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Αποφάσεις του Πρωτοδικείου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-53/04 έως T-56/04, T-58/04 
και T-59/04, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-57/04 και T-71/04 και στις συνεκδικασθείσες 

υποθέσεις T-60/04 έως T-64/04 

Budĕjovický Budvar, národní podnik κατά Γραφείου Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής 
Αγοράς (εµπορικά σήµατα, σχέδια και υποδείγµατα) (ΓΕΕΑ)  

 
Anheuser-Busch, Inc. κατά Γραφείου Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς 

(εµπορικά σήµατα, σχέδια και υποδείγµατα) (ΓΕΕΑ)  

ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ BUDEJOVICKÝ BUDVAR 
ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙ∆ΙΚΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ANHEUSER-

BUSCH ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΕΚΤΙΚΩΝ 
ΣΗΜΑΤΩΝ «BUDWEISER» ΚΑΙ «BUD»  

Η Budĕjovický Budvar δεν απέδειξε ότι οι ονοµασίες προελεύσεως «Budweiser» και «Bud», που 
καταχωρίστηκαν βάσει του ∆ιακανονισµού της Λισαβώνας1, και καλύπτουν µεταξύ άλλων τη 

Γαλλία, της δίνουν το δικαίωµα να αντιταχθεί στις αιτήσεις καταχωρίσεως κοινοτικών σηµάτων 
που υπέβαλε η Anheuser-Busch για άλλα προϊόντα πλην του ζύθου. 

 
Μεταξύ των ετών 1996 και 1998, η αµερικανική εταιρία Anheuser-Busch ζήτησε από το 
Γραφείο Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) την καταχώριση ως 
κοινοτικών σηµάτων των λεκτικών σηµείων «BUDWEISER» και «BUD» και ενός εικονιστικού 
σηµείου που περιείχε τη λέξη «BUDWEISER», για διάφορα προϊόντα όπως προϊόντα 
χαρτοποιίας, υλικά καθαρισµού, ενδύµατα, είδη ζαχαροπλαστικής. Η αίτηση καταχωρίσεως του 
εικονιστικού σήµατος που περιέχει τη λέξη «BUDWEISER» σκοπούσε να καλύψει επιπλέον τα 
ακόλουθα προϊόντα που υπάγονται στην κλάση 32: «ζύθος διαφόρων ειδών, αλκοολούχα και µη 
αλκοολούχα ποτά βύνης»2.  
 
Η τσεχική εταιρία Budĕjovický Budvar άσκησε ανακοπές κατά των αιτήσεων καταχωρίσεως 
κοινοτικών σηµάτων και δη για όλα τα ζητούµενα προϊόντα. Στο πλαίσιο των ανακοπών της, η 

                                                 
1 ∆ιακανονισµός της Λισαβώνας σχετικά µε την προστασία των ονοµασιών προελεύσεως και τη διεθνή καταχώρισή 
τους που υιοθετήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1958, αναθεωρήθηκε στη Στοκχόλµη στις 14 Ιουλίου 1967 και 
τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 1979. 
2 Κλάση κατά την έννοια του ∆ιακανονισµού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόµηση προϊόντων και υπηρεσιών 
ενόψει καταχωρίσεως των σηµάτων της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί.  



Budĕjovický Budvar επικαλέστηκε, µεταξύ άλλων, προγενέστερες ονοµασίες προελεύσεως3 που 
είχαν καταχωριστεί για τον «ζύθο» βάσει του ∆ιακανονισµού της Λισσαβόνας και το διεθνές 
λεκτικό σήµα  BUDWEISER, που είχε καταχωριστεί για «ζύθους παντός τύπου». 
 
Οι συµβαλλόµενες χώρες στον ∆ιακανονισµό της Λισσαβόνας αναλαµβάνουν την υποχρέωση 
να προστατεύουν στο έδαφός τους τις ονοµασίες προελεύσεως των προϊόντων άλλων 
συµβαλλοµένων χωρών που αναγνωρίζονται και προστατεύονται στη χώρα καταγωγής και 
έχουν καταχωριστεί στο διεθνές Γραφείο του Παγκόσµιου Οργανισµού για την Πνευµατική 
Ιδιοκτησία. Η Τσεχική ∆ηµοκρατία και η Γαλλική ∆ηµοκρατία είναι συµβαλλόµενες χώρες στον 
∆ιακανονισµό της Λισσαβόνας. 
 
Στη Γαλλία, βάσει του άρθρου L. 641-2 του αγροτικού κώδικα, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο των 
πραγµατικών περιστατικών, το γεωγραφικό όνοµα που συνιστά ονοµασία προελεύσεως δεν 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κανένα παρόµοιο προϊόν ή για κανένα άλλο προϊόν ή υπηρεσία 
οσάκις η χρησιµοποίηση αυτή µπορεί να θίξει ή να µειώσει τη φήµη της ονοµασίας 
προελεύσεώς του.  
 
Το ΓΕΕΑ απέρριψε τις ενστάσεις της Budĕjovický Budvar, που είχαν στηριχθεί στις εν λόγω 
ονοµασίες προελεύσεως για τις αιτήσεις κοινοτικών σηµάτων, που αφορούσαν προϊόντα 
διαφορετικά του ζύθου. Η Budĕjovický Budvar άσκησε προσφυγές κατά των αποφάσεων που 
απέρριψαν τις ενστάσεις αυτές ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 
Το ΓΕΕΑ όµως δέχθηκε την ανακοπή της Budĕjovický Budvar, που στηρίχθηκε στο διεθνές 
λεκτικό σήµα BUDWEISER, κατά της καταχωρίσεως του εικονιστικού σήµατος που περιέχει τη 
λέξη «BUDWEISER», για τα προϊόντα «ζύθος, αλκοολούχα και µη αλκοολούχα ποτά βύνης». Η 
Anheuser-Busch άσκησε προσφυγή ενώπιον του Πρωτοδικείου κατά της αποφάσεως αυτής 
(υπόθεση T-71/04). 
 
Με τη σηµερινή απόφαση το Πρωτοδικείο διαπιστώνει ότι οι ονοµασίες προελεύσεως που 
επικαλέστηκε η Budĕjovický Budvar δεν προστατεύονται στο πλαίσιο του ∆ιακανονισµού της 
Λισαβώνας, παρά µόνο για τον ζύθο και παρόµοια προϊόντα. Το Πρωτοδικείο παρατηρεί όµως 
ότι το γαλλικό δίκαιο παρέχει ευρύτερη προστασία όταν τα εν λόγω προϊόντα είναι διαφορετικά. 
Για να τύχει αυτής της ευρύτερης προστασίας η Budĕjovický Budvar όφειλε να αποδείξει ότι η 
χρήση από την Anheuser-Busch των επίδικων σηµείων µπορεί να θίξει ή να µειώσει τη φήµη, 
στη Γαλλία, των εν λόγω ονοµασιών προελεύσεως. Συναφώς, το Πρωτοδικείο κρίνει ότι η 
Budĕjovický Budvar δεν απέδειξε την ύπαρξη της φήµης στη Γαλλία αυτών των ονοµασιών 
προελεύσεως. Το Πρωτοδικείο διαπιστώνει επιπλέον ότι η Budvar δεν απέδειξε πως η φήµη των 
ονοµασιών προελεύσεως, αν υποτεθεί ότι υπάρχει ση Γαλλία, µπορεί να θιγεί ή να µειωθεί αν η 
Anheuser-Busch είχε το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει τα επίδικα σηµεία για τα συγκεκριµένα 
ζητούµενα προϊόντα. Κατά συνέπεια, το Πρωτοδικείο επικυρώνει τις αποφάσεις του ΓΕΕΑ.  
 
Όσον αφορά την υπόθεση T-71/04, η Anheuser-Busch δήλωσε στο Πρωτοδικείο στις 8 Μαΐου 
2007 ότι ανακάλεσε την αίτηση καταχωρίσεως ως κοινοτικού σήµατος του εικονιστικού 
σηµείου που περιέχει τη λέξη «BUDWEISER», για τα προϊόντα της κλάσης 32. Το Πρωτοδικείο 
διαπιστώνει ότι η προσφυγή στην υπόθεση αυτή κατέστη άνευ αντικειµένου και συνεπώς παύει 
η δίκη. 
 

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. 

                                                 
3 Αυτές οι ονοµασίες προελεύσεως είναι: BUDWEISER BIER, BUDWEISER BIER – BUDVAR, BUDWEISER 
BUDVAR και BUD. 



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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: BG ES CS DE EL EN FR IT HU NL PL PT 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-53/04  
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής Ευρώπης, 

κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

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