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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 

hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. hangsúlyozza a földrajzi árujelzéseknek a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok szélesebb 

körén belüli jelentőségét, mint a helybeliek, többek között az infrastruktúra és a 

foglalkoztatás védelmének, valamint a regionális fejlesztés, a visszakövethetőség, az 

átláthatóság és a fogyasztói tájékoztatás előmozdításának módját; 

2. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió számára igen fontos lenne, hogy a nem 

mezőgazdasági termékek földrajzi árujelzéseire vonatkozóan jogszabályokat fogadjon el 

annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben kihasználja a védett termékek 

egyedi jellegének és minőségének védelméből származó kedvező gazdasági hatásban rejlő 

potenciált, a fogyasztók megbízható tájékoztatást kapjanak a gyártás helyéről és módjáról, 

illetve hogy megőrizze a termékhez kapcsolódó know-how-t és munkahelyeket; 

3. megjegyzi, hogy a meghatározott eredetű vagy egy adott térséghez kötődő ipari és 

kézműves termékek számos európai régióban a gazdaság és a társadalom olyan alapvető 

összetevői, amelyek – különösen falusi környezetben – a helyi valósághoz közvetlenül 

kapcsolódó, nem áthelyezhető tevékenységeket generálnak; hangsúlyozza, hogy a 

meghatározott eredetű vagy egy adott térséghez kötődő ipari és kézműves termékek  uniós 

szintű védelmi rendszerének elfogadása lehetővé tenné az ipari és kézműves termékek 

eredetiségének megőrzését, és a szabványosítás elkerülését; 

4. hangsúlyozza, hogy a nem mezőgazdasági termékek földrajzi árujelzéseinek oltalma 

hozzá fog járulni ahhoz, hogy megőrizzük az európai helyi és regionális hagyományokból 

összeálló kulturális és művészeti örökséget; 

5. hangsúlyozza, hogy a nem mezőgazdasági termékek földrajzi árujelzése és a 

hagyományos, kiváló minőségű know-how oltalmának elismeréséhez mind defenzív, 

mind offenzív érdek fűződik a közös kereskedelmi politika keretében, és hogy az 

hatékony eszköz lehet a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) és a termelők 

támogatásához az utánzatok és a hamisítványok elleni küzdelem, a társadalmi, gazdasági 

és környezeti szempontból fenntarthatóbb, az Unión belüli és kívüli gazdasági fejlődés, 

valamint a tisztességes verseny és a fogyasztóvédelem biztosítása terén, lehetőséget 

teremtve a termékek eredetiségének és minőségének hatékonyabb beazonosítására; úgy 

véli, hogy a nem mezőgazdasági termékek földrajzi árujelzéseinek egységes oltalma 

hozzájárulna továbbá az előállítás helye szerinti régió társadalmi tőkéjének 

megteremtéséhez; 

6. úgy véli, hogy az uniós földrajzi árujelzéseknek a nem mezőgazdasági termékekre történő 

kiterjesztése lehetőséget kínál az európai export serkentésére és a piaci részesedés 

növelésére, a szóban forgó termékek nemzetközi ismertségének fokozására, valamint 

imázsuk és hírnevük megteremtésére a kereskedelemben és a kereskedelmi tárgyalások 

során; 

7. úgy véli, hogy a nem mezőgazdasági termékek földrajzi jelzéseire vonatkozó koherens, 
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egyszerű, átlátható, valamint ügyintézési és gazdasági szempontból nem megterhelő − és 

így elsősorban a kkv-k hozzáférést megkönnyítő − uniós szintű oltalmi rendszer lehetővé 

tenné az EU számára, hogy a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások keretében egyenértékű 

oltalmat biztosítson az európai termékeknek az Európai Unión kívül is, és jelentős előny 

származhatna belőle az uniós kereskedelmi partnerekkel folytatandó kétoldalú 

tárgyalások, illetve a WTO-n belüli multilaterális tárgyalások eredményeként kötendő 

szabadkereskedelmi megállapodások tekintetében; 

8. úgy véli, hogy a nem mezőgazdasági termékek földrajzi árujelzéseinek uniós szintű 

oltalmazása erősítené az EU pozícióját abban, hogy a WTO-n belül az összes termékre 

alkalmazandó egységes védelem szintjének emelésére szólítson fel, és a TRIPS-

megállapodással teljes mértékben összhangban megújíthatná a WTO Dohai Fejlesztési 

Programterve keretében a földrajzi árujelzések többoldalú nyilvántartásának 

létrehozásáról folyó párbeszédet; 

9. megjegyzi, hogy a nem mezőgazdasági termékek földrajzi árujelzésének oltalmát a 

szellemi tulajdonjogok harmadik országokbeli oltalmára vonatkozó hatékonyabb 

stratégiának kell kísérnie annak érdekében, hogy hathatósabb intézkedéseket hozzanak a 

hamisított termékek, illetve utánzatok ellen; 

10. azon a véleményen van, hogy a nem mezőgazdasági termékek földrajzi árujelzései a közös 

meghatározásokat, egy uniós szinten elismert nyilvántartásba vételi eljárást és megszabott 

költségeket, az oltalom hatályát és az érvényszerzési eszközöket, valamint egy a nem 

mezőgazdasági földrajzi árujelzés státuszának megadásáról határozó, hiteles hatóság 

felállítását magában foglaló, a 15 tagállamban már létező oltalmi normákat nem aláásó, 

uniós szintű egységes oltalmazási rendszerének létrehozása biztosítaná legjobban a 

hatékonyságot mind az EU-n belül, mind a harmadik országokkal folytatott tárgyalások 

során; 

11. úgy véli, hogy a nem mezőgazdasági termékek földrajzi árujelzéseinek egységes uniós 

oltalmából előny származhatna a harmadik országokkal kötendő kereskedelmi 

megállapodások tárgyalásakor, ugyanakkor rámutat, hogy nagyobb kereskedelmi 

partnereink közül néhányan, például India és Kína, már bevezették a földrajzi árujelzések 

oltalmazásának rendszereit; 

12. felhívja a Bizottságot, hogy az EU kereskedelmi és befektetési stratégiájáról szóló 

következő közleményébe foglaljon bele egy következetes és jól kidolgozott, az 

árujelzések felismerését és elismerését biztosító stratégiát az összes földrajzi árujelzés 

tekintetében. 
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