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Απόφαση στην υπόθεση T-369/10
You-Q BV κατά ΓΕΕΑ

 

Η Apple Corps µπορεί να εµποδίσει την καταχώριση κοινοτικού εικονιστικού 
σήµατος που περιέχει τη λέξη «BEATLE» για ηλεκτρονικές τροχήλατες συσκευές  

Η You-Q, χρησιµοποιώντας το σήµα αυτό, θα αντλούσε κατά πάσα πιθανότητα αθέµιτο όφελος από 
τη φήµη και τη διαχρονική ελκυστικότητα των σηµάτων BEATLES και THE BEATLES της Apple 

Corps 

Τον Ιανουάριο του 2004, η Handicare Holding BV υπέβαλε στο ΓΕΕΑ, το Γραφείο για τα κοινοτικά 
σήµατα, αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σηµείου που περιείχε τη λέξη «BEATLE» ως 
κοινοτικού σήµατος για εξοπλισµό µετακινήσεως (ηλεκτρονικές τροχήλατες συσκευές) ατόµων µε 
µειωµένη κινητικότητα.  

Εντούτοις, η Apple Corps Ltd, επιχείρηση που είχε ιδρυθεί από το µουσικό συγκρότηµα «The 
Beatles», άσκησε ανακοπή κατά της ως άνω αιτήσεως, στηριζόµενη σε διάφορα προγενέστερα 
κοινοτικά και εθνικά σήµατα, µεταξύ των οποίων το λεκτικό σήµα «BEATLES» και πλείονα 
εικονιστικά σήµατα που περιέχουν τις λέξεις «BEATLES» ή «THE BEATLES». 

Στις 31 Μαΐου 2010, το ΓΕΕΑ απέρριψε την αίτηση της Handicare εκτιµώντας ότι, λόγω της 
οµοιότητας των σηµείων, της από µακρού αποκτηθείσας ευρείας φήµης των προγενέστερων 
σηµάτων της Apple Corps και της αλληλοεπικαλύψεως που παρατηρείται ως προς το 
ενδιαφερόµενο κοινό, η Handicare θα αντλούσε κατά πάσα πιθανότητα αθέµιτο όφελος από τη 
φήµη και τη διαχρονική ελκυστικότητα των σηµάτων της Apple Corps, αν της επιτρεπόταν να 
χρησιµοποιήσει το σήµα του οποίου ζήτησε την καταχώριση. Εποµένως, κατέληξε ότι συνέτρεχε 
σοβαρός κίνδυνος προσβολής των προγενέστερων σηµάτων των οποίων ήταν δικαιούχος η Apple 
Corps.  

Η Handicare – η οποία κατέστη You-Q BV µετά την άσκηση της σχετικής προσφυγής – ζήτησε από 
το Γενικό ∆ικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση αυτή.  

Με τη σηµερινή του απόφαση, το Γενικό ∆ικαστήριο επιβεβαιώνει την ανάλυση του ΓΕΕΑ και 
απορρίπτει την προσφυγή. 

Κατ' αρχάς, το Γενικό ∆ικαστήριο εκτιµά ότι το ΓΕΕΑ µπορούσε πράγµατι να καταλήξει, βάσει των 
προσκοµισθέντων στοιχείων, ιδίως σε σχέση µε τις πωλήσεις των δίσκων των Beatles, στο 
συµπέρασµα ότι τα προγενέστερα σήµατα THE BEATLES και BEATLES έχαιραν σηµαντικής 
φήµης όσον αφορά φωνογραφήµατα, βίντεο και ταινίες, καθώς και πιο περιορισµένης φήµης όσον 
αφορά παράγωγα προϊόντα, όπως παιχνίδια.  

Ακολούθως, κατά το Γενικό ∆ικαστήριο, ορθώς έκρινε το ΓΕΕΑ ότι τα αντιπαρατιθέµενα σήµατα 
εµφανίζουν ουσιώδεις οµοιότητες από οπτικής, φωνητικής και εννοιολογικής απόψεως.  

Εξάλλου, τα προγενέστερα σήµατα έχουν τέτοιο διακριτικό χαρακτήρα ώστε όταν τα αντικρίζει το 
ευρύ κοινό, ιδίως στα µη αγγλόφωνα κράτη µέλη της Ένωσης, ανακαλεί αµέσως συνειρµικά το 
οµώνυµο µουσικό συγκρότηµα και τα δικά του προϊόντα.  
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Επίσης, ορθώς επισήµανε το ΓΕΕΑ ότι υφίσταται αλληλοεπικάλυψη στο κοινό το οποίο αφορούν 
τα αντιπαρατιθέµενα σηµεία, κατά το µέτρο που τα άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα αποτελούν 
επίσης τµήµα του ευρέος κοινού στο οποίο απευθύνονται τα προγενέστερα σήµατα.  

Κατά συνέπεια, το ΓΕΕΑ δεν έσφαλε καθόσον συνήγαγε από τα ως άνω στοιχεία ότι, καίτοι 
επρόκειτο για διαφορετικά προϊόντα, υπήρχε σχέση µεταξύ των αντιπαρατιθέµενων σηµείων.  

Εποµένως, λόγω της σχέσεως αυτής, το ενδιαφερόµενο κοινό, έστω και ελλείψει κινδύνου 
συγχύσεως, θα κατέληγε να αποδίδει τις αξίες που αντιπροσωπεύουν τα προγενέστερα σήµατα 
στα προϊόντα τα οποία προσδιορίζει το επίµαχο σήµα. Τα προγενέστερα σήµατα εξακολουθούν, 
ακόµη και µετά από 50 έτη, να µεταφέρουν την εικόνα της νεότητας και να θεωρούνται συνώνυµα 
µιας αντικουλτούρας η οποία αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 60 και συνεχίζει να έχει θετική 
απήχηση. Από τη θετική αυτή απήχηση θα µπορούσαν να ωφεληθούν τα προϊόντα που αφορά το 
σήµα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, δεδοµένου ότι το ενδιαφερόµενο κοινό, ακριβώς λόγω 
του χαρακτηριστικού της µειωµένης κινητικότητας, θα θελγόταν ιδιαιτέρως από την εικόνα της 
ελευθερίας, της νεότητας και του σφρίγους που συνδέεται µε τα σήµατα BEATLES και THE 
BEATLES, ιδίως καθόσον ένα τµήµα του κοινού στο οποίο απευθύνονται τα προϊόντα της You-Q 
ανήκει στη γενιά που γνώρισε τα προϊόντα των Beatles στη δεκαετία του 60 και ενδέχεται να 
ενδιαφέρεται πλέον για τα προϊόντα που προσδιορίζει το σήµα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση. 
Αυτή η εξ αντανακλάσεως απήχηση θα έδινε, έτσι, στην You-Q τη δυνατότητα να αρχίσει να 
χρησιµοποιεί το σήµα της στην αγορά χωρίς να εκτίθεται σε σηµαντικούς κινδύνους και 
απαλλαγµένη από το κόστος που συνδέεται µε τη, διαφηµιστική ιδίως, προώθηση ενός νέου 
σήµατος το οποίο έχει δηµιουργηθεί εκ του µηδενός.   

 
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 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία 
δηµοσιεύσεώς της  

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη  (+352) 4303 2582 

Στιγµιότυπα από τη δηµοσίευση της αποφάσεως διατίθενται από το "Europe by Satellite”  (+32) 2 2964106 
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