
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 29 marca 2011 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej 

(Sprawa C-565/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Arty
kuły 43 WE i 49 WE — Adwokaci — Obowiązek przestrze
gania maksymalnych stawek wynagrodzeń — Bariera w 

dostępie do rynku — Brak) 

(2011/C 152/03) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Traversa 
i L. Prete, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: I. Bruni, G. 
Palmieri i W. Ferrante, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 43 WE i 49 WE — Adwokaci — Obowiązek prze
strzegania maksymalnych stawek wynagrodzeń 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Wspólnot Europejskich i Republika Włoska pokrywają 
własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 55 z 7.3.2009. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 29 marca 2011 r. — 
Anheuser-Busch, Inc. przeciwko Budějovický Budvar, 
národní podnik, Urzędowi Harmonizacji w ramach 

Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

(Sprawa C-96/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą
dzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 4 — Zgłoszenie 
graficznego i słownego znaku towarowego BUD — Sprzeciw 
— Oznaczenie pochodzenia geograficznego „bud” — Ochrona 
przyznana na podstawie porozumienia lizbońskiego i umów 
dwustronnych wiążących dwa państwa członkowskie — 
Używanie w obrocie handlowym — Oznaczenie o zasięgu 

większym niż lokalny) 

(2011/C 152/04) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Anheuser-Busch, Inc. (przedstawiciele: V. 
von Bomhard i B. Goebel, Rechtsanwälte) 

Druga strona postępowania: Budějovický Budvar, národní podnik 
(przedstawiciele: adwokaci F. Fajgenbaum, T. Lachacinski, C. 
Petsch i S. Sculy-Logotheti), Urząd Harmonizacji w ramach 
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: 
A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sadu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z 
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawach połączonych T-225/06, 
T-255/06, T-257/06 i T-309/06 Budějovický Budvar przeciwko 
OHIM i Anheuser-Busch, w drodze którego Sąd stwierdził 
nieważność decyzji R 234/2005-2, R 241/2005-2, 
R 802/2004-2 i R 305/2005-2 Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM), 
oddalających odwołania od decyzji Wydziału Sprzeciwów, na 
mocy których oddalono sprzeciw wniesiony przez Budějovický 
Budvar, národní podnik, wobec zgłoszenia słownego znaku 
towarowego „BUD” dla towarów należących do klas 32 i 33 
— Naruszenie art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 

Sentencja 

1) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawach połączonych T-225/06, T-255/06, 
T-257/06 i T-309/06 Budějovický Budvar przeciwko OHIM — 
Anheuser-Busch (BUD) zostaje uchylony w części, w jakiej Sąd, 
dokonując wykładni art. 8 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego 
znaku towarowego, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r., błędnie stwierdził 
najpierw, że zasięg danego oznaczenia, który musi być większy 
niż lokalny, należy oceniać wyłącznie przez odniesienie do teryto
rialnego zakresu ochrony tego oznaczenia, z pominięciem aspektu 
jego używania na tym terytorium, następnie, że terytorium 
właściwym do dokonania oceny używania tego oznaczenia nieko
niecznie musi być terytorium jego ochrony, a wreszcie, że używanie 
tego oznaczenia nie musi koniecznie mieć miejsca przed datą 
dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. 

2) W pozostałym zakresie odwołanie zostaje oddalone. 

3) Sprawy połączone T-225/06, T-255/06, T-257/06 i T-309/06 
zostają przekazane do ponownego rozpoznania przez Sąd Unii 
Europejskiej. 

4) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

( 1 ) Dz.U. C 113 z 16.5.2009.
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