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Съд на Европейския съюз
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 67/12

Люксембург, 24 май 2012 г.

Служба „Преса и 
информация“ 

Решение по дело C-196/11 P
Formula One Licensing BV/СХВП

 

Съдът отменя решението на Общия съд, който не признава отличителния 
характер на знака „F1“ в областта на марките 

Нито СХВП, нито Общият съд са компетентни да поставят под въпрос валидността на 
национални марки, които могат да се противопоставят на регистрацията на марка на 

Общността 

През април 2004 г. дружеството Racing-Live SAS1 подава в СХВП (службата, отговаряща за 
марките на Общността) заявка за регистрация на марка на Общността за следния 
фигуративен знак за различни стоки и услуги (списания, книги, публикации, резервация на 
места за представления и организиране на конкурси в Интернет): 

 

Formula One Licensing BV обаче подава възражение срещу тази заявка за регистрация. 
Възражението се основава на съществуването на международна словна марка и на две 
национални словни марки за „F1“, както и на следната фигуративна марка на Общността, 
отнасяща се до същите стоки и услуги, като посочените в заявката за регистрация на 
Racing-Live SAS:  

 

С решение от октомври 2008 г. СХВП отхвърля възражението, като установява, че не е 
налице вероятност от объркване между заявената марка и марките, които се притежават от 
Formula One Licensing. Освен това СХВП пояснява, че словният знак „F1“ е описателен 
елемент в рамките на заявената марка. 

Впоследствие Formula One Licensing иска от Общия съд да отмени това решение на СХВП. 
С Решение от 17 февруари 2011 г.2 Общият съд отхвърля жалбата на дружеството и 
потвърждава решението на СХВП. Понастоящем Formula One Licensing иска от Съда да 
отмени решението на Общия съд. 

В решението си, постановено днес, Съдът най-напред припомня, че марката на Общността 
не заменя националните марки на държавите членки и че тези два вида марки съществуват 
съвместно в икономическия живот на Съюза. Съдът пояснява, че в тази двустепенна 

                                                 
1 Това дружество междувременно е заместено като притежател на заявената за регистрация марка от 
дружеството Global Sports Media Ltd. 
2 Решение на Общия съд от 17 февруари 2011 г. по дело Formula One Licensing BV/СХВП (T-10/09), вж. също 
Прессъобщение №o10/11. 



система на марките регистрирането на националните марки е правомощие на държавите 
членки и че поради това СХВП и Общият съд не са компетентни нито за регистрацията, нито 
за установяване на недействителността на тези марки. При тези условия Съдът отбелязва, 
че валидността на национална марка не може да се поставя под въпрос в рамките на 
производство по възражение срещу заявка за регистрация на марка на Общността, а 
само в рамките на процедура за обявяване на недействителност, започната в 
държавата членка, в която е била регистрирана националната марка. 

Освен това Съдът счита, че в рамките на такова производство по възражение не може 
да се установи, че идентичен на националната марка знак няма отличителен характер, 
тоест че не е годен да позволи на потребителите да свържат обозначените с него стоки и 
услуги с дружеството, което е поискало регистрацията му. Всъщност, подобна констатация 
би могла да премахне защитата,която националните марки трябва да предоставят. 

Ето защо Съдът посочва, че в положение като това в настоящия случай, СХВП, а 
следователно и Общият съд, са длъжни да проверят по какъв начин съответните 
потребители възприемат идентичния на тази национална марка знак само за заявената за 
регистрация марка и ако е необходимо да преценят степента на отличителния характер на 
този знак. В това отношение Съдът подчертава, че трябва да се признае определена 
степен на отличителен характер на национална марка, изтъкната в подкрепа на 
възражение срещу регистрацията на марка на Общността. 

При тези условия Съдът установява, че като е постановил, че знакът „F1“ — идентичен на 
националните марки на Formula One Licensing — е лишен от отличителен характер, Общият 
съд е поставил под въпрос валидността на тези марки в рамките на производство по 
регистрация на марка на Общността и по този начин е нарушил регламента относно 
марката на Общността3. 

Поради това Съдът отменя решението на Общия съд и тъй като не е в състояние да 
постанови окончателно решение по делото, връща делото на последния. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Решенията или определенията на Общия съд подлежат на обжалване пред Съда, 
което се ограничава само до правни въпроси. По принцип обжалването няма суспензивно действие. 
Ако жалбата е допустима и основателна, Съдът отменя решението на Общия съд. Когато фазата на 
производството позволява това, Съдът може сам да постанови окончателно решение по делото. В 
противен случай той връща делото на Общия съд, който е обвързан с решението, постановено от 
Съда в рамките на обжалването. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Марката на Общността е валидна на цялата територия на Европейския съюз и 
съществува едновременно с националните марки. Заявките за регистрация на марка на Общността 
се подават до СХВП. Въззивна жалба срещу нейните решения може да се подаде пред Общия съд. 

 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда. 

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването. 

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова  (+352) 4303 3708 

                                                 
3 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 
1994 г., стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен с Регламент 
(ЕО) № 1992/2003 на Съвета от 27 октомври 2003 година (ОВ L 296, стp. 1; Специално издание на български 
език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 9). Този регламент е отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на 
Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стp. 1), влязъл в сила на 13 април 
2009 г. Въпреки това предвид датата на настъпване на фактите за настоящия спор продължава да се прилага 
Регламент № 40/94. 



Съд на Европейския съюз
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 68/11

Люксембург, 24 май 2012 г.

Служба „Преса и 
информация“ 

Решение по дело C-98/11
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/СХВП

 

Формата на шоколадов заек с червена панделка не може да се регистрира като 
марка на Общността 

Съдът потвърди, че тази форма няма отличителен характер 

Съгласно Регламента за марката на Общността1 формата на стоката може да бъде марка 
на Общността. По принцип обаче не може да се регистрират марки, лишени от отличителен 
характер. 

На 18 май 2004 г. дружеството Lindt & Sprüngli AG подава пред СХВП (службата за марките в 
Общността) заявка за регистрация като марка на Общността на триизмерен знак с форма на 
шоколадов заек с червена панделка. 

СХВП отхвърля заявката най-вече по съображението, че заявената марка е лишена от 
отличителен характер. Lindt обжалва това решение пред Общия съд, който отхвърля 
жалбата2, тъй като приема, че решението на СХВП е правилно. 

Lindt обжалва неговото решение пред Съда. 

В днешното си решение Съдът постановява, че Общият съд правилно е потвърдил 
отказа на СХВП да регистрира марката. 

Съдът напомня, че отличителният характер на заявената марка трябва да се преценява 
предвид стоките и услугите, за които е поискана регистрацията ѝ, от една страна, и предвид 
начина, по който я възприемат съответните потребители, от друга. Съдът постановява, че 
Общият съд правилно е определил и приложил тези критерии, като е оценил както текущите 
практики в сектора, така и възприемането на знака от средния потребител. Що се отнася до 
възможността заявената марка да е придобила отличителен характер в резултат от 
използването ѝ, Съдът потвърждава съображенията на Общия съд, който приема, че Lindt 
не е доказало придобиване на отличителен характер по този начин на цялата територия на 
Съюза. 

Ето защо Съдът отхвърля жалбата. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Решенията или определенията на Общия съд подлежат на обжалване пред Съда, 
което се ограничава само до правни въпроси. По принцип обжалването няма суспензивно действие. 
Ако жалбата е допустима и основателна, Съдът отменя решението на Общия съд. Когато фазата на 
производството позволява това, Съдът може сам да постанови окончателно решение по делото. В 
противен случай той връща делото на Общия съд, който е обвързан с решението, постановено от 
Съда в рамките на обжалването. 

 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда. 

                                                 
1 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 
1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), заменен с Регламент 
(ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1). 
2 Решение на Общия съд от 17 декември 2010 г. по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/СХВП (T-336/08), вж. 
също прессъобщение № 124/10. 

www.curia.europa.eu 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-336/08
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-12/cp100124bg.pdf


Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването. 

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова  (+352) 4303 3708 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-98/11


Общ съд на Европейския съюз
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 69/12

Люксембург, 24 май 2012 г.

Служба „Преса и 
информация“ 

Решение по дело T-111/08
MasterCard, Inc и др./Комисия

 

Общият съд потвърждава решението на Комисията, с което се забраняват 
многостранните такси за обмен, прилагани от MasterCard 

 

С решение от 19 декември 2007 г.1 Европейската комисия обявява, че прилаганите в 
рамките на системата за плащания чрез карти „MasterCard“ многостранни такси за обмен 
(МТО) противоречат на правото на конкуренцията.  

МТО съответстват на запазената от банката издател на картата част от цената на 
транзакция чрез платежна карта. Разходът за МТО се налага на търговците в по-общите 
рамки на разходите, които обслужващата транзакциите им финансова институция им 
фактурира за използването на платежни карти. 

Решението на Комисията се отнася само до МТО, приложими в рамките на Европейското 
икономическо пространство или на Еврозоната при липса на двустранно определени между 
финансовите институции такси за обмен или на колективно определени на национално 
равнище такси за обмен.  

Комисията приема, че МТО водят до определяне на минимален размер на разходите, които 
се фактурират на търговците, и поради това представляват ограничаване на ценовата 
конкуренция във вреда на търговците. Освен това Комисията счита, че не е доказано 
евентуално повишаване на ефективността като последица от МТО, което да може да 
обоснове ограничаващото им въздействие върху конкуренцията. 

Поради това Комисията разпорежда на платежната организация MasterCard и на 
представляващите я дружества (MasterCard Inc. и дъщерните му дружества MasterCard 
Europe и MasterCard International Inc.) да преустановят нарушението, като отменят 
формално МТО в срок от 6 месеца. При неизпълнение на тези разпореждания те ще бъдат 
санкционирани с глоба в размер на 3,5 % от дневния им консолидиран световен оборот. 

Дружествата, представляващи MasterCard, сезират Общия съд с жалба за отмяна на 
решението на Комисията. Множество финансови институции (Banco Santander, SA, Royal 
Bank of Scotland plc, HSBC Bank plc, Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc, MBNA Europe 
Bank Ltd) встъпват в производството в подкрепа на исканията на тези дружества. 
Обединеното кралство, както и две сдружения на търговци (British Retail Consortium и 
EuroCommerce AISBL) встъпват в производството в подкрепа на Комисията. 

В обявеното днес решение Общият съд отхвърля тази жалба и потвърждава решението 
на Комисията. 

Така Общият съд не приема доводите, изведени от обективната необходимост от МТО 
за функционирането на платежната система „MasterCard“. Поддържа се по-специално, 
че без събирането на МТО финансовите институции ще бъдат принудени да предлагат 
други видове платежни карти на клиентите си или да намалят предимствата, предоставяни 

                                                 
1 Решение C (2007) 6474 окончателен от 19 декември 2007 г. относно производство по прилагане на член 81 [ЕО] 
и член 53 от Споразумението за ЕИП (преписка COMP/34.579 — MasterCard, преписка COMP/36.518 — 
EuroCommerce, преписка COMP/38.580 — Commercial Cards).  
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на притежателите на карти, което ще постави под въпрос жизнеспособността на системата 
„MasterCard“. Като отбелязва по-специално значението на търговските приходи и ползи, 
различни от МТО, които финансовите институции извличат от дейността си по издаване на 
платежни карти, Общият съд счита, че е малко вероятно при липсата на МТО голяма 
част от банките да преустановят или да намалят значително дейността си по издаване 
на картите „MasterCard“ или да изменят условията на издаването им в степен, която 
да е от естество да накара притежателите на тези карти да предпочетат други способи 
за плащане или платежни карти. 

Тъй като МТО не са обективно необходими за функционирането на системата „MasterCard“, 
Комисията е имала право да разгледа въздействието им върху конкуренцията 
самостоятелно, а не заедно с това на системата „MasterCard“, с която са свързани. Този 
анализ на въздействието на МТО върху конкуренцията също е потвърден от Общия съд, 
тъй като Комисията е могла валидно да приеме, че при липсата на МТО търговците щяха 
да могат да упражняват по-силен конкурентен натиск по отношение на размера на 
фактурираните им разходи за използването на платежните карти. 

Освен това Комисията е упреквана, че по отношение на МТО е запазила квалификацията 
като решение на сдружение на предприятия, въпреки че след извършеното на 25 май 2006 г. 
първично публично предлагане на MasterCard Inc. последното повече не се контролира от 
финансовите институции, участващи в системата „MasterCard“, и въпреки че последните не 
играят никаква роля при определянето на размера на МТО. В отговор на тези доводи 
Общият съд отбелязва, че финансовите институции са продължили да упражняват 
колективно правомощия за вземане на решения по основни аспекти от функционирането на 
платежната организация „MasterCard“ както на национално, така и на европейско равнище. 
Общият съд отбелязва също наличието на общност на интереси между платежната 
организация „MasterCard“ и финансовите институции относно определянето на висок размер 
на МТО. От това Общият съд прави извод, че въпреки промените в резултат от 
първичното публично предлагане на MasterCard Inc. платежната организация 
„MasterCard“ е продължила да бъде институционализирана форма за съгласуване на 
поведението на участващите финансови институции. Ето защо по отношение на МТО 
Комисията е могла валидно да запази квалификацията като решения на сдружение на 
предприятия. 

На последно място, като се позовават на приноса на системата „MasterCard“ за 
техническия и икономически прогрес — и по-специално на обективните предимства, 
произтичащи от картите „MasterCard“ за техните притежатели и за търговците (гаранция за 
плащане, бързо уреждане на транзакцията, увеличаване на броя на транзакциите ...), — 
представляващите MasterCard дружества и някои финансови институции поддържат, че по 
отношение на МТО Комисията е трябвало да предостави ползването от изключение. 
Общият съд отхвърля и тези доводи, като по-специално отбелязва, че методите за 
определяне на размера на МТО са имали за цел, от една страна, да завишат оценката 
на разходите, понасяни от финансовите институции във връзка с издаването на 
платежни карти, и от друга страна, да подценят предимствата, произтичащи за 
търговците от този начин на плащане. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението на Общия съд може да се обжалва само по правните въпроси пред Съда в 
срок от два месеца, считано от съобщаването му. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Жалбата за отмяна цели да бъдат отменени актове на институциите на Съюза, които 
противоречат на правото на Съюза. При определени условия държавите членки, европейските 
институции и частноправните субекти могат да сезират Съда или Общия съд с жалба за отмяна. Ако 
жалбата е основателна, актът се отменя. Съответната институция трябва да отстрани евентуалната 
празнота в правото, създадена с отмяната на акта. 

 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Общия съд. 

www.curia.europa.eu 



Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването 

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова  (+352) 4303 3708 

Кадри от обявяването на решението са достъпни на „Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106 

 

www.curia.europa.eu 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-111/08
http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm?
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