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Appel iværksat den 7. juli 2008 af Leche Celta, SL, til
prøvelse af dom afsagt den 23. april 2008 af Retten i Første
Instans (Tredje Afdeling) i sag T-35/07, Leche Celta mod
KHIM
(Sag C-300/08 P)
(2008/C 223/57)
Processprog: fransk

Parter
Appellant: Leche Celta, SL (ved abogado J. Calderón Chavero og
abogada T. Villate Consonni)
Den anden part i appelsagen: Kontoret for Harmonisering i det
Indre Marked (Varemærker og Design)
Appellanten har nedlagt følgende påstande
— Ophævelse af dom afsagt af Retten i Første Instans (Tredje
Afdeling) den 23. april 2008 i sag T-35/07 med henblik på
klart at fastslå, at varemærkerne CELIA og CELTA er uforenelige.

30.8.2008

Ved at tildele programmer om integreret handling i overensstemmelse med lov nr. 6/1994 af 15. november 1994,
lovgivning vedrørende bymæssige aktiviteter i den selvstyrende region Valencia, har tilsidesat sine forpligtelser i
henhold til Rådets direktiv 93/37/EØF af 14. juni 1993 om
samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse
af offentlige bygge- og anlægskontrakter (1), og især direktivets artikel 1 og artikel 6, stk. 6, artikel 11 og 12 samt
afsnit IV, kapitel 2 (artikel 24-29).
Ved at tildele programmer for integreret handling i overensstemmelse med lov nr.16/2005, Urbanística Valenciana,
gennemført ved det valencianske regionale dekret
nr. 67/2006 af 12. maj 2006, vedrørende bestemmelser om
fysisk og regional planlægning og forvaltning, har tilsidesat
sine forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og
offentlige bygge- og anlægskontrakter (2), og især direktivets
artikel 2, 6, 24, 30, 31, stk. 4, litra a), artikel 48, stk. 2,
samt artikel 53.
— Kongeriget Spanien tilpligtes at betale sagens omkostninger.

— Der træffes afgørelse vedrørende sagsomkostningerne.
Anbringender og væsentligste argumenter
Med sin appel anfægter appellanten i det væsentlige Rettens
vurdering af ligheden mellem de omhandlede varemærker. Ifølge
appellanten er ligheden mellem disse to varemærker af en sådan
art, at den relevante kundekreds ikke vil opdage forskellen
mellem dem, så meget desto mere som de varer, de betegner, er
af samme art. Retten har således begået flere skønsfejl, idet den
fandt, at der var en svag grad af ord- og begrebsmæssig lighed
mellem de omtvistede tegn.

Sag anlagt den 9. juli 2008 — Kommissionen for De
Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien
(Sag C-306/08)
(2008/C 223/58)
Processprog: spansk

Parter

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Kommissionen gør gældende, at tildelingen af programmer om
integreret handling, »PAI«, en ordning for byudvikling, der er
indført ved lov nr. 6/1994 af 15. november 1994, lovgivning
vedrørende bymæssige aktiviteter i Valencia (LRAU), og dens
efterfølger, lov nr. 16/2005, Urbanística Valenciana (LUV),
henviser til offentlige bygge- og anlægsarbejder, der skal indgås i
overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 93/37/EØF og
direktiv 2004/18/EF. Kommissionen har med andre ord gjort
gældende, at PAI er offentlige kontrakter, der er indgået af lokale
myndigheder, som indbefatter indgåelse af offentlige arbejder
vedrørende infrastrukturen, udført af planlægningsbefuldmægtigede, som udvælges af den lokale forvaltning.

Kommissionen har anført, at LUV er i strid med EF-direktiverne
om offentlige kontrakter i flere henseender vedrørende bl.a. den
førstbydendes privilegerede position, erfaringen hos de bydende
med lignende kontrakter, fremsættelsen af alternativer til den
førstbydendes forslag i et åbent brev, forskrifterne om fremgangsmåderne, kriterierne for tildelingen af PAI, muligheden for
at ændre kontrakten efter tildelingen (for eksempel muligheden
for at forøge infra- og servicestrukturudgifterne) samt forskrifterne om tilfælde af den foretrukne tilbudsgivers ufuldstændige
gennemførelse af kontrakten. Visse af disse overtrædelser er
begået i forbindelse med LRAU og andre er specifikke for LUV.

Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved A.
Alcover San Pedro og D. Kukovec, som befuldmægtigede)
Sagsøgt: Kongeriget Spanien
Sagsøgerens påstande
— Det fastslås, at Kongeriget Spanien:

(1) EFT L 199, s. 54.
(2) EFT L 134, s. 114.

