C 80/16

SL

Uradni list Evropske unije

Sodba Splošnega sodišča z dne 2. februarja 2012 – Denki
Kagaku Kogyo in Denka Chemicals proti Komisiji
(Zadeva T-83/08) (1)
(„Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg kloropren
skega kavčuka — Odločba v kateri je ugotovljena kršitev
člena 81 ES in člena 53 Sporazuma EGP — Določanje cen
— Razdelitev trga — Dokaz sodelovanja v kartelu — Dokaz
umika iz kartela — Trajanje kršitve — Pravica do obrambe
— Vpogled v spis — Smernice za izračun glob — Prepoved
retroaktivnosti — Legitimna pričakovanja — Načelo soraz
mernosti — Olajševalne okoliščine“)

17.3.2012

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem
trgu (znamke in modeli) (zastopnik: S. Schäffner, zastopnik)
Predmet
Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne
4. junija 2009 (zadeva R 1680/2008-1) glede zahteve za regi
stracijo besednega znaka arraybox kot znamke Skupnosti.
Izrek
1. Tožba se zavrne.

(2012/C 80/23)
Jezik postopka: angleščina

2. Družbi skytron energy GmbH & Co. KG se naloži plačilo stroškov.

Stranke
Tožeči stranki: Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (Tokyo,
Japonska) in Denka Chemicals GmbH (Düsseldorf, Nemčija)
(zastopniki: sprva G. van Gerven, T. Franchoo in D. Fessenko,
nato T. Franchoo, B. Bär-Bouyssière in A. de Beaugrenier,
odvetniki)

(1) UL C 267, 7.11.2009.

Sodba Splošnega sodišča z dne 2. februarja 2012 – Grčija
proti Komisiji

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: S. Noë in V.
Bottka, zastopnika)
Predmet
Razglasitev ničnosti odločbe Komisije C(2007) 5910 konč. z
dne 5. decembra 2007 v zvezi s postopkom na podlagi člena
81 (ES) in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/F/38.629 –
kloroprenski kavčuk) v delu v katerem se nanaša na tožeči
stranki in, podredno, zmanjšanje globe, katere plačilo je bilo s
to odločbo solidarno naloženo tožečima strankama.

(Zadeva T-469/09) (1)
(EKUJS — Jamstveni oddelek — Odhodki, izključeni iz
financiranja Skupnosti — Sektorja za predelavo paradižnikov
in skladiščenje riža — Ključna kontrola — Integrirani admi
nistrativni in kontrolni sistem, ki se nanaša na nekatere
sheme pomoči Skupnosti — Načelo sorazmernosti)
(2012/C 80/25)
Jezik postopka: grščina
Stranki

Izrek
1. Tožba se zavrne.

Tožeča stranka: Helenska republika (zastopnika: I. K. Chalkias in
S. Papaïoannou, zastopnika)

2. Družbama Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha in Denka
Chemicals GmbH se naloži plačilo stroškov.

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: P. Rossi in A.
Markoulli, zastopnika)
Predmet

(1) UL C 107, 26.4.2008.

Sodba Splošnega sodišča z dne 2. februarja 2012 – skytron
energy proti UUNT (arraybox)
(Zadeva T-321/09) (1)
(„Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti
arraybox — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisni značaj
— Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) in (c),
Uredbe (ES) št. 207/2009“)
(2012/C 80/24)
Jezik postopka: nemščina
Stranki
Tožeča stranka: skytron energy GmbH & Co. KG (Berlin,
Nemčija) (zastopnika: H.J. Omsels in C. Danziger, odvetnika)

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 2009/721/ES z
dne 24. septembra 2009 o izključitvi nekaterih odhodkov držav
članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega
usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), Evropskega
kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja
Skupnosti (UL L 257, str. 28).
Izrek
1. Tožba se zavrne.
2. Helenski republiki se naloži plačilo stroškov.

(1) UL C 24, 30.1.2010.

