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б) има ли право официален орган да откаже изисканата информация, ако предоставянето ѝ налага обработка, съответно
специфициране на наличните при него данни от трето лице и разходът за това е в размер на около 6 000 EUR? Във
връзка с това от значение ли е обстоятелството, че подателят на искането е готов да поеме възникналите разходи?

(1)

Регламент (ЕО) № 1768/95 на Комисията от 24 юли 1995 година за установяване на реда и условията за прилагане на дерогацията,
предвидена в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно правната закрила на Общността на сортовете
растения (ОВ L 173, 1995 г., стр. 14; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 17, стр. 177).

Жалба, подадена на 4 април 2018 г. от Constantin Film Produktion GmbH срещу решението,
постановено от Общия съд (шести състав) на 24 януари 2018 г. по дело T-69/17, Constantin Film
Produktion GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост
(Дело C-240/18 P)
(2018/C 249/09)
Език на производството: немски
Страни
Жалбоподател: Constantin Film Produktion GmbH (представители: E. Saarmann и P. Baronikians, Rechtsanwälte)
Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Искания на жалбоподателя
— да се отмени решение T-69/17 на Общия съд от 24 януари 2018 г.,
— ответникът да бъде осъден да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи
Жалбоподателят изтъква три основания за обжалване.

1. Нарушение на член 7, параграф 1, буква е) от Регламента за марката на Съюза
Общият съд на Европейския съюз неправилно отхвърля спорната заявка за регистрация на марка на Съюза, като приема, че е
налице абсолютното основание за отказ по член 7, параграф 1, буква е) от Регламента за марката на Съюза (1). Заявеният знак
не противоречи на добрите нрави.
При преценката на изводите на предходната инстанция Общият съд на Европейския съюз допуска следните грешки:
Общият съд на Европейския съюз преценява знака „Fuck you, Goethe“ вместо конкретно заявения знак „Fack Ju Göhte“.
Общият съд на Европейския съюз неправилно приема, че заявеният знак се отличава с присъща вулгарност, и в това
отношение не съобразява факта, че неколкословният знак „Fack Ju Göhte“ е оригинално и отличително художествено
понятие, което поради неправилното изписване е смешно и безобидно.
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Общият съд на Европейския съюз неправилно потвърждава извода на предходната инстанция за възприемането на знака от
съответните немскоговорящи потребители. Жалбоподателят изтъква, че е доказал широкия успех на филма „Fack Ju Göhte“ в
немскоговорящата част на Европейския съюз, както и обстоятелството, че за съответните потребители заявеният знак се
свързва с духовитост и забавление. Дори (малкото) потребители, които още нищо не са чували за филма, не може да се
почувстват оскърбени от заявения знак при поставянето му върху посочените в заявката стоки и услуги, тъй като самото
фонетично изписване лишава знака от сериозност. Освен това заявеният знак не подтиква потребителите към определено
поведение, не съдържа директно обръщение към тях и не ги обижда.

2. Нарушение на принципа за равно третиране
Доколкото не прилага към настоящия случай изводите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост
относно знака „DIE WANDERHURE“ (решение на СХВП от 28.5.2015 г. по преписка R 2889/2014-4 — Die Wanderhure),
Общият съд на Европейския съюз произволно допуска различно третиране в по същество сходни положения.

3. Нарушение на принципа на правната сигурност и принципа на добра администрация
Доколкото преценява знака „Fuck you, Goethe“ вместо знака „Fack Ju Göhte“ и доколкото не прилага изводите, възприети по
отношение на знака „DIE WANDERHURE“, Общият съд на Европейския съюз се произнася по начин, който е непредвидим и
не позволява последваща проверка.
(1)

Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), изменен
(заменен с Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския
съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).

Жалба, подадена на 3 април 2018 г. от Empresa Común Europea para el ITER и Desarrollo de la
Energía de Fusión срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 25 януари 2018 г.
по дело T-561/16, Galocha/Empresa Común Fusión for Energy
(Дело C-243/18 P)
(2018/C 249/10)
Език на производството: испански
Страни
Жалбоподатели: Empresa Común Europea para el ITER и Desarrollo de la Energía de Fusión (представители: G. Poszler и R.
Hanak)

Друга страна в производството: Yosu Galocha

Искания на жалбоподателите
— да се отмени решението на Общия съд от 25 януари 2018 г. по дело T-561/16, с което се отменят списъци с издържали
кандидати в процедура за подбор F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 и решенията на Fusion for Energy за наемане на работа на
кандидатите;

— да бъде разпоредено жалбоподателят на първа инстанция да поеме съдебните разноски в първоинстанционното
производство, както и разноските в настоящото производство, в случай че Съдът постанови отмяна на решението.

