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Valitus, jonka Leche Celta, SL on tehnyt 7.7.2008 yhteisöjen
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas jaosto)
asiassa T-35/07, Leche Celta v. SMHV, 23.4.2008 antamasta
tuomiosta
(Asia C-300/08 P)
(2008/C 223/57)
Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset
Valittaja: Leche Celta, SL (edustajat: abogado J. Calderón Chavero
ja abogada T. Villate Consonni)
Muut osapuolet: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Celia SA
Vaatimukset
— yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
(kolmas jaosto) asiassa T-35/07 23.4.2008 antama tuomio
on kumottava ja tavaramerkkien CELIA ja CELTA on katsottava olevan selvästi keskenään ristiriidassa

30.8.2008

ei ole noudattanut julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 14.6.1993
annetun neuvoston direktiivin 93/37/ETY (1) ja erityisesti
sen 1 artiklan, 6 artiklan 6 kohdan sekä 11 ja 12 artiklan ja
IV luvun II osaston säännösten (24–29 artikla) mukaisia
velvoitteitaan myöntäessään integroidut toimintaohjelmat
Valencian autonomisen alueen kaupunkisuunnittelusta
15.11.1994 annetun lain 6/1994 mukaisesti
ei ole noudattanut julkisia rakennusurakoita sekä julkisia
tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EYH (2)
2, 6, 24 ja 30 artiklan sekä 31 artiklan 4 kohdan
a alakohdan, 48 artiklan 2 kohdan ja 53 artiklan mukaisia
velvoitteitaan myöntäessään integroidut toimintaohjelmat
Valencian kaupunkisuunnittelusta annetun lain 16/2005
mukaisesti, joka pantiin täytäntöön Valencian autonomisen
alueen 12.5.2006 antamalla asetuksella 67/2006, jolla
hyväksyttiin alue- ja kaupunkisuunnittelun järjestämistä ja
hallinnointia koskeva säännöstö
— Espanjan kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

— valittajan oikeudenkäyntikulut on määrättävä korvattaviksi.
Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Valittaja riitauttaa valituksellaan ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen arvioinnin esillä olevien merkkien samankaltaisuudesta. Valittajan mukaan nämä kaksi merkkiä ovat siinä
määrin samankaltaisia, että merkityksellinen yleisö ei kykene
havaitsemaan eroa niiden välillä varsinkaan, koska niillä kuvataan samoja tavaroita. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
on valittajan mukaan täten tehnyt useita arviointivirheitä
katsoessaan, että ristiriidassa olevien merkkien kirjaimellinen ja
merkityssisältöä koskeva samankaltaisuus on vähäinen.

Kanne 9.7.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v.
Espanjan kuningaskunta
(Asia C-306/08)
(2008/C 223/58)
Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset
Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: A. Alcover
San Pedro ja D. Kukovec)
Vastaaja: Espanjan kuningaskunta
Vaatimukset
— yhteisöjen tuomioistuimen on todettava, että Espanjan
kuningaskunta

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio toteaa, että integroitujen toimintaohjelmien, jotka ovat
Valencian
autonomisen
alueen
kaupunkisuunnittelusta
15.11.1994 annetulla lailla 6/1994 ja sen seuraajalla Valencian
kaupunkisuunnittelusta annetulla lailla 16/2005 luotuja kaupunkisuunnittelun kehittämiskeinoja, myöntäminen liittyy julkisiin
hankintoihin, jotka on myönnettävä direktiivin 93/37/EY ja
direktiivin 2004/18/EY säännösten mukaisesti. Toisin sanottuna
komissio väittää, että integroidut toimintaohjelmat ovat alueellisten yksiköiden tekemiä julkisia hankintoja koskevia sopimuksia, jotka merkitsevät sitä, että aluehallinnon valitsemat
kaupunkisuunnitteluun liittyviä rakennustöitä suorittavat
toimijat toteuttavat julkisia infrastruktuurihankkeita.

Komissio katsoo, että Valencian kaupunkisuunnittelusta annetulla lailla rikotaan julkisia hankintoja koskevia yhteisön direktiivejä muun muassa seuraavia seikkoja koskevilta osin; ensitarjoajan erityisasema, tarjoajien kokemus samankaltaisista sopimuksista, avoin ehdotus vaihtoehtoehdoksi ensimmäiselle
tarjoukselle, eroavaisuuksien muuttaminen, integroitujen toimintaohjelmien myöntämisperusteet, mahdollisuus sopimuksen
muuttamiseen sen myöntämisen jälkeen (esim. mahdollisuus
korottaa rakennuskustannuksia) ja niiden tilanteiden käsittely,
joissa tarjouksen saanut toimija täyttää sopimusvelvoitteensa
puutteellisesti. Eräät näistä rikkomisista koskevat sekä Valencian
autonomisen alueen kaupunkisuunnittelusta annettua lakia että
Valencian kaupunkisuunnittelusta annettua lakia ja eräät
ainoastaan viimeksi mainittua lakia.

(1) EYVL L 199, s. 4.
(2) EUVL L 134, s. 114.

