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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli a földrajzi jelzések európai uniós oltalmának nem mezőgazdasági termékekre való 

esetleges kiterjesztéséről jelenleg zajló vitákat; úgy véli, hogy az EU különösen gazdag az 

olyan autentikus termékekben, amelyeket a helyi know-how és hagyományos helyi és 

regionális módszerek szerint készítenek, és amelyek gyökere gyakran egy bizonyos 

földrajzi terület kulturális, társadalmi és történelmi örökségében rejlik; emlékeztet arra, 

hogy ezen módszerek megőrzése a folyamatosan nemzedékről nemzedékre átadott 

tudáson alapul, továbbá hogy a földrajzi jelzések az emberi tevékenység, a kultúra, a táj és 

az erőforrások közötti kapcsolatot mutatják; 

2. emlékeztet arra, hogy a nem mezőgazdasági termékek identitásunknak, valamint az uniós 

tagállamok kulturális örökségének szerves részét képezik; hangsúlyozza, hogy a kulturális 

örökség ágazatának egyik fő kihívását a hagyományos készségek és mesterségek kihalása 

jelenti, továbbá hogy a nem mezőgazdasági termékek földrajzi árujelzéseinek védelme 

ösztönözheti e kulturális örökség és hagyományos tudás megőrzését, valamint e termékek 

készítői tisztességes javadalmazásának garantálását, valamint az eredetiségük és a lehető 

legnagyobb mértékű hozzáférhetőségük biztosítását; 

3. hangsúlyozza, hogy a számos európai, hagyományos készségeken és kézművességen 

alapuló nem mezőgazdasági termék a helyi és regionális kultúra szerves részét képezi, és 

ösztönzi a kulturális turizmus fejlődését; 

4. úgy véli, hogy a nem mezőgazdasági termékek egységes földrajzijelzés-oltalma a 

hagyományos termékek készítésében foglalkoztatottak számának növelése által 

ösztönözné a helyi és regionális műszaki és gazdasági fejlődést; 

5. emlékeztet arra, hogy jelenleg nem létezik egységes, a nem mezőgazdasági termékekre 

vonatkozó, uniós szintű földrajzijelzés-oltalom, csak különböző jogi keretek, amelyek 

csupán nemzeti vagy regionális oltalmat biztosítanak; ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, 

hogy a jelenlegi jogi keretek közötti eltérések a vásárlók megtévesztéséhez, 

termékhamisításhoz és tisztességtelen versenyhez vezethetnek; úgy véli, hogy egy 

egységes uniós regisztrációs, oltalmi, ellenőrző és végrehajtó rendszernek, amelynek célja, 

hogy fokozottan tudatosítsa a fogyasztók és a gyártók körében e termékek értékét, továbbá 

hogy biztosítsa a hagyományos kézművesség és készségek megőrzését, hatásvizsgálaton 

kell alapulnia, valamint az ilyen rendszer a termékek eredetiségével kapcsolatban jobb 

tájékoztatást tudna adni a fogyasztók számára, és védelmet nyújtana valamely 

nyilvántartásba vett termék jogos tulajdonosai számára, továbbá garantálná a termék 

minőségét és jellemző tulajdonságait; ezenkívül úgy véli, hogy az ilyen termékek Belső 

Piaci Harmonizációs Hivatalnál való nyilvántartásba vételének következtében a földrajzi 

jelzések egységesebbé és fokozottan védetté válnának; 

6. kiemeli, hogy egy egységes földrajzijelzés-oltalom nemcsak a hagyományos termékek 

népszerűsítéséhez járulna hozzá, hanem az esetükben felhasznált nyersanyagok 

minőségének és a termelési folyamat minden szakaszában szükséges kiválóság 
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elismeréséhez is; 

7. úgy véli, hogy a földrajzi jelzések oltalmának nem mezőgazdasági termékekre való 

kiterjesztése hozzájárulhat ahhoz, hogy az EU földrajzi jelzésekkel kapcsolatos álláspontja 

még szilárdabb és meggyőzőbb legyen a kétoldalú kereskedelmi tárgyalásokon és a 

multilaterális fórumokon egyaránt, és ennek végső célja, hogy magas szintű védelmet 

biztosítsanak valamennyi európai minőségi termék számára az Unión kívül; 

8. hangsúlyozza a földrajzi jelzések rendszerének gazdasági, kulturális és társadalmi 

potenciálját a turizmus népszerűsítése és a munkahelyteremtés – különösen a vidéki és 

kevésbé fejlett területeken –, valamint a kkv-k és az egyéni termelők támogatása 

tekintetében, amely gazdasági szereplők kulcsfontosságúak a kézműves és egyéb 

hagyományos termékek gyártása szempontjából; miközben felkéri a Bizottságot, hogy 

végezzen alapos gazdasági hatásvizsgálatot annak érdekében, hogy teljes mértékben 

figyelembe vegyék bármilyen javasolt rendszernek a termelőkre, a versenytársaikra, a 

fogyasztókra és a tagállamokra gyakorolt hatását; 

9. rámutat, hogy a földrajzi jelzések biztosítják a vásárlókat a termék minőségét illetően, a 

termelők számára pedig a know-how elismerését és védelmet jelentenek; 

10. véleménye szerint egy egységes uniós rendszer növelné a kulturális örökséggel 

kapcsolatos szakmák vonzerejét; 

11. felszólít arra, hogy az ilyen termékek kerüljenek a regionális fejlesztések, a kutatási és 

innovációs projektek, valamint a Horizont 2020 és a kohéziós finanszírozás 

középpontjába; 

12. hangsúlyozza, hogy a hagyományos know-how és termelés megőrzése segíthet 

megállítani a vidéki területek elnéptelenedését és pusztulását, valamint a fiatalok 

elvándorlását; 

13. hangsúlyozza, biztosítani kellene, hogy a földrajzi jelzés márkája és logója tükrözze az áru 

regionális/helyi azonosságát; 

14. hangsúlyozza a folyamatban részt vevő nem mezőgazdasági termékek kulturális és 

társadalmi vonatkozásainak jelentőségét, valamint hangsúlyozza a hagyományos know-

how és a kapcsolódó készségek megőrzésének, továbbadásának és fejlesztésének 

szükségességét, illetve a kreatív ágazatokkal való együttműködés szorosabbra fűzését, 

többek között a felhasznált nyersanyagok és a végtermékek minőségének kiemelése 

érdekében; felszólít a név vagy a logó használatának lehetővé tételére minden olyan, az 

adott területről származó termelő számára, akik az előírtak szerint állítják elő a terméket; 

15. elismeri azon kkv-k döntő szerepét, amelyek befektetnek a magas minőségű hagyományos 

tudásba és helyi foglalkoztatást, valamint tanulószerződéses gyakorlati képzéseket 

kínálnak olyan szakemberek képzése érdekében, akik fontos szerepet játszanak a 

hagyományos gyártási módszerek továbbadásában; elismeri az e területtel kapcsolatos 

oktatásba és képzésbe való befektetés fontosságát, és ösztönzi a tagállamokat a 

rendelkezésre álló uniós finanszírozás és programok optimális felhasználására a 

környezetbarát helyi és regionális kézműves és ipari termékek előállításában és 
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promóciójában részt vevő szakemberek szakképzésének támogatásához; 

16. ösztönzi a tagállamokat a bevált gyakorlatok cseréjére a hagyományos kézműves ipar 

élénkítésére irányuló kezdeményezések létrehozatala és támogatása terén, ami növelné a 

tudatosságot a helyi kulturális örökséggel kapcsolatban és ösztönözné a vidéki térségek 

fejlődését; 

17. kiemeli, hogy egy közismert földrajzi jelzés elősegítheti az európai kulturális útvonalak 

támogatásában jobb promócióját; 

18. úgy véli, hogy a földrajzi jelzés által védett termékek technológiai és más típusú 

innovációját továbbra is lehetővé kell tenni, amennyiben az nem befolyásolja a végtermék 

minőségét és eredetiségét; 

19. hangsúlyozza egy jövőbeni jogi keret létrehozásának fontosságát, amely a termékek 

hitelességének és eredetiségének erősítése érdekében garantálja, hogy az eredeti földrajzi 

területtel és a hagyományos módszerekkel való kapcsolat továbbra is kiemelt fontosságú 

legyen, és a címke hitelességének védelme érdekében egyértelműen meghatározza azokat 

a feltételeket, melyek mellett a kereskedelmi megnevezés használható a 

referenciaterületen kívül; továbbá hangsúlyozza, hogy egy ilyen rendszernek ki kell 

terjednie azokra a nem földrajzi nevekre is, amelyeket egyértelműen egy adott helyhez 

lehet társítani; 

20. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy segítsék elő a régióközi és nemzetközi 

együttműködést, valamint a bevált gyakorlatok cseréjét a nem mezőgazdasági 

termékcsoportok és a kapcsolódó ágazatok között; 

21. felszólítja a szabályozó szervet, hogy vegye figyelembe a tagállamokban már létező 

földrajzi jelzéseket az európai szinten való bejegyzésükkel járó szükségtelen bürokrácia 

elkerülése végett, és biztosítsa, hogy a nem mezőgazdasági termékek földrajzi jelzései a 

tagállamokban ne csökkentsék, és ne váltsák fel a már létező rendszerek, például a 

védjegyek által nyújtott védelmet, valamint tegye lehetővé a nemzeti rendszerek egy 

egységes uniós rendszerrel való további egyidejű fennállását; felszólítja a szabályozó 

szervet, hogy tegyen javaslatot a leghatékonyabb, legegyszerűbb leghasznosabb és 

legkönnyebben hozzáférhető termék-nyilvántartási mechanizmusra, és gondoskodjon 

arról, hogy a rendszer megfizethető, egyértelmű és átlátható eljárásokat biztosítson a 

nyilvántartásba vételhez, a módosításokhoz és a törlésekhez, az érintettek számára jogi 

biztosítékokat nyújtva; felszólítja a Bizottságot, hogy végezzen alapos elemzést az 

érdekelt felek pénzügyi és adminisztratív teendőinek minimalizálása érdekében. 
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