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Решение на Общия съд от 2 февруари 2012 г. — Denki
Kagaku Kogyo и Denka Chemicals/Комисия
(Дело T-83/08) (1)
(Конкуренция — Картели — Пазар на хлоропреновия
каучук — Решение, с което се установява нарушение на
член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението ЕИП —
Определяне на цените — Разпределяне на пазара —
Доказване на участието в картела — Доказване на
дистанцирането от картела — Продължителност на
нарушението — Право на защита — Достъп до
преписката — Насоки за определяне на размера на
глобите — Забрана за прилагане с обратна сила —
Оправдани правни очаквания — Принцип на пропорцио
налност — Смекчаващи обстоятелства)
(2012/C 80/23)
Език на производството: английски

17.3.2012 г.

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки, дизайни и модели) (представител: S. Schäffner)
Предмет
Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от
4 юни 2009 г. (преписка R 1680/2008-1), свързано със заявка
за регистрацията на словния знак „arraybox“ като марка на
Общността
Диспозитив
1. Отхвърля жалбата.
2. Осъжда skytron energy GmbH & Co. KG да заплати съдебните
разноски.
(1) ОВ C 267, 7.11.2009 г.

Страни
Жалбоподател: Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (Токио,
Япония) и Denka Chemicals GmbH (Дюселдорф, Германия)
(представители: първоначално G. van Gerven, T. Franchoo и
D. Fessenko, впоследствие T. Franchoo, B. Bär-Bouyssière и A.
de Beaugrenier, avocats)
Ответник: Европейска комисия (представители: S. Noë и
V. Bottka)
Предмет
Главното искане е за отмяна на Решение C(2007) 5910 окон
чателен на Комисията от 5 декември 2007 г. във връзка с
производство за прилагане на член 81 (ЕО) и член 53 Спораз
умението за ЕИП (Преписка COMP/38.629 — Хлоропренов
каучук), в частта, в която се отнася до жалбоподателите, и при
условията на евентуалност, искане за намаляване на размера на
глобата, наложена на жалбоподателите с това решение, която те
следва да заплатят солидарно.
Диспозитив
1. Отхвърля жалбата.
2. Осъжда Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha и Denka
Chemicals GmbH да заплатят съдебните разноски.
(1) ОВ C 107, 26.4.2008 г.

Решение на Общия съд от 2 февруари 2012 г. — skytron
energy/СХВП (arraybox)
(Дело T-321/09) (1)
(Марка на Общността — Заявка за словна марка на
Общността „arraybox“ — Абсолютно основание за
отказ — Описателен характер — Липса на
отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б)
и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)
(2012/C 80/24)
Език на производството: немски

Решение на Общия съд от 2 февруари 2012 г. — Гърция/
Комисия
(Дело T-469/09) (1)
(ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — Разходи, които се
изключват от общностно финансиране — Сектори на
преработка на домати и на складиране на ориз —
Ключови проверки — Интегрирана административна
система и система за контрол за определени схеми
за
подпомагане
на
Общността
—
Принцип
на пропорционалност)
(2012/C 80/25)
Език на производството: гръцки
Страни
Жалбоподател: Република Гърция (представители: I. K. Chalkias
и S. Papaïoannou)
Ответник: Европейска комисия (представители: P. Rossi и A.
Markoulli)
Предмет
Отмяна на Решение 2009/721/ЕО на Комисията от 24
септември 2009 година за изключване от финансиране от
страна на Общността на някои разходи, направени от
държавите членки в рамките на Европейския фонд за ориен
тиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция Гаран
тиране и на Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 257, стр. 28)
Диспозитив
1. Отхвърля жалбата.
2. Осъжда Република Гърция да заплати съдебните разноски.

Страни
Жалбоподател: skytron energy GmbH & Co. KG (Берлин,
Германия) (представители: H.J. Omsels и C. Danziger, avocats)

(1) ОВ C 24, 30.1.2010 г.

