
A Tribunale di Bergamo 2005. június 28-i végzésével a
D.I.A. s.r.l., felszámolás alatt kontra Cartiere Paolo Pigna
s.p.a. ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti

kérelem

(C-309/05. sz. ügy)

(2005/C 243/17)

(Az eljárás nyelve: olasz)

A Tribunale di Bergamo (Olaszország) 2005. június 28-i végzé-
sével, amely 2005. augusztus 4-én érkezett a Bíróság Hivata-
lához, a D.I.A. s.r.l., felszámolás alatt kontra Cartiere Paolo
Pigna s.p.a. ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyúj-
tott be az Európai Közösségek Bíróságához, amelyben ugyana-
zokat a kérdéseket tette fel, mint amelyeket a Corte Suprema di
Cassazione, sezione lavoro 2004. október 10-i 20410. sz.
végzésével már a Bíróság elé terjesztett (1).

(1) C-465/04 sz., Honyvem Informazioni Commerciali srl kontra
Mariella de Zotti ügy (HL C 31., 2005.2.5., 4. o.)

Az Európai Közösségek Bizottsága által a Luxemburgi
Nagyhercegség ellen 2005. augusztus 8-án benyújtott

kereset

(C-310/05. sz. ügy)

(2005/C 243/18)

(Az eljárás nyelve: francia)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: Marie-José Jonczy
és Antonio Aresu, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési
cím: Luxembourg) 2005. augusztus 8-án keresetet nyújtott be
az Európai Közösségek Bíróságához a Luxemburgi Nagyher-
cegség ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1) állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség, mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-

leljen az általános termékbiztonságról szóló, 2001.
december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek (1), vagy legalábbis nem közölte ezeket a rendel-
kezéseket a Bizottsággal, nem teljesítette az irányelv 21.
cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

2) kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A Luxemburgi Nagyhercegség még nem hozta meg azokat az
intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 2001/95
irányelvnek 2004. január 15-től kezdődő hatállyal megfeleljen
és legalábbis ezeket az intézkedéseket nem közölte a Bizott-
sággal.

(1) HL L 11., 2002.1.15., 4. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet,
6. kötet, 447. o.

Az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának (harmadik
tanács) a T-160/02 – T-162/02. sz. egyesített, Naipes
Heraclio Fournier, S.A. kontra Belső Piaci Harmonizációs
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM),
beavatkozó fél: France Cartes, SAS ügyekben 2005. május
11-én hozott ítélete ellen Naipes Heraclio Fournier, S.A.

által 2005. augusztus 8-án benyújtott fellebbezés

(C-311/05. P. sz. ügy)

(2005/C 243/19)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

A Naipes Heraclio Fournier, S.A. (képviseli: E. Armijo Chávarri
és A. Castán Pérez-Gómez ügyvédek), 2005. augusztus 8-án
fellebbezést nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához az
Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának (harmadik tanács) a
T-160/02 – T-162/02. sz. egyesített, Naipes Heraclio Fournier,
S.A. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és
formatervezési minták) (OHIM), beavatkozó fél: France Cartes,
SAS, ügyekben 2005. május 11-én hozott ítélete ellen.
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