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Απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση T-225/06 

Budějovický Budvar κατά ΓΕΕΑ 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ «BUD» ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΜΠΥΡΑ 

Η απόρριψη, από το ΓΕΕΑ, των ανακοπών της Budějovický Budvar κατά των αιτήσεων 
καταχωρίσεως της Anheuser-Busch ήταν πολλαπλώς εσφαλµένη 

Μεταξύ 1996 και 2000, η αµερικανική ζυθοποιία Anheuser-Busch ζήτησε από το Γραφείο 
Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) να καταχωριστούν ως κοινοτικά 
σήµατα το λεκτικό σηµείο BUD και το εικονιστικό σηµείο που περιέχει τη λέξη «bud» για 
διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες, µεταξύ των οποίων η µπύρα. 

Η τσεχική ζυθοποιία Budějovický Budvar άσκησε ανακοπές κατά της καταχωρίσεως κοινοτικών 
σηµάτων, για το σύνολο των προϊόντων ως προς τα οποία ζητείται η καταχώριση. Προς στήριξη 
των ανακοπών, η τσεχική εταιρία επικαλείται, αφενός, την ονοµασία προελεύσεως «bud», η 
οποία είχε καταχωριστεί κατά το παρελθόν, όσον αφορά τη µπύρα, δυνάµει του ∆ιακανονισµού 
της Λισαβόνας 1 και προστατεύεται στη Γαλλία, και, αφετέρου, την ονοµασία «bud» η οποία 
προστατεύεται δυνάµει διµερούς συµβάσεως µεταξύ της Αυστρίας και της πρώην Σοσιαλιστικής 
∆ηµοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας 2.   

Το ΓΕΕΑ απέρριψε εξ ολοκλήρου τις αιτήσεις ανακοπής της Budějovický Budvar, µε το 
αιτιολογικό ότι το σηµείο BUD δεν µπορεί να θεωρηθεί ονοµασία προελεύσεως, ότι η τσεχική 
επιχείρηση δεν απέδειξε ουσιαστική χρήση της ονοµασίας προελεύσεως «bud» στο εµπόριο και 
ότι η ονοµασία αυτή δεν παρέχει στη Budĕjovický Budvar το δικαίωµα να απαγορεύει τη χρήση 
του όρου «bud» ως κοινοτικού σήµατος στην Αυστρία ή στη Γαλλία. Ειδικότερα, το ΓΕΕΑ 
έκρινε ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές δεν αντιλαµβάνονται τον όρο «bud» ως συντοµογραφία 

                                                 
1 Ο ∆ιακανονισµός της Λισαβόνας, σχετικά µε την προστασία των ονοµασιών προελεύσεως και τη διεθνή 
καταχώρισή τους, συµφωνήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1958, αναθεωρήθηκε στη Στοκχόλµη στις 14 Ιουλίου 1967 και 
τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 1979. 
2 Η Σύµβαση για την προστασία των ενδείξεων καταγωγής, των ονοµασιών προελεύσεως και των λοιπών 
προσδιορισµών της προελεύσεως γεωργικών και βιοµηχανικών προϊόντων υπογράφηκε στις 11 Ιουνίου 1976 
µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας και της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας, και έχει 
ενσωµατωθεί στην έννοµη τάξη της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας. 



της ονοµασίας της τσεχικής πόλεως České Budĕjovice, η οποία στα γερµανικά ονοµάζεται 
«Budweis». 

Η Budĕjovický Budvar άσκησε, ενώπιον του Πρωτοδικείου, προσφυγές κατά των αποφάσεων µε 
τις οποίες απορρίφθηκαν οι ανακοπές. 

Το Πρωτοδικείο επισηµαίνει, καταρχάς, ότι το ΓΕΕΑ πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τα 
προγενέστερα, προστατευόµενα εντός των κρατών µελών, δικαιώµατα, χωρίς να µπορεί να 
αµφισβητήσει τον νοµικό χαρακτηρισµό τους. Κατά συνέπεια, εφόσον η ονοµασία «bud» 
εξακολουθεί να προστατεύεται στη Γαλλία και στην Αυστρία  δυνάµει της νοµοθεσίας των εν 
λόγω κρατών, το ΓΕΕΑ υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αποτελέσµατα της προστασίας 
αυτής. 

Εν συνεχεία, το Πρωτοδικείο διαπιστώνει ότι το ΓΕΕΑ υπέπεσε σε νοµική πλάνη, διότι έκρινε 
ότι η Budĕjovický Budvar έπρεπε να αποδείξει την «ουσιαστική χρήση» των ονοµασιών «bud» 
ως προς όλες τις περιοχές, εντός των οποίων υποστηρίζει ότι οι ονοµασίες αυτές 
προστατεύονται. Συγκεκριµένα, το ΓΕΕΑ όφειλε απλώς να ελέγξει αν τα επίµαχα σηµεία 
χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας, επιδιώκουσας οικονοµικό 
όφελος, και όχι σε ιδιωτικό πλαίσιο, ανεξαρτήτως της περιοχής εντός της οποίας έγινε η χρήση 
του σηµείου. 

Επιπλέον, το Πρωτοδικείο κρίνει ότι η τσεχική εταιρία απέδειξε ότι οι επίµαχες ονοµασίες 
χρησιµοποιούνται στις συναλλαγές. Σχετικά µε τον ισχυρισµό του ΓΕΕΑ ότι η Budĕjovický 
Budvar χρησιµοποιούσε το σηµείο BUD ως σήµα, το Πρωτοδικείο επισηµαίνει ότι δεν 
προκύπτει ότι το σηµείο «bud», τοποθετηµένο επί των επίµαχων προϊόντων, παραπέµπει µάλλον 
στην εµπορική, παρά στη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος. 

Τέλος, το Πρωτοδικείο διαπιστώνει ότι το ΓΕΕΑ κακώς δεν έλαβε υπόψη του όλα τα σχετικά 
πραγµατικά και νοµικά στοιχεία, προκειµένου να διαπιστώσει αν η Budĕjovický Budvar 
διαθέτει, δυνάµει της αυστριακής και της γαλλικής νοµοθεσίας, το δικαίωµα να απαγορεύει τη 
χρήση πλέον πρόσφατων σηµάτων. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, το Πρωτοδικείο ακυρώνει τις αποφάσεις του ΓΕΕΑ. 

 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου µπορεί να ασκηθεί αναίρεση, 
περιοριζόµενη σε νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς της. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
Πρωτοδικείο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: ES CS DE EN EL FR HU IT PL RO SK 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=T-225/06  
Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 

κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 
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