
— podobieństwo między porównywanymi znakami nie uspra
wiedliwia twierdzenia jakoby mogło być ono źródłem 
istnienia ryzyka konfuzji. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), 
Dz.U. L 78, s. 1. 
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Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Valero 
Jordana, F. Castillo de la Torre, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności art. 2 zdanie drugie oraz sekcji A 
addendum/załącznika do decyzji Rady upoważniającej do 

podjęcia rokowań w sprawie powiązania systemu handlu 
emisjami UE z systemem handlu emisjami w Australii albo 
ewentualnie 

— stwierdzenie nieważności decyzji Rady i utrzymanie w mocy 
skutków zaskarżonej decyzji w razie stwierdzenia jej 
nieważności w całości oraz 

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzut pierwszy: naruszenia art. 13 ust. 2 TUE, art. 218 ust. 2-4 
TFUE i art. 295 TFUE oraz zasady równowagi instytucjonalnej. 
Komisja podnosi, że Rada naruszyła art. 218 TFUE ze względu 
na to, że jednostronnie narzuciła Komisji szczegółową proce
durę powodująca powstanie ex novo uprawnień po stronie Rady 
i obowiązków po stronie Komisji, nieznajdujących podstawy 
prawnej w przytoczonym postanowieniu. Rada naruszyła 
również art. 13 ust. 2 TUE w związku z art. 218 ust. 4 
TFUE oraz zasadę równowagi instytucjonalnej, ponieważ 
rozszerzyła swoje uprawnienia, nadane jej na mocy traktatów, 
ze szkodą dla Komisji i Parlamentu Europejskiego. 

Zarzut drugi: naruszenia art. 13 ust. 2 TUE i art. 218 TFUE oraz 
zasady równowagi instytucjonalnej, ze względu na to, że zaska
rżona decyzja stanowi, iż szczegółowe stanowiska negocjacyjne 
Unii opracowuje specjalny komitet lub Rada. Artykuł 218 ust. 4 
TFUE nadaje zaś specjalnemu komitetowi rolę wyłącznie 
konsultacyjną.
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