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Tribunalens dom av den 2 februari 2012 — Denki Kagaku
Kogyo och Denka Chemicals mot kommissionen
(Mål T-83/08) (1)
(Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Mark
naden för kloroprengummi — Beslut i vilket en överträdelse
av artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet konstateras —
Fastställande av priser — Uppdelning av marknaden — Bevis
på deltagande i den konkurrensbegränsande samverkan —
Bevis på avståndstagande från den konkurrensbegränsande
samverkan — Överträdelsens varaktighet — Rätten till för
svar — Insyn i akten — Riktlinjer för beräkning av böter —
Ingen retroaktiv verkan — Berättigade förväntningar —
Proportionalitetsprincipen — Förmildrande omständigheter)
(2012/C 80/23)

17.3.2012

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (ombud: S. Schäffner)
Saken
Talan mot det beslut som fattades av andra överklagandenämn
den vid harmoniseringsbyrån den 4 juni 2009 (ärende
R 1680/2008-1) angående en ansökan om registrering som
gemenskapsvarumärke av ordmärket arraybox.
Domslut
1. Talan ogillas.
2. skytron energy GmbH & Co. KG ska ersätta rättegångskostnader
na.

Rättegångsspråk: engelska
Parter

(1) EUT C 267 av den 7.11.2009

Sökande: Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (Tokyo, Japan);
och Denka Chemicals GmbH (Düsseldorf, Tyskland) (ombud:
inledningsvis G. van Gerven, T. Franchoo och D. Fessenko, där
efter T. Franchoo, B. Bär-Bouyssière, samtliga advokater)

Tribunalens dom av den 2 februari 2012 — Grekland mot
kommissionen

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: S. Noë och V.
Bottka)
Saken
Talan om i första hand ogiltigförklaring av kommissionens be
slut K(2007) 5910 slutlig av den 5 december 2007 om ett
förfarande enligt artikel 81 [EG] och artikel 53 i EES-avtalet
(ärende COMP/38.629 — Kloroprengummi), i dess lydelse en
ligt kommissionens beslut K(2008) 2974 slutlig av den 23 juni
2008, i den del det avser sökandena, och i andra hand nedsätt
ning av det bötesbelopp sökandena ålagts solidariskt genom
beslutet.

(Mål T-469/09) (1)
(EUGFJ — Garantisektionen — Undantagande av vissa av
gifter från gemenskapsfinansiering — Tomatbearbetning och
lagring av ris — Nyckelkontroller — Integrerat system för
förvaltning och kontroll angående vissa gemenskapsstödord
ningar — Proportionalitetsprincipen)
(2012/C 80/25)
Rättegångsspråk: grekiska
Parter
Sökande: Republiken Grekland (ombud: I.K. Chalkias och S. Pa
païoannou)

Domslut
1. Talan ogillas.
2. Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha och Denka Chemicals
GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Rossi och A.
Markoulli)

(1) EUT C 107, 26.4.2008.

Saken

Tribunalens dom av den 2 februari 2012 — skytron energy
mot harmoniseringsbyrån (aaraybox)
(Mål T-321/09) (1)
(Gemenskapsvarumärken — Ansökan om registrering som
gemenskapsvarumärke av ordmärket arraybox — Absoluta
registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljnings
förmåga saknas — Artikel 7.1 c och 7.1 c i förordning (EG)
nr 207/2009)

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut
2009/721/EG av den 24 september 2009 om undantagande
från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts
av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Euro
peiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ),
inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)
och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för lands
bygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 257, s. 28).
Domslut
1. Talan ogillas.

(2012/C 80/24)
Rättegångsspråk: tyska

2. Republiken Grekland ska ersätta rättegångskostnaderna.

Parter
Sökande: skytron energy GmbH & Co KG (Berlin, Tyskland)
(ombud: advokaterna H.J. Omsels och C. Danziger)

(1) EUT C 24, 30.1.2010.

