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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollisesta ulottamisesta muihin kuin 
maataloustuotteisiin
(2015/2053(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuksen teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS),

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan "Euroopan perinteisen taitotiedon 
hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla: Euroopan unionin maantieteellisten 
merkintöjen suojan mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin" 
(COM(2014)0469),

– ottaa huomioon maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevan asetuksen (EU) 
N:o 1151/2012 (ns. laatuasetus)1,

– ottaa huomioon viinituotteita koskevan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (ns. yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskeva asetus)2, 

– ottaa huomioon alkoholijuomia koskevan asetuksen (EU) N:o 110/20083, 

– ottaa huomioon maustettuja viinituotteita koskevan asetuksen (EU) N:o 251/20144, 

– ottaa huomioon alueiden komitean 12. helmikuuta 2015 antaman lausunnon,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. helmikuuta 2015 antaman 
lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

A. ottaa huomioon, että WTO:lle maantieteelliset merkinnät ovat merkintöjä, joiden avulla 
määritellään tuotteen olevan peräisin tietyltä jäsenvaltion alueelta tai tähän alueeseen 
kuuluvalta seudulta tai paikkakunnalta, jos kyseisen tuotteen laatu, maine tai muu 
ominaisuus liittyy olennaisella tavalla sen maantieteelliseen alkuperään;

B. katsoo, että perinteiset eurooppalaiset laatutuotteet ovat osa unionin kulttuuriperintöä ja 
ne ovat myös lukemattomien Euroopan alueiden talouden ja sosiaalisen elämän 
olennainen osa, sillä ne takaavat suoraan paikallisiin olosuhteisiin liittyvää toimintaa 
etenkin maaseutualueilla;

1 EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.
2 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
3 EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16.
4 EUVL L 84, 20.3.2014, s. 14.
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C. toteaa, että Euroopan alueilla valmistetaan runsaasti muita kuin maataloustuotteita 
erittäin korkeatasoisen perinteisen taitotiedon pohjalta; 

D. katsoo, että tuotteen laatu, maine ja muut ominaispiirteet voidaan määritellä sen 
alkuperän perusteella;

E. toteaa, että koska eurooppalaiset perinnetuotteet ovat laadukkaita ja tämän vuoksi 
kysyttyjä, niitä voivat uhata väärinkäytökset;

F. katsoo, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen riittävä 
suoja unionin tasolla voisi torjua väärennöksiä ja ehkäistä epäreilua kilpailua sekä 
kuluttajien pettämistä;

G. ottaa huomioon, että kuluttajat ovat tuotteiden turvallisuuden lisäksi yhä 
kiinnostuneempia myös niiden alkuperästä ja tuotantomenetelmistä; 

H. ottaa huomioon, että nykyiset kansalliset lainsäädännöt, joilla suojellaan muita kuin 
maataloustuotteita, tarjoavat erilaisen suojan tason eri jäsenvaltioissa ja että tämä 
vaikeuttaa tehokkaan suojan tarjoamista unionin alueella;

I. katsoo, että yhdenmukainen unionin lainsäädäntö tällä alalla olisi pelkästään hyödyksi 
Euroopan unionille kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa;

1. pitää myönteisenä komission aloitetta järjestää julkinen kuuleminen Euroopan unionin 
maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollisesta ulottamisesta muihin kuin 
maataloustuotteisiin; 

2. kannattaa sitä, että unionin tasolla perustetaan erityisesti muille kuin maataloustuotteille 
tarkoitettu suojaväline, jonka avulla paikallisille teollisuus- ja käsityötuotteille annetaan 
niille kuuluva arvo ja vahvistetaan kuluttajien luottamusta;

3. pyytää komissiota tekemään mahdollisimman pian ehdotuksen tällaisesta välineestä ja 
ennen sitä toteuttamaan vaikutustenarvioinnin;

Soveltamisala

4. toteaa, että yhteys alueeseen on välttämätön, jotta voidaan tunnistaa taitotieto ja 
määritellä tuotteen laatu;

5. korostaa, että tämän yhteyden olisi voitava näkyä eri muodoissa: silloin kun on 
mahdollista tehdä ero sen välillä, valmistetaanko tuote suojatulla alueella sieltä peräisin 
olevista raaka-aineista vai valmistetaanko tuote vain alueella, tämä ero olisi tehtävä;

6. kannattaa laajaa määritelmää, joka mahdollistaa yhteyden tunnustamisen tuotteen ja 
maantieteellisen merkinnän kattaman alueen välillä ja antaa suojan myös muille kuin 
maantieteellisille nimityksille, jotka kuitenkin selvästi ovat yhteydessä suojan 
kattamaan alueeseen; 
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7. kannattaa tähän liittyen sitä, että suojan piiriin otetaan tekstiä sisältämättömät merkit ja 
tunnukset, jotka kytkeytyvät yksiselitteisesti tiettyyn alueeseen;

8. korostaa, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisiä merkintöjä kuvaavien 
merkintöjen/tunnusten/merkkien/logojen olisi oltava helposti tunnistettavia ja kirjoitettu 
tuotteen alkuperäkielellä;

9. painottaa, että maantieteellisten merkintöjen ulkopuolelle on jätettävä tietyt merkinnät, 
kuten yleisnimitykset ja samannimiset maantieteelliset nimitykset; huomauttaa lisäksi, 
että tässä voitaisiin käyttää esimerkkinä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 6 artiklan 1, 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettuja maataloustuotteiden maantieteellisiä merkintöjä koskevia 
poikkeuksia;

Rekisteröintiprosessi

10. kannattaa pakollista rekisteröintiprosessia, jotta voitaisiin tarjota parempi suoja 
erityisesti mitä tulee oikeuksien toteutumiseen riitatapauksissa;

11. katsoo, että rekisteröinnin olisi oltava kaksivaiheinen: kansallisen tai aluehallinnon 
suorittama paikallinen tarkastus, jotta varmistetaan erityispiirteiden kunnioittaminen, 
sekä yhteinen eurooppalainen rekisteröintijärjestelmä, jotta varmistetaan unionin 
yhteisten vaatimusten noudattaminen;

12. esittää, että sisämarkkinoiden harmonisointivirasto hallinnoisi tätä järjestelmää unionin 
tasolla;

13. tähdentää, että järjestelmän olisi vähennettävä yrityksille aiheutuvia kustannuksia ja 
hallinnollista rasitusta ja samalla annettava riittävät takuut kuluttajille; 

14. katsoo, että aloite maantieteellisen merkinnän perustamisesta olisi jätettävä 
asianomaisille yrityksille, erityisesti mitä tulee niiden tuote-eritelmien määrittelemiseen, 
joita maantieteellisten merkintöjen olisi vastattava;

15. katsoo, että tuote-eritelmän vaatimusten olisi oltava joustavia, jotta mahdollistetaan 
tuotantoprosessien ja tulevien innovaatioiden kehittäminen ja edistetään niitä;

16. katsoo, että tuote-eritelmän olisi sisällettävä ainakin seuraavat kriteerit: käytetyt raaka-
aineet, tuotantoprosessin kuvaus, todiste yhteydestä alueeseen sekä yritysten 
yhteiskuntavastuuseen liittyvät tekijät;

17. ehdottaa, että lupa pyytää muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisiä merkintöjä 
annetaan ensisijaisesti tuotteiden valmistajille, näiden yhdistyksille ja elinkeinoelämän 
järjestöille; 

18. painottaa, että valmistajilta voitaisiin pyytää maantieteellisen merkinnän myöntämisen 
yhteydessä maksua, edellyttäen että kyseessä on kertaluonteinen maksu, joka on 
suhteessa aiheutuneisiin kustannuksiin ja jota sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla 
unionissa;
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Yhteensopivuus aikaisempien oikeuksien kanssa

19. katsoo, että on varmistettava maantieteellisten merkintöjen yhteensopivuus 
aikaisempien oikeuksien kanssa;

20. korostaa, että ristiriitatilanteiden välttämiseksi tuotemerkkien ja maantieteellisten 
merkintöjen välinen yhteys on osoitettava selkeästi;

21. ehdottaa, että jäsenvaltioille, joissa tällainen suoja on jo olemassa, myönnetään riittävä 
siirtymäaika;

o

o     o

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Tuotteen laatu, maine ja monet muut ominaispiirteet voidaan päätellä tuotteen alkuperästä. 
Maantieteelliset merkinnät ovat paikannimiä (joissakin maissa käytetään myös tiettyyn 
paikkaan kytkeytyviä muita sanoja), joiden avulla voidaan tunnistaa näiltä alueilta tulevat 
tuotteet ja niiden ominaispiirteet.

Euroopan unionissa on runsaasti tällaisia tuotteita, jotka perustuvat perinteiseen tietoon ja 
perinteisiin tuotantomenetelmiin: Laguiolen puukot, böömiläinen kristalli, skotlantilainen 
tartaani, Carraran marmori tai Aubusson-kuvakudokset ja -matot. Nämä tuotteet ovat 
olennainen osa alueiden kulttuurista, yhteiskunnallista ja taloudellista perintöä, ja ne ovat 
osoitus eurooppalaisen ammattitaidon sekä kulttuuriperinnön monilalaisuudesta. Näistä 
tuotteista näkyvät historia, asiantuntemus ja taidot. 

Ne voivat joutua väärinkäytön kohteiksi, koska ne valmistetaan erityisellä ammattitaidolla ja 
ne ovat tiettyä aluetta ja kulttuuria edustavia laatutuotteita. Tällaisella väärinkäytöllä on kaksi 
seurausta.
Ensinnäkin se vaikuttaa kuluttajiin, jotka luulevat ostavansa paikallisella ammattitaidolla 
valmistettuja laatutuotteita, mutta päätyvätkin hankkimaan aivan jossain muualla valmistettuja 
tuotteita, joiden valmistuksessa ei yleensä ole kunnioitettu niitä perinteitä, jotka ovat 
vaikuttaneet aitojen tuotteiden tunnettavuuteen.
Toiseksi se vaikuttaa yrityksiin, jotka joutuvat kilpailemaan aitojen tuotteiden tunnettavuutta 
hyödyntävien ja halvemmalla myytävien tuotteiden kanssa. Joissakin tapauksissa 
väärinkäytön seurauksena myös aitojen tuotteiden maine saattaa kärsiä.

Tätä ongelmaa ei enää ole maataloustuotteilla, joilla on ollut unionin tason suoja vuodesta 
1992 alkaen. Sitä vastoin ei ole olemassa unionin tason lainsäädäntöä, joka suojaisi näiden 
teollisuus- ja käsityötuotteiden nimityksiä. Tämän vuoksi 15 jäsenvaltiota on tähän mennessä 
perustanut suojamekanismeja muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisille 
merkinnöille. Tämä suoja on kuitenkin hajanainen, sillä maantieteellisiä merkintöjä suojellaan 
toisinaan petoksia tai tuotemerkkejä koskevalla lainsäädännöllä, toisinaan nimenomaan 
maantieteellisiä merkintöjä koskevilla säännöksillä. Tämä suoja ei lisäksi ole tasapuolinen: 
jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja sen suhteen, onko maantieteellisillä merkinnöillä 
yksilöity, alakohtainen vai monialainen suoja, sekä tällaisen yksilöidyn suojan soveltamisalan, 
kustannusten ja tarjoaman suojan suhteen.


