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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor geografice ale Uniunii 
Europene la produsele neagricole
(2015/2053(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Acordul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS),

– având în vedere Cartea verde a Comisiei intitulată „Valorificarea la maximum a know-
how-ului tradițional al Europei: posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor 
geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole” (COM(2014)0469),

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 privind produsele agricole și 
alimentare, așa-numitul Regulament „Calitate”1,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 privind produsele vitivinicole, așa-
numitul Regulament „unic OCP”2, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 110/2008 privind băuturile spirtoase3, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 251/2014 privind produsele vitivinicole 
aromatizate4, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 12 februarie 2015,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 februarie 2015,

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorului, Comisiei pentru comerț internațional și 
Comisiei pentru cultură și educație (A8-0000/2015),

A. întrucât, pentru OMC, indicațiile geografice sunt indicații care identifică un produs ca 
fiind originar din teritoriul unui stat membru sau dintr-o regiune ori o localitate a acestui 
teritoriu, atunci când o anumită calitate, reputația sau o altă caracteristică a produsului 
poate fi atribuită în mod esențial acestei origini geografice;

B. întrucât produsele tradiționale europene de calitate reprezintă un patrimoniu cultural al 
Uniunii Europene, constituind astfel un element esențial al vieții economice și sociale 
din numeroase regiuni europene și susținând activități direct legate de realitățile locale, 

1 JO L 343, 14.12.2012, p. 1.
2 JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
3 JO L 39, 13.2.2008, p. 16.
4 JO L 84, 20.3.2014, p. 14
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în special în zonele rurale;

C. întrucât regiunile europene sunt deosebit de bogate în produse neagricole bazate pe 
cunoștințe practice tradiționale de nivel foarte înalt; 

D. întrucât calitatea, reputația sau alte caracteristici ale unui produs pot fi determinate de 
originea sa;

E. întrucât produsele tradiționale europene, deoarece sunt de calitate și sunt căutate ca 
atare, pot face obiectul falsificărilor;

F. întrucât o protecție europeană adecvată a indicațiilor geografice pentru produsele 
neagricole poate contribui la prevenirea contrafacerii și la evitarea concurenței neloiale 
și a inducerii în eroare a consumatorilor;

G. întrucât consumatorii sunt tot mai interesați nu doar de siguranța alimentelor, dar și de 
originea produselor alimentare și de metodele de producție a acestora; 

H. întrucât legislațiile naționale în vigoare care protejează toate produsele neagricole 
stabilesc niveluri diferite de protecție în statele membre, aceasta constituind o problemă 
pentru o protecție eficientă pe teritoriul european;

I. întrucât o legislație europeană armonizată în acest domeniu nu poate fi decât benefică 
pentru Uniunea Europeană în cadrul negocierilor comerciale internaționale;

1. salută inițiativa Comisiei de a lansa o consultare publică privind posibila extindere a 
protecției indicațiilor geografice (IG) ale Uniunii Europene la produsele neagricole; 

2. sprijină introducerea la nivel european a unui instrument special de protecție pentru 
produsele neagricole, care să permită valorizarea producției industriale și artizanale 
locale și consolidarea încrederii consumatorilor;

3. invită Comisia să propună cât mai curând un astfel de instrument, după efectuarea unui 
studiu de impact;

Domeniu de aplicare

4. reiterează faptul că legătura cu teritoriul de proveniență este esențială pentru a identifica 
know-how și a descrie calitatea produsului;

5. subliniază că această legătură poate lua diferite forme: în cazul în care este posibilă 
distincția între producția realizată în zona protejată cu materii prime provenind din 
aceeași zonă și producția doar în zona respectivă, distincția ar trebui aplicată;

6. susține o definiție extinsă, care să permită recunoașterea legăturii dintre produs și zona 
geografică acoperită de IG, oferind, în același timp, o protecție a denumirilor non-
geografice care se referă în mod clar la zona protejată; 

7. în acest sens, se declară în favoarea includerii în sistemul de protecție a semnelor și 
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simbolurilor non-textuale asociate fără echivoc unei regiuni;

8. subliniază că eticheta/semnul de recunoaștere/marca/logoul indicațiilor geografice 
pentru produsele neagricole ar trebui să fie simple, ușor de recunoscut și scrise în limba 
de origine a zonei produsului;

9. subliniază că anumite indicații trebuie să fie excluse din protecția indicațiilor 
geografice, de exemplu termenii generici sau indicațiile geografice omonime; adaugă 
că, în acest sens, exceptările de la articolul 6 alineatele (1), (3) și (4) din Regulamentul 
(UE) nr. 1151/2012 privind indicațiile geografice pentru produsele agricole ar putea 
servi drept exemplu;

Procesul de înregistrare

10. este în favoarea unui proces de înregistrare obligatoriu, care ar oferi mai multă 
certitudine, îndeosebi în ceea ce privește exercitarea drepturilor în caz de litigiu;

11. consideră că o astfel de înregistrare trebuie să fie efectuată în două etape: un control 
local încredințat autorităților naționale sau regionale pentru a asigura respectarea 
specificului și un sistem unic de înregistrare la nivel european, care să asigure 
respectarea unor criterii comune la nivelul Uniunii;

12. propune ca gestionarea acestui sistem la nivelul UE să fie realizată de către OAPI;

13. subliniază că acest sistem ar trebui să limiteze costurile și obligațiile administrativă ale 
întreprinderilor, oferind totodată garanții suficiente consumatorilor; 

14. consideră că un astfel de sistem ar trebui să lase inițiativa creării IG întreprinderilor în 
cauză, în special în ceea ce privește definirea caietului de sarcini pe care trebuie să-l 
respecte înregistrarea IG;

15. sprijină o concepție suplă asupra criteriilor incluse în caietul de sarcini, pentru a permite 
și încuraja evoluția proceselor de producție și viitoare inovații;

16. consideră că cel puțin următoarele criterii ar trebui incluse în caietul de sarcini: 
materiile prime utilizate, o descriere a procesului de producție, demonstrarea legăturii 
cu teritoriul, elemente de responsabilitate socială a întreprinderilor;

17. propune ca producătorii, asociațiile acestora și organizațiile asociative să fie principalii 
actori autorizați să solicite înregistrarea unei IG pentru produse neagricole; 

18. subliniază că ar putea fi acordată producătorilor o contribuție pentru obținerea unei IG, 
cu condiția ca această contribuție să fie ocazională, echitabilă în raport cu costurile 
suportate și aplicată în mod uniform la nivelul Uniunii;

Coexistența cu drepturile anterioare
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19. reafirmă că ar trebui asigurată coexistența indicațiilor geografice cu drepturile 
anterioare;

20. subliniază că relația dintre mărci și IG va trebui stabilită în mod clar, pentru a evita 
conflictele.

21. propune ca statelor membre pentru care există deja o protecție să li se acorde o perioadă 
de transpunere adecvată;

o

o o

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Calitatea, reputația sau alte caracteristici ale unui produs pot fi determinate de originea sa. 
Indicațiile geografice sunt denumiri de locuri (sau, de asemenea, în anumite țări, cuvinte 
asociate unui loc) folosite pentru a identifica produsele care provin din aceste locuri și care au 
aceste caracteristici.

Uniunea Europeană are numeroase produse care se bazează pe cunoștințe și pe metode de 
producție tradiționale: cuțitul Laguiole, cristalul de Bohemia, tartanele scoțiene, marmura de 
Carrara sau tapiseria Aubusson. Aceste produse fac parte din patrimoniul cultural, social și 
economic al unui anumit loc și fac dovada amplorii know-how-ului și a patrimoniului cultural 
european. Acestea reprezintă o istorie, cunoștințe specifice, talente. 

Întrucât sunt rezultatul acestui know-how, întrucât sunt produse de calitate, căutate ca atare, 
întrucât sunt reprezentative pentru un loc, o cultură, aceste produse pot fi victimele uzurpării. 
Această uzurpare implică un dublu prejudiciu.
În primul rând, un prejudiciu pentru consumatorii care intenționează să cumpere produse 
reprezentative pentru know-how-ul local, de calitate, și care, în cele din urmă, intră în posesia 
unor produse fabricate oriunde în afară de locul unde ar trebui să fie fabricate, deseori fără a 
respecta tradițiile care au contribuit la crearea notorietății lor.
Apoi, un prejudiciu pentru întreprinderile care sunt concurate de produse care uzurpă 
notorietatea lor și sunt vândute la prețuri mai mici. În plus, în anumite cazuri, acest fenomen 
are și efectul colateral de a aduce prejudicii imaginii și reputației produselor autentice.

Problema nu se mai pune pentru produsele agricole, care fac obiectul unei protecții la nivel 
european din 1992. În schimb, nu există norme la nivel european care să protejeze denumirile 
acestor produse industriale și artizanale. Având în vedere acest fapt, până în prezent 15 state 
membre au creat mecanisme de protecție a indicațiilor geografice pentru produsele neagricole. 
Cu toate acestea, această protecție este redusă, IG fiind protejate fie prin stabilirea delictului 
de înșelăciune, fie prin dreptul mărcilor, fie prin dispoziții specifice IG. În plus, această 
protecție s-a dovedit a fi inegală: există o variație semnificativă între statele membre care 
asigură o protecție specifică a IG, sectorială sau transsectorială, dar există o variație 
semnificativă și în privința domeniului de aplicare, a costurilor și a nivelului de protecție 
oferit prin aceste protecții specifice.


