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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en möjlig utvidgning av Europeiska unionens skydd av geografiska beteckningar till 
andra produkter än jordbruksprodukter
(2015/2053(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om handelsrelaterade 
aspekter av immaterialrätter (Trips),

– med beaktande av kommissionens grönbok Tillvarata Europas traditionella kunnande 
på bästa sätt: en möjlig utvidgning av Europeiska unionens skydd av geografiska 
ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter (COM(2014)0469),

– med beaktande av förordning (EU) nr 1151/2012 avseende jordbruksprodukter och 
livsmedel (”kvalitetsförordningen”)1,

– med beaktande av förordning (EU) nr 1308/2013 avseende vinprodukter (”förordningen 
om en samlad marknadsordning”)2, 

– med beaktande av förordning (EG) nr 110/2008 avseende spritdrycker3, 

– med beaktande av förordning (EU) nr 251/2014 avseende aromatiserade vinprodukter4, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 12 februari 2015,

– med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
18 februari 2015,

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för internationell 
handel och utskottet för kultur och utbildning (A8–0000/2015), och av följande skäl:

A. Geografiska beteckningar utgör för WHO beteckningar som gör det möjligt att 
identifiera en produkt som har sitt ursprung i ett område i ett medlemsland, eller en 
region eller plats inom detta område, i de fall då en produkts kvalitet, anseende eller 
andra särskilda egenskaper huvudsakligen kan tillskrivas dess geografiska ursprung.

B. De traditionella europeiska kvalitetsprodukterna utgör ett kulturellt arv inom unionen 
och en väsentlig del av det ekonomiska och sociala livet i många av Europas regioner, 

1 EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.
2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.
3 EUT L 39, 13.2.2008, s. 16.
4 EUT L 84, 20.3.2014, s. 14.



PE554.895v02-00 4/7 PR\1058515SV.doc

SV

eftersom de, särskilt på landsbygden, stärker verksamheter som har direkt anknytning 
till lokala förhållanden.

C. Regionerna i Europa har en stor rikedom av icke-jordbruksprodukter som grundar sig på 
traditionellt kunnande på mycket hög nivå. 

D. En produkts kvalitet och anseende kan liksom andra egenskaper avgöras av dess 
ursprung.

E. De traditionella europeiska produkterna kan missbrukas, eftersom de håller hög kvalitet 
och är eftertraktade.

F. Ett lämpligt skydd på europeisk nivå av geografiska beteckningar för 
icke-jordbruksprodukter skulle kunna göra det möjligt att bekämpa förfalskningar och 
undvika illojal konkurrens och vilseledning av konsumenterna.

G. Konsumenterna visar ett ständigt ökande intresse inte bara för livsmedelssäkerhet utan 
även för livsmedelsprodukters ursprung och produktionsmetoder. 

H. De befintliga nationella lagstiftningar som skyddar icke-jordbruksprodukter ger olika 
skyddsnivåer i medlemsstaterna. Detta utgör en svårighet för ett effektivt skydd på 
EU:s territorium.

I. En harmoniserad EU-lagstiftning på detta område kan bara vara till fördel för unionen i 
internationella handelsförhandlingar.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att hålla ett offentligt samråd om 
en möjlig utvidgning av Europeiska unionens skydd av geografiska beteckningar till 
andra produkter än jordbruksprodukter. 

2. Europaparlamentet stöder införandet på europeisk nivå av ett stödinstrument som 
särskilt ägnas åt icke-jordbruksprodukter och gör det möjligt att tillvarata den lokala 
industri- och hantverksproduktionen och stärka konsumenternas förtroende.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast lägga fram ett förslag till ett 
sådant instrument efter att ha gjort en konsekvensbedömning.

Tillämpningsområde

4. Europaparlamentet bekräftar att kopplingen till området är absolut nödvändig för att 
man ska kunna identifiera kunnandet och bestämma en produkts kvalitet.

5. Europaparlamentet understryker att denna koppling bör kunna ha olika former: Om det 
är möjligt att göra skillnad mellan dels produktion i området med råvaror från det 
skyddade området, dels endast produktion i området, bör denna skillnad göras.

6. Europaparlamentet stöder en omfattande definition som skulle göra det möjligt att 
känna igen kopplingen mellan produkten och det geografiska område som omfattas av 
den geografiska beteckningen, samtidigt som man öppnar skyddet för icke-geografiska 
namn, som dock tydligt hänvisar till det avsedda området. 
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7. I detta avseende stöder Europaparlamentet att man i skyddssystemet tar med icke-
skriftliga tecken och symboler som entydigt hänger samman med en region.

8. Europaparlamentet understryker att märkningar, igenkänningstecken, varumärken och 
logotyper för de geografiska beteckningarna för icke-jordbuksprodukter bör vara enkla, 
lättigenkännliga och skrivna på det språk som används där produkten har sitt ursprung.

9. Vidare bör vissa beteckningar inte omfattas av skyddet av geografiska beteckningar, 
t.ex. generiska termer eller homonyma geografiska beteckningar. I detta sammanhang 
anser Europaparlamentet att undantagen i artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i förordning (EU) 
nr 1151/2012 om geografiska beteckningar för jordbruksprodukter skulle kunna tjäna 
som exempel.

Registreringsförfarande

10. Europaparlamentet förordar ett obligatoriskt registreringsförfarande i syfte att erbjuda 
ökad säkerhet, särskilt när det gäller att hävda rättigheterna vid tvister.

11. Europaparlamentet anser att denna registrering bör ske i två etapper: en lokal kontroll 
genom nationella eller regionala förvaltningar för att garantera att särdragen respekteras, 
och ett enda registreringssystem på europeisk nivå för att säkra efterlevnaden av de 
kriterier som är gemensamma inom unionen.

12. Europaparlamentet föreslår att detta system på unionsnivå bör skötas av kontoret för 
harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster).

13. Europaparlamentet understryker att detta system bör begränsa kostnaden och den 
administrativa bördan för företagen, men samtidigt erbjuda tillräckliga garantier för 
konsumenterna. 

14. Europaparlamentet anser att det sådant system bör överlåta åt de berörda företagen att ta 
initiativ till att skapa geografiska beteckningar, särskilt när det gäller att fastställa vilka 
specifikationer de geografiska beteckningarna måste uppfylla.

15. Europaparlamentet stöder ett smidigt tillvägagångssätt i fråga om kriterierna i 
specifikationerna, så att man kan möjliggöra och gynna utvecklingen av 
produktionsprocesser och framtida innovationer.

16. Europaparlamentet anser att åtminstone följande kriterier bör ingå bland 
specifikationerna: använda råvaror, beskrivning av produktionsprocessen, styrkt 
koppling till området, uppgift om företagens sociala ansvar.

17. Europaparlamentet föreslår att producenterna och deras sammanslutningar och 
branschorganisationerna ska bli de viktigaste aktörerna med tillstånd att begära 
registrering av en geografisk beteckning för en icke-jordbruksprodukt. 

18. Europaparlamentet understryker att man skulle kunna kräva en avgift från 
producenterna för att en geografisk beteckning ska utfärdas, under förutsättning att det 
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rör sig om en engångsavgift, att den är rättvis i förhållande till kostnaderna och att den 
tillämpas enhetligt inom unionen.

Samexistens med tidigare rättigheter

19. Europaparlamentet upprepar att man måste se till att de geografiska beteckningarna kan 
existera parallellt med tidigare förvärvade rättigheter.

20. Europaparlamentet understryker att kopplingen mellan varumärken och geografiska 
beteckningar måste fastställas tydligt för att undvika konflikter.

21. Europaparlamentet föreslår att de medlemsstater som redan har ett skydd beviljas 
lämplig tid för införlivande.

o

o     o

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

En produkts kvalitet och anseende kan liksom andra egenskaper avgöras av dess ursprung. De 
geografiska beteckningarna är platsnamn (eller, i vissa länder, ord som förknippas med en 
plats) som används för att identifiera de produkter som kommer från dessa platser och som 
uppvisar vissa egenskaper.

I EU finns det många sådana produkter som bygger på traditionella kunskaper och 
produktionsmetoder: Laguioleknivar, böhmisk kristall, skotskrutigt tyg, Carraramarmor eller 
Aubussontapeter. Dessa produkter är en del av det kulturella, sociala och ekonomiska arvet på 
en viss plats, och de vittnar om ett utbrett kunnande och ett omfattande kulturarv i Europa. De 
representerar en historia, kunskaper och färdigheter. 

Men eftersom produkterna är resultatet av ett specifikt kunnande, är kvalitetsprodukter och 
efterfrågade som sådana, samt typiska för en plats och en kultur, kan de också missbrukas. Ett 
sådant missbruk är skadligt på två sätt.

För det första får det negativa följder för konsumenterna, som tror att de köper produkter som 
står för lokalt kunnande och kvalitet men som visar sig vara tillverkade någon helt annanstans, 
ofta utan respekt för de traditioner som har bidragit till att göra dem allmänt kända.

För det andra får det negativa följder för företagen, som utsätts för konkurrens från produkter 
som åker snålskjuts på deras renommé och som säljs till lägre priser. En bieffekt av detta är i 
vissa fall att bilden av den äkta produkten och dess anseende skadas.

Frågan är inte längre aktuell när det gäller jordbruksprodukter, som skyddats på europeisk 
nivå sedan 1992. Å andra sidan saknas på europeisk nivå regler som skyddar benämningarna 
på dessa industri- och hantverksprodukter. Mot denna bakgrund har hittills 15 medlemsstater 
inrättat mekanismer för skydd av geografiska beteckningar för icke-jordbruksprodukter. Men 
detta skydd visar sig vara splittrat. De geografiska beteckningarna skyddas än via förbud mot 
vilseledning, än genom varumärkesrätten och än genom bestämmelser som är specifika för 
geografiska beteckningar. Dessutom visar sig detta skydd vara ojämnt: Det förekommer en 
stor variation mellan de medlemsstater som ger de geografiska beteckningarna ett särskilt 
skydd, antingen sektorsspecifikt eller områdesövergripande, men även när det gäller det 
tillämpningsområde, den kostnad och den skyddsnivå som de särskilda bestämmelserna 
föreskriver.


