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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. merkt op dat het groenboek van de Commissie met als titel "Optimale benutting van 

Europa's traditionele kennis: mogelijke uitbreiding van de bescherming van geografische 

aanduidingen door de Europese Unie tot niet-landbouwproducten" (COM(2014)0469) een 

vervolg is op haar mededeling uit 2011 met als titel "Een eengemaakte markt voor 

intellectuele-eigendomsrechten" (COM(2011)0287), de studie naar de bescherming van 

geografische aanduidingen van niet-landbouwproducten op de interne markt, en de daarop 

volgende openbare hoorzitting; 

2. oordeelt positief over de resultaten van de door de Commissie gehouden openbare 

raadpleging over het groenboek, die op 28 oktober 2014 werd afgerond; 

3. merkt op dat de EU, in tegenstelling tot wat al jaren het geval is voor landbouwproducten 

en levensmiddelen, momenteel niet beschikt over een stelsel voor gelijke bescherming van 

geografische aanduidingen van niet-landbouwproducten, waardoor die producten niet 

worden beschermd in lidstaten zonder regelgeving op dat gebied, terwijl tegelijkertijd 

producten die nationale of regionale bescherming genieten in afzonderlijke lidstaten, niet 

voldoende worden beschermd op EU-niveau; 

4. meent dat vanwege het ontbreken van een stelsel voor gelijke bescherming van 

geografische aanduidingen van niet-landbouwproducten sprake is van een ontoereikend en 

sterk gefragmenteerd Europees kader, aangezien bepaalde lidstaten geen enkele specifieke 

bescherming bieden en andere lidstaten verschillende definities, procedures en 

beschermingsniveaus hebben op grond van nationale, plaatselijke, sectorale of 

transversale regelgeving, hetgeen een verstorende en negatieve werking heeft op de 

harmonieuze ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt, gelijke bescherming en 

daadwerkelijke mededinging onder gelijke voorwaarden, en ten koste gaat van correcte, 

waarachtige en vergelijkbare informatieverstrekking aan consumenten die hen in staat 

stelt met meer kennis van zaken keuzes te maken, en van bescherming van de consument; 

5. is dan ook verheugd over de publicatie van het bovengenoemde groenboek van de 

Commissie, en pleit voor de uitbreiding van het EU-stelsel van bescherming op basis van 

de geografische aanduidingen tot niet-landbouwproducten; 

6. hoopt bovendien dat de Commissie, op basis van de resultaten van de reeds uitgevoerde 

raadpleging van belanghebbenden, evenals van verdere analyses, zo spoedig mogelijk een 

wetgevingsvoorstel zal indienen met als doel een Europees gemeenschappelijk stelsel in te 

voeren voor de bescherming van geografische aanduidingen van niet-landbouwproducten; 

7. verzoekt de Commissie de lessen die zijn geleerd uit de in de landbouw- en 

levensmiddelensector opgedane ervaring in de praktijk te brengen, met als doel een stelsel 

op te zetten op basis van de beste praktijken en niet-discriminerende beginselen, dat 

transparant en doeltreffend is, soepel functioneert en geen onnodige administratieve lasten 
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en afschrikwekkende kosten met zich meebrengt voor producenten die er vrijwillig voor 

kiezen een product te registreren op grond van een regeling inzake geografische 

aanduidingen; is verder van mening dat een dergelijk stelsel moet voorzien in strikte 

controles en een zo hoog mogelijke transparantie, evenals passende instrumenten om 

fraude te bestrijden; verzoekt de Commissie in dit verband een niet-sectorale benadering 

te volgen bij de invoering van een dergelijk beschermingsstelsel; 

8. is er volledig van overtuigd dat de uitbreiding van de bescherming van geografische 

aanduidingen tot niet-landbouwproducten vele, uiteenlopende positieve gevolgen kan 

hebben voor burgers, consumenten, producenten en de gehele Europese economische en 

sociale structuur, en positieve effecten kan hebben op de handelsbetrekkingen die de EU 

onderhoudt of waarover zij met derde landen onderhandelt, waardoor de EU eveneens in 

het kader van internationale handelsbesprekingen kan zorgen voor gelijke bescherming 

van dergelijke Europese producten; 

9. meent in het bijzonder dat een dergelijk stelsel: 

- de consumenten op doeltreffender wijze kan beschermen, hun vertrouwen in 

producten met een keurmerk kan verbeteren, en hen erbij kan helpen om met meer 

kennis van zaken keuzes te maken bij de aankoop van producten, doordat het de 

transparantie verhoogt en verwarring door misleidende namen of beschrijvingen 

uitsluit, in het bijzonder wanneer over het bestaan van een dergelijk stelsel op 

doeltreffende wijze wordt gecommuniceerd; de traceerbaarheid kan helpen verhogen 

en kan bijdragen tot meer informatie betreffende de kwaliteit en de herkomst van 

producten en productiemethoden en -omstandigheden, mede gelet op de almaar 

toenemende belangstelling van de consumenten voor deze aspecten; 

- innovatie in traditionele productieprocessen kan bevorderen, evenals het ontstaan van 

nieuwe start-ups rond traditionele producten, en kan bijdragen tot duurzame banen in 

slecht ontwikkelde gebieden, in het bijzonder door kleine en micro-ondernemingen, 

die verantwoordelijk zijn voor bijna 80 % van de typische lokaal geproduceerde 

producten die kunnen worden beschermd door de erkenning van hun geografische 

aanduiding, in staat te stellen hun verkoop op te voeren dankzij doeltreffender 

marketingstrategieën, en hen aan te sporen om nauwer samen te werken, gezien het 

collectieve karakter van het stelsel; 

- op doeltreffende wijze kan bijdragen aan de bestrijding van namaak, het frauduleus 

gebruik van geografische aanduidingen en andere oneerlijke praktijken die bedrieglijk 

zijn voor de eindconsument en vooral micro-ondernemingen en kmo's schaden die de 

overgrote meerderheid van de producten die zouden kunnen worden beschermd, op 

legitieme wijze produceren en momenteel niet over de juridische of financiële 

middelen beschikken om hun belangen te verdedigen, hetgeen eveneens negatieve 

effecten op hun uitvoeractiviteiten heeft; 

- de vaststelling van doeltreffende controleprocedures kan vereenvoudigen, waardoor 

consumenten en producenten zich beter kunnen beschermen tegen namaak, imitatie en 

andere illegale praktijken; 
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- de toegang kan verbeteren en vereenvoudigen tot de gemeenschappelijke markt en 

markten buiten de EU voor Europese ambachtelijke producten, opgebouwd uit 

traditionele kennis en vaardigheden die bijdragen aan het behoud van waardevolle 

vakkennis die kenmerkend is voor gehele maatschappelijke en lokale 

gemeenschappen, en die een belangrijk onderdeel vormen van het Europees historisch, 

cultureel, economisch en maatschappelijke erfgoed; 

- kan helpen nieuwe strategieën te ontwikkelen om ondernemerschap op lokaal en 

regionaal niveau te ondersteunen, het behoud van de infrastructuur en de ontwikkeling 

van nieuwe gekwalificeerde en territorium-gebonden banen kan bevorderen, met 

bijzondere verwijzing naar plattelandsgebieden, achterstandsregio's en de meest 

gemarginaliseerde regio's, waar de werkgelegenheid vaak afhankelijk is van deze 

typische lokaal geproduceerde producten, en hiermee een nieuwe impuls kan geven 

aan beroeps- en ambachtelijke opleidingen die de ontwikkeling van grond- en 

productiegebieden bevorderen, en er tegelijkertijd voor kan zorgen dat het unieke en 

diverse erfgoed van elke regio behouden blijft en gepromoot wordt; 

- kan bijdragen aan de algehele aantrekkingskracht van een grondgebied en aan het 

behoud van plaatselijke identiteiten, alsook tot de totstandbrenging van waardevolle 

synergieën ter bevordering van de ontwikkeling van grondgebieden en hun 

bijzonderheden met de daaruit voortvloeiende gunstige effecten, eveneens uit 

toeristisch, cultureel en commercieel oogpunt; 

10. is van mening dat het nieuwe stelsel, zoals ook het stelsel voor landbouwproducten en 

levensmiddelen geleidelijk aan is geworden, een waarborg moet worden wat betreft de 

kwaliteit, de authenticiteit en de oorsprong van producten, met een sterke link met het 

gebied in kwestie, die consumenten intuïtief zullen volgen en die zal worden gestaafd 

door duidelijke en betrouwbare informatie; is van mening dat een dergelijk 

gemeenschappelijk Europees stelsel voor de bescherming van geografische aanduidingen 

pas doeltreffend kan zijn indien alle noodzakelijke informatie producenten en 

consumenten bereikt; benadrukt dat het stelsel transparant moet zijn en toegankelijke 

bescherming moet waarborgen om het vertrouwen van consumenten en producten te 

winnen: 

11. benadrukt dat dit nieuwe stelsel voor geografische aanduidingen geen afzwakking van het 

beschermingsniveau dat de bestaande instrumenten bieden, beoogt, en dat het rekening 

moet houden met bestaande doeltreffende rechten en systemen, en ook moet worden 

ontwikkeld op basis van de huidige beste praktijken op nationaal en lokaal niveau in de 

EU; 

12. onderstreept dat een dergelijk stelsel gepaard moet gaan met de oprichting van een 

gestandaardiseerd en openbaar Europees gemeenschappelijk register voor niet-

landbouwproducten die bescherming van hun geografische aanduiding genieten, met als 

doel ambachtelijke producten te bevorderen en zowel consumenten als producten te 

informeren en te beschermen, terwijl onnodige administratieve lasten worden voorkomen; 

benadrukt bovendien dat een dergelijk stelsel moet worden gekenmerkt door een 

transversale aanpak om de economische en maatschappelijke impact ervan te 

optimaliseren, en zoveel mogelijk het verband tussen productie en grondgebied moet 
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bevorderen, en de transparantie moet verhogen, om de geloofwaardigheid en de 

authenticiteit van producten te doen toenemen, hun oorsprong te waarborgen, en hun 

traceerbaarheid te verbeteren; wijst erop dat regelmatig moet worden gecontroleerd of nog 

steeds aan de nodige criteria wordt voldaan om de bescherming van de geografische 

aanduiding te handhaven; 

13. is bovendien van mening dat een dergelijk stelsel moet voorzien in de nodige flexibiliteit 

om heterogene producten, met elk specifieke kenmerken, beter te kunnen beschermen; is 

daarnaast van mening dat een beschermingsstelsel op EU-niveau niet-geografische namen 

moet omvatten die op ondubbelzinnige wijze worden geassocieerd met een bepaalde plek; 

14. is van mening dat een dergelijk stelsel moet zijn gebaseerd op de eerbiediging van 

duidelijke productievoorschriften, zoals voor landbouwproducten en levensmiddelen, 

zonder dat dit innovatie en de natuurlijke ontwikkeling van de productieprocessen en de 

technologie belemmert wanneer hierdoor de efficiëntie kan worden vergroot zonder dat de 

kwaliteit en de typische kenmerken van het product in kwestie negatief worden beïnvloed; 

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

niet-landbouwproducten kan bijdragen tot een sterker en nog samenhangender standpunt 

van de EU met betrekking tot dit thema, zowel in het kader van bilaterale 

handelsonderhandelingen als in multilaterale fora, met het uiteindelijke doel om alle 

hoogwaardige Europese producten buiten de EU sterke bescherming te bieden; is in het 

bijzonder van mening dat in onderhandelingen over toekomstige handelsovereenkomsten 

van de EU, volledig rekening moet worden gehouden met zowel landbouw- als niet-

landbouwproducten die door geografische aanduidingen worden beschermd; meent dat 

een uitgebreid stelsel van Europese geografische aanduidingen de internationale 

uitbreiding van de handel zou bevorderen en het houden van promotiecampagnes buiten 

de EU zou vereenvoudigen; 

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

niet-landbouwproducten onderdeel moet zijn van een bredere strategie voor de valorisatie 

van hoogwaardige Europese producten, waarbij de instellingen van de Unie de 

hernieuwde verbintenis aangaan om de industrie- en de productiesector en de 

ambachtelijke sector aan te merken als motoren van de Europese groei en de voltooiing 

van de interne markt; 

17. is van mening dat een stelsel voor de certificering van de kwaliteit en herkomst van 

producten door aanbestedende autoriteiten kan worden gebruikt binnen het nieuwe 

Europese rechtskader voor overheidsopdrachten, onder verwijzing naar de technische 

specificaties, de certificaten en de gunningscriteria, in het bijzonder op lokaal en regionaal 

niveau. 
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