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Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Γ. Κοσμά της 5ης Μαΐου 1998
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Απόφαση του Δικαστηρίου της 4ης Μαΐου 1999
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Περίληψη της αποφάσεως

1. Προσέγγιση των νομοθεσιών — Σήματα — Οδηγία 89/104 — Άρνηση καταχωρίσεως ή
ακυρότητα — Σήματα που συνίστανται αποκλειστικά από ενδείξεις γεωγραφικής προε
λεύσεως — Έννοια
(Οδηγία 89/104 του Συμβουλίου, άρθρο 3 § 1, στοιχ. γ')
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ — ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ C-108/97 και C-109/97

2. Προσέγγιση των νομοθεσιών — Σήματα — Οδηγία 89/104 — Άρνηση καταχωρίσεως ή
ακυρότητα — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Εξαίρεση — Διακριτικός
χαρακτήρας
αποκτηθείς με τη χρήση — Έννοια — Ερμηνεία — Κριτήρια
(Οδηγία 89/104 τον Συμβουλίου, άρθρο 3 § 3)

1. Το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ',
της οδηγίας 89/104, πρώτης οδηγίας περί
σημάτων, έχει την έννοια ότι

— δεν περιορίζεται στην απαγόρευση της
καταχωρίσεως των γεωγραφικών ονο
μασιών ως σημάτων αποκλειστικά και
μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
οι εν λόγω ονομασίες δηλώνουν τις
περιοχές που συνδέονται σήμερα, κατά
την αντίληψη των ενδιαφερομένων κύ
κλων, με την οικεία κατηγορία
προϊόντων, αλλά εφαρμόζεται επίσης
στις γεωγραφικές ονομασίες που μπο
ρούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον
από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
ως ένδειξη γεωγραφικής προελεύσεως
της επίμαχης κατηγορίας προϊόντων-

— στο πλαίσιο της εκτιμήσεως αυτής,
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ειδικό
τερα, εάν η επίμαχη γεωγραφική ονο
μασία καθώς και τα χαρακτηριστικά
της περιοχής που δηλώνει και η οικεία
κατηγορία προϊόντων είναι, κατά το
μάλλον ή ήττον, γνωστά στους ενδια
φερόμενους κύκλους·

— το συνδετικό στοιχείο μεταξύ του
οικείου προϊόντος και της γεωγρα
φικής τοποθεσίας δεν πρέπει να συν
ίσταται οπωσδήποτε στην κατασκευή
του προϊόντος στον τόπο αυτό.

2. Το άρθρο 3, παράγραφος 3, πρώτη
περίοδος, της οδηγίας 89/104, πρώτης οδη
γίας περί σημάτων, έχει την έννοια ότι

— στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η
επίμαχη γεωγραφική ονομασία δεν
συνδέεται σήμερα, κατά την αντίληψη
των ενδιαφερομένων κύκλων, με την
οικεία κατηγορία προϊόντων,
η
αρμόδια αρχή πρέπει να εκτιμά αν
μπορεί εύλογα να υποτεθεί ότι μια
τέτοια ονομασία μπορεί, κατά την
αντίληψη των ενδιαφερομένων κύ
κλων, να δηλώσει τη γεωγραφική προέ
λευση
αυτής
της
κατηγορίας
προϊόντων·
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— ο διακριτικός χαρακτήρας του σήματος
που έχει αποκτηθεί με τη χρήση που
του έχει γίνει σημαίνει ότι το σήμα
είναι πρόσφορο για τον προσδιορισμό
του προϊόντος του οποίου ζητείται η
καταχώριση ως προερχομένου από
συγκεκριμένη επιχείρηση και, επο
μένως, για τη διάκριση του προϊόντος
αυτού από τα προϊόντα άλλων επιχει
ρήσεων·

WINDSURFING CHIEMSEE

— στην περίπτωση σήματος που περιέχει
γεωγραφική ονομασία, δεν επιτρέπει
τη διαφοροποίηση της έννοιας του δια
κριτικού χαρακτήρα ανάλογα με το
συμφέρον που διαπιστώνεται ότι
υπάρχει για τη διατήρηση της γεωγρα
φικής ονομασίας στη διάθεση και
άλλων επιχειρήσεων·
— προκειμένου να διαπιστώσει αν ένα
σήμα έχει αποκτήσει διακριτικό χαρα
κτήρα με τη χρήση που του έχει γίνει,
η αρμόδια αρχή οφείλει να εκτιμά σφαι
ρικά τα στοιχεία βάσει των οποίων
μπορεί να αποδειχθεί ότι το σήμα έχει
καταστεί πρόσφορο για τον προσδιο
ρισμό του οικείου προϊόντος ως προερ
χομένου από συγκεκριμένη επιχείρηση
και, επομένως, για τη διάκριση του
προϊόντος αυτού από τα προϊόντα
άλλων επιχειρήσεων. Συναφώς, στην
περίπτωση σήματος που περιέχει γεω
γραφική ονομασία, πρέπει να λαμβά

νεται υπόψη, μεταξύ άλλων, ο ειδικός
χαρακτήρας της επίμαχης γεωγρα
φικής ονομασίας·
— αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι
σημαντικό τμήμα των ενδιαφερομένων
κύκλων αναγνωρίζει, χάρη στο σήμα,
το προϊόν ως προερχόμενο από συγκε
κριμένη επιχείρηση, πρέπει εν πάση
περιπτώσει να δεχθεί ότι πληρούται η
προϋπόθεση που απαιτείται για την
καταχώριση του σήματος·
— το κοινοτικό δίκαιο δεν στερεί από την
αρμόδια αρχή τη δυνατότητα, αν αντι
μετωπίζει ιδιαίτερες δυσχέρειες για την
αξιολόγηση του διακριτικού χαρα
κτήρα του σήματος του οποίου ζητείται
η καταχώριση, να προσφύγει, υπό τις
προβλεπόμενες στο εθνικό της δίκαιο
προϋποθέσεις, σε δημοσκόπηση, προ
κειμένου να διαφωτισθεί.
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