
W uzasadnieniu skargi skarżąca powołuje się na:

— naruszenie art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1655/2000
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r.
dotyczące instrumentu finansowego na rzecz środowiska
(LIFE) (1).

— brak możliwości stosowania art. 14 standardowych norm
administracyjnych projektu LIFE, gdyż strona skarżąca w
trakcie realizacji projektu zachowywała rygor i spójność we
współpracy i zawsze odpowiadała szczegółowo na wszelkie
wnioski Komisji. Ponadto projekt „Pneuma” został całkowicie
zrealizowany, oddany do użytku i przetestowany.

— dyskryminujący charakter spornej decyzji i naruszenie
zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań.

(1) Dz.U. L 192 z 28.7.2000, s. 1.

Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2008 r. — CM
Capital Markets przeciwko OHIM — Carbon Capital
Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions

Compliance Solutions & Carbon Finance)

(Sprawa T-490/08)

(2009/C 6/82)

Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: CM Capital Markets Holding, S A (Madryt, Hisz-
pania) (przedstawiciele: adwokaci J. Calderón Chavero i T. Villate
Consonni)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Carbon Capital Markets Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław-
czej OHIM z dnia 3 września 2008 r. w sprawie R 16/
2008-1, na mocy której odmówiono rejestracji spornego
znaku towarowego w całości;

— uwzględnienie żądań strony skarżącej;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania w przypadku
sprzeciwienia się przez niego żądaniom skarżącej
i nieuwzględnienia jego żądań.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Carbon Capital Markets
Limited

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy
„CARBON CAPITAL MARKETS (Emissions Compliance Solu-
tions & Carbon Finance)” (zgłoszenie nr 4.480.349) dla usług
należących do klasy 36 Właściciel znaku lub oznaczenia,

na które powołano się w sprzeciwie: Strona skarżąca Znak lub ozna-
czenie,

na które powołano się w sprzeciwie: Wspólnotowy znak towarowy
„Capital Markets” (zgłoszenie nr 3.409.281) dla usług należą-
cych do klas 35, 36 i 42 oraz graficzny hiszpański znak towa-
rowy „Capital Markets” dla usług należących do klasy 36

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Odrzucenie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 listopada
2008 r. — Hynix Semiconductor przeciwko Radzie

(Sprawa T-383/03) (1)

(2009/C 6/83)

Język postępowania: angielski

Prezes szóstej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 21 z dnia 24.1.2004 r.

10.1.2009C 6/42 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


