
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 lipca 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-382/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom — Zamówienia publiczne na
usługi — Dyrektywa 92/50/EWG — Umowy w zakresie prze-
twarzania odpadów miejskich — Kwalifikacja — Zamówienie
publiczne — Koncesja na świadczenie usług — Sposoby doko-

nywania ogłoszeń)

(2007/C 235/10)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
A. Aresu i X. Lewis, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: I. M. Bragu-
glia i G. Fiengo, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 11, 15 i 17 dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia
18 czerwca 1992 r. odnoszącej się do koordynacji procedur
udzielania zamówień publicznych na usług — Udzielenie zamó-
wienia z pominięciem publikacji odpowiedniego ogłoszenia —

Zawarcie umów w zakresie wykorzystania części odpadów miej-
skich powstałych w gminach regionu Sycylia

Sentencja

1) Wobec okoliczności, że 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,
wszczęła postępowanie zmierzające do zawarcia umów w zakresie
wykorzystania części odpadów miejskich pozostałych po zbiórce
selektywnej, powstałych w gminach regionu Sycylia i zawarła te
umowy z pominięciem procedury przewidzianej w dyrektywie Rady
92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszącej się do koordy-
nacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi, w
brzmieniu zmienionym dyrektywą Komisji 2001/78/WE z dnia
13 września 2001 r., a w szczególności z pominięciem zamie-
szczenia odpowiedniego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Wspólnot Europejskich, Republika Włoska uchybiła
zobowiązaniom, które na niej ciążą na podstawie tej dyrektywy, a w
szczególności na podstawie jej art. 11, 15 i 17.

2) Republika Włoska pokrywa koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 22 z dnia 28.1.2006.

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 24 kwietnia
2007 r. — Castellblanch SA. przeciwko Urzędowi Harmo-
nizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i

wzory), Champagne Louis Roederer SA

(Sprawa C-131/06 P) (1)

(Odwołanie — Graficzny znak towarowy CRISTAL
CASTELLBLANCH — Odmowa rejestracji)

(2007/C 235/11)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Castellblanch, SA (przedstawiciele: adwokaci
F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse i D. Moreau)

Uczestnicy postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: pełno-
mocnik I. de Medrano Caballero), Champagne Louis Roederer
S.A. (przedstawiciel: adwokat P. Cousin)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z
dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie T 29/04 Castellblanch SA
przeciwko OHIM, mocą którego Sąd oddalił skargę wniesioną
przez zgłaszającego graficzny znak towarowy „CRISTAL
CASTELLBLANCH” dla towarów należących do klasy 33 o
stwierdzenie nieważności decyzji R 0037/2000-2 Drugiej Izby
Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (OHIM) z dnia 17 listopada 2003 r., oddalającej
odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów, mocą której odmó-
wiono rejestracji wspomnianego znaku towarowego w ramach
postępowania w sprawie sprzeciwu wniesionego przez właści-
ciela krajowych i międzynarodowych słownych znaków towaro-
wych zawierających słowo „CRISTAL” dla towarów należących
do klasy 33

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Castellblanch S.A. ponosi koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 108 z 6.5.2006.
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