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Uradni list Evropske unije

Tožba, vložena 3. septembra 2012 – Evropska komisija
proti Republiki Sloveniji
(Zadeva C-407/12)

27.10.2012

Pritožba, ki jo je medi GmbH & Co. KG vložila
7. septembra 2012 zoper sodbo Sodišča (šesti senat) z
dne 12. julija 2012 v zadevi T-470/09, medi GmbH & Co.
KG proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli)

(2012/C 331/25)

(Zadeva C-410/12 P)

Jezik postopka: slovenščina

(2012/C 331/26)
Jezik postopka: nemščina

Stranki
Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: P. Hetsch, L.
Nicolae in M. Žebre)

Stranki

Tožena stranka: Republika Slovenija

Pritožnica: medi GmbH & Co. KG (zastopnik: D. Terheggen,
odvetnik)

Predlogi tožeče stranke

Druga stranka v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu
(znamke in modeli)

Komisija predlaga Sodišču naj:
— ugotovi, da Republika Slovenija s tem, da ni sprejela vseh
zakonov in drugih predpisov, potrebnih za prenos Direktive
2009/140/ES (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.
novembra 2009 o spremembi direktiv 2002/21/ES (2) o
skupnem regulativnem okviru za elektronska komunika
cijska omrežja in storitve, 2002/19/ES (3) o dostopu do elek
tronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter
o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES (4)
o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev,
v vsakem primeru pa o teh predpisih ni obvestila Komisije,
ni izpolnila obveznosti iz člena 5 navedene direktive;
— Republiki Sloveniji zaradi neizpolnitve obveznosti o obve
stilu glede vseh ukrepov o prenosu navedene Direktive
2009/140/ES na podlagi člena 260(3) PDEU naloži plačilo
denarne kazni v znesku 6 531,84 na dan, šteto od dneva
razglasitve sodbe v tej zadevi;
— Republiki Sloveniji naj se naloži plačilo stroškov.

Predloga
Pritožnica predlaga
1. izpodbijana odločba Splošnega sodišča (zadeva T-470/09,
sodba z dne 12. julija 2012), naj se v celoti razveljavi;
2. v celoti naj se ugodi predlogom, podanim v okviru prve
stopnje v skladu z vlogo, predloženo Splošnemu sodišču
Evropske unije, ki so bili spremenjeni v okviru ustne obrav
nave z dne 2. maja 2012, kot je navedeno v zapisniku.
Pritožbeni razlogi in bistvene trditve
Ta pritožba je vložena zoper sodbo Splošnega sodišča z dne 12.
julija 2012 v zadevi T-470/09, s katero je to zavrnilo tožbo
družbe medi GmbH & Co. KG zoper odločbo četrtega odbora
za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu z dne 1.
oktobra 2009 (zadeva R 692/2008-4) o prijavi besednega znaka
„medi“ kot znamke Skupnosti.
Pritožnica v utemeljitev pritožbe v bistvu navaja ta razlog:

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Rok za prenos direktive se je iztekel 25. maja 2011.
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Splošno sodišče je s tem, da je izhajalo iz dejstva, da besedni
znak „medi“ nima potrebnega minimalnega razlikovalnega
učinka, napačno uporabilo člen 7(1)(b) Uredbe o blagovni
znamki Skupnosti (1). To naj ne bi bilo res, saj naj ta besedni
znak za upoštevnega angleško govorečega povprečnega potroš
nika ne bi predstavljal običajne okrajšave za besedo „medicine“.
(1) Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni
znamki Skupnosti, UL, L 78, str. 1.

