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Απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση T-291/03 

Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano κατά ΓΕΕΑ  

ΤO «GRANA» ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Το Πρωτοδικείο ακυρώνει την απόφαση του τµήµατος προσφυγών του ΓΕΕΑ, κρίνοντας ότι η 
ονοµασία «Grana» δεν είναι γενική και η ονοµασία προελεύσεως «Grana Padano» δεν επιτρέπει 

την καταχώριση του σήµατος Grana Biraghi 

To 1999 και κατόπιν αιτήσεως της εταιρίας Biraghi S.p.A., ιταλού τυροπαραγωγού, το Γραφείo 
Evαρµovίσεως στo πλαίσιo της Eσωτερικής Aγoράς (ΓΕΕΑ) καταχώρισε ως κοινοτικό σήµα το 
λεκτικό σήµα Grana Biraghi για διάφορα είδη τυριού. Το ίδιο έτος, το Consorzio per la Tutela 
del Formaggio Grana Padano ζήτησε και πέτυχε από το τµήµα ανακοπών του ΓΕΕΑ την 
ακύρωση της καταχωρίσεως του εν λόγω σήµατος λόγω της καταχωρίσεως προηγουµένως ως 
εθνικών και διεθνών σηµάτων των Grana και Grana Padano και προσβολής της ονοµασίας 
προελεύσεως «Grana Padano». Ακολούθως, κατόπιν προσφυγής της Biraghi, το πρώτο τµήµα 
προσφυγών του ΓΕΕΑ έκρινε ότι η λέξη «Grana» ήταν γενική και περιγραφική βασικής 
ποιότητας των προϊόντων και ότι ως εκ τούτου η προστατευόµενη ονοµασία προελεύσεως 
(ΠΟΠ) «Grana Padano» ουδόλως παρεµπόδιζε την καταχώριση ως κοινοτικού του σήµατος 
Grana Biraghi. Κατόπιν αυτού, το Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano 
προσέφυγε ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αιτούµενο την ακύρωση 
της ως άνω αποφάσεως. 

Το Πρωτοδικείο υπενθυµίζει κατ’ αρχάς ότι ο κανονισµός για το κοινοτικό σήµα 1 δεν θίγει 
τις διατάξεις του κανονισµού για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των 
ονοµασιών προελεύσεως των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων 2. Σύµφωνα µε τον 
τελευταίο, η αίτηση καταχωρίσεως σήµατος το οποίο επαναλαµβάνει καταχωρισµένη ονοµασία 
για προϊόντα µη καλυπτόµενα από την ίδια την καταχώριση ή το οποίο σφετερίζεται, µιµείται ή 
αναφέρεται σε προστατευόµενη ονοµασία δεν πρέπει να γίνεται δεκτή από το ΓΕΕΑ. Εφόσον το 
σήµα έχει ήδη καταχωριστεί, το ΓΕΕΑ πρέπει να κηρύξει την ακυρότητά του. 

Το τµήµα προσφυγών του ΓΕΕΑ πρέπει να προσδιορίσει αν ο όρος του οποίου ζητείται η 
καταχώριση συνιστά όντως γενική ονοµασία ή ενδεχοµένως να ελέγξει ποια προστασία πρέπει 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΚ) 40/94 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1993 (ΕΕ 1993, L 11, σ. 19). 
2  Κανονισµός (ΕΟΚ) 2081/92 του Συµβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992 (ΕΕ 1992, L 208, σ. 1). 



να χορηγηθεί στα διάφορα συστατικά στοιχεία µιας ονοµασίας. Ο ως άνω έλεγχος πρέπει να 
διενεργείται µε βάση λεπτοµερή ανάλυση του συνόλου των παραγόντων που δύνανται να 
προσδιορίσουν τον γενικό χαρακτήρα. Σύµφωνα µε τα ενδεικτικά στοιχεία που παρέσχε ήδη η 
νοµολογία του ∆ικαστηρίου, η απαιτούµενη λεπτοµερής ανάλυση πρέπει να διενεργείται µε την 
χρήση δεικτών νοµικής, οικονοµικής, τεχνικής, ιστορικής, πολιτιστικής και κοινωνικής τάξεως, 
µε βάση τις συναφείς εθνικές και κοινοτικές νοµοθεσίες και την ιστορική εξέλιξή τους, και να 
στηρίζεται στην αντίληψη του µέσου καταναλωτή ως προς την ονοµασία (όπως ενδεχοµένως 
γίνεται αντιληπτή µέσω δηµοσκοπήσεων), καθώς και βάσει των δεδοµένων που αφορούν την 
εµπορευµατοποίηση, τόσο εντός του κράτους µέλους καταγωγής του προϊόντος όσο και εντός 
των άλλων κρατών µελών. 

Ακολούθως, το Πρωτοδικείο διαπιστώνει ότι το τµήµα προσφυγών παρέλειψε να εφαρµόσει τα 
θεσπισθέντα σε θέµατα ΠΟΠ µε την κοινοτική νοµολογία κριτήρια και δεν έλαβε υπόψη κανένα 
από τα στοιχεία που επιτρέπουν να χωρήσει η ανάλυση του τυχόν γενικού χαρακτήρα της 
ονοµασίας ή ενός εκ των στοιχείων που την απαρτίζουν. Επ’ αυτού, το τµήµα προσφυγών δεν 
αναφέρθηκε ούτε στις δηµοσκοπήσεις µε ερωτήσεις προς τους καταναλωτές ούτε στη γνώµη 
ειδικευµένων επί του θέµατος εµπειρογνωµόνων, ούτε περαιτέρω ζήτησε πληροφοριακά 
στοιχεία, ενώ ο κανονισµός για το κοινοτικό σήµα του παρείχε σχετικά τη δυνατότητα να το 
πράξει. Αντιθέτως, τα αποσπάσµατα από λεξικά και οι έρευνες που διενεργήθηκαν στο 
διαδίκτυο –µε βάση τα οποία εκδόθηκε η απόφαση του τµήµατος προσφυγών– δεν είναι ικανά 
να στοιχειοθετήσουν τον γενικό χαρακτήρα µιας ονοµασίας. 

Το Πρωτοδικείο προσθέτει ότι η εξέλιξη του ιταλικού νοµικού πλαισίου και οι διοικητικές 
πρακτικές συστηµατικής κατασχέσεως τυριών που φέρουν απλώς και µόνον την ένδειξη 
«Grana» είναι ενδεικτικά του ότι η ως άνω ονοµασία δεν είναι γενική. 

Με βάση όλα τα ανωτέρω στοιχεία, το Πρωτοδικείο κρίνει ότι το τµήµα προσφυγών του ΓΕΕΑ 
έκρινε πεπλανηµένα ότι η ονοµασία «Grana» είναι γενική και ότι η ύπαρξη της ΠΟΠ «Grana 
Padano» δεν συνιστούσε εµπόδιο για την καταχώριση του σήµατος GRANA BIRAGHI. 

Κατόπιν αυτού, το σήµα GRANA BIRAGHI δεν µπορεί να καταχωριστεί. 

 

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: FR DE EN EL IT PL 

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-291/03  
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-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 
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