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KIITOKSET
Tämän tutkimuksen tekemisessä auttoivat seuraavat EUIPOn henkilöstön jäsenet, jotka osallistuivat
aktiivisesti ensimmäiseen vaiheeseen tietojen keräämiseksi EU:n jäsenvaltioiden kansallisilta viranomaisilta ja
olivat niihin yhteydessä tutkimuksen aikana: Massimo Antonelli (kansallinen asiantuntija teollis- ja
tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisessa seurantakeskuksessa, hankepäällikkö), Justyna AntolakSzymanska, Ninoslav Babić, Raffaella Bassi, Juan Bautista Alpañes, Stephane Beslier, Solveiga Bieza, Irena
Dotcheva, Francisco Garcia Valero, Justyna Gbyl, Sandra Ibañez, Elena Ionascu, Holger Kunz, Lina
Lapinskaite, Stanislava Mikulova, Luis Mora Bajo, Mira Rajh, Ines Ribeiro Da Cunha, Gerrit Schutte, Aliki
Spandagou, Krisztina Tilinger, Adriana Van Rooden ja Martin Vuijst. Erityiskiitokset heidän koko tutkimuksen
ajan tarjoamastaan tuesta ja neuvonnasta kuuluvat seuraaville EUIPOn ja teollis- ja tekijänoikeuksien
loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen teollis- ja tekijänoikeuksien asiantuntijoille: Óscar Mondejar,
EUIPO-ICLAD:n oikeudellisen yksikön jaostopäällikkö, Nathan Wajsman, teollis- ja tekijänoikeuksien
loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen pääekonomisti, ja Vincent O’Reilly, teollis- ja
tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen oikeudellisten ja kansainvälisten asioiden
työryhmän johtaja.
Tämän tutkimuksen laati Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston tilauksesta KPMG Advisory,
Rooma.
Tutkimuksen suorittamiseen antoivat merkittävän panoksensa Michele Elio De Tullio, Astrid Wiedersich Avena
ja Arianna Di Sanno (De Tullio & Partners). Lisäksi hyödyllisiä tietoja antoivat Benedetto Francesco Ballatore,
Vincenzo Carrozzino, Bartolomeo Filadelfia ja Domenico Vona (Italian maatalous-, elintarvike- ja
metsätalousministeriö); UNICRI; Iakovina Bakoulopoulou (Kreikan maaseudun kehittämisestä ja
elintarvikkeista vastaava ministeriö); David Alexandre (vanhempi lakimies, Arendt & Medernach); Eleni Kokkini
(asianajaja, Helen Papaconstantinou & Partners); Paulo Monteverde (osakas, Baptista, Monteverde &
Associados); Ana Soeiro (QUALIFICA/oriGIn Portugal -yhdistyksen pääjohtaja); Alberto Ribeiro de Almeida
(tohtori, Universidade Lusíada do Porton professori, IVDP:n oikeudellisen osaston päällikkö); Elena Bertolotto
(lakimies, ALTIUS); Olivier Vrins (osakas, ALTIUS); Roxana Sârghi (vanhempi asianajajan avustaja
tavaramerkkiasioissa, Petošević); Karel Šindelka (osakas, Šindelka & Lachmannová); Peter Bolger (osakas,
teollis- ja tekijänoikeuksista, teknologiasta ja yksityisyydensuojasta vastaava päällikkö, LK Shields Solicitors);
Aideen Burke (lakimies, LK Shields Solicitors); ja Andrea Ringle (osakas, Brl Boege Rohde Luebbehuesen).
Lopuksi tekijät haluavat vielä erityisesti kiittää Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen
pääosaston yksikön B3 ”Maantieteelliset merkinnät” virkamiehiä, jotka tukivat tutkimuksen suorittamista ja
osallistuivat jatkuvaan seurantaan.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Tämä raportti perustuu maatalouselintarvikkeiden laatuun liittyvissä politiikanaloissa toimivaltaisten EU:n
jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten toimittamiin tietoihin sekä avoimista lähteistä saatuihin täydentäviin
tietoihin. Annettuja tietoja ei ole tarkoitettu millään muotoa kansallisten valvontajärjestelmien tarkastukseksi eikä
niiden toiminnan tehokkuuden arvioinniksi.
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TIIVISTELMÄ

Tämä raportti on laadittu maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojelusta ja valvonnasta
tehdyn tutkimuksen tuloksena. Tutkimusta varten EU:n komission maatalouden ja maaseudun
kehittämisen pääosasto (DG AGRI) pyysi mukaan yhteistyöhön EUIPOn teollis- ja tekijänoikeuksien
loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen. Tutkimuksen päätavoitteena on tarjota parempi käsitys
maantieteellisten merkintöjen valvonta- ja suojelujärjestelmien tilanteesta EU:n 28 jäsenvaltiossa
kartoittamalla kaikki toimivaltaiset viranomaiset ja käytössä olevat menettelyt, mukaan lukien
rikkomistapausten torjumiseen tarkoitetut täytäntöönpanon valvontatoimet.
Tässä raportissa esitetään yleiskatsaus ja -kuvaus kustakin elintarvikkeita, maataloustuotteita, viinejä,
tislattuja alkoholijuomia ja maustettuja viinejä varten luodusta kansallisesta valvontajärjestelmästä. Lisäksi
mukaan on liitetty opas, jossa on kattava luettelo kaikista toimivaltaisista kansallisista viranomaisista ja
valvontaelimistä asiaankuuluvine yhteystietoineen sekä maantieteellisten merkintöjen käyttäjille
tarkoitettuja hyödyllisiä tietoja, jotka auttavat heitä suojautumaan paremmin rikkomuksilta.
Tutkimus perustuu aineisto- ja kenttätutkimukseen, joka suoritettiin yhdenmukaisen tietokokonaisuuden
keräämiseksi. Tutkimustoiminta alkoi siten, että EU:n 28 jäsenvaltiolle valmisteltiin ja toimitettiin yhteinen
”tiedonkeruujärjestelmä”, jonka tavoitteena oli mahdollistaa jäsenneltyjen tietojen keruu maantieteellisten
merkintöjen valvonta- ja suojelujärjestelmien toiminnasta Euroopan unionissa.
Laajan tutkimusvaiheen jälkeen kaikki saadut tiedot koottiin yhteen, arvioitiin ja jäsenneltiin tähän raporttiin.
Näin ollen saavutetun kattavuuden lisäksi myös raportoitujen tietojen rakenne ja yksityiskohtaisuus
riippuvat vahvasti kunkin jäsenvaltion panoksesta. Tarkemmin eriteltynä 28 jäsenvaltiosta 23 toimitti tietoja
tätä tutkimusta varten. Tämän vuoksi kyseiset jäljelle jäävät viisi jäsenvaltiota eivät sisälly tähän raporttiin.
Vaikka tutkimuksessa käytettiin yhdenmukaistettua raportointirakennetta, joka perustui kaikkiin
jäsenvaltioihin sovellettuun yhtenäiseen tutkimusjärjestelmään, toimitetut tiedot poikkeavat toisistaan
niiden yksityiskohtaisuuden ja laajuuden osalta, minkä lisäksi tiedot eivät aina kattaneet tasaisesti kaikkia
kohdealoja. Tämä kuvastaa suurta monimuotoisuutta lähestymistavoissa, joita jäsenvaltiot ovat
noudattaneet valvonnan toteuttamiseksi, siitä huolimatta, että valvonta on suoritettu EU:n yhteisen
oikeudellisen kehyksen puitteissa. Tähän vaikuttaa tietysti se, että maatalouselintarvikkeiden
maantieteellisillä merkinnöillä on erilainen taloudellinen merkitys kunkin jäsenvaltion kansantaloudelle
(sekä korkealaatuisten tuotteiden paikallisen tuotannon että niiden yleisen kulutuksen osalta). Selviä
esimerkkejä tästä ovat muun muassa seuraavat asiat:


Valvontamenettelyjä ei ole aina nimenomaan suunniteltu maantieteellisten merkintöjen
varmentamiseksi (ne on useammin yhdistetty yleiseen elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta
koskevien kansallisten valvontatoimien järjestelmään), eikä näitä menettelyjä varten ole aina
osoitettu asianmukaisia resursseja.



Maantieteellisten merkintöjen täytäntöönpanon valvontamekanismiin sisältyy joissakin tapauksissa
vain oma-aloitteisesti suoritettavia kansallisia toimenpiteitä.



Merkintöjä laittomasti käyttäville toimijoille määrättävien hallinnollisten seuraamusten järjestelmät
ovat yksityiskohtaisuudessaan moninaisia, mitä tulee rikkomusten tyyppeihin, varotoimenpiteisiin ja
oikeussuojakeinoihin.
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Erilaiset rikosten tyypit liittyvät joissakin tapauksissa
alkuperämerkintöjä koskevien sääntöjen rikkomiseen.

vain

erityisesti

elintarvikkeiden

Vaikka tavoitteena ei ole arvioida erilaisten käytössä olevien kansallisten järjestelmien tehokkuutta ja
vaikuttavuutta, tutkimuksesta ja erilaisista kansallisista lähestymistavoista saadun kuvan perusteella
voidaan esittää joitakin yleisiä pohdintoja.
VALVONTATOIMIEN DELEGOINTI
Kaikissa jäsenvaltioissa on käytössä järjestelmä maantieteellisten merkintöjen virallisten valvontatoimien
varmistamiseksi.
Kuten kerätyistä tiedoista kävi ilmi, ennen maantieteellisillä merkinnöillä varustettujen tuotteiden
markkinoille saattamista suoritettavat viralliset valvontatoimet delegoidaan usein yksityisille tai julkisille
valvontaelimille – tästä mahdollisuudesta on säädetty EU:n asetuksissa. Jäsenvaltioita, joissa
keskusviranomaiset delegoivat kaikki tai ainakin osan valvontatoimista valvontaelimille ovat erityisesti
seuraavat: Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kroatia, Luxemburg, Portugali, Puola, Ranska,
Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta.
VALVONTAELINTEN AKKREDITOINTI
EU:n tason sääntöjä delegoitujen valvontaelinten akkreditoinnista noudatetaan yleisesti ottaen muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta. Kansalliset akkreditointielimet noudattavat EU:n asetusten mukaisesti
ISO/IEC 17065:2012 -standardia (”Vaatimustenmukaisuuden arviointi – Vaatimukset tuotteita, prosesseja
ja palveluita sertifioiville elimille”). On pantava merkille, että tällä standardilla korvattiin EN 45011 standardi, jonka noudattamista edellytettiin alun perin maataloustuotteista ja elintarvikkeista annetussa
asetuksessa (EU) N:o 1151/2012 1 ja tislatuista alkoholijuomista annetussa asetuksessa (EU) N:o
110/2008 2 , vuodesta 2012 alkaen. Uuden ISO/IEC-standardin 17065:2012 noudattamista edellytetään
asetuksessa (EU) N:o 251/2014 valvontaelinten akkreditoimiseksi maustettuja viinituotteita varten3.

YLEINEN HALLINNOLLINEN ORGANISOINTI
Yleisen hallinnollisen organisoinnin osalta jäsenvaltioissa on tunnistettavissa yksi keskushallinto, joka
sijaitsee tavallisesti ministeritasolla ja joka vastaa valvontajärjestelmän yleisestä koordinoinnista ja
valvonnasta. Joissakin jäsenvaltioissa eri hallinnonaloilla on tuotantoalakohtainen rooli; näin on esimerkiksi
Bulgariassa, jossa laatupolitiikasta vastaavat yhdessä maatalousministeriö (elintarvikkeet ja viinit) ja
talousministeriö (viinit ja tislatut alkoholijuomat). Joissakin jäsenvaltioissa eri ministeriöt vastaavat
tuotannon valvonnasta ja markkinoiden valvonnasta (esimerkiksi Ranskassa ja Espanjassa).
Kansalliset hallintorakenteet vaikuttavat merkittävästi toimivallan jakautumiseen.

1

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja
elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).
2
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholijuomien
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta (EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16).
3
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 251/2014, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, maustettujen
viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta sekä neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1601/91 kumoamisesta (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 14).
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Federatiivisissa/alueellisissa maissa, kuten Itävallassa, Saksassa, Belgiassa ja Espanjassa,
maantieteellisiin merkintöihin liittyvää laatupolitiikkaa ja virallisia valvontatoimia koskevat roolit ja
vastuualueet jakautuvat eri tavoin kansallisella ja paikallisella tasolla.
Itävallassa keskusviranomaiset ovat vastuussa toimivaltaisten viranomaisten vastuualueet määrittelevän
lainsäädännön laatimisesta ja järjestelmän yleisestä koordinoinnista, kun taas alueellisella tasolla
osavaltioiden kuvernöörit panevat täytäntöön liittovaltion elintarvikepolitiikan noudattamalla toimivaltaisten
viranomaisten antamia ohjeita.
Myös Saksassa järjestelmä on pitkälle hajautettu, sillä EU:n säännöksissä edellytettyjen valvontatoimien
täytäntöönpanoa koskeva toimivalta kuuluu osavaltioille (Länder).
Vastaavasti Espanjassa valtuudet on siirretty 17 alueelliselle itsehallintoalueelle ja kahdelle
itsehallinnolliselle kaupungille (Ceuta ja Melilla). Seurauksena tästä Espanjassa on 20
”keskusviranomaista” eli yksi jokaisella 19 itsehallintoalueella ja yksi kansallisella tasolla
itsehallintoalueiden rajat ylittäviä maantieteellisiä merkintöjä eli useamman kuin yhden itsehallintoalueen /
itsehallinnollisen kaupungin kattavia maantieteellisiä merkintöjä varten.
Tilanne on samanlainen Belgiassa, jossa tuotannon valvontatoimet on hajautettu kolmelle ”alueelle” ja
jossa valtio koordinoi markkinoiden valvontaa talousministeriön välityksellä.

TULLI
Virallisia valvontatoimia varten nimetyt toimivaltaiset viranomaiset ja delegoidut valvontaelimet vastaavat
lähes yksinomaan maantieteellisiä merkintöjä koskevista virallisista valvontatoimista. Tulliviranomaisten
rooliin liittyen on pantava merkille, että Italiaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia lukuun ottamatta
tulliviranomaisille ei ole osoitettu erityisiä tehtäviä niille teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta annetun
asetuksen (EU) N:o 608/2013 nojalla kuuluvan toimivallan ja oikeudellisten velvoitteiden lisäksi 4 .
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tulliviranomaiset ovat yksi tislattujen alkoholijuomien, viinien ja
maustettujen viinien tuotannon ja markkinoiden valvontaa varten nimetyistä toimivaltaisista viranomaisista,
kun taas Italiassa ja Irlannissa tulliviranomaiset kuuluvat tislattujen alkoholijuomien maantieteellisiä
merkintöjä valvoviin toimivaltaisiin viranomaisiin. Italian tapaus ovat merkillepantava, sillä Italiassa
tulliviranomaiset varmistavat ainutlaatuisessa varmennuskierrossa, että veroja ja teollis- ja tekijänoikeuksia
koskevia säännöksiä noudatetaan tislattuja alkoholijuomia koskevilla aloilla. Tämän Italia toteuttaa
käyttämällä optimoidulla tavalla laboratorioitaan, jotka ovat pitkälle erikoistuneita alkoholipitoisiin aineisiin.
RESURSSIT
Tutkimuksen aikana törmättiin haasteisiin usean jäsenvaltion osalta etsittäessä tarkempia tietoja
toimivaltaisten viranomaisten ja valvontaelinten suorittamista todellisista valvontamenettelyistä.
Elintarvikeketjun valvontamenettelyjä koskevien koostettujen tietojen osalta useissa jäsenvaltioissa ei ollut
saatavilla tarkempia tietoja maantieteellisten merkintöjen valvontatoimiin osallistuvista laboratorioista ja
valvontatoimien resursseista.
Tutkimus osoittaa selvästi sen, että monet jäsenvaltiot hyödyntävät menettelyjä, resursseja ja välineitä,
jotka on otettu käyttöön elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta koskevien virallisten valvontatoimien
panemiseksi täytäntöön asetuksen (EY) N:o 882/20045 mukaisesti, suorittaakseen samalla maantieteellisiä
4

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 608/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, teollis- ja tekijänoikeuksien
tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 15).
5
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja
elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta
virallisesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s.1). On pantava merkille, että tämä asetus korvattiin tämän tutkimuksen aikana
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merkintöjä koskevat valvontavelvollisuutensa. Jos tämä organisatorinen malli osoittautuu käytettävissä
olevien resurssien osalta toimivaksi joissakin jäsenvaltioissa, sitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Kuten
edellä on todettu, tämä lähestymistapa ei kuitenkaan mahdollistanut maantieteellisiin merkintöihin liittyvien
tietojen keruuta joidenkin tutkimusaiheiden, kuten osoitettujen resurssien ja henkilöstön koulutuksen, eikä
sovellettujen riskianalyysiperusteiden ja suunnittelumenetelmien osalta.
Lisäksi maantieteellisiä merkintöjä koskevissa EU:n asetuksissa säädettyä velvollisuutta ilmoittaa erikseen
Euroopan komissiolle maantieteellisiä merkintöjä koskevista virallisista valvontasuunnitelmista ja niihin
liittyvistä tuloksista monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman erillisissä osioissa ja asetuksen (EY)
N:o 882/2004 nojalla annettavissa asiaankuuluvissa elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta koskevissa
vuotuisissa raporteissa ei aina noudateta täysimääräisesti.
KANSALLISET TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONTATOIMET
Hallinnolliset seuraamukset
Kansallisten täytäntöönpanon valvontatoimien osalta on merkillepantavaa, että jäsenvaltiot noudattavat
yleistä velvollisuutta, jonka mukaan niillä on oltava sakkojen ja markkinointi- tai jalostuskieltojen muodossa
olevien hallinnollisten seuraamusten järjestelmä sellaisia maantieteellisten merkintöjen käyttäjiä varten,
jotka eivät noudata tuotteiden teknisiä eritelmiä (mukaan lukien varotoimenpiteet). Hallinnollisten
seuraamusten kategorisointi ja luokittelu ovat hyvin monimuotoisia eri kansallisissa järjestelmissä, ja ne
vaihtelevat hyvin yksityiskohtaisista järjestelmistä (mm. Italia, Puola ja Espanjan paikallislainsäädäntö)
yleisluontoisempiin järjestelmiin.
Oma-aloitteinen suojelu
Vaikka oma-aloitteinen suojelu ei vastaa mitään oikeudellista määritelmää, sillä viitataan maantieteellisiä
merkintöjä koskevissa EU:n asetuksissa jäsenvaltioille säädettyyn yleiseen velvollisuuteen ryhtyä
asianmukaisiin hallinnollisiin ja oikeudellisiin toimenpiteisiin niiden kansallisilla markkinoilla valmistettujen
tai markkinoitujen suojattujen nimitysten laittoman käytön torjumiseksi tai lopettamiseksi. Näiden
toimenpiteiden tavoitteena on varmistaa rekisteröityjen nimitysten parempi suojelu koko Euroopan
unionissa (kansallisten käyttäjien rekisteröimien nimitysten osalta suunniteltujen virallisten valvontatoimien
lisäksi) toimilla, joihin ryhdytään ilman etukäteen esitettävää vaadetta tai vaatimusta, ja erityisesti suojella
jäsenvaltion markkinoilla toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevia käyttäjiä.
Maantieteellisten merkintöjen oma-aloitteisen suojelun osalta merkittäviä tietoja oli saatavilla vain harvalta
Euroopan unionin lainkäyttöalueelta (Italiasta, Ranskasta, Saksasta, Espanjasta, Latviasta, Kroatiasta,
Puolasta, Romaniasta ja Unkarista).
Se, miten jäsenvaltiot panevat täytäntöön oma-aloitteiset suojelutoimet, jää niiden omalle vastuulle.
Konkreettisten toimenpiteiden puute voi kuitenkin haitata maantieteellisiä merkintöjä koskevien oikeuksien
tehokasta täytäntöönpanoa.
Hallinnollisten ja rikosoikeudellisten seuraamusten järjestelmän täytäntöönpanoa lukuun ottamatta suurin
osa jäsenvaltioista vaikutti olevan haluton antamaan tietoja maantieteellisten merkintöjen täytäntöönpanon
valvontaa koskevista lisätoimista tai -säännöksistä. Joitakin hyviä esimerkkejä on kuitenkin tietyistä maista,
joissa on eniten maantieteellisiä merkintöjä, kuten Italiasta, jonka lainsäädännössä on nimetty erityinen elin
vastaamaan oma-aloitteisesta suojelusta, ja joihinkin tuloksellisiin toimiin on ryhdytty pysyvältä pohjalta,

virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja
hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi 15 päivänä maaliskuuta
2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 2017/625 (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1).
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kuten merkittävien sähköisen kaupankäynnin alustojen tarjoajien
kaupankäyntiä ja erityistä yhteistyötä koskevien sopimusten valvontaan.

kanssa

tehtävien

sähköistä

Rikoslainsäädäntö
Myös rikosoikeudellinen suojelujärjestelmä on pirstoutunut, vaikkakin pienemmässä mittakaavassa.
Suurimmassa osassa EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöä on säädetty erityisiä rikosoikeudellisia
seuraamuksia maantieteellisten merkintöjen rikkomisesta, kun taas Belgiassa, Kreikassa, Unkarissa,
Latviassa, Liettuassa ja Alankomaissa sovelletaan teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvia loukkauksia
varten yleisiä rikoksista määrättäviä rangaistuksia.

Yksityisoikeudelliset oikeussuojakeinot
Yksityisoikeudellisen täytäntöönpanon valvonnan osalta monissa jäsenvaltioissa on lisäksi useita erilaisia
oikeudellisia välineitä, kuten tavaramerkkilaki ja epäreilua kilpailua ja kuluttajansuojaa koskevat lait, jotka
tarjoavat käyttäjille ja kuluttajille tehokkaita oikeussuojakeinoja.

YHTEISTYÖ
Osana täytäntöönpanon valvontajärjestelmiä etsittiin myös tietoja jäsenvaltioiden välisistä yhteistyötoimista
sen varmistamiseksi, että rikkomustapauksissa ryhdytään tehokkaisiin toimiin EU:n tasolla. On
kiinnostavaa, että lähes kaikki arvioidut jäsenvaltiot mainitsivat Euroopan komission EU:n
elintarvikepetosten vastaisen verkoston (EU Food Fraud Network) ja elintarvikkeita ja rehuja koskevan
nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) foorumeiksi, joilla voidaan vaihtaa tietoja ja antaa varoituksia
maantieteellisiin merkintöihin liittyvissä tapauksissa. Tässä yhteydessä maantieteellisiä merkintöjä
koskeviin tapauksiin liittyvänä yhteistyövälineenä nostettiin esille myös hallinnollisen avun ja yhteistyön
järjestelmä, joka on tietotekninen järjestelmä hallinnollisen avun käsittelemiseksi (Espanja, Liettua, Italia,
Ranska, Tšekin tasavalta, Bulgaria ja Itävalta).
Edellä mainitun mukaisesti kansallisia järjestelmiä käsittelevän raportin liitteenä on viranomaisille ja
taloudellisille toimijoille tarkoitettu opas, joka sisältää yhteystiedot ja käytännön tietoa
oikeussuojakeinoista. Lisäksi raporttiin kuuluu toinen liite, johon on koottu tutkimuksen aikana tunnistettuja
hyviä käytäntöjä. Se on tarkoitettu täydentäväksi tietolähteeksi ja virikkeeksi jäsenvaltioiden viranomaisille
ja valvontaelimille, jotta ne voisivat hienosäätää menettelyjään ja mahdollisesti parantaa suorituskykyään.
Liitteen valmistelutyö on vielä tekeillä tätä raporttia julkaistaessa. Se laaditaan Euroopan komission
maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston ja julkisen ja yksityisen sektorin kansallisten
asiantuntijoiden välisenä yhteistyönä. Liite on tarkoitus julkaista tämän vuoden loppuun mennessä.
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