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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o možnosti razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske 
proizvode
(2015/2053(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporazuma Svetovne trgovinske organizacije (STO) o trgovinskih 
vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS),

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z naslovom „Čim boljše izkoriščanje evropskega 
tradicionalnega znanja: možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na 
nekmetijske proizvode“ (COM(2014)0469),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 za kmetijske proizvode in živila oz. „uredba 
o kakovosti“1,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 za proizvode vinske trte oz. „uredba o enotni 
SUT“2, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 110/2008 za žgane pijače3, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 251/2014 za aromatizirana vina4, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 12. februarja 2015,

– ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. februarja 2015,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za notranji trg in 
varstvo potrošnikov, Odbora za mednarodno trgovino ter Odbora za kulturo in 
izobraževanje (A80000/2015),

A. ker za STO geografske označbe označujejo, da ima proizvod poreklo z ozemlja članice 
ali iz regije ali lokacije na tem ozemlju, kadar je mogoče kakovost, sloves ali katero 
drugo značilnost proizvoda pripisati zlasti njegovemu geografskemu poreklu;

B. ker so kakovostni tradicionalni evropski proizvodi del kulturne dediščine Unije in zato 
pomemben sestavni del gospodarskega in družbenega življenja mnogih regij Evrope, saj 
omogočajo dejavnosti, ki so zlasti na podeželskih območjih neposredno povezane z 
lokalnimi razmerami;

C. ker so regije Evrope zelo bogate z nekmetijskimi proizvodi, ki so izdelani na podlagi 

1 UL L 343, 14.12.2012, str. 1.
2 UL L 347, 20.12.2013, str. 671.
3 UL L 39, 13.2.2008, str. 16.
4 UL L 84, 20.3.2014, str. 14.
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tradicionalnega znanja na zelo visoki ravni; 

D. ker lahko poreklo določa kakovost, sloves ali druge značilnosti proizvoda;

E. ker so lahko tradicionalni evropski proizvodi zaradi njihove kakovosti in posledično 
iskanosti predmet zlorab;

F. ker bi se bilo z ustrezno zaščito geografskih označb za nekmetijske proizvode na 
evropski ravni mogoče boriti proti ponarejanju ter preprečiti nelojalno konkurenco in 
zavajanje potrošnikov;

G. ker potrošnike poleg varnosti proizvodov vedno bolj zanimajo tudi njihovo poreklo in 
metode proizvodnje; 

H. ker se zaradi sedanjih nacionalnih zakonodaj za zaščito nekmetijskih proizvodov raven 
zaščite v državah članicah razlikuje, kar pa pomeni težavo za učinkovito zaščito na 
evropskem ozemlju;

I. ker bo lahko usklajena evropska zakonodaja na tem področju Evropski uniji v teh 
mednarodnih trgovinskih pogajanjih samo koristila;

1. pozdravlja pobudo Komisije za organizacijo javnega posvetovanja o možnosti razširitve 
zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode; 

2. podpira vzpostavitev instrumenta za zaščito na evropski ravni, ki bi bil posebej 
namenjen nekmetijskim proizvodom, z njim pa bi bilo mogoče izkoristiti lokalno 
industrijsko in obrtno proizvodnjo ter okrepiti zaupanje potrošnikov;

3. poziva Komisijo, naj čim prej predlaga takšen instrument, pred tem pa opravi oceno 
učinka;

Področje uporabe

4. ponovno zatrjuje, da je povezava z ozemljem nujno potrebna za prepoznanje znanja in 
določitev kakovosti proizvoda;

5. poudarja, da bi morala imeti ta povezava več oblik: kadar je mogoče razlikovati med 
proizvodnjo na območju s surovinami iz zaščitenega območja in zgolj proizvodnjo na 
območju, bi bilo to razliko treba upoštevati;

6. podpira široko opredelitev za prepoznavanje povezave med proizvodom in geografskim 
območjem, ki ga pokriva geografska označba, pri čemer bi se zaščita razširila na tista 
negeografska imena, ki so jasno povezana s tem območjem; 

7. v zvezi s tem podpira, da se v sistem zaščite vključijo nebesedilni znaki in simboli, ki so 
nedvoumno povezani s posamezno regijo;

8. poudarja, da bi morala biti oznaka/prepoznavni znak/blagovna znamka/logotip 
geografskih označb za nekmetijske proizvode preprosta, lahko prepoznavna in napisana 
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v izvornem jeziku proizvoda;

9. opozarja, da je treba nekatere označbe, kot so generična imena ali homonimne 
geografske označbe, izključiti iz zaščite geografskih označb; dodaja, da bi se v zvezi s 
tem lahko zgledovali po izjemah iz člena 6(1), (3) in (4) Uredbe (EU) št. 1151/2012 o 
geografskih označbah za kmetijske proizvode;

Postopek registracije

10. se zavzema za obvezni postopek registracije, da se zagotovi večja varnost, zlasti v zvezi 
z izvajanjem pravic v primeru spora;

11. meni, da bi bilo treba registracijo opraviti v dveh stopnjah: lokalni nadzor, ki bi ga 
opravljale nacionalne ali regionalne uprave za zagotovitev spoštovanja posebnih 
značilnosti, in enotni sistem registracije na evropski ravni za zagotovitev skladnosti s 
skupnimi merili v vsej EU;

12. predlaga, naj ta sistem na ravni Unije upravlja Urad za usklajevanje na notranjem trgu;

13. poudarja, da bi ta sistem moral omejiti strošek in administrativno breme za podjetja, 
hkrati pa bi moral potrošnikom zagotoviti zadostna jamstva; 

14. meni, da bi morali s tako ureditvijo pobudo za ustvarjanje geografskih označb prepustiti 
zadevnim podjetjem in jim predvsem omogočiti, da opredeli seznam zahtev, ki jih 
morajo izpolnjevati geografske označbe;

15. podpira prožen pristop v zvezi z merili, vključenimi v seznam zahtev, da se omogoči in 
spodbudi razvoj proizvodnih postopkov in prihodnjih inovacij;

16. meni, da bi bilo treba v seznam zahtev vključiti vsaj naslednja merila: uporabljene 
surovine, opis proizvodnega postopka, dokaz o povezavi z območjem in elementi 
družbene odgovornosti podjetij;

17. predlaga, naj bodo proizvajalci, njihova združenja in poslovne organizacije glavni 
akterji, pooblaščeni, da zahtevajo registracijo geografske označbe nekmetijskih 
proizvodov; 

18. poudarja, da bi bilo od proizvajalcev mogoče zahtevati pristojbino za pridobitev 
geografske označbe, pod pogojem, da gre za enkratno pristojbino, ki je pravična glede 
na nastale stroške in se enotno uporablja v vsej Uniji;

Soobstoj s prejšnjimi pravicami

19. ponovno zatrjuje, da je treba zagotoviti soobstoj geografskih označb s prejšnjimi 
pravicami;

20. opozarja, da bo treba za preprečitev navzkrižja jasno določiti razmerje med blagovnimi 
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znamkami in geografskimi označbami;

21. predlaga, naj se državam članicam, v katerih zaščita že obstaja, zagotovi ustrezno 
obdobje za prenos;

o

o     o

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Poreklo lahko določa kakovost, sloves ali druge značilnosti proizvoda. Geografske označbe so 
imena krajev (ali v nekaterih državah tudi besede, povezane z nekim krajem), ki se 
uporabljajo za prepoznavanje proizvodov, ki so iz teh krajev in imajo te značilnosti.

Evropska unija je bogata s proizvodi, ki so izdelani na podlagi znanja in tradicionalnih metod 
proizvodnje: noži iz Laguiole, bohemski kristal, škotski tartan, kararski marmor ali tapiserije 
iz Aubussona. Ti proizvodi so sestavni del kulturne, družbene in gospodarske dediščine 
nekega kraja ter pričajo o obsegu evropskega znanja in kulturne dediščine. Predstavljajo 
zgodovino, strokovno znanje in talent. 

Ker so plod tega znanja, ker so kakovostni in posledično iskani ter ker so značilni za neki kraj 
in kulturo, so ti proizvodi lahko predmet zlorabe. Ta zloraba povzroči dvojno škodo.
Najprej škodo za potrošnike, ki verjamejo, da so kupili proizvode, ki so izdelani na podlagi 
lokalnega znanja in so kakovostni, vendar na koncu dobijo proizvode, ki se izdelujejo povsod 
drugod kot tam, kjer naj bi se izdelovali, pri čemer se pogosto ne spoštujejo tradicije, ki so 
prispevale k njihovemu slovesu.
Škoda pa nastane tudi za podjetja, ki jim konkurirajo proizvodi, ki si prilaščajo njihov sloves 
in se prodajajo po nižjih cenah. Poleg tega je lahko stranski učinek v nekaterih primerih tudi 
negativen vpliv na podobo in sloves avtentičnih proizvodov.

Pri kmetijskih proizvodih te težave ni več, saj so na evropski ravni zaščiteni od leta 1992. 
Toda na evropski ravni ni predpisov za zaščito imena teh industrijskih ali obrtnih proizvodov. 
Zato je do zdaj 15 držav članic uvedlo mehanizme za zaščito geografskih označb za 
nekmetijske proizvode. Ta zaščita pa ni enotna, saj so geografske označbe včasih zaščitene 
zaradi goljufije, včasih pa zaradi pravice blagovnih znamk ali posebnih ureditev za geografske 
označbe. Izkazalo se je tudi, da ta zaščita ni enakovredna: opazne so velike razlike med 
državami članicami, ki geografskim označbam zagotavljajo posebno sektorsko ali 
medsektorsko zaščito, ter razlike na področju stroškov in ravni zaščite, ki jo zagotavljajo te 
posebne zaščite.


