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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

võimaluste kohta Euroopa Liidu geograafilise tähise kaitse laiendamiseks 
mittepõllumajanduslikele toodetele
(2015/2053(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingut (TRIPS),

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut pealkirjaga „Euroopa traditsioonilise 
oskusteabe kõige tõhusam kasutamine: võimalused Euroopa Liidu geograafilise tähise 
kaitse laiendamiseks mittepõllumajanduslikele toodetele” (COM(2014)0469),

– võttes arvesse määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu 
kvaliteedikavade kohta (kvaliteedikavade määrus)1,

– võttes arvesse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete 
ühine turukorraldus (ühise turukorralduse ühtne määrus)2, 

– võttes arvesse määrust (EL) nr 110/2008 piiritusjookide kohta3, 

– võttes arvesse määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinijookide kohta4, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee 12. veebruari 2015. aasta arvamust,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. veebruari 2015. aasta 
arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamusi (A8-
0000/2015),

A. arvestades, et WTO jaoks on geograafilised tähised sellised tähised, mis näitavad, et 
kaup on pärit teatud liikme territooriumilt või selle piirkonnast või paikkonnast, kui 
kauba kvaliteet, maine või muu omadus on põhimõtteliselt seostatav kauba geograafilise 
päritoluga;

B. arvestades, et Euroopa traditsioonilised kvaliteettooted kujutavad endast Euroopa Liidu 
kultuuripärandit ning on seega paljude ELi piirkondade majandus- ja sotsiaalse elu 
oluline osa, sest annavad eriti maapiirkondades võimaluse vahetult piirkonnaga seotud 

1 ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.
2 ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.
3 ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.
4 ELT L 84, 20.3.2014, lk 14.
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tegevusteks;

C. arvestades, et Euroopa piirkonnad on väga rikkad mittepõllumajanduslike toodete 
poolest, mis põhinevad väga kõrgetasemelisel traditsioonilisel oskusteabel; 

D. arvestades, et toote kvaliteet, maine või mõned muud omadused on olulisel määral 
seostatavad toote päritoluga;

E. arvestades, et Euroopa traditsioonilisi tooteid, mis on kvaliteetsed ja mida sellistena 
hinnatakse, võidakse loata järele teha;

F. arvestades, et mittepõllumajanduslike toodete geograafiliste tähiste asjakohane kaitse 
võiks aidata võidelda toodete võltsimise vastu, hoida ära kõlvatut konkurentsi ja 
tarbijate petmist;

G. arvestades, et tarbijad näitavad üles üha elavamat huvi mitte ainult toiduohutuse, vaid ka 
toidu päritolu ja tootmismeetodite vastu; 

H. arvestades, et olemasolevad siseriiklikud õigusaktid, mis mittepõllumajanduslikke 
tooteid kaitsevad, pakuvad kaitset eri tasemel ning see takistab luua tõhusat kaitset kogu 
ELi territooriumil;

I. arvestades, et ühtlustatud ELi õigus kõnealuses valdkonnas tuleks ELile 
rahvusvahelistes kaubandusläbirääkimistes ainult kasuks;

1. kiidab heaks komisjoni algatuse korraldada avalik konsultatsioon seoses Euroopa Liidu 
geograafilise tähise kaitse võimaliku laiendamisega mittepõllumajanduslikele toodetele; 

2. toetab ELi tasandil kaitsevahendi loomist konkreetselt mittepõllumajanduslikele 
toodetele, mis võimaldaks väärtustada kohalikke tööstus- ja käsitöötooteid ning 
suurendada tarbijate usaldust; 

3. palub komisjonil võimalikult kiiresti sellise vahendi esildada, olles eelnevalt teostanud 
mõju-uuringu;

Kohaldamisala

4. kinnitab uuesti, et seos territooriumiga on vältimatult vajalik, et oleks võimalik teha 
kindlaks oskusteave ja osutada toote kvaliteedile;

5. rõhutab, et see seos peaks esinema mitmes vormis; kui on võimalik eristada tootmist 
kaitstud geograafilise tähise piirkonnas toormaterjalidest, mis on pärit samast 
piirkonnast ning asjaolu, et üksnes tootmine toimub kaitstud geograafilise tähise 
piirkonnas, siis tuleb seda eristust kohaldada;

6. pooldab laiemat määratlust, mis võimaldaks tunnustada seost toote ja geograafilise 
tähisega hõlmatud geograafilise ala vahel, laiendades kaitse nimedele, mis ei ole küll 
geograafilised, kuid viitavad siiski selgelt geograafilise tähisega hõlmatud alale; 
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7. on seisukohal, et kaitsekava peaks hõlmama tekstita märgistuste või tunnuste 
geograafilise tähise kaitse, mis on ühemõtteliselt seotud teatava piirkonnaga;

8. rõhutab, et mittepõllumajanduslike toodete geograafilise tähise 
märgis/tunnustus/tunnus/logo peab olema lihtne, kergesti äratuntav ja kirjutatud toote 
päritolukoha keeles;

9. rõhutab, et geograafilise tähise kaitse alt peavad välja jääma teatud tähised, nagu 
üldmõisted ja homonüümsed geograafilised tähised; lisab sellega seoses, et eeskujuks 
võiksid olla määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 6 lõigetes 1, 3 ja 4 esitatud erandid 
seoses põllumajandustoodete geograafiliste tähistega;

Registreerimisprotsess

10. nõuab kohustuslikku registreerimisprotsessi, kuna see pakuks suuremat kindlustunnet 
vaidluse korral, eriti õiguse rakendamisega seotud vaidluse korral;

11. on seisukohal, et registreerimine peaks toimuma kahes etapis: kohalik kontroll riikliku 
või piirkondliku haldusasutuse poolt, et teha kindlaks eripärade järgimine, ning ühtne 
registreerimissüsteem ELi tasandil, et tagada liidu ühiste kriteeriumide järgimine;

12. teeb ettepaneku, et liidu tasandil süsteemi haldaks Siseturu Ühtlustamise Amet;

13. rõhutab, et süsteem peaks piirama maksumust ja halduskoormust ettevõtjate jaoks, kuid 
pakkuma samal ajal tarbijatele piisavaid tagatisi; 

14. on seisukohal, et süsteem peaks jätma geograafilise tähise loomise algatuse asjaomaste 
ettevõtjate hooleks, eelkõige seoses tootespetsifikaadi määratlemisega, millele 
geograafiline tähis peaks vastama;

15. toetab spetsifikaadis esitatud tingimustega seoses paindlikku lähenemisviisi, et oleks 
võimalik hõlmata tootmisprotsessis toimuvaid arenguid ja tulevasi uuendusi;

16. on seisukohal, et spetsifikaat peaks sisaldama vähemalt järgmisi kriteeriume: kasutatud 
toormaterjal, tootmisprotsessi kirjeldus, tõendus seose kohta territooriumiga ning 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse elemendid;

17. teeb ettepaneku, et tootjad ja nende liidud ning konsulaarorganisatsioonid peaksid 
olema peamised osalejad, kellel võimaldatakse taotleda mittepõllumajanduslike 
geograafiliste tähiste registreerimist; 

18. rõhutab, et tootjatelt võidakse küsida geograafiliste tähise taotlemise korral tasu, 
eeldusel, et tegemist on ühekordse tasuga, mis on õiglane võrreldes tekkinud kuludega 
ja mida kohaldatakse ühtmoodi kogu ELis;

Varasemate õigustega kooseksisteerimine
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19. kordab uuesti, et tagada tuleb geograafiliste tähiste kooseksisteerimine koos varasemate 
õigustega;

20. rõhutab, et kaubamärkide ja geograafiliste tähiste suhe peab olema selgelt määratletud, 
et vältida konflikte;

21. teeb ettepaneku, et liikmesriikide jaoks, kus juba eksisteerib teatud kaitse, nähtaks ette 
asjakohane ülevõtmisperiood;

o

o   o

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Toote kvaliteet, maine või mõned muud omadused võivad olla olulisel määral seostatavad 
toote päritoluga. Geograafilised tähised on kohanimed (või mõnedes riikides ka kohaga 
seonduvad sõnad), mida kasutatakse sellest kohast pärit iseloomulike omadustega toodete 
tähistamiseks.

Euroopa Liit on rikas selliste toodete poolest, mis põhinevad traditsioonilistel teadmistel ja 
tootmismeetoditel: näiteks Laguiole'i noad, Böömi kristall, tartan (Šoti ruudumuster), Carrara 
marmor või Aubussoni vaibad. Need tooted on teatava piirkonna kultuuripärandi, ning 
sotsiaalse- ja majanduselu lahutamatu osa, näidates Euroopa oskusteabe ja kultuuripärandi 
levikut. Nad esindavad ajalugu, asjatundlikkust ja annet. 

Kuna need tooted on oskusteabe tulemus, teatavale kohale ja kultuurile iseloomulikud tooted, 
mida just nende kvaliteedi pärast hinnatakse, võidakse neid loata järele teha. Selline 
järeletegemine tekitab kahekordset kahju.
Kõigepealt toob see kahju tarbijatele, kes arvavad, et ostavad kvaliteettooteid, mis esindavad 
kohalikku oskusteavet, ning kes tegelikult saavad toote, mida toodetakse kõikjal, välja arvatud 
seal, kus see tegelikult peaks toimuma, kusjuures tootmisel ei ole sageli järgitud traditsioone, 
tänu millele tooted kuulsaks on saanud.
Teisalt kahjustab järeletegemine ettevõtjaid, kes peavad konkureerima toodetega, mis 
kuritarvitavad nende mainet ja mida müüakse madalamate hindadega. Lisaks võib teatavatel 
juhtudel järeletegemise kaasneva mõjuna kahjustada saada originaaltoodete kuvand ja maine.

Sellist probleemi ei esine enam põllumajandustoodete puhul, mida kaitstakse ELi tasandil 
alates 1992. aastast. Kuid ELi tasandil ei ole eeskirju, mis kaitseksid tööstus- ja 
käsitöötoodete geograafilisi tähiseid. Seetõttu on praeguseks 15 liikmesriiki kehtestanud 
mehhanismi mittepõllumajanduslike toodete geograafiliste tähiste kaitseks. Kuid see kaitse on 
üsna killustatud, geograafilisi tähiseid kaitstakse pettust süüteona käsitades, 
kaubamärgiõigusega või sätetega, mis käsitlevad konkreetselt geograafilisi tähiseid. Lisaks on 
selline kaitse ebaühtlane – liikmesriigiti esineb suuri erinevusi selles osas, kas geograafiliste 
tähiste kaitse on konkreetne, valdkondlik või valdkonnaülene, samuti kohaldamisalas, 
maksumuses ning konkreetse kaitse tasemes.


