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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o prípadnom rozšírení ochrany zemepisných označení Európskej únie 
na nepoľnohospodárske výrobky
(2015/2053(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Dohodu o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) 
Svetovej obchodnej organizácie (WTO),

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie s názvom „Maximálne využitie európskeho 
tradičného know-how: možné rozšírenie ochrany zemepisných označení Európskej únie 
na nepoľnohospodárske výrobky“ (COM(2014)0469),

– so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 („nariadenie o kvalite“)1, pokiaľ ide 
o poľnohospodárske výrobky a potraviny,

– so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 („nariadenie o spoločnej organizácii 
trhov“)2, pokiaľ ide o vinárske výrobky, 

– so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 110/20083, pokiaľ ide o liehoviny, 

– so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 251/20144, pokiaľ ide o aromatizované vína, 

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 12. februára 2015,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
z 18. februára 2015,

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre vnútorný trh 
a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre kultúru 
a vzdelávanie (A8–0000/2015),

A. keďže podľa WTO sa zemepisnými označeniami označuje výrobok ako výrobok 
s pôvodom na území, v regióne alebo lokalite krajiny, ak sa kvalita, povesť alebo ďalšie 
charakteristiky daného výrobku dajú pripísať predovšetkým jeho zemepisnému pôvodu;

B. keďže kvalitné tradičné európske výrobky sú súčasťou kultúrneho dedičstva Európskej 
únie a predstavujú dôležitú zložku hospodárskeho a sociálneho života mnohých 
európskych regiónov, pretože podporujú činnosti, ktoré sú priamo prepojené s miestnou 
realitou, najmä vo vidieckych oblastiach;

1 Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.
3 Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.
4 Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 14.
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C. keďže európske regióny sú veľmi bohaté na nepoľnohospodárske výrobky vychádzajúce 
z tradičného know-how na veľmi vysokej úrovni; 

D. keďže kvalita, povesť a ďalšie charakteristiky výrobku môžu vyplývať z jeho pôvodu;

E. keďže tradičné európske výrobky sú kvalitné a vyhľadávané pre túto kvalitu, a preto sa 
môžu stať predmetom zneužitia;

F. keďže primeraná ochrana zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov 
na európskej úrovni by mohla umožniť boj proti falšovaniu a predísť nekalej súťaži a 
zavádzaniu spotrebiteľa;

G. keďže spotrebitelia prejavujú stále väčší záujem nielen o bezpečnosť výrobkov, ale aj 
o ich pôvod a metódy ich výroby; 

H. keďže existujúce vnútroštátne predpisy, ktoré chránia nepoľnohospodárske výrobky, 
vedú k rozdielnym úrovniam ochrany v členských štátoch a keďže to predstavuje 
prekážku účinnej ochrany na európskom území;

I. keďže harmonizované európske právne predpisy v tejto oblasti môžu byť pre Európsku 
úniu pri medzinárodných obchodných rokovaniach len prospešné;

1. víta iniciatívu Komisie zorganizovať verejné konzultácie o možnom rozšírení ochrany 
zemepisných označení Európskej únie na nepoľnohospodárske výrobky; 

2. podporuje zavedenie nástroja ochrany špecificky zameraného na nepoľnohospodárske 
výrobky na európskej úrovni, ktorý umožní zlepšiť miestnu priemyselnú a remeselnú 
výrobu a posilniť dôveru spotrebiteľov;

3. žiada Komisiu, aby po vypracovaní posúdenia vplyvu čo najrýchlejšie navrhla takýto 
nástroj;

Rozsah pôsobnosti

4. opätovne potvrdzuje, že spojenie s územím je nevyhnutné, aby bolo možné rozpoznať 
know-how a označiť kvalitu výrobku;

5. zdôrazňuje, že toto spojenie môže mať rôzne podoby: keď je možné rozlíšiť medzi 
výrobou v istej oblasti z primárnych surovín, ktoré pochádzajú z chránenej oblasti, 
a jednoduchou výrobou v oblasti, toto rozlíšenie sa musí uplatňovať;

6. podporuje široké vymedzenie, ktoré by umožnilo uznať spojenie medzi výrobkom 
a zemepisnou oblasťou, na ktorú sa zemepisné označenie vzťahuje, čím by sa ochrana 
otvorila nezemepisným názvom, ktoré však jasne odkazujú na oblasť, na ktorú sa 
označenie vzťahuje; 

7. v tomto zmysle podporuje, aby boli do režimu ochrany zahrnuté znaky a symboly, ktoré 
nie sú textové a sú jednoznačne spojené s určitým regiónom;
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8. zdôrazňuje, že značka/označenie/ochranná známka/logo nepoľnohospodárskych 
zemepisných označení musí byť jednoduchá, ľahko rozpoznateľná a napísaná v jazyku 
pôvodu výrobku;

9. zdôrazňuje, že niektoré označenia, napríklad druhové názvy alebo homonymné 
zemepisné označenia, by mali byť vyňaté z ochrany zemepisných označení; dodáva, 
že v tejto súvislosti by ako príklad mohli poslúžiť výnimky z článku 6, ods. 1, ods. 3 
a ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012;

Proces registrácie

10. žiada povinný proces registrácie na zaistenie väčšej bezpečnosti, najmä pokiaľ ide 
o uplatňovanie práv v prípade sporu;

11. domnieva sa, že táto registrácia by mala prebiehať v dvoch fázach: miestna kontrola 
vykonávaná orgánmi vnútroštátnej alebo regionálnej správy s cieľom zabezpečiť 
zohľadnenie osobitostí a jednotný registračný systém na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť 
dodržanie spoločných kritérií na úrovni Únie;

12. navrhuje, aby riadenie tohto systému na úrovni EÚ vykonával úrad OHIM;

13. zdôrazňuje, že tento systém by mal obmedziť náklady a administratívne zaťaženie 
podnikov a zároveň poskytnúť dostatočné záruky spotrebiteľom; 

14. domnieva sa, že takéto opatrenie by malo prenechávať iniciatívu na vytvorenie 
zemepisného označenia daným podnikom, najmä pokiaľ ide o vymedzenie špecifikácií, 
ktoré by mali zemepisné označenia spĺňať;

15. podporuje flexibilný prístup ku kritériám zahrnutým do špecifikácií, aby sa umožnil 
a podporil rozvoj výrobných procesov a budúce inovácie.

16. domnieva sa, že medzi špecifikáciami by sa mali nachádzať minimálne tieto kritériá: 
používané primárne suroviny, opis procesu výroby, dôkaz spojenia s územím, aspekty 
sociálnej zodpovednosti podnikov;

17. navrhuje, aby výrobcovia, ich združenia a obchodné komory boli hlavnými aktérmi, 
ktorí budú môcť požiadať o registráciu zemepisného označenia nepoľnohospodárskych 
výrobkov; 

18. zdôrazňuje, že v záujme udelenia zemepisného označenia môže byť od výrobcov 
požadovaný poplatok pod podmienkou, že pôjde o jednorazový poplatok primeraný 
znášaným nákladom a uplatňovaný jednotným spôsobom v celej Únii;

Spoločná existencia s prednostnými právami

19. opätovne potvrdzuje, že je potrebné zabezpečiť spoločnú existenciu zemepisných 
označení s prednostnými právami;
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20. zdôrazňuje, že sa musí jasne stanoviť vzťah medzi ochrannými známkami 
a označeniami pôvodu, aby sa zabránilo sporom;

21. navrhuje, aby členským štátom, v ktorých už ochrana existuje, bola poskytnutá 
primeraná lehota na transpozíciu;

o

o     o

22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kvalita, povesť a ďalšie charakteristiky výrobku môžu vyplývať z jeho pôvodu. Zemepisné 
označenia sú názvy miest (alebo v niektorých krajinách aj slová spájané s nejakým miestom) 
používané na označovanie výrobkov, ktoré z týchto miest pochádzajú a nesú ich 
charakteristiky.

Európska únia je bohatá na takéto výrobky vyrobené na základe tradičných znalostí a metód 
výroby: nože z Laguiole, český krištáľ, škótsky tartan, mramor z Carrary alebo tapisérie 
z Aubussonu. Tieto výrobky sú neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho, spoločenského 
a hospodárskeho dedičstva daného miesta a svedčia o rozsahu know-how a o európskom 
kultúrnom dedičstve. Predstavujú históriu, odborné znalosti, talent. 

Keďže sú tieto výrobky výsledkom tohto know-how, keďže sú kvalitné a vyhľadávané 
pre túto kvalitu a keďže sú symbolické pre určité miesto či kultúru, môžu sa stať predmetom 
zneužitia. Takéto zneužitie spôsobuje dvojaké škody.
V prvom rade spôsobuje škody spotrebiteľom, ktorí si myslia, že si kupujú výrobky 
predstavujúce miestne know-how, kvalitu a skončia s výrobkami, ktoré neboli vyrobené tam, 
kde mali byť, a pri ich výrobe neboli dodržané tradície, ktoré prispeli k vytvoreniu ich 
povesti.
Potom takéto zneužitie spôsobuje škody podnikom, ktorým konkurujú výrobky zneužívajúce 
ich povesť a predávané za nižšie ceny. Okrem toho v niektorých prípadoch majú tieto 
výrobky sprievodný účinok: ovplyvnia vnímanie a povesť autentických výrobkov.

Táto otázka sa už netýka poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú od roku 1992 chránené 
na európskej úrovni. Naproti tomu na európskej úrovni neexistujú pravidlá ochrany názvov 
priemyselných a remeselných výrobkov. Vzhľadom na túto skutočnosť doteraz 15 členských 
štátov zaviedlo mechanizmy na ochranu zemepisných označení nepoľnohospodárskych 
výrobkov. Zdá sa však, že táto ochrana je nesúrodá, lebo zemepisné označenia sú niekedy 
chránené proti podvodom, prostredníctvom predpisov o ochranných známkach 
alebo špecifických opatrení pre zemepisné označenia. Navyše sa zdá, že táto ochrana nie je 
rovnocenná: veľké rozdiely medzi členskými štátmi, ktoré zemepisným označeniam 
zabezpečujú osobitnú ochranu, ochranu v rámci odvetví alebo priečnu ochranu, ale aj rozdiely 
v rozsahu pôsobnosti, nákladoch a úrovni ochrany, ktorá sa poskytuje v rámci týchto 
osobitných druhov ochrany.


