
A Bíróság (második tanács) 2007. július 18-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-382/05. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – Szolgáltatásnyújtásra
irányuló közbeszerzési szerződések – 92/50/EGK irányelv –

Háztartási hulladék kezelésére vonatkozó szerződések – Minő-
sítés – Közbeszerzési szerződés – Szolgáltatási koncesszió –

Közzétételi intézkedések)

(2007/C 235/10)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: A. Aresu
és X. Lewis, meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: I. M. Braguglia és
G. Fiengo, meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A szolgáltatásnyújtásra irányuló
közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolá-
sáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv
(HL L 209., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet,
322. o.) 11., 15. és 17. cikkének megsértése – Közbeszerzési
szerződés megfelelő hirdetmény közzététele nélküli odaítélése –

Szicília tartomány településein keletkezett háztartási hulladék
visszamaradó részének felhasználása tárgyában kötött szerző-
dések

Rendelkező rész

1) Az Olasz Köztársaság – mivel a Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per la protezione civile – Ufficio del
Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque
in Sicilia a Szicília tartomány településein keletkezett, nem szelek-
tíven gyűjtött háztartási hulladék visszamaradó részének felhaszná-
lása tárgyában eljárást kezdeményezett szerződések megkötése érde-
kében, és e szerződéseket a 2001. szeptember 13-i 2001/78/EK
bizottsági irányelvvel módosított, a szolgáltatásnyújtásra irányuló
közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról
szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelvben foglalt
eljárások alkalmazása nélkül, különösen pedig a megfelelő hirdet-
ménynek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzété-
tele nélkül kötötte meg – nem teljesítette az említett irányelvből,
különösen pedig annak 11., 15. és 17. cikkéből eredő kötelezettsé-
geit.

2) A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 22., 2006.1.28.

A Bíróság (hatodik tanács) 2007. április 24-i végzése –

Castellblanch SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Champagne

Louis Roederer SA

(C-131/06. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – CRISTAL CASTELLBLANCH ábrás védjegy –

Lajstromozás elutasítása)

(2007/C 235/11)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Castellblanch SA (képviselők: F. de Visscher, E. Cornu,
E. De Gryse és D. Moreau ügyvédek)

Alperesek: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és
formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: I. de Medrano
Caballero meghatalmazott), Champagne Louis Roederer SA
(képviselő: P. Cousin ügyvéd)

Tárgy

Fellebbezés az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-29/04. sz.,
Castellblanch SA kontra OHIM ügyben 2005. december 8-án
hozott ítélete ellen, amely ítélet elutasította a 33. osztályba
tartozó áruk vonatkozásában a „CRISTAL CASTELLBLANCH”

ábrás védjegy jogosultja által indított, a Belső Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal (OHIM) második fellebbezési tanácsa 2003.
november 17-i határozatának (R0037/2002-2. sz. ügy) hatályon
kívül helyezésére irányuló keresetet, amennyiben e határozat
elutasította a felszólalási osztály határozata elleni fellebbezést,
amely utóbbi elutasította e megjelölés lajstromozását a 33.
osztályba tartozó áruk vonatkozásában a „CRISTAL” szómegjelö-
lést tartalmazó nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek jogosult-
jának fellebbezése keretében.

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság a Castellblanch SA-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 108., 2006.5.6.
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