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Απoφάση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-132/05 

 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας 

ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΤΥΡΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ (ΠΟΠ) «PARMIGIANO 

REGGIANO» ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «PARMESAN» 

∆εδοµένου ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι η προστασία την οποία παρέχει η  γερµανική έννοµη 
στην ΠΟΠ «Parmigiano Reggiano» είναι ανεπαρκής, η προσφυγή που άσκησε κατά της 

Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας λόγω παραβάσεως απορρίπτεται.   

Σύµφωνα µε τον κανονισµό που αφορά την κοινοτική προστασία των ονοµασιών 
προελεύσεως 1, οι ονοµασίες που καταχωρίζονται ως ΠΟΠ προστατεύονται, µεταξύ άλλων, από 
κάθε «αντιποίηση, αποµίµηση ή υπαινιγµό». Εντούτοις, κατά τον κανονισµό αυτό, οι κοινές 
ονοµασίες δεν καταχωρίζονται και οι καταχωρισµένες ονοµασίες δεν µπορούν να µεταπέσουν σε 
κοινές.  

Η Επιτροπή, θεωρώντας ότι η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας δεν προστατεύει 
επαρκώς την ΠΟΠ «Parmigiano Reggiano», άσκησε προσφυγή λόγω παραβάσεως. Η Επιτροπή 
ισχυρίζεται ότι ο όρος «parmesan» αποτελεί µετάφραση αυτής της ΠΟΠ και απαίτησε από τις 
γερµανικές αρχές να επέµβουν αυτεπαγγέλτως για να θέσουν τέρµα στην εµπορία υπό την 
ονοµασία «parmesan» προϊόντων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της ΠΟΠ «Parmigiano 
Reggiano». 

Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει, κατ' αρχάς, ότι η προστασία που παρέχει το κοινοτικό δίκαιο στις 
ΠΟΠ δεν αφορά αποκλειστικώς και µόνον τη συγκεκριµένη µορφή υπό την οποία 
καταχωρίζονται. 

Εν συνεχεία, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι, λαµβανοµένων υπόψη της φωνητικής και οπτικής 
οµοιότητας µεταξύ των δύο ονοµασιών και της παρόµοιας εξωτερικής όψης των επίµαχων 
προϊόντων, η χρήση της ονοµασίας «parmesan» πρέπει να χαρακτηρισθεί ως υπαινιγµός στην 
ΠΟΠ «Parmigiano Reggiano», ο οποίος απαγορεύεται στο πλαίσιο της προστασίας που παρέχει 
το κοινοτικό δίκαιο. Συνεπώς, το ζήτηµα αν η ονοµασία «parmesan» αποτελεί µετάφραση της 
ΠΟΠ «Parmigiano Reggiano» στερείται σηµασίας. Η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΟΚ) 2081/92 του Συµβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για την προστασία των γεωγραφικών 

ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων (EE L 208της 
24.7.1992, σ. 1-8) 



Γερµανίας, δεδοµένου ότι δεν απέδειξε ότι η ονοµασία «parmesan» είναι κοινή, δεν µπορεί να 
επικαλεστεί τη µοναδική εξαίρεση την οποία προβλέπει, συναφώς, ο κανονισµός.  

Τέλος, όσον αφορά την υποχρέωση της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας να 
επιβάλλει κυρώσεις για οποιαδήποτε συµπεριφορά η οποία θίγει την προστασία που παρέχεται 
στις καταχωρισµένες ονοµασίες, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι το γεγονός και µόνον ότι οι 
ιδιώτες µπορούν να επικαλούνται τις διατάξεις των κανονισµών ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων δεν απαλλάσσει τα κράτη µέλη από την υποχρέωση να λαµβάνουν τα αναγκαία 
µέτρα προς διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσµατικής εφαρµογής των κανονισµών, οσάκις 
παρίσταται ανάγκη προς τούτο. Πάντως, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι η γερµανική έννοµη 
τάξη περιλαµβάνει τις κατάλληλες ρυθµίσεις προς διασφάλιση των συµφερόντων τόσο των 
παραγωγών όσο και των καταναλωτών.   

Αντιθέτως προς την αιτίαση που προέβαλε η Επιτροπή, τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να 
λαµβάνουν αυτεπαγγέλτως µέτρα για την επιβολή κυρώσεων, εντός τους εδάφους τους, στις 
περιπτώσεις παραβάσεων που αφορούν ΠΟΠ καταγωγής άλλου κράτους µέλους. Το ∆ικαστήριο 
προσθέτει ότι αρµόδιοι για την τήρηση των προδιαγραφών µιας ΠΟΠ είναι οι φορείς του 
κράτους µέλους καταγωγής της. Εποµένως, ο έλεγχος της τηρήσεως των προδιαγραφών της 
ΠΟΠ «Parmigiano Reggiano» δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητες των οικείων γερµανικών 
υπηρεσιών. 

Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή που άσκησε η Επιτροπή κατά της 
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας λόγω παραβάσεως. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: FR BG CS DE EN EL HU IT PL RO SK  

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-132/05 

Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

Στιγµιότυπα από τη δηµοσίευση της αποφάσεως διατίθενται στο EbS “Europe by Satellite”, 
υπηρεσία παρεχόµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας, 

L-2920 Λουξεµβούργο Τηλ.: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 
ή B-1049 Βρυξέλλες, Τηλ: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-132/05

