultante da circulação de veí
culos automóveis, de 11 de Maio de 2005 (JO L 149 de
11.6.2005, p. 14) e 2009/103/CE relativa ao seguro de respon
sabilidade civil que resulta da circulação de veículos automóveis
e à fiscalização do cumprimento da obrigação de segurar esta
responsabilidade, de 16 de Setembro de 2009 (JO L 263, p.11)
— Seguro de responsabilidade civil automóvel — Danos causa
dos pelos veículos segurados — Legislação nacional que prevê
cláusulas de exclusão desfavoráveis aos consumidores — Con
dições de exclusão que ultrapassam as previstas nas directivas —
Possibilidade de o órgão jurisdicional nacional invocar a nuli
dade da cláusula de exclusão do risco segurado
Dispositivo
1. O sistema de seguro obrigatório de responsabilidade civil resultante
da circulação de veículos automóveis instituído pela
— Directiva 72/166/CEE do Conselho, de 24 de Abril de
1972, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao seguro de responsabilidade civil que
resulta da circulação de veículos automóveis, e à fiscalização do
cumprimento da obrigação de segurar esta responsabilidade,
— Segunda Directiva 84/5/CEE do Conselho, de 30 de Dezem
bro de 1983, relativa à aproximação das legislações dos
Estados-Membros respeitantes ao seguro de responsabilidade
civil que resulta da circulação de veículos automóveis,
— Terceira Directiva 90/232/CEE do Conselho, de 14 de Maio
de 1990, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao seguro de responsabilidade civil rela
tivo à circulação de veículos automóveis,
— Directiva 2000/26/CE do Parlamento Europeu e do Conse
lho, de 16 de Maio de 2000, relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros respeitantes ao seguro de
responsabilidade civil relativo à circulação de veículos automó
veis e que altera as Directivas 73/239/CEE e 88/357/CEE
do Conselho (Quarta Directiva sobre o seguro automóvel), e
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— Directiva 2005/14/CE do Parlamento Europeu e do Conse
lho, de 11 de Maio de 2005, que altera as Directivas
72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE do
Conselho e a Directiva 2000/26/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho relativas ao seguro de responsabilidade civil
resultante da circulação de veículos automóveis,
não se opõe a uma legislação nacional que dispõe que o segurador
exclui da cobertura do contrato de seguro facultativo de um veículo
automóvel os danos causados quando esse veículo for conduzido
por uma pessoa que se encontra sob os efeitos do álcool.
2. O sistema de seguro obrigatório de responsabilidade civil resultante
da circulação de veículos automóveis fixado pelas Directivas
72/166, 84/5, 90/232, 2000/26 e 2005/14 não se opõe a
uma legislação nacional que não obrigue uma seguradora a in
demnizar imediatamente — por força de um contrato de seguro
facultativo de um veículo automóvel– ao segurado lesado na se
quência de um acidente e de obter o reembolso por parte da pessoa
responsável do acidente do montante da indemnização pago a esse
segurado, em circunstâncias em que o seguro não cobre o risco por
força de uma cláusula de exclusão.
3. Uma legislação nacional que prevê que o segurador exclua da
cobertura de um contrato facultativo de um veículo automóvel os
danos causados quando o veículo é conduzido por uma pessoa sob
o efeito do álcool constitui uma restrição quer à liberdade de
estabelecimento, quer à livre prestação de serviços. Cabe ao órgão
jurisdicional de reenvio avaliar em que medida essa restrição pode,
não obstante, ser admitida ao abrigo das medidas derrogatórias
expressamente previstas pelo Tratado FUE ou justificada em con
formidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, por razões
imperiosas de interesse geral.

26.2.2011

Recorrido: Hauptzollamt Duisburg

Objecto
Pedido de decisão prejudicial — Finanzgericht Düsseldorf —
Interpretação do Anexo I do Regulamento (CEE) n.o 2658/87
do Conselho, de 23 de Julho de 1987, relativo à Nomenclatura
Pautal e Estatística e à Pauta Aduaneira Comum (JO L 256,
p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1549/2006
da Comissão, de 17 de Outubro de 2006 (JO L 301, p. 1) —
Leitor MP3 (MP3 Media Player) — Aparelho com capacidade
limitada para reproduzir imagens fixas e vídeos, mas cuja fun
ção principal é a reprodução de som — Classificação na posição
8519 («aparelhos de gravação ou de reprodução de som») ou
8521 («aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e
de som») da Nomenclatura Combinada

Dispositivo
A posição 8521 da Nomenclatura Combinada que figura no Anexo I
do Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho, de 23 de Julho de
1987, relativo à Nomenclatura Pautal e Estatística e à Pauta Adua
neira Comum, conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.o
1549/2006 da Comissão, de 17 de Outubro de 2006, deve ser
interpretado no sentido de que dela estão excluídos os leitores
MP3/multimédia, como os que estão em causa no processo principal,
em que o órgão jurisdicional de reenvio conclui que a função principal
que caracteriza o conjunto desses aparelhos é a gravação e reprodução
de sons.

(1) JO C 209, de 31.7.2010.

(1) JO C 113, de 01.05.2010.

Despacho do Tribunal de Justiça (Oitava Secção) de 9 de
Dezembro de 2010 (pedido de decisão prejudicial do
Finanzgericht Düsseldorf, Alemanha) — KMB Europe
BV/Hauptzollamt Duisburg
(Processo C-193/10) (1)
(«Artigo 104.o, n.o 3, primeiro parágrafo, do Regulamento de
Processo — Pauta aduaneira comum — Nomenclatura Com
binada — Classificação pautal — Leitor MP3/multimédia —
Posição 8521 — Aparelhos de gravação ou de reprodução de
imagens e de som»)

Despacho do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 22 de
Novembro de 2010 (pedido de decisão prejudicial do
Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Secilpar
— Sociedade Unipessoal SL/Fazenda Pública
(Processo C-199/10) (1)
(«Artigo 104.o, n.o 3, primeiro parágrafo, do Regulamento de
Processo — Artigos 56.o CE e 58.o CE — Tributação dos
dividendos — Retenção na fonte — Legislação fiscal nacional
que prevê a isenção dos dividendos pagos às sociedades
residentes»)
(2011/C 63/30)
Língua do processo: português

(2011/C 63/29)

Órgão jurisdicional de reenvio

Língua do processo: alemão

Supremo Tribunal Administrativo

Órgão jurisdicional de reenvio
Finanzgericht Düsseldorf

Partes
Recorrente: Secilpar — Sociedade Unipessoal SL

Partes
Recorrente: KMB Europe BV

Recorrida: Fazenda Pública

