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Arrest van het Gerecht van 2 februari 2012 — Denki
Kagaku Kogyo en Denka Chemicals/Commissie
(Zaak T-83/08) (1)
(„Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt voor
cholorpreenrubber — Beschikking houdende vaststelling van
inbreuk op artikel 81 EG en artikel 53 EER-Overeenkomst —
Vaststelling van prijzen — Verdeling van markt —
Bewijs van deelneming aan mededingingsregeling — Bewijs
van distantiëring van mededingingsregeling — Duur van in
breuk — Rechten van verdediging — Toegang tot dossier —
Richtsnoeren voor berekening van geldboeten — Nietterugwerkende kracht — Gewettigd vertrouwen —
Evenredigheidsbeginsel — Verzachtende omstandigheden”)
(2012/C 80/23)

17.3.2012

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: S.
Schäffner als gemachtigde)
Voorwerp
Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van
het BHIM van 4 juni 2009 (zaak R 1680/2008-1) betreffende
een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk arraybox als
gemeenschapsmerk.
Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Skytron energy GmbH & Co wordt in de kosten verwezen.

Procestaal: Engels
Partijen

(1) PB C 267 van 7.11.2009.

Verzoekende partijen: Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (To
kio, Japan) en Denka Chemicals GmbH (Düsseldorf, Duitsland)
(vertegenwoordigers: aanvankelijk G. van Gerven, T. Franchoo
en D. Fessenko, vervolgens T. Franchoo, B. Bär-Bouyssière en A.
de Beaugrenier, advocaten)
Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: S.
Noë en V. Bottka, gemachtigden)
Voorwerp
Primair, vordering tot nietigverklaring van beschikking C(2007)
5910 def. van de Commissie van 5 december 2007 inzake een
procedure op grond van artikel 81 [EG] en artikel 53 van de
EER-Overeenkomst (zaak COMP/38.629 — Chloropreenrubber),
voor zover deze betrekking heeft op de verzoekende partijen,
en, subsidiair, vordering tot verlaging van de bij deze beschik
king aan verzoeksters hoofdelijk opgelegde geldboete.
Dictum

Arrest

van

het Gerecht van 2 februari 2012
Griekenland/Commissie

—

(Zaak T-469/09) (1)
(„EOGFL — Afdeling Garantie — Van communautaire fi
nanciering uitgesloten uitgaven — Sectoren van verwerking
van tomaten en opslag van rijst — Essentiële controles —
Geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde
communautaire steunregelingen — Evenredigheidsbeginsel”)
(2012/C 80/25)
Procestaal: Grieks
Partijen

1) Het beroep wordt verworpen.

Verzoekende partij: Helleense Republiek (vertegenwoordigers: I. K.
Chalkias en S. Papaïoannou, gemachtigden)

2) Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha en Denka Chemicals
GmbH worden verwezen in de kosten.

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: P.
Rossi en A. Markoulli, gemachtigden)

(1) PB C 107 van 26.4.2008.

Arrest van het Gerecht van 2 februari 2012 — skytron
energy/BHIM (arraybox)
(Zaak T-321/09) (1)
(„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoord
merk arraybox — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend
karakter — Ontbreken van onderscheidend vermogen —
Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG)
nr. 207/2009”)

Voorwerp
Verzoek tot nietigverklaring van beschikking 2009/721/EG van
de Commissie van 24 september 2009 houdende onttrekking
aan communautaire financiering van bepaalde uitgaven die de
lidstaten in het kader van het Europees Oriëntatie- en Garan
tiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, in het
kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het
kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwik
keling, (ELFPO) hebben verricht (PB L 257, blz. 28)
Dictum

(2012/C 80/24)

1) Het beroep wordt verworpen.

Procestaal: Duits

2) De Helleense Republiek wordt verwezen in de kosten.

Partijen
Verzoekende partij: skytron energy GmbH & Co (Berlijn, Duits
land) (vertegenwoordigers: H. J. Omsels en C. Danziger, advo
caten)

(1) PB C 24 van 30.1.2010.

