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Hotărârea Tribunalului din 2 februarie 2012 — Denki
Kagaku Kogyo și Denka Chemicals/Comisia
(Cauza T-83/08) (1)
(„Concurență — Înțelegeri — Piața cauciucului cloropren —
Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE și
a articolului 53 din Acordul privind SEE — Stabilirea
prețurilor — Împărțirea pieței — Dovada participării la
înțelegere — Dovada distanțării de înțelegere — Durata
încălcării — Dreptul la apărare — Accesul la dosar —
Linii directoare pentru calculul amenzilor — Neretroactivitate
— Încredere legitimă — Principiul proporționalității —
Circumstanțe atenuante”)
(2012/C 80/23)

17.3.2012

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci,
desene și modele industriale) (reprezentant: S. Schäffner, agent)
Obiectul
Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a
OAPI din 4 iunie 2009 (cauza R 1680/2008-1) privind o cerere
de înregistrare a semnului verbal arraybox ca marcă comunitară
Dispozitivul
1. Respinge acțiunea.
2. Obligă skytron energy GmbH & Co. KG la plata cheltuielilor de
judecată.

Limba de procedură: engleza
Părțile
Reclamante: Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (Tokyo,
Japonia) și Denka Chemicals GmbH (Düsseldorf, Germania)
(reprezentanți: inițial G. van Gerven, T. Franchoo și D.
Fessenko, ulterior T. Franchoo, B. Bär-Bouyssière și A. de Beau
grenier, avocați)
Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: S. Noë și V. Bottka,
agenți)
Obiectul
În principal, o cerere de anulare a Deciziei C(2007) 5910 final a
Comisiei din 5 decembrie 2007 privind o procedură de aplicare
a articolului 81 [CE] și a articolului 53 din Acordul privind SEE
(cauza COMP/F/38.629 — Cauciuc cloropren), în măsura în
care le privește pe reclamante, și, în subsidiar, o cerere de
reducere a amenzii aplicate în solidar reclamantelor prin
această decizie

(1) JO C 267, 7.11.2009.

Hotărârea Tribunalului din 2 februarie 2012 — Grecia/
Comisia
(Cauza T-469/09) (1)
(„FEOGA — Secțiunea «Garantare» — Cheltuieli excluse
de la finanțarea comunitară — Sectorul prelucrării
tomatelor și sectorul stocării orezului — Controale principale
— Sistem integrat de gestiune și de control referitor la
anumite sisteme de ajutoare comunitare — Principiul
proporționalității”)
(2012/C 80/25)
Limba de procedură: greaca
Părțile

Dispozitivul

Reclamantă: Republica Elenă (reprezentanți: I. K. Chalkias și S.
Papaïoannou, agenți)

1. Respinge acțiunea.
2. Obligă Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha și Denka
Chemicals GmbH la plata cheltuielilor de judecată.
(1) JO C 107, 26.4.2008.

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Rossi și A.
Markoulli, agenți)
Obiectul

Hotărârea Tribunalului din 2 februarie 2012 — skytron
energy/OAPI (arraybox)
(Cauza T-321/09) (1)
[„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comu
nitare verbale arraybox — Motiv absolut de refuz — Caracter
descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7
alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE)
nr. 207/2009”]
(2012/C 80/24)
Limba de procedură: germana
Părțile
Reclamantă: skytron energy GmbH & Co. KG (Berlin, Germania)
(reprezentanți: H.J. Omsels și C. Danziger, avocați)

Cerere de anulare a Deciziei 2009/721/CE a Comisiei din 24
septembrie 2009 de excludere de la finanțarea comunitară a
anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul
secțiunii Garantare a Fondului european de orientare și
garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de
garantare agricolă (FEGA) și în cadrul Fondului european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 257, p. 28).
Dispozitivul
1. Respinge acțiunea
2. Obligă Republica Elenă la plata cheltuielilor de judecată.

(1) JO C 24, 30.1.2010.

