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Официален вестник на Европейския съюз

Иск, предявен на 3 септември 2012 г. — Европейска
комисия/Република Словения
(Дело C-407/12)

Жалба, подадена на7 септември 2012 г. от medi GmbH &
Co. KG срещу решението на Общия съд (шести състав),
постановено на 12 юли 2012 г. по дело T-470/09 — medi
GmbH & Co. KG/Служба за хармонизация във вътрешния
пазар (марки, дизайни и модели)

(2012/C 331/25)

(Дело C-410/12)

Език на производството: словенски

(2012/C 331/26)
Език на производството: немски

Страни
Ищец: Европейска комисия (представители: P. Hetsch, L. Nicolae
и M. Žebre)

27.10.2012 г.

Страни

Ответник: Република Словения

Жалбоподател: medi GmbH
D. Terheggen, Rechtsanwalt)

Искания на ищеца

Друга страна в производството: Служба за хармонизация във
вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Комисията иска от Съда:
— да установи, че като не е приела всички законови,
подзаконови и административни разпоредби, необходими за
транспонирането на Директива 2009/140/ЕО (1) на Евро
пейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009
година за изменение на директиви 2002/21/ЕО (2) относно
общата регулаторна рамка за електронните съобщителни
мрежи и услуги, 2002/19/ЕО (3) относно достъпа до елек
тронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и
взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО (4) относно
разрешението на електронните съобщителни мрежи и
услуги, или, във всички случаи, като не е уведомила
Комисията за това, Република Словения не е изпълнила
задълженията си по член 5 от тази директива;
— да осъди Република Словения на основание член 260,
параграф 3 ДФЕС да заплати периодична имуществена
санкция в размер на 6 531,84 EUR дневно считано от
датата на произнасяне на съдебното решение по настоящото
дело, поради неизпълнение на задължението ѝ да съобщи на
Комисията всички мерки за транспониране на посочената
Директива 2009/140/ЕО;

&

Co.

KG

(представител:

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска
— пълна отмяна на обжалваното решение на Общия съд (дело
T-470/09, Решение от 12 юли 2012 г.);
— пълно уважаване на отправените в първоинстанционното
производство искания, съдържащи се в подадената пред
Общия съд на Европейския съюз жалба и изменени в съот
ветствие със съдебното заседание от 2 май 2012 г., както се
удостоверява от съдебния протокол.
Правни основания и основни доводи

— да осъди Република Словения да заплати съдебните разноски.

Настоящата жалба е подадена срещу Решение на Общия съд от
12 юли 2012 г. по дело T-470/09, с което той отхвърля
подадената от medi GmbH & Co. KG срещу решението на
четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във
вътрешния пазар от 1 октомври 2009 г. (преписка
R 692/2008-4) жалба относно заявка за регистрация на
словния знак „medi“ като марка на Общността.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят основава по същество жалбата си на следното
правно основание:

Срокът за транспониране на директивата е изтекъл на 25 май
2011 г.
(1) ОВ L 337, стр. 37.
(2) ОВ L 108, стр. 33; Специално издание на български език, 2007 г.,
глава 13, том 35, стр. 195.
(3) ОВ L 108, стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г.,
глава 13, том 35, стр. 169.
(4) ОВ L 108, стр. 21; Специално издание на български език, 2007 г.,
глава 13, том 35, стр. 183.

Общият съд е приложил неправилно член 7, параграф 1, буква
б) от Регламента относно марката на Общността (1), като е
изходил от това, че словният знак „medi“ не притежава мини
малния изискуем отличителен характер за марка на Общността.
Жалбоподателят счита, че това е неточно, като се има предвид,
че този словен знак не представлява за съответния англоговорящ
среден потребител обичайно съкращение на думата „medicine“.
(1) Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година
относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

