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Den Europæiske Unions Tidende

C 42/3

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
Ved kendelse af 30. november 2017 har Domstolen (Syvende Afdeling) afvist appellen og besluttet, at X-cen-tek GmbH &
Co. KG bærer sine egne omkostninger.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 24. oktober
2017 — Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
mod Industrial Quesera Cuquerella S.L. og Juan Ramón Cuquerella Montagud
(Sag C-614/17)
(2018/C 042/05)
Processprog: spansk
Den forelæggende ret
Tribunal Supremo
Parter i hovedsagen
Sagsøger: Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Sagsøgte: Industrial Quesera Cuquerella S.L. og Juan Ramón Cuquerella Montagud
Præjudicielle spørgsmål
1) Skal antydningen af den beskyttede oprindelsesbetegnelse, jf. artikel 13, stk. 1, litra b), i forordning nr. 510/2006 (1),
nødvendigvis forekomme ved anvendelsen af betegnelser, der har en grafisk, fonetisk eller begrebsmæssig lighed med
den beskyttede oprindelsesbetegnelse, eller kan den forekomme ved anvendelse af figurtegn, der antyder
oprindelsesbetegnelsen?
2) Såfremt der er tale om en beskyttet oprindelsesbetegnelse af geografisk art [artikel 2, stk. 1, litra a), i forordning nr. 510/
2006], og den vedrører produkter af samme eller lignende art, kan da anvendelsen af tegn, der antyder den region,
hvormed denne beskyttede oprindelsesbetegnelse er forbundet, anses for at være en antydning af selve den beskyttede
oprindelsesbetegnelse i henhold til artikel 13, stk. 1, litra b), i forordning nr. 510/2006, som er ulovlig også i tilfælde,
hvor den, der anvender disse tegn, er en producent, der er hjemmehørende i den region, hvormed den beskyttede
oprindelsesbetegnelse er forbundet, men hvis produkter ikke er omfattet af denne oprindelsesbetegnelse, fordi de ikke
opfylder de krav, der kræves efter varespecifikationen, og som ikke vedrører den geografiske oprindelse?
3) Skal begrebet almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger, hvis opfattelse den
nationale ret skal tage i betragtning for at afgøre, om der foreligger en »antydning« som fastsat i artikel 13, stk. 1, litra b),
i forordning nr. 510/2006, forstås som en henvisning til en europæisk forbruger, eller kan det udelukkende henvise til
forbrugeren i den medlemsstat, hvor det produkt, der giver anledning til antydning af den beskyttede geografiske
betegnelse, fremstilles, eller hvormed den beskyttede oprindelsesbetegnelse er forbundet geografisk, og hvor produktet
konsumeres i overvejende grad?
(1)

Rådets forordning nr. 510/2006 af 20.3.2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for
landbrugsprodukter og fødevarer (EUT 2006, L 93, s. 12).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Okresný súd Dunajská Streda (Slovakiet) den
8. november 2017 — ZSE Energia a.s. mod RG
(Sag C-627/17)
(2018/C 042/06)
Processprog: slovakisk
Den forelæggende ret
Okresný súd Dunajská Streda

