CONNECTOR - Конкурентното право и
предизвикателствата на цифровите
пазари, интелектуалната собственост и
въздушния транспорт

Собствеността върху
интелектуалната собственост
като определящ фактор при
правните оценки в областта на
конкурентното право

--Съдебна практика на Съда на ЕС
относно ограниченията върху
използването на права на ИС и
производства, образувани пред ЕК, за
установяване на злоупотреби на
дигиталните пазари (Дискусии по
материали на Д. Илиев)
Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по
Програмата за обучение на национални съдии по договор № SI2.763330-HT.5232

http://www.constantproject.eu

Съдебна практика
1. Носителите на права на интелектуална собственост не могат да ограничават
свободното движение на стоки в рамките на вътрешния пазар, при условие че
първоначалното пускане на стоките на пазара е било извършено от него или
с негово съгласие


Решение на Съда на ЕС от 8 юни 1971 г. по дело С-78-70, Deutsche
Grammophon Gesellschaft mbH v Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG.

2. Отказът да се отстъпи ползването на права върху интелектуална собственост
може да представлява злоупотреба с господстващо положение в случаите,
когато са изпълнени условията, изведени от съдебната практика на Съда в
Люксембург


Решение на Съда на ЕС от 6 април 1995 г. по съединени дела C-241/91 P
и С-242/92 Р, Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television
Publications Ltd (ITP) v Commission of the European Communities



Решение на Съда на ЕС от 29 април 2004 г. по дело С-418/01, IMS Health
GmbH & Co. OHG срещу NDC Health GmbH & Co. KG.



Решение на Общия съд на ЕС от 17 септември 2007 г. по дело Т-201/04,
Microsoft Corp

3. Вертикални ограничения, налагащи забрана за продажбата по интернет /
интернет платформи


Решение на Съда на ЕС от 13 октомври 2011 г. по дело С-439/09, Pierre
Fabre Dermo-Cosmétique SAS



Решение на Съда на ЕС от 6 декември 2017 г. по дело С-230/16, Coty
Germany GmbH

4. Вертикални ограничения върху разпространението на съдържание, защитено
от авторското право


Решение на Съда на ЕС от 4 октомври 2011 г. по съединени дела C-403/08
и C-429/08, Football Association Premier League Ltd



Решение на Съда на ЕС от 18 март 1980 г. по дело С-62/79, Coditel



Решение на Съда на ЕС от 6 октомври 1982 г, по дело 262/81, Coditel

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския
съюз по Програмата за обучение на национални съдии по договор
№ SI2.763330-HT.5232
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Производства за установяване на злоупотреба на
дигиталните пазари, образувани пред Европейската
комисия
 Преписка на ЕК COMP/39.530 Microsoft (Tying)
 Преписка на ЕК AT.39740 - Google Search (Пазаруване)
 Преписка на ЕК 40099 (неприключена) относно установяването на
злоупотреба от страна на Гугъл при използването на операционната
система андроид за мобилни телефони
 Преписка на ЕК 40411 (неприключена) относно установяването на
злоупотреба от страна на Гугъл при рекламите, показвани в резултатите
на интернет търсачките

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския
съюз по Програмата за обучение на национални съдии по договор
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