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EU-Domstolen har for nyligt
afsagt dom om de EU-retlige
regler for beskyttelse af va-
rers registrerede oprindel-
sesbetegnelse. Formålet
med reglerne er at gavne
økonomien i landdistrikter-
ne og sikre lige konkurren-
cevilkår for producenterne.
Derudover sikrer reglerne at
forbrugerne har klare og
kortfattede oplysninger om
produkternes oprindelse. 

Reglerne om registreret
oprindelsesbetegnelse om-
fatter kun produkter og fø-
devarer, hvor der er en sam-
menhæng mellem produk-
tets kendetegn og dets geo-
grafi��ske oprindelse.
EU-Domstolen fastslog, at
en vare, der ikke er registre-
ret med oprindelsesbeteg-
nelse, kan krænke reglerne,
når fi��gurtegn antyder, at
produktet nyder oprindel-
sesbeskyttelse.

EU-Domstolen konklude-
rede desuden, at reglerne
fi��nder anvendelse på ikke-
registrerede producenter,
som anvender en sådan an-
tydning, også selvom de fak-
tisk er hjemhørende i den
region, de henviser til. Afgø-
rende er i disse tilfælde den
manglende registrering.

Sagen udsprang af en tvist
mellem Fundación Consejo
Regulador de la Denomina-
ción de Origen Protegida
Queso Manchego - (Regule-
ringsudvalget for den be-
skyttede oprindelsesbeteg-
nelse Queso Manchego) -

herefter ”Regulerings-
udvalget” og modparten In-
dustrial Quesera Cuqurella
SL og Juan Ramòn Cuquerel-
la Montagud, herefter IQC.
Sidstnævnte - IQC – havde
som producent anvendt
etiketter til markedsføring
og identifi��kation af tre for-
skellige oste som ikke var
omfattet af den beskyttede
oprindelsesbetegnelse 
”queso manchego”.

Frifi��ndelse i første omgang
Sagen blev anlagt i første in-
stans ved de spanske dom-
stole med påstand om, at
det skulle fastslås, at de af
IQC anvendte etiketter på
ostene ”Adarga de Oro”, ”Su-
per Rocinante” og ”Rocinan-
te”, ikke var omfattet af den
beskyttede oprindelses-
betegnelse ”queso manche-
go”, samt at udtrykkene
”Quesos Rocinante” indebar
en krænkelse af den beskyt-
tede oprindelsesbetegnelse
”queso manchego”, idet eti-
ketterne og udtrykkene ud-
gjorde en ulovlig antydning
af den beskyttede oprindel-
sesbetegnelse.

Retten frifandt IQC, idet
man ikke fandt, at de til
markedsføringen anvendte
tegn og betegnelser rent fo-
netisk eller grafi��sk lignede
”queso manchego” eller ”la
Mancha”. Dertil fandt retten
heller ikke, at betegnelsen
”Rocinante” eller billedet af
den litterære fi��gur ”Don Qui-
jote de la Mancha” kunne
antyde at ostene var omfat-

tet af den beskyttede oprin-
delsesbetegnelse ”queso
manchego”.

Appel på appel
Afgørelsen blev herefter ap-
pelleret til Audiencia Provin-
cial de Albacete (den regio-
nale domstol i Albacete,
Spanien). Retten fandt, at
anvendelsen af de anvendte
fi��gurtegn i form af landska-
ber og fi��gurer kun fi��k forbru-
geren til at tænke på La
Mancha-regionen og ikke
nødvendigvis på den ost,
der er omfattet af den be-
skyttede oprindelsesbeteg-
nelse ”queso manchego”.

Reguleringsudvalget ap-
pellerede afgørelsen til Tri-
bunal Supremo (den øverste
domstol i Spanien), som
iværksatte præjudiciel fore-
læggelse for EU-Domstolen.
Den forelæggende ret bad
EU-Domstolen om at tage
stilling til, hvorvidt beskyt-
telsen af oprindelsesbeteg-
nelsen kan krænkes ved be-
tegnelser, der har grafi��sk, fo-
netisk eller begrebsmæssig
lighed med den beskyttede
oprindelsesbetegnelse, eller
hvorvidt der kan ske kræn-
kelse blot ved anvendelse af
fi��gurtegn, der antyder oprin-
delsesbetegnelsen.

EU-Domstolen henviste
til, at nationale domstole
skal anlægge en helheds-
betragtning, når de fortolker
de EU-retlige bestemmelser.
Ved fortolkningen af regler-
ne om varers registrerede
oprindelsesbetegnelse skal

domstolene derfor ikke blot
tage udgangspunkt i be-
stemmelsernes ordlyd, men
også hense til den sammen-
hæng, som bestemmelsen
indgår i, og til de mål der sø-
ges opnået med reglerne.

Beskyttelse rækker vidt
EU-Domstolen fastslog i den
forbindelse, at de EU-retlige
regler beskytter registrerede
betegnelser mod enhver an-
tydning, uanset om produk-
tets virkelige oprindelse er
angivet, eller om den be-
skyttede betegnelse er led-
saget af udtryk såsom ”efter-
ligning” eller lignende. 

EU-Domstolen anførte
yderligere, at beskyttelsen af
registrerede betegnelser til-
lige omfatter tilfælde, hvor
der anvendes fi��gurtegn, som
kan antyde en geografi��sk
betegnelse. Det afgørende
kriterium er herefter, hvor-
vidt de anvendte tegn med-
fører, at forbrugeren, når
denne enten ser produktets
navn, fi��gurtegn eller lignen-
de, føres til at tænke på den
vare, som den beskyttede
geografi��ske betegnelse gæl-
der for.

Dermed fastslog EU-Dom-
stolen, at selve ordlyden af
de EU-retlige regler ikke be-
grænser beskyttelsens ræk-
kevidde til kun at omfatte
betegnelser af produkter,
som dækkes efter ordlyden. 

Beskyttelsen omfatter en-
hver antydning, uanset om
dette sker ved tekst eller fi��-
gurtegn.

 ��Konklusionen blev der-
med, at de EU-retlige regler,
som beskytter registrerede
betegnelser, også omfatter
tilfælde, hvor antydningen
af en registreret betegnelse
foreligger ved anvendelse af
fi��gurtegn. Dertil kommer, at
selve anvendelsen af et fi��-
gurtegn, der antyder et geo-
grafi��sk område, som er for-
bundet med en oprindelses-
betegnelse, kan udgøre en
antydning af, at produktet er
omfattet af denne oprindel-
sesbetegnelse. 

Hvad tænker forbrugeren?
Ved prøvelsen af om regler-
ne er overholdt, skal den na-
tionale ret tage hensyn til
forbrugerens forventede re-
aktion, idet det væsentlige
moment er, om forbrugeren,
som følge af fi��gurtegnene,
forbinder produkterne med
det pågældende geografi��ske
område. 

Den nationale ret skal
med andre ord bedømme,
om forbindelsen mellem
fi��gurtegnene og den regi-
strerede betegnelse er så
sammenfaldende, at forbru-
geren associerer produktet
med de beskyttede oprindel-
sesbetegnelser. De EU-retli-
ge regler er overtrådt, så-
fremt anvendelsen af fi��gur-
tegn kan medføre, at varen
potentielt kan forbindes
med en registreret oprindel-
sesbetegnelse og dermed til
et nærmere bestemt geogra-
fi��sk område.

Dommen er således rele-
vant for virksomheder der
producerer landsbrugs-
produkter, idet de skal sikre
sig, at de i deres markeds-
føring af produkterne ikke
benytter tegn eller skrift, der
uretmæssigt kan indikere at
produktet stammer fra et
område med beskyttet op-
rindelsesbetegnelse. Derud-
over kan producenter, som
er registreret med beskyttet
oprindelsesbetegnelse, med
afsæt i dommen kræve, at
de producenter som kræn-
ker reglerne nu skal følge
domstolens praksis. 

Den af EU-Domstolen an-
lagte fortolkning skyldes, at
man vil tilgodese formålet
med de EU-retlige regler,
hvorved man sikrer at for-
brugerne har klare, kortfat-
tede og troværdige oplysnin-
ger om produkternes oprin-
delse.

Denne artikel om aktuel EU-ret, som
bringes i Jyllands-Posten, udarbejdes
af advokaterne Hans Sønderby 
Christensen (H), Sønderby Legal,
samt advokat Patrick Goergen, begge
specialiserede indenfor området.

Landbrugsprodukter må ikke 
markedsføres med "falsk" oprindelse

... de EU-retlige regler
beskytter registrerede
betegnelser mod enhver
antydning, uanset om
produktets virkelige 
oprindelse er angivet,
eller om den beskyttede
betegnelse er ledsaget
af udtryk såsom ”efter-
ligning” eller lignende. 

EU-RET 

De EU-retlige regler
medfører, at anvendel-
sen af fi��gurtegn på
landbrugsprodukters
emballage, ikke må an-
tyde at produktet er
forbundet med et an-
det geografi��sk område,
og derved uretmæssigt
fremstå som omfattet
af en beskyttet oprin-
delsesbetegnelse. 
Sådan en mærkning
er egnet til at vildlede
forbrugerne.
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Stridens kerne - manchego-ost
fra Spanien. Spørgsmålet er,
hvornår andre producenter
krænker en geografi��sk
beskyttet betegnelse 
som queso manchego.


