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Απόφαση στην υπόθεση T-10/09
Formula One Licensing BV κατά ΓΕΕΑ

Υπηρεσία Τύπου και
Πληροφόρησης

H Formula One Licensing δεν µπορεί να εµποδίσει την καταχώριση κοινοτικού
σήµατος το οποίο περιέχει το στοιχείο « F1 Live »
∆εν συντρέχει κίνδυνος συγχύσεως του επίµαχου σήµατος µε τα σήµατα της Formula One
Licensing, λόγω τόσο της ισχνής οµοιότητας µεταξύ των σηµάτων όσο και του περιγραφικού
χαρακτήρα που αποδίδει το κοινό στη σύντµηση F 1
Τον Απρίλιο του 2004, η Racing-Live SAS υπέβαλε στο ΓΕΕΑ (το Γραφείο των κοινοτικών
σηµάτων) αίτηση καταχωρίσεως του κάτωθι εικονιστικού σηµείου ως κοινοτικού σήµατος για
προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται µε τη φόρµουλα 1, ήτοι περιοδικά, βιβλία και φυλλάδια,
κράτηση θέσεων σε θεάµατα και διοργάνωση διαγωνισµών στο διαδίκτυο:

Εντούτοις, η Formula One Licensing BV άσκησε ανακοπή κατά της καταχωρίσεως αυτής. Η
ανακοπή στηριζόταν στην ύπαρξη ενός διεθνούς λεκτικού σήµατος και δύο εθνικών λεκτικών
σηµάτων « F 1 », καθώς και του κάτωθι κοινοτικού εικονιστικού σήµατος, το οποίο χρησιµοποιείται
ως λογότυπος:

Τον Οκτώβριο του 2008, το ΓΕΕΑ απέρριψε την ανακοπή, διαπιστώνοντας ότι δεν συνέτρεχε
κίνδυνος συγχύσεως του επίµαχου σήµατος µε τα σήµατα των οποίων δικαιούχος είναι η Formula
One Licensing, δεδοµένου ότι υφίστανται προφανείς διαφορές µεταξύ των αντιπαρατιθέµενων
σηµείων. Επιπλέον, κατά την εκτίµηση του ΓΕΕΑ, το κοινό θα αντιλαµβανόταν τον συνδυασµό του
γράµµατος « f » και του ψηφίου « 1 » ως την ονοµασία γένους µιας κατηγορίας αγωνιστικών
αυτοκινήτων και, κατ' επέκταση, των αγώνων ταχύτητας µε τέτοια αυτοκίνητα. Το ΓΕΕΑ έκρινε
επίσης ότι µόνον το κοινοτικό σήµα-λογότυπος F 1 χαίρει φήµης και ότι οι καταναλωτές, στην
πλειονότητά τους, θα απέδιδαν διακριτικό χαρακτήρα στη σύντµηση « F 1 » µόνον αν συνοδευόταν
από αυτόν τον λογότυπο.
Η Formula One Licensing ζήτησε από το Γενικό ∆ικαστήριο να ακυρώσει την ως άνω απόφαση του
ΓΕΕΑ.
Με τη σηµερινή του απόφαση, το Γενικό ∆ικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή και
επιβεβαιώνει την απόφαση του ΓΕΕΑ.
Το Γενικό ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι ορθώς το ΓΕΕΑ διέκρινε µεταξύ, αφενός, του στοιχείου «F 1»
ως απλού συνδυασµού ενός γράµµατος και ενός ψηφίου και, αφετέρου, του λογοτύπου F 1 και
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καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το κοινό θα αντιλαµβανόταν τον λογότυπο ως το σήµα το οποίο
χρησιµοποιεί η Formula One Licensing για τις εµπορικές της δραστηριότητες, δεδοµένου ότι η
σύντµηση « F 1 » γίνεται αντιληπτή από το κοινό ως η συνήθης ονοµασία µιας κατηγορίας
αγωνιστικών αυτοκινήτων και των αγώνων ταχύτητας µε τέτοια αυτοκίνητα.
Συναφώς, το Γενικό ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι η προώθηση την οποία έχει κάνει η Formula One
Licensing κατά τα δέκα αυτά τελευταία έτη αφορά αποκλειστικώς και µόνο τον λογότυπο « F1 » και
ότι, στο πλαίσιο χορηγήσεως αδειών εκµεταλλεύσεως, έχει δώσει έµφαση στον λογότυπο αυτόν,
επιβάλλοντας την τήρηση αυστηρών κανόνων ως προς τη χρήση του προκειµένου το κοινό να
αντιλαµβάνεται παγίως το στοιχείο « F1 » ως αναπαράσταση του λογοτύπου. Η Formula One
Licensing δεν έχει, ωστόσο, επιβάλει αντίστοιχους κανόνες όσον αφορά τυχόν άλλες χρήσεις του
σηµείου « F1 », το οποίο άλλωστε χρησιµοποιεί πάντοτε σε συνδυασµό µε τον λογότυπο.
Εποµένως, το ΓΕΕΑ ορθώς έκρινε ότι το στοιχείο «F 1», µε κοινά τυπογραφικά στοιχεία, έχει
ασθενή µόνο διακριτικό χαρακτήρα σε σχέση µε τα οικεία προϊόντα και υπηρεσίες και ότι η
ενδεχόµενη φήµη του χρησιµοποιούµενου εντός της Ένωσης εικονιστικού κοινοτικού σήµατος
συνδεόταν, κατ’ ουσία, µε τον ίδιο τον λογότυπο. Κατά συνέπεια, τα επιχειρήµατα της
προσφεύγουσας ότι το στοιχείο «F 1» έχει ιδιαιτέρως ισχυρό διακριτικό χαρακτήρα και ότι, ακόµη
και µε κοινά τυπογραφικά στοιχεία, χαίρει εξίσου µεγάλης φήµης µε τον λογότυπο πρέπει να
απορριφθούν ως αβάσιµα.
Το Γενικό ∆ικαστήριο εκτιµά ότι ο βαθµός οµοιότητας των λεκτικών σηµάτων « F 1 » της Formula
One Licensing µε το επίµαχο εικονιστικό σήµα, το οποίο περιέχει επιπλέον τη λέξη « live » είναι
µικρός.
Εποµένως, δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως των λεκτικών σηµάτων « F 1 » µε το επίµαχο
εικονιστικό σήµα, δεδοµένου ότι οι καταναλωτές δεν θα συνδέσουν το στοιχείο « F 1 » του σήµατος
του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση µε τη Formula One Licensing, καθόσον το µοναδικό σηµείο
που έχουν µάθει να συσχετίζουν µε την εταιρία αυτή είναι ο λογότυπος, ενώ αντιµετωπίζουν ως
περιγραφική τη σύντµηση « F 1 » µε κοινά τυπογραφικά στοιχεία.
Όσον αφορά το εικονιστικό κοινοτικό σήµα – δηλαδή τον λογότυπο « F 1 » –, το Γενικό ∆ικαστήριο
καταλήγει, οµοίως, ότι δεν συντρέχει κίνδυνος συγχύσεως των αντιπαρατιθέµενων σηµάτων,
καθώς, σε οπτικό επίπεδο, δεν υπάρχει η παραµικρή οµοιότητα, ενώ τόσο από φωνητικής όσο και
από εννοιολογικής απόψεως η οµοιότητά τους είναι περιορισµένη.
Το Γενικό ∆ικαστήριο προσθέτει ότι, καθόσον στην αντίληψη του κοινού το σηµείο « F 1 » έχει τον
χαρακτήρα έννοιας γένους, το κοινό αυτό θα θεωρήσει οπωσδήποτε ότι το επίµαχο σήµα
σχετίζεται µε τη φόρµουλα 1. Εντούτοις, λόγω της εντελώς διαφορετικής διατάξεως των
αντιπαρατιθέµενων σηµάτων, δεν θα το συνδέσει µε τις δραστηριότητες της Formula One
Licensing.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Γενικού ∆ικαστηρίου µπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόµενη σε
νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του ∆ικαστηρίου, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς της.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προσφυγή ακυρώσεως αποσκοπεί στην ακύρωση πράξεων των οργάνων της Ένωσης που
αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Υπό ορισµένες προϋποθέσεις, τα κράτη µέλη, τα όργανα της Ένωσης
και οι ιδιώτες µπορούν να ασκήσουν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του ∆ικαστηρίου ή του Γενικού
∆ικαστηρίου. Αν η προσφυγή είναι βάσιµη, η πράξη ακυρώνεται. Το καθού όργανο της Ένωσης οφείλει να
καλύψει το ενδεχόµενο κενό δικαίου που δηµιουργεί η ακύρωση της πράξεως.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Το κοινοτικό σήµα ισχύει σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
συνυπάρχει µε τα εθνικά σήµατα. Οι αιτήσεις καταχωρίσεως κοινοτικού σήµατος απευθύνονται στο ΓΕΕΑ.
Κατά των αποφάσεων αυτών µπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού ∆ικαστηρίου.
Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το Γενικό
∆ικαστήριο
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Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία
δηµοσιεύσεώς της
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη
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