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Sprawa C- Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 2 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo — Hiszpania) — Fundación Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Protegida Queso Manchego/Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan 
Ramón Cuquerella Montagud

(Sprawa C-614/17) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Rolnictwo — Rozporządzenie (WE) nr 510/2006 — Artykuł 13 ust. 1 lit. b) —
 Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych — Ser manchego 

(„queso manchego”) — Użycie oznaczeń mogących przywoływać region, z którym jest związana chroniona nazwa 
pochodzenia (ChNP) — Pojęcie „przeciętnego konsumenta, właściwie poinformowanego oraz 

dostatecznie uważnego i rozsądnego” — Konsumenci europejscy lub konsumenci państwa członkowskiego, 
w którym produkt objęty ChNP jest wytwarzany i w większości spożywany)

(2019/C 220/05)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Tribunal Supremo

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego

Strona pozwana: Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud

Sentencja

1) Artykuł 13 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geogra-
ficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych należy interpretować w ten sposób, że przywołanie 
zarejestrowanej nazwy może nastąpić poprzez użycie oznaczeń graficznych.

2) Artykuł 13 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 510/2006 należy interpretować w ten sposób, że stosowanie oznaczeń graficznych 
przywołujących obszar geograficzny, z którym związana jest nazwa pochodzenia, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) tego roz-
porządzenia, może stanowić jej przywołanie również w sytuacji, gdy rzeczone oznaczenia graficzne są stosowane przez pro-
ducenta mającego siedzibę w tym regionie, ale którego produkty podobne lub porównywalne do produktów objętych 
chronioną nazwą pochodzenia nie są nią objęte.

3) Pojęcie przeciętnego konsumenta, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego, do którego spo-
sobu postrzegania sąd krajowy musi się odnieść w celu ustalenia, czy ma miejsce „przywołanie” w rozumieniu art. 13 ust. 1 lit. 
b) rozporządzenia nr 510/2006, należy rozumieć w ten sposób, że odnosi się ono do konsumentów europejskich, w tym kon-
sumentów państwa członkowskiego, w którym wytwarzany jest produkt, który daje sposobność do przywołania chronionej 
nazwy lub z którym ta nazwa jest związana geograficznie, i w którym produkt ten jest w większości spożywany.

(1) Dz.U. C 42 z 5.2.2018.
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