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EHDOTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. toteaa, että komission vihreä kirja ”Euroopan perinteisen taitotiedon hyödyntäminen 

parhaalla mahdollisella tavalla: Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan 

mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin” (COM(2014)0469) on jatkoa 

komission tiedonannolle ”Teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinat” (COM(2011)0287), 

tutkimukselle muita kuin maataloustuotteita koskevasta maantieteellisten merkintöjen 

suojasta sisämarkkinoilla sekä kyseisen tutkimuksen julkaisua seuranneelle julkiselle 

kuulemiselle; 

2. pitää ilahduttavina komission vihreästä kirjasta järjestämän 28. lokakuuta 2014 päättyneen 

julkisen kuulemisen tuloksia; 

3. toteaa, että vaikka EU:lla on ollut tällainen järjestelmä elintarvikkeille ja 

maataloustuotteille jo vuosikausia, sillä ei tällä hetkellä ole muiden kuin 

maataloustuotteiden maantieteellisiä merkintöjä varten yhdenmukaista suojajärjestelmää, 

minkä vuoksi kyseisiä tuotteita ei suojella jäsenvaltioissa, joissa ne eivät kuulu kansallisen 

lainsäädännön piiriin, ja toisaalta tuotteita, joilla on kansallinen tai alueellinen suoja 

yksittäisissä jäsenvaltioissa, ei suojella asianmukaisesti EU:n tasolla; 

4. katsoo, että muita kuin maataloustuotteita koskevan maantieteellisten merkintöjen 

yhdenmukaisen EU-tason suojajärjestelmän puuttuminen synnyttää riittämättömän ja 

erittäin hajanaisen tilanteen Euroopassa, sillä joissakin jäsenvaltioissa ei ole tarjolla 

minkäänlaista erityissuojaa, kun taas toisissa erilaiset kansallisten ja paikallisten, 

alakohtaisten tai horisontaalisten sääntöjen mukaiset määritelmät, menettelyt ja suojatasot 

vaikuttavat vääristävästi vaikeuttaen sisämarkkinoiden sopusointuista kehittymistä, 

yhdenmukaista suojaa ja tasapuolisin edellytyksin tapahtuvaa todellista kilpailua sekä 

täsmällisten, oikeiden ja verrattavissa olevien tietojen antamista kuluttajille, jotta nämä 

voisivat tehdä tietoisia päätöksiä, sekä ovat esteenä kuluttajien suojelulle; 

5. panee tämän vuoksi tyytyväisenä merkille edellä mainitun komission vihreän kirjan 

julkaisemisen ja kannattaa EU:n maantieteellisten merkintöjen suojajärjestelmän 

ulottamista muihin kuin maataloustuotteisiin; 

6. pyytää lisäksi komissiota esittämään jo toteutettujen sidosryhmäkuulemisten sekä muiden 

analyysien tulosten perusteella viipymättä lainsäädäntöehdotuksen EU:n maantieteellisten 

merkintöjen suojaa koskevan järjestelmän käyttöönottamiseksi muille kuin 

maataloustuotteille; 

7. pyytää komissiota soveltamaan maatalous- ja elintarvikealoilta saatua kokemusta, jotta 

voitaisiin luoda parhaisiin käytäntöihin sekä syrjimättömiin periaatteisiin perustuva 

järjestelmä, joka on avoin, tehokas ja tarpeet huomioon ottava ja josta ei aiheudu turhaa 

hallinnollista taakkaa eikä liiallisia kustannuksia tuottajille, jotka vapaaehtoisesti päättävät 

rekisteröidä tuotteen maantieteellisten merkintöjen järjestelmässä; katsoo niin ikään, että 
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järjestelmän olisi varmistettava tiukka valvonta ja mahdollisimman suuri avoimuus ja sen 

pitäisi sisältää asianmukaiset keinot mahdollisten petosten käsittelemiseksi; kehottaa 

komissiota soveltamaan mahdolliseen suojajärjestelmään muuta kuin alakohtaista 

lähestymistapaa; 

8. on vakuuttunut siitä, että maantieteellisten merkintöjen suojan ulottamisella muihin kuin 

maataloustuotteisiin olisi monia vaikutuksia, jotka hyöyttäisivät kansalaisia, kuluttajia ja 

tuottajia ja olisivat myönteisiä myös Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen rakenteen ja 

niiden kauppasuhteiden kannalta, joita EU:lla on tai joista se neuvottelee kolmansien 

maiden kanssa, ja katsoo, että näin EU voisi suojella tasaveroisesti tällaisia eurooppalaisia 

tuotteita myös kolmansissa maissa kansainvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä; 

9. katsoo, että tämän järjestelmän avulla voitaisiin 

– suojella tehokkaammin kuluttajia, lisätä kuluttajien luottamusta merkittyihin 

tuotteisiin ja auttaa heitä tekemään tietoisempia ostopäätöksiä lisäämällä avoimuutta ja 

vähentämällä harhaanjohtavien nimien tai kuvausten aiheuttamaa sekaannusta 

erityisesti, jos järjestelmän olemassaolosta tiedotetaan tehokkaasti, auttaa parantamaan 

jäljitettävyyttä ja antamaan enemmän tietoja tuotteiden laadusta, alkuperästä ja 

käytetyistä tuotantomenetelmistä ja -oloista jo senkin vuoksi, että kuluttajat ovat yhä 

kiinnostuneempia tällaisista asioista; 

 

– edistää innovointia perinteisten tuotantoprosessien yhteydessä sekä perinteisiä tuotteita 

valmistavien uusien yritysten luomista sekä heikosti kehittyneillä alueilla luotujen 

työpaikkojen kestävyyttä, erityisesti antamalla pienille yrityksille ja mikroyrityksille, 

joista on peräisin noin 80 prosenttia tyypillisistä tuotteista, joita voitaisiin suojella 

maantieteellisten merkintöjen järjestelmällä, mahdollisuus lisätä myyntiä 

tehokkaammilla markkinointitoimilla ja kannustimia tiiviimpään yhteistyöhön, sillä 

järjestelmä on luonteeltaan kollektiivinen; 

 

– edistää tehokkaasti väärentämisen, maantieteellisten merkintöjen nimien vilpillisen 

käytön ja muiden sellaisten laittomien käytäntöjen torjuntaa, jotka johtavat harhaan 

loppukuluttajia ja vahingoittavat erityisesti mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä, jotka 

tuottavat laillisesti valtaosan tuotteista, joille suoja voitaisiin myöntää, ja joilla ei tällä 

hetkellä ole oikeudellisia tai taloudellisia keinoja etujensa suojelemiseksi, millä on 

myös kielteinen vaikutus niiden vientiin; 

 

– helpottaa tehokkaiden valvontamenettelyjen luomista, jolloin kuluttajilla ja tuottajilla 

on mahdollisuus suojautua väärennöksiä, jäljennöksiä ja muita laittomia käytäntöjä 

vastaan; 

 

– parantaa ja helpottaa eurooppalaisten käsiteollisuustuotteiden pääsyä sisämarkkinoille 

ja EU:n ulkopuolisille markkinoille, sillä nämä syntyvät perinteisestä osaamisesta ja 

asiantuntemuksesta, ja myötävaikuttaa näin sosiaalisilla ja alueellisilla yhteisöillä 

olevan arvokkaan tietotaidon säilymiseen, sillä tämä on Euroopan historiallisen, 

kulttuurisen, taloudellisen ja sosiaalisen perinnön merkittävä osatekijä; 
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– auttaa kehittämään uusia strategioita, joilla tuetaan yrittäjyyttä paikallisella ja 

alueellisella tasolla, edistää infrastruktuurien säilymistä ja synnyttää uusia, 

ammattitaitoa vaativia työpaikkoja, joilla on paikallisia kytköksiä ja erityisesti 

kytköksiä maaseutualueisiin, taantuneisiin ja syrjäisimpiin alueisiin, joilla työllisyys 

on usein riippuvainen tyypillisistä paikallisesti valmistetuista tuotteista, ja antaa näin 

uutta vauhtia ammatilliselle ja käsityöalojen koulutukselle, joka on tiiviisti yhteydessä 

paikkakuntien ja tuotantoalueiden kehitykseen, samalla, kun säilytetään kunkin alueen 

ainutlaatuinen ja monimuotoinen perintö ja edistetään sitä; 

 

– vaikuttaa omalta osaltaan kunkin alueen houkuttavuuden lisäämiseen ja paikallisten 

identiteettien säilyttämiseen sekä helpottaa hyödyllisten synergioiden syntymistä 

alueiden ja niiden erityispiirteiden esille tuomisessa, mikä tuo etuja myös matkailun ja 

kulttuurin näkökulmasta sekä kaupallisesta näkökulmasta; 

10. katsoo, että maataloustuotteisiin sovellettavan järjestelmän tapaan uuden järjestelmän olisi 

oltava laatutietoisen kuluttajan intuitiivisesti havaittavissa oleva takuu tuotteen aitoudesta 

ja alkuperästä niin että perusteena on voimakas yhteys maantieteelliseen alueeseen ja 

luotettavat ja selkeät tiedot; katsoo, että EU:n maantieteellisten merkintöjen suojaa 

koskevan järjestelmän tehokkuus riippuu siitä, saavatko tuottajat ja kuluttajat kaikki 

tarpeelliset tiedot; korostaa, että järjestelmän on oltava avoin ja sen on varmistettava 

suojan ymmärrettävyys, sillä tämä on erittäin tärkeää kuluttajien ja tuottajien 

luottamukselle; 

11. muistuttaa, että tämän uuden, maantieteellisiä merkintöjä koskevan järjestelmän 

tarkoituksena ei ole heikentää olemassa olevien välineiden jo takaamaa suojaa, ja katsoo, 

että järjestelmässä olisi otettava huomioon tehokkaat olemassa olevat oikeudet ja 

järjestelmät ja sitä olisi kehitettävä myös kansallisella ja paikallisella tasolla EU:ssa jo 

olemassa olevien parhaiden käytäntöjen pohjalta; 

12. painottaa, että järjestelmän yhteydessä olisi perustettava yhteinen, standardoitu julkinen 

eurooppalainen rekisteri maantieteellisellä merkinnällä suojatuille muille kuin 

maataloustuotteille, jotta voitaisiin tukea käsiteollisuustuotteita ja valistaa ja suojella 

kuluttajia ja tuottajia ja välttää samalla tarpeetonta hallinnollista taakkaa; painottaa lisäksi, 

että tällaiseen järjestelmään olisi sovellettava laaja-alaista lähestymistapaa, jotta voitaisiin 

maksimoida sen taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus, ja katsoo, että järjestelmän olisi 

parannettava huomattavasti tuotteiden ja niiden alkuperäalueen välistä yhteyttä ja lisättävä 

avoimuutta, jotta voitaisiin parantaa tuotteen uskottavuutta ja aitoutta, taata sen alkuperä 

ja auttaa parantamaan sen jäljitettävyyttä; huomauttaa, että maantieteellisten merkintöjen 

suojan myöntämisen jälkeen on tarkistettava säännöllisesti, täyttyvätkö suojan 

myöntämiseen oikeuttaneet perusteet edelleen; 

13. katsoo myös, että kyseisessä järjestelmässä olisi jätettävä riittävästi joustovaraa, jotta 

voitaisiin vastata paremmin tarpeeseen suojella monenlaisia, erityispiirteiltään hyvin 

erilaisia tuotteita; katsoo lisäksi, että EU:n tason suojajärjestelmällä olisi suojeltava myös 

muita kuin maantieteellisiä nimiä käsittäviä merkintöjä, jotka yhdistyvät yksiselitteisesti 

johonkin paikkaan; 

14. katsoo, että maataloustuotteisiin sovellettavan järjestelmän tapaan tämänkin järjestelmän 
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olisi perustuttava selkeän tuotekuvauksen noudattamiseen kuitenkin niin, ettei estetä 

innovointia ja tuotantoprosessien ja teknologian luonnollista kehitystä silloin, kun se voisi 

johtaa suurempaan tehokkuuteen heikentämättä tuotteen laatua tai erityisyyttä; 

15. katsoo, että maantieteellisten merkintöjen suojan ulottaminen muihin kuin 

maataloustuotteisiin voisi vahvistaa ja johdonmukaistaa EU:n kansainvälistä asemaa tällä 

alalla sekä kahdenvälisissä kauppaneuvotteluissa että monenvälisillä foorumeilla, kun 

perimmäisenä tavoitteena on suojella erittäin tehokkaasti kaikkia korkealaatuisia 

eurooppalaisia tuotteita EU:n ulkopuolella; katsoo erityisesti, että sekä maataloustuotteet 

että muut tuotteet, joilla on maantieteellisten merkintöjen suoja, olisi otettava 

täysimääräisesti huomioon EU:n tulevista kauppasopimuksista käytävissä neuvotteluissa; 

katsoo, että kattavan EU:n maantieteellisten merkintöjen järjestelmän avulla voitaisiin 

tehostaa kaupallista laajentumista ja helpottaa EU:n ulkopuolella toteutettavia 

mainoskampanjoita; 

16. katsoo, että maantieteellisten merkintöjen suojan ulottamisen muihin kuin 

maataloustuotteisiin olisi oltava osa laajempaa EU:n tuotteiden korkealaatuisuutta 

korostavaa strategiaa, joka perustuu EU:n toimielinten voimakkaampaan sitoutumiseen 

siihen, että tuotantoteollisuus ja käsiteollisuus ovat Euroopan kasvun ja sisämarkkinoiden 

toteuttamisen liikkeellepaneva voima; 

17. katsoo, että EU:n uuden hankintoja koskevan lainsäädäntökehyksen yhteydessä 

hankintaviranomaiset voisivat teknisiä eritelmiä, sertifiointia ja myöntämisperusteita 

ajatellen hyötyä tuotteiden laatua ja alkuperää koskevasta sertifiointijärjestelmästä 

erityisesti paikallis- ja aluetasolla. 
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