C 237/12

Uradni list Evropske unije

SL

Tožba, vložena 16. avgusta 2006 — Lucite International in
Lucite International UK proti Komisiji

30.9.2006

Drugič, Komisija ni upoštevala olajševalnih okoliščin, ki se
nanašajo na tožnika.

(Zadeva T-216/06)
(2006/C 237/21)
Jezik postopka: angleščina

Tožba, vložena 16. avgusta 2006 — Neurim Pharmaceuticals (1991) proti UUNT — Eurim-Pharm Arzneimittel
(Neurim PHARMACEUTICALS)
(Zadeva T-218/06)

Stranke

(2006/C 237/22)

Tožeči stranki: Lucite International Ltd (Hampshire, Združeno
kraljestvo) in Lucite International UK Ltd (Lancashire, Združeno
kraljestvo) (zastopniki: R. Thompson, QC, in S. Rose, Solicitor)
Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke
Tožeča stranka: Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd (Tel Aviv,
Izrael) (Zastopnik: M. Kinkeldey, Rechtsanwalt)

Predlogi tožečih strank
— Naj se člen 2(d) Odločbe COMP/F/38.645 razglasi za
ničnega;
— naj se namesto globe, naložene v skladu s členom 2(d)
Odločbe [COMP/F/38.645], določi globa v višini
18 268 750 evrov ali nižji znesek, ki bi se Sodišču zdel
primeren; in
— naj se toženi stranki naloži plačilo stroškov te tožbe.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Tožeči stranki predlagata delno ugotovitev ničnosti Odločbe
Komisije C(2006) 2098 konč. z dne 31. maja 2006 v zadevi
COMP/F/38.645 — Metakrilati, v kateri je Komisija ugotovila,
da sta tožnika kršila člen 81 ES in člen 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru s sodelovanjem v kartelu glede
metakrilatov, ki je zajemal razpravljanje o cenah, sklepanje
dogovorov, uveljavljanje in spremljanje dogovorov o cenah,
bodisi glede zviševanja cen bodisi vsaj glede ustalitve obstoječih
cen, razpravljanje o prevalitvi stroškov dodatnih storitev na
potrošnike, izmenjevanje trgovinsko pomembnih, zaupnih in
upoštevnih tržnih informacij in/ali informacij o podjetju, sodelovanje na rednih sestankih ter druge stike za lažje izvajanje
kršitev.
Tožeči stranki v utemeljitev svoje tožbe trdita, da naj bi Komisija pri izračunu globe, ki jima je bila naložena, nepravilno
uporabila svoje smernice.
Prvič, Komisija ni upoštevala narave udeležbe tožnikov in
obsega njune vloge pri spodkopavanju kartela, ko je določila
izhodiščni znesek globe.

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli)
Druga stranka pred odborom za pritožbe: Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH

Predlogi tožeče stranke
— v celoti naj se razveljavi odločbo prvega odbora za pritožbe
Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in
modeli) z dne 2. junija 2006 — Pritožba št. R 74/2006-1;
— toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Prijavitelj znamke Skupnosti: Tožeča stranka.
Zadevna znamka Skupnosti: Figurativna znamka „Neurim PHARMACEUTICALS“ za proizvode iz razredov 5 in 10.
Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom:
Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH.
Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: Besedna znamka
„EURIM-PHARM“ (znamka Skupnosti št. 667 899 in nacionalna
znamka) ter pravica do označevanja „Eurim-Pharm GmbH“ za
proizvode iz razreda 5.
Odločba oddelka za ugovore: Ugovoru se ugodi in registracija
zavrne.
Odločba odbora za pritožbe: Pritožba se zavrže kot nedopustna.

