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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. konstatuje, že zelená kniha Komise s názvem „Co nejlepší využití tradičního evropského 

know-how: možné rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské 

produkty“ (COM(2014)0469) navazuje na sdělení Komise z roku 2011 nazvané „Jednotný 

trh práv duševního vlastnictví“ (COM(2014)0469), studii ochrany zeměpisných označení 

u nezemědělských produktů na vnitřním trhu a veřejné slyšení konané v návaznosti na 

zveřejnění této studie; 

2. vítá výsledky veřejné konzultace k zelené knize, kterou uspořádala Komise a která byla 

ukončena dne 28. října 2014; 

3. poukazuje na to, že ačkoliv EU již řadu let používá podobný systém v oblasti potravin 

a zemědělských produktů, nemá v současné době jednotný systém ochrany zeměpisných 

označení nezemědělských produktů, v důsledku čehož nejsou tyto produkty chráněny 

v členských státech, ve kterých se na ně nevztahují vnitrostátní právní předpisy, a zároveň 

nejsou produkty, jež požívají vnitrostátní nebo regionální ochrany v jednotlivých 

členských státech, řádně chráněny na úrovni EU; 

4. domnívá se, že se v důsledku neexistence jednotného unijního systému ochrany 

zeměpisných označení nezemědělských produktů setkáváme s nedostatečným 

a mimořádně roztříštěným evropským rámcem, který je výsledkem toho, že některé 

členské státy žádnou zvláštní ochranu neposkytují a v jiných státech existují v rámci 

státních, místních, odvětvových i meziodvětvových norem odlišné definice, postupy 

a míra ochrany, což má narušující dopady, které brání jak harmonickému rozvoji 

společného trhu, tak stejné míře ochrany a účinné hospodářské soutěži za rovných 

podmínek, což spotřebitelům znemožňuje, aby získávali správné, pravdivé a srovnatelné 

informace, díky nimž by mohli přijímat lépe informovaná rozhodnutí, a je překážkou 

v oblasti ochrany spotřebitelů; 

5. vítá proto, že Komise uveřejnila výše uvedenou zelenou knihu, a souhlasí s možnosti 

rozšíření systému ochrany EU na základě zeměpisných označení na nezemědělské 

produkty; 

6. doufá navíc, že Komise v návaznosti na výsledky již provedených konzultací 

zúčastněných stran a dalších analýz neprodleně předloží legislativní návrh s cílem vytvořit 

jednotný evropský systém ochrany zeměpisných označení nezemědělských produktů; 

7. vyzývá Komisi, aby využila nezbytných zkušeností získaných v zemědělském 

a potravinářském odvětví s cílem vytvořit systém, který by byl založen na osvědčených 

postupech a nediskriminačních zásadách, byl by transparentní, efektivní a pohotový 

a nebyl by spojen se zbytečnou administrativní zátěží a odrazujícími náklady pro výrobce, 

kteří se dobrovolně rozhodnou svůj produkt do systému zeměpisných označení 

zaregistrovat; je dále toho názoru, že by takovýto systém měl zajišťovat přísné kontroly 

a co největší možnou transparentnost a měl by zahrnovat vhodné prostředky k boji proti 
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podvodům; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby na jakýkoli systém ochrany použila 

neodvětvový přístup; 

8. je pevně přesvědčen, že rozšíření ochrany zeměpisných označení na nezemědělské 

produkty by mohlo mít řadu různých pozitivních dopadů pro občany, spotřebitele, výrobce 

i pro celou evropskou hospodářskou a sociální strukturu, stejně jako pro obchodní vztahy, 

které EU udržuje nebo o nichž jedná se třetími zeměmi, což by jí umožnilo získat pro tyto 

evropské produkty stejnou míru ochrany rovněž v rámci mezinárodních obchodních 

jednání; 

9. domnívá se zejména, že  by tento systém mohl: 

– účinněji chránit spotřebitele, posílit jejich důvěru v označené produkty a pomoci jim, 

aby se při nákupu produktů rozhodovali informovaněji, a to zvýšením transparentnosti 

a odstraněním nedorozumění způsobených matoucími názvy či popisy, zejména 

v případě, že budou spotřebitelé o existenci tohoto systému efektivně informováni; 

přispět ke zlepšení vysledovatelnosti a k poskytování většího množství informací 

o  kvalitě a původu produktů a použitých výrobních metodách a podmínkách, 

v neposlední řadě z důvodu rostoucího zájmu spotřebitelů o tyto aspekty; 

 

– podporovat inovace v rámci tradičních výrobních postupů a vznik začínajících 

podniků zaměřených na tradiční výrobky a přispívat k udržitelnosti pracovních míst, 

jež byly vytvořeny v nedostatečně rozvinutých oblastech, a to zejména tak, že bude 

malým a středním podnikům, které vyrábí téměř 80 % typických místních výrobků, 

jež by mohly být chráněny systémem zeměpisného označení, jednak dána příležitost 

zvýšit prodej prostřednictvím účinnějších marketingových operací, jednak poskytnuta 

pobídka k užší spolupráci vzhledem ke kolektivní povaze systému; 

 

– účinně přispívat k boji proti padělkům, podvodnému používání názvů zeměpisných 

označení a dalším nekalým praktikám, které jsou z hlediska konečného spotřebitele 

zavádějící a poškozují především mikropodniky a malé a střední podniky, jež 

oprávněně vyrábějí velkou většinu produktů, které by mohly tuto ochranu využívat, 

a které v současné době nemají právní nebo finanční prostředky na obranu svých 

zájmů, což má rovněž nepříznivý dopad na vývoz jejich produkce; 

 

– usnadňovat zavedení účinných postupů dohledu, což dá spotřebitelům a výrobcům 

možnost chránit se před paděláním, napodobováním a jinými nezákonnými 

praktikami; 

 

– podporovat a usnadňovat přístup evropských řemeslných výrobků, které jsou 

výsledkem tradičních znalostí a postupů, jež napomáhají zachování cenného know-

how, které je charakteristické pro celé sociální skupiny a místní komunity, a které 

představují významný prvek evropského historického, kulturního, hospodářského 

a sociálního dědictví, na společný trh a na trhy mimo EU; 

 

– napomáhat při rozvoji nových strategií na podporu podnikání na místní a regionální 

úrovni a podporovat údržbu infrastruktury a vznik nových, kvalifikovaných 

pracovních míst spojených s určitým územím se zvláštním přihlédnutím 
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k venkovským oblastem, znevýhodněným oblastem a nejokrajovějším regionům, 

v nichž se zaměstnanost často odvíjí od typických místních produktů, a zároveň 

poskytnout nový impuls odbornému vzdělávání a řemeslům, která se přímo pojí 

s rozvojem určitého území a výrobních oblastí, při současném zachování a podpoře 

jedinečného a rozmanitého dědictví každého regionu; 

 

– přispět ke zvýšení celkové přitažlivosti daného území a k zachování místní identity 

a usnadnit také synergické působení při podpoře určitých území a jejich specifik, což 

by mělo příznivý vliv rovněž z hlediska cestovního ruchu, kultury a obchodu; 

10. zastává názor, že nový systém by měl, stejně jako tomu bylo před určitou dobou v případě 

zemědělských a potravinářských produktů, v očích spotřebitelů automaticky představovat 

záruku kvalitní produkce, pokud jde o autentičnost produktu a jeho původ s úzkou vazbou 

na určitou zeměpisnou oblast, a to na základě důvěryhodných a jasných informací; je 

přesvědčen, že účinnost takového jednotného evropského systému ochrany zeměpisných 

označení bude záviset na tom, zda se k výrobcům a spotřebitelům dostanou všechny 

nezbytné informace; zdůrazňuje, že tento systém musí být transparentní a musí zajistit 

dostupnou ochranu, neboť tyto faktory mají klíčový význam pro důvěru spotřebitelů 

a výrobců; 

11. upozorňuje, že důsledkem tohoto nového systému zeměpisných označení nemá být 

oslabení úrovně ochrany, kterou již poskytují stávající nástroje, a že by měl zohledňovat 

existující práva a systémy, přičemž je rovněž nutné jej rozvíjet na základě stávajících 

osvědčených postupů, které již v EU existují na vnitrostátní a místní úrovni; 

12. zdůrazňuje, že tento systém musí doprovázet vytvoření jednotného standardizovaného 

a veřejného rejstříku nezemědělských produktů požívajících ochrany na základě 

zeměpisného označení s cílem podporovat řemeslné výrobky a informovat a chránit 

spotřebitele i výrobce, avšak zároveň se vyvarovat veškeré zbytečné administrativní 

zátěže; dále zdůrazňuje, že by takovýto systém měl být charakterizován horizontálním 

přístupem s cílem maximalizovat jeho hospodářský a sociální dopad a měl by významným 

způsobem posílit stávající propojení mezi výrobky a jejich místem původu, jakož i zlepšit 

transparentnost, aby došlo ke zvýšení důvěryhodnosti a autentičnosti výrobku, byl zaručen 

jeho původ a napomohlo se zlepšení jeho zpětného dohledání; upozorňuje, že i po udělení 

statusu zeměpisného označení je třeba provádět pravidelné kontroly, aby bylo zajištěno, že 

kritéria, na jejichž základě byl tento status získán, jsou stále dodržována; 

13. zároveň se domnívá, že by tento systém měl poskytovat dostatečnou flexibilitu, aby bylo 

možno efektivněji reagovat na požadavky spojené s ochranou různorodých produktů, které 

se vyznačují různými charakteristickými vlastnostmi; dále se domnívá, že by se systém 

ochrany na úrovni EU měl vztahovat i na nezeměpisné názvy, které jsou jednoznačně 

spojeny s určitým místem; 

14. má za to, že tento systém musí být založen na dodržování jasné specifikace produktu, jako 

je tomu v případě zemědělských a potravinářských produktů, aniž by však bylo bráněno 

inovacím a přirozenému vývoji výrobních postupů a technologií v těch případech, kdy 

mohou vést k větší efektivitě, která ale neohrozí kvalitu produktu či jeho charakteristické 

rysy; 



 

PE554.925v03-00 6/7 AD\1066426CS.doc 

CS 

15. domnívá se, že rozšíření oblasti působnosti systému ochrany zeměpisného označení i na 

nezemědělské produkty by mohlo přispět k ještě pevnějšímu a konzistentnějšímu postoji 

EU v této oblasti, a to jak v rámci dvoustranných obchodních jednání, tak i na 

mnohostranných fórech, přičemž konečným cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany pro 

všechny vysoce kvalitní evropské produkty mimo EU; domnívá se zejména, že by jak 

zemědělské, tak nezemědělské produkty chráněné zeměpisným označením měly být plně 

zohledňovány při jednáních o budoucích obchodních dohodách uzavíraných EU; je 

přesvědčen, že by komplexní systém EU pro zeměpisné označování podpořil obchodní 

expanzi a usnadnil realizaci společných propagačních kampaní mimo EU; 

16. je přesvědčen, že rozšíření oblasti působnosti systému ochrany zeměpisného označení na 

nezemědělské produkty by mělo být součástí širší strategie podpory vysoce kvalitních 

produktů pocházejících z EU, která bude vycházet z pevnějšího závazku ze strany orgánů 

EU, že budou považovat výrobní a řemeslná odvětví za hnací sílu růstu a dokončení 

jednotného trhu; 

17. zastává názor, že podle nového právního rámce EU pro zadávání veřejných zakázek by 

zadavatelům mohl být k užitku systém certifikace kvality a původu produktů v souvislosti 

s technickými specifikacemi, certifikačními kritérii a kritérii pro udělení zakázky, a to 

zejména na místní a regionální úrovni. 
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