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Pytania prejudycjalne

1) Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w swym
wyroku z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie C-216/01,
mającej za przedmiot zgodność z art. 28 WE ochrony nazwy
jako oznaczenia geograficznego, która w kraju pochodzenia
nie stanowi nazwy miejsca ani obszaru, ustanowił wymogi,
zgodnie z którymi taka nazwa

— zgodnie z okolicznościami faktycznymi i

— przeważającym w Republice Czeskiej odbiorem tej
nazwy, określa obszar lub miejsce w kraju pochodzenia;

— a jej ochrona musi być uzasadniona z punktu widzenia
przesłanek określonych w art. 30 WE.

Czy wymogi te oznaczają, że

1.1 nazwa jako taka musi pełnić funkcję konkretnego
geograficznego wskazania określonego miejsca lub
określonego obszaru, czy też wystarczy, że ta nazwa, w
związku z określonym za jej pomocą produktem, wska-
zuje konsumentowi, iż określony za jej pomocą produkt
pochodzi z określonego miejsca lub z określonego
obszaru w kraju pochodzenia;

1.2 te trzy przesłanki muszą zostać przeanalizowane
oddzielnie i spełnione kumulatywnie;

1.3 w celu ustalenia, jaki jest odbiór nazwy w kraju pocho-
dzenia należy przeprowadzić wśród konsumentów
ankietę, a jeśli tak że wymagany jest niski, średni lub
wysoki stopień popularności nazwy i jej kojarzenia;

1.4 nazwa jest rzeczywiście używana jako oznaczenie
geograficzne przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo w
kraju pochodzenia i używanie jej jako znaku towaro-
wego przez tylko jedno przedsiębiorstwo jest sprzeczne
z jej ochroną?

2) Czy okoliczność, że nazwa nie została zgłoszona lub nie
złożono wniosku o jej rejestrację w terminie sześciu
miesięcy, ustanowionym w rozporządzeniu Komisji (WE)
nr 918/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r., wprowadzającym

przejściowe uzgodnienia w sprawie ochrony oznaczeń
geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i
środków spożywczych w związku z przystąpieniem Repu-
bliki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty,
Polski, Słowenii i Słowacji (1), ani też w inny sposób, przewi-
dziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 z dnia
20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficz-
nych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spo-
żywczych (2), skutkuje tym, że ochrona istniejąca na szczeblu
krajowym, a w każdym razie rozszerzona na inne państwo
członkowskie na podstawie umowy dwustronnej, jest niesku-
teczna, jeśli zgodnie z prawem kraju pochodzenia chodzi tu
o nazwę będącą kwalifikowanym oznaczeniem geogra-
ficznym?

3) Czy okoliczność, że w kontekście zawarcia między
państwami członkowskimi Unii Europejskiej a nowym
państwem członkowskim umowy akcesyjnej, to nowe
państwo członkowskie skorzystało z ochrony szeregu kwali-
fikowanych oznaczeń geograficznych środków spożywczych
na postawie rozporządzenia (WE) nr 510/2006, skutkuje
tym, że ochrona innej nazwy tego samego produktu, ustano-
wiona na szczeblu krajowym, a w każdym razie rozszerzona
na inne państwo członkowskie na podstawie umowy
dwustronnej, nie może już zostać utrzymana w mocy, a
rozporządzenie (WE) nr 510/2006 ma w tym zakresie
skutek wyłączający?

(1) Dz.U. L 163, str. 88.
(2) Dz.U. L 93, str. 12.
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