
1. Az olasz kormány, mivel olyan szabályozást tart fenn, amely a
villamosenergia- és földgázágazatokban tevékenykedő vállalkozá-
sokban történő, az alaptőke 2 %-át meghaladó részesedésszerzés
esetén a szavazati jogok automatikus felfüggesztését írja elő, ha a
részesedést olyan közvállalkozások szerzik meg, amelyeket nem
jegyeznek szabályozott pénzügyi piacokon, és amelyek nemzeti
piacukon erőfölényben vannak, megszegte az EK 56. cikkből eredő
kötelezettségeit.

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

(1) HL C 156., 2004.6.12.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(első tanács)

2005. június 30.

a C-286/04. P. sz., Eurocermex SA kontra Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési

minták) (OHIM) ügyben (1)

(Fellebbezés – Közösségi védjegy – A 40/94/EK rendelet 7.
cikke (1) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése – Citrom-
szeletet rejtő, hosszú nyakú palack alakjából álló térbeli

védjegy – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető képesség)

(2005/C 205/09)

(Az eljárás nyelve: francia)

A C-286/04. P. sz., Eurocermex SA (székhelye: Evere [Belgium],
képviseli: A. Bertrand ügyvéd) kontra Belső Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)
(képviseli: A. Rassat, meghatalmazotti minőségben) ügyben, a
Bíróság alapokmányának 56. cikke alapján 2004. június 29-én
benyújtott fellebbezés tárgyában, a Bíróság (első tanács), tagjai:

P. Jann tanácselnök, K. Lenaerts, K. Schiemann, Juhász E. és M.
Ilešič (előadó) bírák, főtanácsnok: D. Ruiz-Jarabo Colomer, hiva-
talvezető: R. Grass, 2005. június 30-án meghozta ítéletét,
amelynek rendelkező része a következő:

1) A fellebbezést elutasítja.

2) Az Eurocermex SA-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 217., 2004.8.28.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(ötödik tanács)

2005. június 30.

a C-30/05. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra
Luxemburgi Nagyhercegség ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – Az 1999/45/EK és a
2001/60/EK irányelv – Az előírt határidőn belüli átültetés

elmaradása)

(2005/C 205/10)

(Az eljárás nyelve: francia)

A C-30/05. sz., az Európai Közösségek Bizottsága (meghatal-
mazottak: C. F. Durand és F. Simonetti) kontra Luxemburgi
Nagyhercegség (meghatalmazott: S. Schreiner) ügyben, az EK
226. cikk alapján 2005. január 28-án benyújtott tagállami köte-
lezettségszegés megállapítása iránti kereset tárgyában, a Bíróság
(ötödik tanács), tagjai: R. Silva de Lapuerta tanácselnök,
C. Gulmann és J. Klučka (előadó) bírák, főtanácsnok: C. Stix-
Hackl, hivatalvezető: R. Grass, 2005. június 30-án meghozta
ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:
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