
A Törvényszék 2010. június 18-i ítélete — Luxemburg 
kontra Bizottság 

(T-549/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„ESZA — Pénzügyi támogatás felfüggesztése — A munka
erőpiachoz kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés és egyen
lőtlenségek elleni küzdelem — Az irányítási, illetve ellenőrzési 
rendszerekben lévő súlyos hiányosságok, amelyek a rend
szerből adódó szabálytalanságokhoz vezethetnek — Az 
1260/1999/EK rendelet 39. cikke (2) bekezdésének c) pontja 

— Jogos bizalom”) 

(2010/C 209/55) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: M. Fisch megha
talmazott, segítője: P. Kinsch ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Steiblyté és B. Conte 
meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A 3. célkitűzés körébe tartozó közösségi strukturális támoga
tások címén, egységes programozási dokumentum alapján az 
Európai Szociális Alapból (ESZA) Luxemburg területén teljesített 
időközi kifizetések felfüggesztéséről szóló, 2008. szeptember 
24-i C(2008) 5383 bizottsági határozat, valamint a munkaerő
piachoz kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés és egyenlőt
lenségek elleni küzdelemmel kapcsolatos közösségi kezdemé
nyezés programjából (EQUAL) Luxemburg területén teljesített 
időközi kifizetések felfüggesztéséről szóló, 2008. október 6-i 
C(2008) 5730 bizottsági határozat megsemmisítése iránti 
kérelem. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A keresetet elutasítja. 

2. A Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21. 

A Törvényszék 2010. június 22-i ítélete — CM Capital 
Markets kontra OHIM — Carbon Capital Markets 

(CARBON CAPITAL MARKETS) 

(T-563/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A »CARBON 
CAPITAL MARKETS« közösségi szóvédjegy bejelentése — A 
»CM Capital Markets« korábbi közösségi és nemzeti ábrás 
védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszt
hetőség hiánya — A megjelölések hasonlóságának hiánya 
— A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja 
(jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) 

pontja)”) 

(2010/C 209/56) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: CM Capital Markets Holding, SA (Madrid, Spanyol
ország) (képviselők: T. Villate Consonni és J. Calderón Chavero 
ügyvédek) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. Crespo Carrillo megha
talmazott) 

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a 
Törvényszék előtti eljárásban: Carbon Capital Markets (Oxford, 
Egyesült Királyság) (képviselő: E. Hardcastle solicitor) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM első fellebbezési tanácsának (az R 15/2008-1. sz. 
ügyben) a CM Capital Markets Holding, SA és a Carbon Capital 
Markets Ltd közötti felszólalási eljárás tárgyában 2008. szep
tember 26-án hozott határozatával szemben benyújtott kereset 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék keresetet elutasítja. 

2. A CM Capital Markets Holding, SA-t kötelezi a költségek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21.
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