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Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Bavaria 

NV przeciwko Bayerischer Brauerbund eV 

(Sprawa C-120/08) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenia (EWG) 
nr 2081/92 i (WE) nr 510/2006 — Stosowanie w czasie — 
Artykuł 14 — Rejestracja zgodnie z procedurą uproszczoną — 
Związek między znakami towarowymi i chronionymi 

oznaczeniami geograficznymi) 

(2011/C 63/02) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Bundesgerichtshof 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Bavaria NV 

Strona pozwana: Bayerischer Brauerbund eV 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Bundesgerichtshof — Wykładnia art. 13 ust. 1 lit. b) i art. 14 
ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 
marca 2006 r. sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i 
nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych 
(Dz.U. L 93, s. 12) oraz art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń 
geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i 
środków spożywczych (Dz.U. L 208, s. 1) — Ważność rozpo
rządzenia Rady (WE) nr 1347/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. 
uzupełniającego Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1107/96 w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw 
pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozpo
rządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (Dz.U. L 182, s. 3) — 
Kolizja między chronionym oznaczeniem pochodzenia zareje
strowanym zgodnie z uproszczoną procedurą określoną w art. 
17 rozporządzenia (WE) nr 2081/92 (w tym przypadku: „Baye
risches Bier”) a międzynarodowym znakiem towarowym (w tym 
przypadku: znak towarowy zawierający słowo „Bavaria”) 

Sentencja 

Artykuł 14 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 
14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw 
pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych ma zastoso
wanie przy rozstrzyganiu kolizji między nazwą ważnie zarejestrowaną 
jako chronione oznaczenie geograficzne zgodnie z procedurą uprosz
czoną określoną w art. 17 tego rozporządzenia a znakiem towarowym 
prowadzącym do zaistnienia jednej z sytuacji, o których mowa w art. 
13 wspomnianego rozporządzenia, i odnoszącym się do tego samego 
rodzaju towaru, którego zgłoszenia do rejestracji dokonano zarazem 
przed rejestracją tej nazwy i przed wejściem w życie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 692/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r. zmieniającego 
rozporządzenie nr 2081/92. Moment rozpoczęcia obowiązywania 
rejestracji tej nazwy stanowi datę odniesienia do celów stosowania 
wspomnianego art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 2081/92. 

( 1 ) Dz.U. C 197 z 2.8.2008. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Słowackiej 

(Sprawa C-507/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Pomoc państwa — Częściowe umorzenie zobowiązania podat
kowego spółki w ramach postępowania układowego — 
Decyzja Komisji stwierdzająca niezgodność tej pomocy ze 
wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — 

Niewykonanie) 

(2011/C 63/03) 

Język postępowania: słowacki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Giolito, 
J. Javorský i K. Walkerová, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Słowacka (przedstawiciel: B Ricziová, 
pełnomocnik)
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