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Meghatározás/Háttér 

Egy termék minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője meghatározható származási helye 

révén. A földrajzi jelzések olyan helynevek (vagy néhány országban egy helyhez kötődő 

szavak), melyeket az onnan származó és ottani jellemzőket képviselő termékek 

beazonosítására használják. 

Az Európai Unió gazdag ilyen, hagyományos ismereteken és termelési módszereken alapuló 

termékekben: a Laguiole kések, a cseh kristály, a skót gyapjúszövet, a carrarai márvány vagy 

az aubusson-szőnyeg. E termékek szerves részét képezik egy adott hely kulturális, társadalmi 

és gazdasági örökségének, és a kiterjedt európai szakértelemről és kulturális örökségről 

tanúskodnak. Egy történetet, szakértelmet és tehetséget képviselnek.  

Mivel ilyen szakértelem eredményei, mivel keresett minőségi termékek, mivel egy hely, egy 

kultúra jelképei, e termékek esetében fennáll a jogtalan bitorlás lehetősége. Ez a jogtalan 

bitorlás kettős hátrányt okoz. 

Először hátrányt jelent a fogyasztók számára, akik azt hiszik, hogy a helyi szakértelmet 

képviselő, minőségi termékeket veszik meg, és akik végül mindenhol máshol, gyakran a 

közismertté válásukhoz vezető hagyományok tiszteletben tartása nélkül előállított 

termékekkel találják szembe magukat. 

Másodsorban hátrány a vállalatok számára, amelyeknek a közismertségükkel visszaélő, 

alacsonyabb áron adott termékekkel kell versenyezniük. Ezenfelül azzal a járulékos hatással is 

számolniuk kell, hogy bizonyos esetekben az autentikus termékek imázsa és hírneve is 

csorbul. 

 

Meglévő szabályozás 

A WTO szellemi tulajdonjogok kereskedelemi vonatkozásairól szóló megállapodása (TRIPS) 

minden termékre standard szintű védelmet határoz meg. Előírja a földrajzi jelzések védelmét a 

fogyasztók megtévesztésének elkerülése és a tisztességtelen verseny megakadályozása 

érdekében. 

 

Jelenleg európai szinten négy rendelet foglalkozik a földrajzi jelzések nyilvántartásba 

vételével és védelmével: 

– a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek esetében az 1151/2012/EU rendelet, az ún. 

minőségrendelet; 

– a borászati termékek esetében az 1308/2013/EU rendelet, az ún. egységes KPSZ-rendelet; 

– a szeszes italok esetében a 110/2008/EU rendelet; 

– az ízesített borok esetében a 251/2014/EU rendelet. 

 

Ezzel szemben jelenleg nem létezik európai szabályozás az ipari és kézműves termékek 

elnevezése használatának védelmére. Valójában a nem mezőgazdasági termékeket nemzeti 

jogi eszközök védik, amelyek különböző szintű védelmet biztosítanak. Azon termelőknek, 

akik egy nem mezőgazdasági földrajzi jelölést szeretnének levédetni az EU-ban, minden 

tagállamban kérelmet kell benyújtaniuk, ahol ez lehetséges (csak 15 tagállam fogadott el ilyen 

irányú jogi rendszert), ami nem hatékony az egységes európai piac működésére nézve. 

 

Ezért az Európai Bizottság egy tanulmányt és egy közmeghallgatást követően úgy határozott, 

hogy konzultációt indít a földrajzi jelzéseknek a nem mezőgazdasági termékekre történő 

lehetséges kiterjesztéséről szóló zöld könyv révén. 

 

A zöld könyv tartalma 
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A zöld könyv felsorolja az európai és nemzeti szinten meglévő védelmi intézkedéseket, 

valamint az Európai Unión belül a földrajzi jelzések jobb védelmétől várható gazdasági, 

társadalmi és kulturális hatásokat. Különböző opciókat vet fel és bocsát vitára a termék és a 

terület közötti kapcsolatról, vagy a védelem megerősítésének módjáról. 

Így a Bizottság felveti egy európai jogalkotási kezdeményezés által lefedhető hatály kérdését. 

Valójában a földrajzi jelzések védelmének lehetővé kell tennie a tisztességtelen verseny vagy 

a fogyasztó megtévesztésének elkerülését. Ezenkívül bizonyos jelzéseket ki kell zárni a 

földrajzi jelzések védelme alól, úgy mint az általános fogalmakat vagy a hasonló hangzású 

földrajzi jelzéseket.  

A zöld könyv megvizsgálja a különböző eljárási aspektusokat is. A Bizottság egy 

nyilvántartásba vételi eljárásra tesz javaslatot a nagyobb biztonság érdekében, nevezetesen a 

jogok érvényesítése terén vita esetén. Ezt a nyilvántartásba vételt a nemzeti hatóságok 

végeznék mind a közös uniós kritériumok, mind a helyi jellegzetességek tiszteletben 

tartásának érdekében. E hatáskör nemzeti szintre történő delegálása nem akadályozná a 

földrajzi jelzések uniós szintű nyilvántartásának létrehozását. 

 

Ajánlások 

Az előadó kedvezően fogadja a zöld könyv kiadását, és támogatja egy kifejezetten a nem 

mezőgazdasági termékek védelmét szolgáló védelmi eszköz európai szintű bevezetését, amely 

lehetővé teszi az ipari és kézműves termelés értékének kiemelését és a fogyasztók bizalmának 

megerősítését. Ezáltal az előadó támogatja: 

 a nem mezőgazdasági termékek egységes védelmi rendszerének európai szintű 

létrehozását, ami magában foglalja az európai szinten elismert nyilvántartásba vételi 

rendszert; 

 a vállalatok költségeit és adminisztratív terheit megszabó rendszert, amely emellett elegendő 

garanciákat nyújt a fogyasztók számára; 

 a termék és a földrajzi jelzéssel lefedett terület közötti – szoros vagy kevésbé szoros – 

kapcsolat felismerését lehetővé tévő eszköztárat; 

 a földrajzi jelzés létrehozását egy, a termelési folyamatok alakulásához és az innovációkhoz 

igazítható ajánlattételi dokumentáció révén az adott vállalatokra hagyó eszköztárat; 

 a földrajzi jelzések és a korábbi jogszabályok egyidejű fennállását biztosító 

eszköztárat. 

 

Az előadó különösen kiemeli a következő elemeket: 

 Fogalom: Egy földrajzi jelzés az esetek többségében egy földrajzi terület nevét jelenti, 

néhányszor a termék nevéhez fűződik. De nyithatunk a tágabban értelmezhető, nem 

földrajzi név felé is, amelynek azonban egyértelműen kell utalnia az adott területre. Ez 

lehetővé tenne egy szélesebb körű lefedettséget. Ez a mezőgazdasági termékekre 

vonatkozó földrajzi jelzések esetében elfogadott rendszer (pl.: feta vagy Cava). Még 

tágabban értelmezve elképzelhető a nem szöveges jel vagy jelkép mint földrajzi jelzés 

védelme, itt is egyértelműen egy régióhoz kapcsolódva. 

 Kivételek: Egyértelmű, hogy ki kell zárni az általános fogalmakat (vö. TRIPS-

megállapodás 24. cikkének (6) bekezdése) vagy a hasonló hangzású jelzéseket. A 

tipikus példa a kölni(víz), amely ma már egy parfümtípust jelöl és nem az előállítás 

helyét. A mezőgazdasági földrajzi jelzésekről szóló 1151/2012/EU rendelet 6. 

cikkének (1), (3) és (4) bekezdésében szereplő kivételek példaként szolgálhatnának. 

 Kapcsolat a termék és a terület között: A területtel való kapcsolat nélkülözhetetlen a 

szakértelem és a termék minőségének beazonosításához, de az alapanyagok eredetéhez 
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is. Ez a kapcsolat különböző formákban valósulhat meg, a mezőgazdasági termékek 

esetében létezik az IGP (oltalom alatt álló földrajzi jelzés: a termelés egy részének a 

területen kell történnie, de az alapanyagok származhatnak máshonnan) és az AOP 

(oltalom alatt álló eredetmegjelölés: a termelés a védett területen történik és az 

alapanyagok is onnan származnak). A különbségtétel akkor lehetséges, ha olyan 

termékről van szó, mint a kő, melynek az adott területről kellene származnia. 

 Nyilvántartásba vétel: A hatályos jogszabályok szerint a nyilvántartásba vétel nem 

kötelező, de nagyobb biztonságot nyújt vita esetén. Ez ugyanakkor bizonyos 

költségekkel jár. Itt egyensúlyt kell találni, hogy a rendszer által elsősorban védeni 

hivatott hagyományos és kézműipari vállalatok terhei ne legyenek túl súlyosak. 

 Kapcsolat a földrajzi jelzés és a márkanév között: A márkanevek és a földrajzi 

jelzések közötti kapcsolatot egyértelműsíteni kell a konfliktusok elkerülése érdekében. 


