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PRÁVNE UPOZORNENIE
Táto správa je založená na údajoch poskytnutých vnútroštátnymi orgánmi členských štátov EÚ, ktoré majú
právomoci v oblasti politík na podporu akostných výrobkov v agropotravinárstve, a na doplňujúcich informáciách
z otvorených zdrojov. Poskytnuté informácie nie sú v žiadnom prípade určené na audit vnútroštátnych systémov
kontroly, ani na hodnotenie účinnosti výkonnosti.
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ZHRNUTIE

Správa je výsledkom štúdie o ochrane a kontrole poľnohospodárskych zemepisných označení, v rámci
ktorej Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (GR AGRI)
požiadalo o spoluprácu úrad EUIPO a jeho Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv
duševného vlastníctva. Hlavným cieľom štúdie je získať lepšie poznatky o situácii systémov kontroly
a ochrany zemepisných označení v 28 členských štátoch EÚ prostredníctvom mapovania všetkých
príslušných orgánov a zavedených postupov vrátane vykonávacích opatrení proti porušovaniu práv.
Správa prináša všeobecný prehľad a popis každého vnútroštátneho systému kontroly potravín
a poľnohospodárskych výrobkov, vín, liehovín a aromatizovaných nápojov na báze vína. Okrem toho
obsahuje aj príručku so súhrnným zoznamom všetkých vnútroštátnych príslušných orgánov a inšpekčných
organizácií spolu s príslušnými kontaktnými údajmi, ako aj niekoľko užitočných informácií pre používateľov
zemepisného označenia, ktoré im pomôžu zlepšiť ochranu proti porušovaniu práv.
Štúdia sa uskutočnila na základe teoretického a terénneho výskumu s cieľom zhromaždiť konzistentný
súbor informácií. Výskumná činnosť sa začala prípravou a predložením spoločného „systému
zhromažďovania údajov“ 28 členským štátom EÚ, ktorého účelom bolo zhromaždiť štruktúrované
informácie o fungovaní systémov kontroly a ochrany zemepisných označení v rámci Európskej únie.
Po rozsiahlej výskumnej činnosti sa všetky získané údaje zhromaždili, vyhodnotili a usporiadali v rámci
tejto správy. Z toho vyplýva, že nielen celkové dosiahnuté pokrytie, ale aj štruktúra a úroveň podrobnosti
oznamovaných informácií významne závisia od rozsahu príspevku každého členského štátu. Podrobné
informácie pre tento prieskum poskytlo 23 z 28 členských štátov. Zvyšných 5 členských štátov sa preto do
správy nezahrnulo.
Napriek harmonizovanej štruktúre podávania správ založenej na jednotnom systéme výskumu
uplatňovanom vo všetkých členských štátoch sú poskytované informácie rozmanité v zmysle úrovne
podrobnosti a rozsahu a v niektorých prípadoch nerovnomerne pokrývajú rôzne oblasti záujmu.
Odzrkadľuje to vysokú rôznorodosť v prístupe uplatňovanom členskými štátmi pri implementácii kontrol,
hoci stále podliehajú spoločnému právnemu rámcu EÚ. Je samozrejmé, že tu zohráva úlohu aj rôznorodá
ekonomická hodnota agropotravinárskych zemepisných označení v každom národnom hospodárstve
(z hľadiska domácej výroby, ako aj všeobecnej spotreby vysokokvalitných výrobkov). Uvádzame niekoľko
jasných príkladov:


kontrolné postupy nie sú vždy špeciálne navrhnuté na overenie zemepisných označení (častejšie sú
zlúčené vo všeobecnom systéme vnútroštátnych kontrol bezpečnosti potravín a krmív) a nie sú im
vždy náležite pridelené prostriedky,



systém presadzovania právnych predpisov v oblasti zemepisných označení zahŕňa iba vnútroštátne
opatrenia prijímané ex officio v niektorých prípadoch,



systémy správnych sankcií proti neoprávneným používateľom sú rôznorodo podrobne popísané
v zmysle druhov porušenia a dostupnosti preventívnych a nápravných opatrení,



rôzne druhy trestných činov sa iba špecificky týkajú porušovania pravidiel označovania pôvodu
potravín v niektorých prípadoch.
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Hoci cieľom tejto práce nie je posúdiť efektívnosť a účinnosť rôznych zavedených vnútroštátnych
systémov, napriek tomu obraz vyplývajúci z tohto prieskumu a rôzne národné prístupy umožňujú niekoľko
všeobecných úvah.

DELEGOVANIE KONTROL
Všetky členské štáty majú zavedený systém na zabezpečenie úradných kontrol zemepisných označení.
Ako vyplynulo zo zhromaždených informácií, úradné kontroly pred uvedením výrobkov so zemepisným
označením na trh sa často delegujú na súkromné alebo verejné inšpekčné organizácie, čo je možnosť
stanovená predpismi EÚ. Ide najmä o tieto členské štáty, v ktorých ústredné orgány delegujú kontroly
alebo aspoň ich časť inšpekčným organizáciám: Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Dánsko, Francúzsko,
Luxembursko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené
kráľovstvo, Španielsko a Taliansko.
AKREDITÁCIA INŠPEKČNÝCH ORGANIZÁCIÍ
Až na niekoľké výnimky sa pravidlá akreditácie delegovaných inšpekčných organizácií stanovené na
úrovni EÚ všeobecne dodržiavajú. V súlade s nariadeniami EÚ národné akreditačné orgány uplatňujú
normu ISO/IEC 17065:2012 („Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu
výrobkov, procesov a služieb“). Je potrebné poznamenať, že od roku 2012 táto norma nahradila normu EN
45011, ktorú pôvodne vyžadovalo nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 v prípade poľnohospodárskych výrobkov
a potravín 1 a nariadenie (EÚ) č. 110/2008 v prípade liehovín 2 . Novú normu ISO/IEC 17065:2012
v skutočnosti vyžaduje nariadenie (EÚ) č. 251/2014 v prípade akreditácie inšpekčných organizácií pri
aromatizovaných nápojoch na báze vína3.
VŠEOBECNÁ SPRÁVNA ORGANIZÁCIA
Pokiaľ ide o všeobecnú organizáciu správy, je možné identifikovať jedno ústredie v členskom štáte, ktoré
je zvyčajne na ministerskej úrovni a je zodpovedné za celkovú koordináciu a dohľad nad kontrolným
systémom. V niektorých členských štátoch v rôznych odvetviach výrobkov zohrávajú úlohu rôzne úrady.
Jedným príkladom je Bulharsko, kde sú politiky na podporu akostných výrobkov rozdelené medzi
Ministerstvo poľnohospodárstva (pre potraviny a vína) a Ministerstvo hospodárstva (pre vína a liehoviny).
V niektorých ďalších členských štátoch rôzne ministerstvá dohliadajú na kontroly výroby a dohľadu nad
trhom (napríklad vo Francúzsku a v Španielsku).
Vnútroštátna štruktúra správy výrazne ovplyvňuje rozdelenie právomocí.
Pokiaľ ide o federálne alebo regionálne usporiadané krajiny, úlohy a zodpovednosti za politiky na podporu
akostných výrobkov a úradné kontroly zemepisných označení sú odlišne rozdelené na celoštátnej
a regionálnej úrovni v Rakúsku, Nemecku, Belgicku a Španielsku.

1

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske
výrobky a potraviny, Ú. v. EÚ L 343 14.12.2012, s. 1.
2
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní
a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89, Ú. v. EÚ L 39 13.2.2008, s. 16.
3
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave,
označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91,
Ú. v. EÚ L 84 20.3.2014, s. 14.
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V Rakúsku sú za vypracovanie návrhu právnych predpisov ustanovujúcich zodpovednosti príslušných
orgánov a za všeobecnú koordináciu systému zodpovedné ústredné orgány, zatiaľ čo na regionálnej
úrovni spolkovú potravinovú politiku podľa pokynov vydaných príslušnými orgánmi implementujú guvernéri
spolkových krajín.
Systém v Nemecku je tiež značne decentralizovaný a implementácia kontrol vyžadovaných ustanoveniami
EÚ je v právomoci spolkových krajín.
Podobne v Španielsku sa právomoci previedli na 17 regionálnych autonómnych oblastí a 2 autonómne
mestá Ceuta a Melilla. V dôsledku toho v Španielsku existuje 20 „ústredných“ orgánov, po jednom v rámci
každej z 19 autonómnych vlád a jeden na celoštátnej úrovni pre „nadautonómne“ zemepisné označenia, to
znamená zemepisné označenia týkajúce sa území viacerých autonómnych oblastí/miest.
Situácia je podobná v Belgicku, kde sú kontroly výroby decentralizované medzi tri „regióny“ so štátnym
koordinačným dohľadom nad trhom prostredníctvom Ministerstva hospodárstva.
COLNÉ ORGÁNY
Príslušné verejné orgány vykonávajúce úradné kontroly a delegované inšpekčné organizácie sú takmer
výhradne poverené úradnými kontrolami zemepisných označení. Treba poznamenať, že pokiaľ ide o úlohu
colných orgánov, s výnimkou Talianska, Spojeného kráľovstva a Írska nemajú pridelenú žiadnu osobitnú
úlohu nad rámec svojich právomocí a právnych záväzkov podľa nariadenia (EÚ) č. 608/2013
o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi na hraniciach. 4 Pokiaľ ide o Spojené
kráľovstvo, colné orgány sú jedným z poverených príslušných orgánov pre liehoviny, vína a aromatizované
vína tak na kontrolu výroby, ako aj trhu, zatiaľ čo v Taliansku a Írsku patria medzi príslušné orgány
kontroly liehovín so zemepisným označením. Pozoruhodná je skúsenosť Talianska, keďže colné orgány
zabezpečujú dodržiavanie daní a duševného vlastníctva v odvetviach liehovín v unikátnom overovacom
cykle, a to prostredníctvom optimalizovaného využitia laboratórií vysoko špecializovaných na alkoholické
látky.

ZDROJE
Počas výskumu sa vyskytli problémy pri hľadaní konkrétnych informácií o skutočných kontrolných
postupoch vykonávaných príslušnými orgánmi a inšpekčnými organizáciami v niekoľkých členských
štátoch. Čo sa týka súhrnných údajov o kontrolných postupoch v potravinovom reťazci, v niektorých
členských štátoch neboli k dispozícii konkrétne informácie o laboratóriách a zdrojoch kontroly výrobkov so
zemepisným označením.
Z prieskumu jasne vyplýva, že mnohé členské štáty využívajú postupy, zdroje a nástroje zavedené na
implementáciu úradných kontrol bezpečnosti potravín a krmív podľa ustanovení nariadenia (ES)
č. 882/20045, aby si zároveň splnili aj svoje povinnosti kontroly zemepisných označení. Za predpokladu, že
tento organizačný model bude v niektorých členských štátoch úspešný v zmysle využitia dostupných
zdrojov, možno ho považovať za prijateľný. Ako však už bolo spomenuté, tento prístup neumožnil
zhromažďovanie údajov súvisiacich so zemepisným označením v prípade niektorých tém prieskumu, ako
4

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva
colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003, Ú. v. EÚ L 181 29.6.2013, s. 15.
5
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom
zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky
zvierat, Ú. v. EÚ L 165 30.4.2004, s. 1. Treba poznamenať, že v priebehu prieskumu bolo toto nariadenie nahradené nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach
vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné
podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, Ú. v. EÚ L 95 7.4.2017, s. 1.
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sú pridelené zdroje a odborná príprava zamestnancov, ako aj kritériá analýzy rizík a použitá metodika
plánovania.
Okrem toho sa nie vždy plne rešpektuje povinnosť stanovená nariadeniami EÚ o zemepisných
označeniach poskytnúť Európskej komisii konkrétne informácie o plánoch úradných kontrol zemepisných
označení a súvisiacich výsledkoch v samostatných oddieloch viacročného národného plánu kontroly
(MANCP) a v príslušných výročných správach o bezpečnosti potravín a krmív podľa nariadenia (ES)
č. 882/2004.
VNÚTROŠTÁTNE OPATRENIA NA PRESADZOVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV
Správne sankcie
Pokiaľ ide o vnútroštátne opatrenia na presadzovanie právnych predpisov, treba poznamenať, že členské
štáty dodržiavajú všeobecnú povinnosť stanovenia systému správnych sankcií pre používateľov
zemepisných označení, ktorí nerešpektujú technické špecifikácie výrobku (vrátane preventívnych opatrení)
vo forme pokút a zákazov uvedenia na trh alebo spracovania. Kategorizácie a klasifikácie správnych pokút
v jednotlivých vnútroštátnych systémoch sa rôznia, niektoré sú veľmi podrobné (okrem iných v Taliansku,
v Poľsku, v španielskej regionálnej legislatíve), iné všeobecnejšie.

Ochrana ex officio
Hoci pojem ochrana ex officio nezodpovedá žiadnej právnej definícii, vzťahuje sa na všeobecnú povinnosť
členských štátov stanovenú nariadeniami EÚ o zemepisných označeniach prijať primerané správne
a súdne opatrenia na zabránenie alebo zastavenie nezákonného používania chránených názvov
vyrábaných alebo uvádzaných na trh v rámci svojich vnútroštátnych trhov. Cieľom týchto opatrení je
zabezpečiť lepšiu ochranu registrovaných názvov v celej Európskej únii (nad rámec plánovaných úradných
kontrol názvov registrovaných národnými používateľmi) pomocou akcií uskutočnených bez toho, aby bol
vopred vznesený nárok alebo žiadosť, a najmä poskytnúť na trhu členského štátu ochranu používateľom
z iného členského štátu.
Čo sa týka ochrany ex officio zemepisných označení, významné údaje boli k dispozícii iba z niekoľkých
jurisdikcií v rámci Európskej únie (ide o Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Lotyšsko,
Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko a Maďarsko).
Spôsob implementácie opatrení ex officio sa sčasti ponechal vlastnej iniciatíve členských štátov.
Chýbajúce konkrétne opatrenia však môžu byť prekážkou pre účinné presadzovanie práv zemepisných
označení.
Okrem oblasti zavedenia systémov správnych a trestných sankcií sa väčšina členských štátov zdráhala
poskytnúť podrobnosti o ďalších iniciatívach alebo ustanoveniach na presadzovanie zemepisných
označení. Napriek tomu je k dispozícii niekoľko dobrých príkladov z niektorých krajín s najvyšším počtom
zemepisných označení, ako je Taliansko, kde bol zákonom určený osobitný orgán na ochranu ex officio
a trvalo sa vykonávajú niektoré úspešné opatrenia, ako je kontrola elektronického obchodu a konkrétnych
zmlúv o spolupráci s hlavnými poskytovateľmi platforiem elektronického obchodu.

Trestné právo
Systém trestnej právnej ochrany je tiež neucelený, hoci v menšej miere. Väčšina právnych predpisov
členských štátov EÚ stanovuje osobitné trestné sankcie v prípadoch porušenia práv zemepisných
označení, zatiaľ čo v Belgicku, Grécku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve a Holandsku sa uplatňujú všeobecné
trestné činy a tresty, ktoré sa predpokladajú v prípadoch porušovania práv duševného vlastníctva.
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Občianskoprávna náprava
Okrem toho, pokiaľ ide o občianskoprávne presadzovanie práva, mnohé členské štáty majú niekoľko
právnych nástrojov, ako sú napríklad právo ochranných známok a právne predpisy o nekalej hospodárskej
súťaži a na ochranu spotrebiteľa, ktoré používateľom a spotrebiteľom poskytujú účinné nápravné
opatrenia.

SPOLUPRÁCA
V rámci systémov presadzovania práva sa hľadali aj informácie o opatreniach spolupráce medzi členskými
štátmi s cieľom zabezpečiť na úrovni EÚ účinné sledovanie prípadov porušenia práva. Veľmi zaujímavé je,
že takmer všetky analyzované členské štáty uviedli sieť Európskej komisie pre boj proti podvodom
v oblasti potravín EÚ a systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) ako platformy na
výmenu informácií a upozornení o prípadoch týkajúcich sa zemepisných označení. V tomto kontexte bol
ako nástroj na spoluprácu v prípadoch zemepisných označení (platí pre Španielsko, Litvu, Taliansko,
Francúzsko, Českú republiku, Bulharsko a Rakúsko) uvedený aj systém správnej pomoci a spolupráce
(AAC), čo je IT nástroj na riešenie správnej pomoci.
Ako už bolo spomenuté, k správe o vnútroštátnych systémoch je pripojená príručka verejných orgánov
a hospodárskych subjektov, ktorá obsahuje kontaktné údaje a praktické informácie o nápravných
opatreniach. Okrem toho nebude chýbať ani dodatok so zostavou osvedčených postupov zistených
v priebehu prieskumu ako doplnkový zdroj informácií a inšpirácie pre verejné orgány a kontrolné subjekty
v členských štátoch, ktorý im pomôže doladiť príslušné postupy a prípadne aj zlepšiť výsledky. Príprava
dodatku prebieha v čase vydania tejto správy v spolupráci s GR Európskej komisie pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka a národnými expertmi z verejného a súkromného sektora. Zverejnenie sa očakáva do
konca aktuálneho roka.
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