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Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-4/10 και C-27/10
Bureau national interprofessionnel du Cognac κατά Gust. Ranin Oy

Σήµα περιέχον τη γεωγραφική ένδειξη «Cognac» δεν µπορεί να καταχωριστεί προς
προσδιορισµό οινοπνευµατώδους ποτού µη καλυπτόµενου από την ένδειξη αυτή
Η εµπορική χρησιµοποίηση ενός τέτοιου σήµατος προσβάλλει την προστατευόµενη ένδειξη
Ο κανονισµός περί προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων των οινοπνευµατωδών ποτών1
παρέχει τη δυνατότητα να καταχωρίζεται, ως γεωγραφική ένδειξη, το όνοµα µιας χώρας, µιας
περιοχής ή µιας τοποθεσίας από την οποία κατάγεται ένα οινοπνευµατώδες ποτό αν µια δεδοµένη
ποιότητα, φήµη ή άλλο χαρακτηριστικό του ποτού µπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη
γεωγραφική καταγωγή του. Η σχετική καταχώριση πραγµατοποιείται αιτήσει του κράτους µέλους
καταγωγής του ποτού. Το αίτηµα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο περιλαµβάνοντα τις
προδιαγραφές τις οποίες πρέπει έχει το ποτό για να µπορεί να προσδιορίζεται µε την
προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη.
Επιπλέον, ο κανονισµός απαγορεύει την καταχώριση σηµάτων ικανών να θίξουν µια
προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη και διευκρινίζει ότι, κατά κανόνα, ένα τέτοιο σήµα που έχει
ήδη καταχωριστεί πρέπει να ακυρώνεται.
Ο κανονισµός αναφέρει τον όρο «Cognac» ως αποτελούντα γεωγραφική ένδειξη προσδιορίζουσα
αποστάγµατα οίνου µε χώρα προελεύσεως τη Γαλλία.
Η φινλανδική εταιρία Gust. Ranin Oy ζήτησε, στη Φινλανδία, την καταχώριση, για οινοπνευµατώδη
ποτά, δύο εικονιστικών σηµάτων µε τη µορφή ετικέτας φιάλης, που περιέχουν περιγραφές
οινοπνευµατωδών ποτών στις οποίες περιλαµβάνονται η λέξη «Cognac» και η µετάφρασή της στα
φινλανδικά «konjakki». Μολονότι οι φινλανδικές αρχές δέχθηκαν την αίτηση καταχωρίσεως, το
Bureau national interprofessionnel du Cognac (επαγγελµατική οργάνωση των Γάλλων παραγωγών
κονιάκ) αµφισβήτησε ενώπιον των φινλανδικών δικαστηρίων τη νοµιµότητα της ως άνω
καταχωρίσεως.
Το Korkein hallinto-oikeus (ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Φινλανδίας) ερωτά το ∆ικαστήριο αν
ο κανονισµός παρέχει τη δυνατότητα καταχωρίσεως εθνικών σηµάτων περιλαµβανόντων τον όρο
«Cognac» για προϊόντα που δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις χρησιµοποιήσεως της
γεωγραφικής ενδείξεως «Cognac» όσον αφορά τη µέθοδο παραγωγής και την περιεκτικότητα σε
οινόπνευµα.
Με τη σηµερινή απόφασή του το ∆ικαστήριο διαπιστώνει, καταρχάς, ότι, µολονότι τα
προσβαλλόµενα σήµατα καταχωρίστηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2003 –δηλαδή προ της ενάρξεως της
ισχύος του κανονισµού–, αυτός έχει εφαρµογή εν προκειµένω. Συναφώς, το ∆ικαστήριο
επισηµαίνει ότι η αναδροµική εφαρµογή του κανονισµού δεν προσβάλλει την αρχή της ασφαλείας
δικαίου ούτε αυτή της προστασίας της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης. Πράγµατι, η υποχρέωση
των κρατών µελών να εµποδίζουν τη χρησιµοποίηση γεωγραφικής ενδείξεως προσδιορίζουσας
οινοπνευµατώδη ποτά που δεν κατάγονται από τον αναφερόµενο µε την εν λόγω ένδειξη τόπο
υφίσταται στο δίκαιο της Ένωσης ήδη από την 1η Ιανουαρίου 1996.
1

Κανονισµός (EK) 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά µε
τον ορισµό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήµανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) 1576/89 του Συµβουλίου (ΕΕ L 39, σ. 16, και διορθωτικό
ΕΕ 2009, L 228, σ. 47).
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Στη συνέχεια το ∆ικαστήριο τονίζει ότι τα δύο φινλανδικά σήµατα, που καταχωρίστηκαν στις 31
Ιανουαρίου 2003, δεν µπορούν να τύχουν της παρεκκλίσεως που προβλέπει ο κανονισµός, ο
οποίος επιτρέπει την χρήση σήµατος που έχει καταχωριστεί πριν από την ηµεροµηνία προστασίας
της γεωγραφικής ενδείξεως στη χώρα καταγωγής (ή πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996) ακόµα και
αν θίγει την οικεία γεωγραφική ένδειξη. Συναφώς, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι, ανεξάρτητα
από την προστασία που έχει σύµφωνα µε το γαλλικό δίκαιο, η λέξη «Cognac»
προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις
15 Ιουνίου 1989.
Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει επίσης ότι η χρήση σήµατος που περιέχει τη λέξη «Cognac» για
προϊόντα µη καλυπτόµενα από την ένδειξη αυτή αποτελεί άµεση εµπορική χρήση της
προστατευόµενης γεωγραφικής ενδείξεως. Όµως, µια τέτοια χρησιµοποίηση απαγορεύεται από
τον κανονισµό, καθόσον αυτή αφορά συγκρίσιµα προϊόντα. Το ∆ικαστήριο κρίνει ότι τούτο µπορεί
να συµβαίνει όταν πρόκειται για οινοπνευµατώδη ποτά.
Οµοίως, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι το γεγονός ότι τα δύο φινλανδικά σήµατα ενσωµατώνουν ένα
µέρος της ονοµασίας «Cognac» έχει ως συνέπεια ότι ο καταναλωτής, αναγιγνώσκων το όνοµα των
σηµάτων που περιλαµβάνονται στις φιάλες των οινοπνευµατωδών ποτών που δεν καλύπτονται
από την προστατευόµενη ένδειξη, ανακαλεί στη µνήµη του, ως εικόνα αναφοράς, το εµπόρευµα το
οποίο νοµίµως φέρει την ονοµασία αυτή. Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι τούτο επίσης
απαγορεύεται από τον κανονισµό.
Υπό τις συνθήκες αυτές, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι οι φινλανδικές αρχές οφείλουν να
ακυρώσουν την καταχώριση των αµφισβητούµενων σηµάτων.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει
παρόµοιο ζήτηµα.
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