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POBUDE 

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 

predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. poudarja, da so geografske označbe v širšem okviru pravic intelektualne lastnine 

pomembne za zaščito vrednosti lokalnega, tudi infrastrukture in zaposlovanja, krepitev 

regionalnega razvoja ter boljšo sledljivost, preglednost in obveščenost potrošnikov; 

2. opozarja, da bi Evropska unija resnično morala sprejeti zakonodajo o nekmetijskih 

geografskih označbah, da bi tako v celoti izkoristila pozitivne gospodarske učinke, ki jo 

omogoča zaščita prepoznavnosti in kakovosti tovrstnih proizvodov, potrošnikom pa bi 

zagotovila zanesljive informacije o kraju in načinu proizvodnje ter ohranila s temi 

proizvodi povezano znanje in zaposlitve; 

3. ugotavlja, da so industrijsko in ročno izdelani proizvodi, ki izvirajo iz določenega 

območja oziroma so tam trdno zakoreninjeni, pomemben sestavni del gospodarskega in 

družbenega življenja mnogih regij Evrope, saj ustvarjajo dejavnosti, ki jih ni mogoče 

preseliti drugam in so zlasti na podeželskih območjih neposredno povezane z lokalnimi 

razmerami; poudarja, da bi na evropski ravni sprejet sistem za zaščito industrijsko in 

ročno izdelanih proizvodov, ki izvirajo iz določenega območja oziroma so tam trdno 

zakoreninjeni, omogočil, da se ohrani izvirnost naših industrijsko in ročno izdelanih 

proizvodov in prepreči njihova standardizacija; 

4. poudarja, da bo zaščita geografskih označb za nekmetijske proizvode pomagala 

ohranjati kulturno in umetnostno dediščino, ki jo predstavljajo lokalne in regionalne 

tradicije v Evropi; 

5. poudarja, da je priznavanje zaščite za nekmetijske geografske označbe in 

visokokakovostnega tradicionalnega znanja tako defenziven kakor ofenziven interes v 

okviru skupne trgovinske politike in je lahko učinkovito orodje za podporo mikro, 

malim in srednjim podjetjem in proizvajalcem (MSP) v boju proti posnemanju in 

ponarejanju proizvodov in pri zagotavljanju socialno, gospodarsko in okoljsko bolj 

trajnostnega pristopa k gospodarskemu razvoju v EU in izven nje, pa tudi poštene 

konkurence in varstva potrošnikov, saj bo na tej osnovi mogoče učinkoviteje prepoznati 

pristnost in kakovost proizvodov; meni, da bi priznavanje enotne zaščite za nekmetijske 

geografske označbe prispevalo tudi k ustvarjanju socialnega kapitala na področju 

proizvodnje; 

6. meni, da je razširitev zaščite geografskih označb EU na nekmetijske proizvode tudi 

način, kako spodbuditi evropski izvoz in povečati tržni delež, obenem pa s trgovanjem 

in trgovinskimi pogajanji doseči mednarodno prepoznavnost proizvodov in razvijati 

njihovo podobo visoke kakovosti in sloves; 

7. meni, da bi skladen, enostaven in pregleden sistem zaščite geografskih označb za 

nekmetijske proizvode na ravni EU – ki ni preveč upravno in finančno obremenjujoč, da 

bi bil dostopen tudi za MSP – EU omogočil, da v okviru mednarodnih trgovinskih 

pogajanj doseže enako zaščito tovrstnih evropskih proizvodov tudi zunaj EU,  pomenil 
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pa bi tudi pomembno prednost pri dvostranskih pogajanjih o sporazumih o prosti 

trgovini s trgovinskimi partnerji EU in pri večstranskih pogajanjih v okviru Svetovne 

trgovinske organizacije (STO); 

8. meni, da bi zaščita geografskih označb nekmetijskih proizvodov na ravni EU okrepila 

položaj EU v Svetovni trgovinski organizaciji, saj bi lahko Unija zahtevala višje ravni 

standardov zaščite in pozitivno vplivala na to, da bi se v okviru razvojne agende iz Dohe 

obnovile razprave o uvedbi večstranskega registra geografskih označb, povsem v skladu 

s sporazumom TRIPS (sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine); 

9. ugotavlja, da mora zaščito geografskih označb nekmetijskih proizvodov spremljati 

učinkovitejša strategija za zaščito in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine v tretjih 

državah, da bi bili ukrepi za boj proti ponarejanju ali posnemanju proizvodov 

učinkovitejši; 

10. meni, da bi bila vzpostavitev enotne zaščite za nekmetijske geografske označbe na ravni 

EU najboljši način za večjo učinkovitost znotraj EU, pa tudi v pogajanjih s tretjimi 

državami, a mora ta enotna zaščita temeljiti na skupnih opredelitvah, postopkih in 

stroških registracije, obsegu zaščite in sredstev za njeno uveljavljanje, potrebno pa bo 

ustanoviti tudi zaupanja vreden organ, ki bo odgovoren za dodeljevanje statusa 

nekmetijske geografske označbe, priznanega na ravni EU, ne da bi se pri tem zniževali 

standardi zaščite, ki že obstajajo v 15 državah članicah; 

11. meni, da bi bila enotna zaščita nekmetijskih geografskih označb v EU prednost v 

pogajanjih o trgovinskih sporazumih s tretjimi državami, in poudarja, da so nekatere 

izmed naših večjih partneric, kot so Indija in Kitajska, že uvedle sisteme za zaščito 

tovrstnih geografskih označb; 

12. poziva Komisijo, naj v prihodnje sporočilo o trgovinski in naložbeni strategiji EU 

vključi skladno in dobro pripravljeno strategijo za vse geografske označbe, ki bo 

zagotavljala njihovo upoštevanje in priznavanje. 
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