
Skarga wniesiona w dniu 3 września 2012 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Słowenii 

(Sprawa C-407/12) 

(2012/C 331/25) 

Język postępowania: słoweński 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Hetsch, 
L. Nicolae i M. Žebre) 

Strona pozwana: Republika Słowenii 

Żądania strony skarżącej 

Komisja wnosi do Trybunału o: 

— stwierdzenie, że nie przyjmując wszystkich przepisów usta
wodawczych, wykonawczych i administracyjnych niezbęd
nych do transpozycji dyrektywy Europejskiego Parlamentu 
i Rady 2009/140/WE ( 1 ) z dnia 25 listopada 2009 r. zmie
niającej dyrektywy 2002/21/WE ( 2 ) w sprawie wspólnych 
ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 
2002/19/WE ( 3 ) w sprawie dostępu do sieci i usług łącz
ności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 
2002/20/WE ( 4 ) w sprawie zezwoleń na udostępnienie 
sieci i usług łączności elektronicznej, a w każdym razie 
nie informując o tych przepisach Komisji, Republika 
Słowenii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na 
mocy art. 5 wskazanej dyrektywy; 

— zasądzenie od Republiki Słowenii z uwagi na niedopełnienie 
obowiązku poinformowania o wszystkich środkach trans
pozycji dyrektywy 2009/140/WE na podstawie art. 260 
ust. 3 TFUE dziennej okresowej kary pieniężnej w wysokości 
6 531,84 EUR od dnia wydania wyroku w niniejszej spra
wie; 

— obciążenie Republiki Słowenii kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 25 maja 2011 r. 

( 1 ) Dz.U. L 337, s. 37. 
( 2 ) Dz.U. L 108, s. 33. 
( 3 ) Dz.U.L 108, s. 7. 
( 4 ) Dz.U. L 108, s. 21. 

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w 
dniu 12 lipca 2012 r. w sprawie T-470/09 medi GmbH & 
Co. KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach 
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), 
wniesione w dniu 7 września 2012 r. przez medi GmbH 

& Co. KG 

(Sprawa C-410/12 P) 

(2012/C 331/26) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnosząca odwołanie: medi GmbH & Co. KG (przedstawiciel: D. 
Terheggen, Rechtsanwalt) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Żądania wnoszącej odwołanie 

— uchylenie w całości zaskarżonego orzeczenia Sądu (wyrok z 
dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie T-470/09); 

— uwzględnienie w całości żądań przedstawionych w pierwszej 
instancji w skardze skierowanej do Sądu Unii Europejskiej i 
zmienionych w toku rozprawy z dnia 2 maja 2012 r. 
zgodnie z protokołem z rozprawy. 

Zarzuty i główne argumenty 

Niniejsze odwołanie skierowane jest przeciwko wyrokowi Sądu 
z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie T-470/09, w którym Sąd 
oddalił skargę wniesioną przez medi GmbH & Co. KG na 
decyzję Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w 
ramach Rynku Wewnętrznego z dnia 1 października 2009 r. 
(sprawa R 692/2008-4) dotyczącą rejestracji oznaczenia słow
nego „medi” jako wspólnotowego znaku towarowego. 

Wnosząca odwołanie opiera je w istocie na następującej podsta
wie: 

Sąd błędnie zastosował art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w 
sprawie wspólnotowego znaku towarowego ( 1 ) w ten sposób, że 
wyszedł z założenia, iż oznaczenie słowne „medi” nie posiada 
minimalnego charakteru odróżniającego wymaganego dla 
wspólnotowego znaku towarowego. Zdaniem wnoszącej odwo 
łanie jest to nietrafne, gdyż to oznaczenie słowne nie stanowi 
dla właściwego angielskojęzycznego przeciętnego konsumenta 
potocznego skrótu słowa „medicine”. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).
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