C 223/36

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Αναίρεση που άσκησε στις 7 Ιουλίου 2008 η Leche Celta, SL,
κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Πρωτοδικείο (τρίτο
τμήμα) στις 23ης Απριλίου 2008 στην υπόθεση T-35/07,
Leche Celta κατά ΓΕΕΑ
(Υπόθεση C-300/08 P)
(2008/C 223/57)
Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική
Διάδικοι
Αναιρεσείουσα: Leche Celta, SL (εκπρόσωποι: J. Calderon Chavero,
abogado, T. Villate Consonni, abogada)
Αντίδικοι κατ' αναίρεση: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της
Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα),
Celia SA
Αιτήματα της αναιρεσείουσας
Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:
— Να αναιρέσει την απόφαση του τρίτου τμήματος του Πρωτοδικείου, της 23ης Απριλίου 2008, στην υπόθεση Τ-35/07
προκειμένου να καταστεί σαφής η ασυμβατότητα των σημάτων
CELIA/CELTA·
— Να καταδικάσει τους αντιδίκους κατ' αναίρεση στα δικαστικά
έξοδα.

30.8.2008

— να αναγνωρίσει ότι το Βασίλειο της Ισπανίας:
αναθέτοντας τα Programas de Actuación Integrada
[προγράμματα ολοκληρωμένης δράσεως] σύμφωνα με τον Ley
6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la Actividad
Urbanística en la Comunidad Valenciana [νόμο 6/1994, της
15ης Νοεμβρίου, για τη ρύθμιση της πολεοδομικής δραστηριότητας στη Βαλένθια], παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από
την οδηγία 93/37/ΕΟΚ (1) του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1993, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων, και ιδίως από τα άρθρα της 1, 6,
εδάφιο 6, 11, 12, καθώς και από τον τίτλο II το κεφαλαίου της
IV (άρθρα 24 έως 29),
αναθέτοντας τα Programas de Actuación Integrada σύμφωνα
με τον Ley 16/2005, Urbanística Valenciana [νόμο 16/2005
για την πολεοδομία στη Βαλένθια], προς εκτέλεση του οποίου
εκδόθηκε το Decreto regional valenciano 67/2006, de 12 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y
Gestión Territorial y Urbanística [διάταγμα της περιφέρειας
της Βαλένθια 67/2006, της 12ης Μαΐου, για την έγκριση του
χωροταξικού και πολεοδομικού κανονισμού], παρέβη τις
υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 2, 6, 24, 30, 31,
σημείο 4, περίπτωση α', 48, παράγραφος 2, και 53 της οδηγίας
2004/18/ΕΚ (2) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών·
— να καταδικάσει το Βασίλειο της Ισπανίας στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα
Η αναιρεσείουσα, με την αίτησή της, βάλλει, στην ουσία, κατά της
εκτίμησης του Πρωτοδικείου ως προς την ομοιότητα των επίμαχων
σημάτων. Πράγματι, κατά την αναιρεσείουσα, η ομοιότητα των δύο
σημάτων είναι τέτοια ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό δεν μπορεί να
διακρίνει ουδεμία διαφορά μεταξύ τους, δεδομένου μάλιστα ότι τα
προϊόντα που διακρίνουν είναι όμοια. Επομένως, το Πρωτοδικείο
διέπραξε πλείονα σφάλματα εκτιμήσεως κρίνοντας ότι ο βαθμός
λεκτικής και εννοιολογικής ομοιότητας των επίμαχων σημείων είναι
ασθενής.

Προσφυγή της 9ης Ιουλίου 2008 — Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας
(Υπόθεση C-306/08)
(2008/C 223/58)
Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: A. Alcover San Pedro και D. Kukovec)
Καθού: Βασίλειο της Ισπανίας
Αιτήματα της προσφεύγουσας
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα
Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η ανάθεση programas de actuación
integrada, «PAI», τα οποία αποτελούν μέθοδο πολεοδομικής
αναπτύξεως που εισήγαγε ο Ley 6/1994, de 15 de noviembre,
Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana (LRAU) και ο
διάδοχός του Ley 16/2005, Urbanística Valenciana (LUV), αφορά
δημόσια έργα, τα οποία πρέπει να ανατίθενται σύμφωνα με τις
διατάξεις των οδηγιών 93/37/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ. Με άλλα λόγια,
η Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα PAI αποτελούν συμβάσεις δημοσίων
έργων που ανατίθενται από τοπικούς φορείς και περιλαμβάνουν την
υλοποίηση δημόσιων έργων υποδομής από κατασκευαστικές εταιρίες
που επιλέγει η τοπική διοίκηση.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο LUV παραβαίνει τις κοινοτικές οδηγίες
περί αναθέσεως δημοσίων έργων από διάφορες απόψεις, που
αφορούν, μεταξύ άλλων, την προνομιακή θέση του πρώτου προσφέροντος, την πείρα των προσφερόντων σε παρόμοια έργα, την
υποβολή εναλλακτικών προς αυτή του πρώτου προσφέροντος
προτάσεων σε ανοικτό φάκελο, τη ρύθμιση των εναλλακτικών
προσφορών, τα κριτήρια της αναθέσεως των PAI, τη δυνατότητα
τροποποιήσεως της συμβάσεως μετά την ανάθεσή της (για παράδειγμα, τη δυνατότητα αυξήσεως των πολεοδομικών τελών) και τη
ρύθμιση των περιπτώσεων ελλιπούς εκτελέσεως της συμβάσεως εκ
μέρους του υπέρ ου η κατακύρωση. Ορισμένες από τις παραβάσεις
αυτές απαντούν και στον LRAU, ενώ άλλες μόνο στον LUV.

(1) ΕΕ L 199, σ. 54.
(2) ΕΕ L 134, σ. 114.

