
2006. szeptember 12-én benyújtott kereset – Németország
kontra Bizottság

(T-258/06. sz. ügy)

(2006/C 294/107)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: a Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: M.
Lumma és C. Schulze-Bahr)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság

– semmisítse meg a közbeszerzési irányelvek hatálya alá nem
tartozó, vagy csak részben tartozó szerződések odaítélésére
vonatkozó közösségi joggal kapcsolatos 2006. június 23-i
bizottsági értelmező közleményt, és

– kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a közbeszerzési irányelvek hatálya alá nem tartozó,
vagy csak részben tartozó szerződések odaítélésére vonatkozó
közösségi joggal kapcsolatos bizottsági értelmező közleményt
támadja, amely a Bizottság internetes oldalán 2006. július
24-én, a Hivatalos Lapban pedig 2006. augusztus 1-jén (HL C
179., 2. o.) került közzétételre.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes arra hivatkozik,
hogy a Bizottságnak nem volt hatásköre a vitatott közlemény
kiadására. Előadja ezzel kapcsolatban, hogy szerinte a megtá-
madott közlemény új közbeszerzési szabályokat tartalmaz,
amelyek túlmutatnak a hatályos közösségi jogból eredő kötele-
zettségeken. Álláspontja szerint ezek a szabályok kötelező
joghatásokat keletkeztetnek a tagállamok vonatkozásában. Az
EK-Szerződés azonban nem tartalmaz olyan felhatalmazást,
amelynek alapján az alperes ilyen szabályozást kibocsáthatna.
Következésképpen a felperes szerint lényegében tényleges jogal-
kotásról van szó.

A felperes kifogásolja továbbá, hogy az alperes azáltal, hogy
kötelező erejű szabályokat alkotott, megbontotta a Tanács, az
Európai Parlament és a Bizottság közötti intézményi egyen-
súlyt.

A felperes végül arra hivatkozik, hogy a megtámadott közle-
mény abban az esetben is megsemmisítendő, ha a Bizottságnak
esetleg van hatásköre annak kiadására, mivel a jogbiztonság
elve sérelmet szenvedett. Az alperesnek hivatkoznia kellett
volna a lehetséges jogalapra, és azt kifejezetten meg kellett
volna neveznie az érintett közleményben. A Bizottság így az EK
253. cikkből eredő indokolási kötelezettséget is megsértette.

2006. szeptember 20-án benyújtott kereset – Torres
kontra OHIM – Navisa Industrial Vinícola Española

(MANSO DE VELASCO)

(T-259/06. sz. ügy)

(2006/C 294/108)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Miguel Torres, S.A. (Barcelona, Spanyolország)
(képviselők: E. Armijo Chávarri és A. Castán Pérez-Gómez
ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Navisa Industrial
Vinícola Española, S.A.

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM első
fellebbezési tanácsának az R 865/2005-1. sz. ügyben 2006.
június 29-én hozott határozatát, és az OHIM-ot kötelezze a
költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes.

Az érintett közösségi védjegy: A „MANSO DE VELASCO” szóvéd-
jegy a 33. osztályba tartozó áruk tekintetében – 2 261 527 sz.
védjegybejelentési kérelem.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés
jogosultja: Navisa Industrial Vinícola Española, S.A.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: A „VELASCO” spanyol
szóvédjegy a 33. osztályba tartozó áruk tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: Elfogadta a felszólalást, és eluta-
sította a bejelentési kérelmet.

A fellebbezési tanács határozata: Elutasította a fellebbezést.

Jogalapok: A 40/94/EK rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdése b)
pontjának megsértése, mivel a szóban forgó megjelölések
között nem áll fenn olyan mértékben az összetévesztés
veszélye, hogy ütköznének egymással.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK
tanácsi rendelet (HL 1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás
17. fejezet, 1. kötet, 146. o.)
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