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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. отбелязва, че Зелената книга на Европейската комисия „Максимално 

оползотворяване на произтичащото от традициите ноу-хау на Европа: евентуално 

приобщаване на неселскостопанските продукти към защитата от страна на 

Европейския съюз на географските указания“ (COM(2014)0469) следва 

съобщението на Комисията от 2011 г. „Единен пазар за правата върху 

интелектуална собственост“ (COM(2011) 0287), проучване за защитата на 

географските указания за неселскостопански продукти на вътрешния пазар и 

последвалото публикацията на посоченото проучване публично изслушване; 

2. счита за положителни резултатите от обществената консултация, проведена от 

Европейската комисия относно Зелената книга, която приключи на 28 октомври 

2014 г.; 

3. отбелязва, че за разлика от това, което вече се прави от години за земеделските и 

хранителните продукти, понастоящем ЕС не разполага с единна система за защита 

на географските указания за неселскостопански продукти, в резултат на което тези 

продукти не са защитени в държавите членки, в които те не са обхванати от 

националното законодателство, като същевременно не се осигурява подходяща 

защита на равнище ЕС на продуктите, които вече са защитени на национално или 

местно равнище в отделни държави членки; 

4. счита, че липсата на система на ЕС за единна защита на географските указания за 

неселскостопански продукти води до недостатъчна и изключително фрагментирана 

европейска уредба, като някои държави членки не предлагат никаква специфична 

защита, а в други са налице различни определения, процедури и равнище на защита 

в рамките на различни национални и местни разпоредби, от секторен или 

хоризонтален характер, което води до негативни последици, които нарушават както 

хармоничното развитие на общия пазар, така и еднаквата защита и ефективната 

конкуренция при равни условия, което пречи на потребителите да получават 

правилна, достоверна и съпоставима информация, която да им позволи да направят 

по-подходящ избор, и които представляват пречка пред защитата на потребителите; 

5. поради това приветства горепосочената Зелена книга на Европейската комисия и 

оценява положително възможността за разширяване на системата на ЕС за защита и 

за неселскостопанските продукти; 

6. изразява също така желание Комисията, въз основа на резултатите от вече 

извършената консултация със заинтересованите лица, както и на допълни анализи, 

да представи във възможно най-кратък срок законодателно предложение с цел 

създаване на единна европейска система за защита на географските указания за 

неселскостопански продукти; 
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7. призовава Европейската комисия да прилага необходимите поуки, извлечени от 

опита, натрупан в селскостопанския сектор и хранителната промишленост, с цел да 

се създаде система, която се основа на най-добрите практики и на 

недискриминационни принципи и която да бъде прозрачна, ефективна, гъвкава и 

освободена от ненужни административни тежести и възпиращи разходи за 

производителите които доброволно решават да регистрират даден продукт в 

рамките на схемата за географските указания; изразява освен това мнение, че 

посочената система следва да гарантира строги проверки и възможно най-високо 

равнище на прозрачност, и следва да включва подходящи способи за 

противодействие на измамите; призовава Комисията в тази връзка да прилага 

несекторен подход към системата на защита; 

8. изразява категорично убеждение, че разширяването на защитата на географските 

указания по отношение на неселскостопанските продукти може да има много 

положителни ефекти за гражданите, потребителите, производителите и за цялата 

европейска икономическа и социална структура, както и за търговските отношения, 

които ЕС поддържа или договаря с трети държави, като по този начин се даде 

възможност на ЕС да постигне еднаква защита за тези европейски продукти 

включително в рамките на международните търговски преговори;  

9. по-конкретно счита, че тази система може да: 

- защити по-ефективно потребителите, да засили доверието им в етикетираните 

продукти и да им помогне да направят по-добре информиран избор за покупката 

на продукти, като повиши прозрачността и премахне объркването, произтичащо 

от подвеждащи наименования или описания, особено ако съществуването на 

такава система бъде надлежно популяризирано; допринесе за подобряване на 

проследяемостта и предоставянето на повече информация относно качеството на 

продуктите, техния произход и начин и условия на производство, не на последно 

място предвид нарастващия интерес на потребителите към тези въпроси;  

 

- засили иновациите в традиционните производствени процеси и създаването на 

нови предприятия за традиционни продукти, и допринесе за устойчивост на 

работните места, създадени в слабо развити райони, по-конкретно като 

предостави на малките предприятия и на микро- предприятията, отговорни за 

около 80 % от традиционните продукти, които биха могли да намерят защита 

посредством признаването на географското указание, както възможност да 

увеличат продажбите чрез по-ефективни маркетингови стратегии, така и 

стимули за повишаване на сътрудничеството, предвид общото естество на 

схемата; 

 

- допринесе ефективно за борбата с фалшифицирането, неправомерното 

използване на наименованията на географските указания и други нелоялни 

практики, които са заблуждаващи за крайния потребител и вредни, особено за 

микропредприятията и МСП, които произвеждат законосъобразно по-голямата 

част от продуктите, които са потенциални бенефициенти на защитата, и 

понастоящем не винаги разполагат с правни или финансови средства, за да 
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защитават своите интереси, което оказва отрицателно въздействие и върху 

техния износ; 

 

- улесни определянето на начини за ефективен контрол, като по този начин 

увеличи възможностите за потребители и производители да се защитават от 

явления като фалшификации, имитации и злоупотреби; 

 

- подобри и улесни достъпа до общия пазар и пазарите извън ЕС на европейските 

занаяти – плод на традиционни познания и опит, които спомагат за запазване на 

ценно ноу-хау, което е характерно за цели социални и териториални общности, и 

представлява значителен компонент от европейското историческо, културно, 

икономическо и социално наследство; 

 

- помогне за развитието на нови стратегии за подкрепа на предприемачеството на 

местно и регионално равнище, насърчава поддържането на инфраструктура и 

развитието на нови качествени работни места, свързани с територията, като се 

обръща особено внимание на селските райони, необлагодетелстваните райони и 

най-маргиналните региони, в които заетостта често е зависима от типични 

продукти местно производство, като по този начин се предоставя нов импулс за 

професионалното и занаятчийското обучение, свързано с развитието на 

местните общности и районите на производство, като същевременно се запазва и 

насърчава уникалното и разнообразно наследство на всеки район;  

 

- помогне за увеличаване на общата привлекателност на дадена територия и за 

запазване на местните идентичности, както и улесняване на създаването на 

полезни взаимодействия между насърчаването на територията и нейните 

типични характеристики с произтичащите от това ползи, включително от гледна 

точка на туризма, културата и търговията; 

10. изразява мнение, че новата система, утвърдена във времето за хранителните 

продукти, следва да бъде интуитивно възприемаща се гаранция в очите на 

потребителите за качествено производство, автентичност и произход, които са тясно 

свързани с даден географски район и се основават на ясна и надеждна информация; 

счита, че ефективността на такава единна европейска система за защита на 

географските указания ще зависи от това дали цялата необходима информация 

достига до производителите и потребителите; подчертава, че системата трябва да 

бъде прозрачна и да гарантира достъпна защита, тъй като това е от ключово 

значение за доверието на потребителите и на производителите;  

11. изтъква, че новата система на географските указания няма за цел да отслаби 

предоставеното вече чрез действащите инструменти равнище на защита, и че 

системата следва да вземе предвид ефективно действащите права и системи, и също 

така да се разработи въз основа на настоящите най-добри практики на национално и 

местно равнище в ЕС; 

12. подчертава, че тази система трябва да се придружава от създаването на единен, 

стандартизиран и публичен европейски регистър за неселскостопански продукти, 

който се ползва от защита на географските указания, с оглед засилване на 
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занаятчийските продукти и информиране и защита както на потребителите, така и 

на производителите, като същевременно се избягва всяка ненужна административна 

тежест; подчертава освен това, че подобна система следва да се характеризира с 

междусекторен подход, за да се увеличи максимално нейното икономическо и 

социално въздействие, и би следвало да засилва значително съществуващата връзка 

между производството и региона на произход и да подобрява прозрачността, с цел 

да се повиши надеждността и автентичността на продукта, да се гарантира 

произхода му и да се допринесе за подобряване на проследяемостта му; подчертава 

необходимостта от провеждане на редовни проверки след предоставянето на статут 

на географско указание, за да се гарантира, че продължава да е налице съответствие 

с критериите, на които се основава този статут; 

13. същевременно счита, че подобна система би следвало да предвиди разумен марж на 

гъвкавост, за да реагира по-добре на необходимостта от защита на разнородни 

продукти със специфични диверсифицирани характеристики; освен това счита, че 

една система за защита на равнище ЕС следва да обхваща и негеографските 

наименования, които са недвусмислено свързани с дадено място; 

14. счита, че подобна система трябва да се основава върху ясна уредба на 

производството на хранителните продукти, но без да се обезсърчават иновациите и 

естественото развитие на производствените процеси и технологии, в случай че те 

могат да осигурят по-голяма ефективност, без да намаляват качеството или 

особените характеристики на продукта. 

15. изразява становище, че разширяването на защитата на географските указания и за 

неселскостопанските продукти ще спомогне за засилване и повишаване на 

съгласуваността на позицията на ЕС по този въпрос на международно равнище, 

както в контекста на двустранните, така и в този на многостранните търговски 

преговори, с крайна цел осигуряване на силна защита за всички качествени 

производства в Европа и извън ЕС; счита по-конкретно, че както 

селскостопанските, така и неселскостопанските продукти, защитени с географски 

указания, следва да бъдат изцяло взети предвид при преговорите по бъдещи 

търговски споразумения на ЕС; счита, че една цялостна система на ЕС за 

географски указания ще благоприятства търговската експанзия и ще улесни 

провеждането на съвместни рекламни кампании извън ЕС;  

16. счита, че разширяването на защитата на географските указания и за 

неселскостопанските продукти следва да бъде част от по-широка стратегия за 

оползотворяване на качественото европейско производство, в рамките на 

подновения ангажимент на институциите на ЕС да възприемат промишлеността, 

производството и занаятчийските продукти като двигатели за европейския растеж и 

доизграждането на единния пазар; 

17. счита, че дадена система за сертифициране на качеството и произхода на 

продуктите може да се използва от възлагащите органи в контекста на новата 

законодателна рамка за обществените поръчки по отношение на техническите 

спецификации, сертификатите и критериите за възлагане, най-вече на местно и 

регионално равнище. 
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