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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is verheugd over de huidige discussie over een mogelijke uitbreiding van de bescherming 

van geografische aanduidingen door de Europese Unie tot niet-landbouwproducten; merkt 

op dat in de EU een groot scala aan authentieke producten vervaardigd wordt, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van traditionele lokale en regionale productiemethoden en lokale 

kennis en dat deze producten vaak behoren tot het cultureel, sociaal en historisch erfgoed 

van een specifiek gebied; wijst erop dat deze productiemethoden blijven bestaan doordat 

de kennis daarover van generatie op generatie wordt overgedragen en dat geografische 

aanduidingen het verband tussen menselijke activiteiten, cultuur, land en hulpbronnen 

illustreren; 

2. herinnert eraan dat niet-landbouwproducten een integraal onderdeel vormen van onze 

identiteit en een belangrijk element zijn van het cultureel erfgoed van de lidstaten van de 

Europese Unie; benadrukt dat het verloren gaan van traditionele vaardigheden en 

ambachten een van de grootste problemen van deze sector is en dat de bescherming van 

geografische aanduidingen van niet-landbouwproducten kan dienen als stimulans voor het 

behoud van cultureel erfgoed en traditionele kennis, en ertoe zou kunnen bijdragen dat de 

producenten een billijke beloning ontvangen en dat tevens de originaliteit van de 

producten en een zo ruim mogelijk aanbod daarvan worden gewaarborgd; 

3. wijst erop dat het feit dat in Europa talrijke niet-landbouwproducten worden vervaardigd 

met gebruikmaking van traditionele en ambachtelijke vaardigheden in sterke mate 

bijdraagt aan de regionale en lokale cultuur en een positieve invloed heeft op de 

ontwikkeling van cultureel toerisme; 

4. is van oordeel dat eenvormige bescherming van geografische aanduidingen de 

technologische en economische ontwikkeling op regionaal en lokaal niveau kan 

stimuleren, doordat het aantal mensen dat werk zal vinden op het gebied van de productie 

van traditionele producten zal toenemen; 

5. herinnert eraan dat er op dit moment geen uniform Europees rechtskader bestaat voor de 

bescherming van geografische aanduidingen voor niet-landbouwproducten, maar dat er 

sprake is van verschillende rechtskaders, die elk slechts bescherming op nationaal of 

regionaal waarborgen; benadrukt in dit kader dat de verschillen tussen de huidige 

rechtskaders misleiding van consumenten, namaak en oneerlijke concurrentie in de hand 

kunnen werken; is van oordeel dat een uniform EU-systeem voor registratie, bescherming, 

toezicht en handhaving, dat erop gericht is bij consumenten en producenten de waarde van 

deze producten onder de aandacht te brengen en het voortbestaan van traditionele 

ambachten en vaardigheden te waarborgen, gebaseerd moet worden op een 

effectbeoordeling; is tevens van oordeel dat een dergelijk systeem kan waarborgen dat 

consumenten beter voorgelicht worden over de authenticiteit van producten, dat de 

rechthebbenden van geregistreerde producten bescherming genieten en dat de kwaliteit en 

de onderscheidende kenmerken van geregistreerde producten gewaarborgd worden; 

verwacht bovendien dat registratie van deze producten door het Bureau voor harmonisatie 
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binnen de interne markt kan leiden tot uniformere geografische aanduidingen die beter 

worden beschermd; 

6. wijst erop dat een uniforme bescherming van geografische aanduidingen niet alleen kan 

bijdragen aan de bevordering van traditionele producten, maar ook aan de erkenning van 

de kwaliteit van de grondstoffen die voor deze producten gebruikt worden en van de 

noodzaak om in alle stadia van de productie uit te munten; 

7. is van mening dat de uitbreiding van de bescherming van geografische aanduidingen tot 

niet-landbouwproducten het standpunt van de EU inzake geografische aanduidingen nog 

sterker en overtuigender kan maken, zowel in het kader van bilaterale 

handelsbesprekingen als in multilaterale fora, met het uiteindelijke doel om alle Europese 

kwaliteitsproducten buiten de EU een hoog niveau van bescherming te bieden; 

8. wijst op de economische, culturele en sociale voordelen die het systeem van geografische 

aanduidingen kan hebben, omdat daardoor toerisme wordt aangetrokken, wordt 

bijgedragen aan de werkgelegenheid, met name op het platteland en in minder 

ontwikkelde gebieden, en ondersteuning wordt geboden aan kmo's en individuele 

producenten, die bij de productie van ambachtelijke en andere traditionele producten 

centraal staan, en dringt er bij de Commissie op aan een grondige economische 

effectbeoordeling uit te voeren om ervoor te zorgen dat de gevolgen van een nieuw voor te 

stellen systeem voor producenten, concurrenten, consumenten en lidstaten volledig in 

kaart worden gebracht; 

9. wijst erop dat geografische aanduidingen consumenten de zekerheid bieden dat producten 

aan hoge kwaliteitseisen voldoen, een erkenning vormen van de toegepaste kennis en 

bescherming bieden aan producenten; 

10. is van oordeel dat een uniform EU-systeem de aantrekkelijkheid van beroepen op het 

gebied van het erfgoed kan vergroten; 

11. pleit ervoor dat deze productgroep in het kader van regionale ontwikkelings-, onderzoeks- 

en innovatieprojecten en bij de financiering uit het cohesiefonds en via Horizon 2020 

centraal komt te staan; 

12. benadrukt dat het behoud van traditionele kennis en productie ertoe kan bijdragen de 

ontvolking en vernietiging van het platteland en de uittocht van jongeren uit deze 

gebieden tegen te gaan; 

13. benadrukt dat gewaarborgd moet worden dat het handelsmerk en het logo van de 

geografische aanduiding een weerspiegeling zijn van de regionale/lokale identiteit van de 

producten; 

14. wijst op het belang van de aan niet-landbouwproducten verbonden culturele, 

pedagogische, sociale en ecologische aspecten die bij dit proces aan bod zullen komen, en 

benadrukt dat het belangrijk is dat traditionele kennis en vaardigheden in dit verband 

behouden blijven, worden doorgegeven en verder worden ontwikkeld en dat nauwere 

samenwerking met de creatieve sector wordt gestimuleerd, met name om de kwaliteit van 

de gebruikte grondstoffen en van de eindproducten te benadrukken; pleit ervoor dat de 
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benaming en het logo gebruikt kunnen worden door alle producenten uit het 

desbetreffende gebied die het product op de voorgeschreven wijze vervaardigen; 

15. benadrukt de belangrijke rol van kmo's die investeren in hoogwaardige traditionele kennis, 

een bijdrage leveren aan de lokale werkgelegenheid en stageplaatsen bieden waar mensen 

kunnen worden opgeleid tot geschoolde arbeidskrachten, die een belangrijke rol spelen bij 

het doorgeven van traditionele productiemethoden; wijst erop dat het belangrijk is om te 

investeren in onderwijs en scholing op dit gebied en spoort de lidstaten aan maximaal 

gebruik te maken van de beschikbare EU-middelen en programma's ter ondersteuning van 

beroepsopleidingen voor specialisten op het gebied van de productie en promotie van 

milieuvriendelijke lokale en regionale ambachtelijke en industriële producten; 

16. spoort de lidstaten aan goede praktijken uit te wisselen op het gebied van het opzetten en 

ondersteunen van initiatieven ter stimulering van de traditionele ambachtelijke sector, 

waardoor de kennis over het cultureel erfgoed op lokaal niveau kan worden vergroot en de 

ontwikkeling van plattelandsgebieden kan worden gestimuleerd; 

17. benadrukt dat door middel van geografische aanduidingen met een grote bekendheid ook 

meer bekendheid kan worden gegeven aan culturele routes in Europa; 

18. is van oordeel dat ook met betrekking tot producten waarvoor een beschermde 

geografische aanduiding geldt, technologische innovatie en andere vormen van innovatie 

mogelijk moeten blijven, mits de kwaliteit en de authenticiteit van het eindproduct niet 

worden aangetast; 

19. benadrukt dat, om de geloofwaardigheid en authenticiteit van producten te verbeteren, een 

rechtskader gecreëerd moet worden dat waarborgt dat het verband tussen het product en 

de geografische oorsprong en traditionele productiewijze daarvan voorop blijft staan en 

dat, om de authenticiteit van het label te beschermen, duidelijk aangeeft onder welke 

voorwaarden geografische aanduidingen gebruikt mogen worden buiten het daarvoor 

geldende referentiekader; benadrukt voorts dat een dergelijk systeem niet-geografische 

namen moet omvatten die ondubbelzinnig verband houden met een bepaalde plaats; 

20. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan interregionale en transnationale 

samenwerking tussen en bundeling van goede praktijken door producenten van niet-

landbouwproducten en aanverwante sectoren te stimuleren; 

21. verzoekt de wetgever om rekening te houden met de in de lidstaten reeds bestaande 

geografische aanduidingen, om onnodige administratieve rompslomp bij de registratie 

daarvan te voorkomen, en te waarborgen dat de totstandbrenging van één Europees 

beschermingsniveau voor geografische aanduidingen voor niet-landbouwproducten niet 

leidt tot een verlaging of vervanging van de beschermingsnormen die in enkele lidstaten 

op grond van bestaande systemen reeds gelden, zoals handelsmerken, en ervoor te zorgen 

dat nationale systemen op het gebied van geografische aanduidingen naast een uniform 

EU-systeem kunnen blijven bestaan; verzoekt de wetgever een mechanisme voor de 

registratie van producten voor te stellen dat zo efficiënt, eenvoudig, nuttig en 

gebruiksvriendelijk mogelijk is en te waarborgen dat de procedures voor registratie, het 

doorvoeren van wijzigingen en doorhaling in het register betaalbaar, duidelijk en 

transparant zijn en dat alle betrokken partijen wettelijke garanties worden geboden; 



 

PE551.753v02-00 6/7 AD\1064606NL.doc 

NL 

verzoekt de Commissie een grondige beoordeling uit te voeren, om de financiële en 

administratieve lasten voor de belanghebbenden zo klein mogelijk te houden. 
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