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ZAHVALA
Ta študija je bila izvedena s pomočjo članov osebja urada EUIPO, ki so aktivno sodelovali v prvi fazi zbiranja
podatkov od nacionalnih organov držav članic EU in se med študijo z njimi povezovali: Massimo Antonelli
(napoteni nacionalni strokovnjak pri Evropskem opazovalnem uradu za kršitve pravic intelektualne lastnine,
projektni direktor), Justyna Antolak-Szymanska, 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 in Martin Vuijst. Posebne
zahvale za podporo in svetovanje so deležni strokovnjaki za intelektualno lastnino iz urada EUIPO ter
Opazovalnega urada med celotno izvedbo študije: Óscar Mondejar, vodja službe pravne službe oddelka
ICLAD urada EUIPO, Nathan Wajsman, glavni ekonomist pri Opazovalnem uradu in Vincent O’Reilly, vodja
pravne in mednarodne skupine pri Opazovalnem uradu.
Urad Evropske unije za intelektualno lastnino je izdelavo te raziskave naročil pri podjetju KPMG
Advisory v Rimu.
K izdelavi študije so pomembno prispevali Michele Elio De Tullio, Astrid Wiedersich Avena in Arianna Di
Sanno (De Tullio & Partners), v njej pa so sodelovali tudi Benedetto Francesco Ballatore, Vincenzo
Carrozzino, Bartolomeo Filadelfia in Domenico Vona (italijansko ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in
gozdarstvo), UNICRI, Iakovina Bakoulopoulou (grško ministrstvo za razvoj podeželja in prehrano), David
Alexandre (višji strokovni sodelavec pri podjetju Arendt & Medernach), Eleni Kokkini (odvetnica pri podjetju
Helen Papaconstantinou & Partners), Paulo Monteverde (partner podjetja Baptista, Monteverde &
Associados), Ana Soeiro (izvršna direktorica podjetja QUALIFICA/oriGIn Portugal), Alberto Ribeiro de Almeida
(doktor, profesor na univerzi Lusíada, Porto, vodja pravnega oddelka podjetja IVDP), Elena Bertolotto
(strokovna sodelavka pri podjetju ALTIUS), Olivier Vrins (partner podjetja ALTIUS), Roxana Sârghi (višja
pravna asistentka za blagovne znamke pri podjetju Petošević), Karel Šindelka (partner podjetja Šindelka &
Lachmannová), Peter Bolger (partner, vodja za intelektualno lastnino, tehnologijo in zasebnost pri podjetju LK
Shields Solicitors), Aideen Burke (pridruženi odvetnik pri podjetju LK Shields Solicitors) in Andrea Ringle
(partnerica podjetja Brl Boege Rohde Luebbehuesen).
Nenazadnje se želimo avtorji zahvaliti uradnikom pri Evropski komisiji, Generalnem direktoratu za kmetijstvo in
razvoj podeželja – Enota B3 Geografske označbe, ki so podprli študijo in sodelovali pri stalnem spremljanju.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI
To poročilo temelji na podatkih, ki so jih posredovali nacionalni organi držav članic EU, pristojni za politiko
kakovosti kmetijsko-živilskih proizvodov, in na dodatnih informacijah iz javnih virov. Predložene informacije
nikakor ne predstavljajo presoje nacionalnih sistemov nadzora ali ocene učinkovitosti izvajanja.
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POVZETEK

To poročilo je rezultat študije o zaščiti in nadzoru geografskih označb za kmetijske proizvode, za katero je
Generalni direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja zahteval sodelovanje Evropskega
opazovalnega urada za kršitve pravic intelektualne lastnine pri uradu EUIPO. Glavni cilj študije je
zagotoviti boljše poznavanje področja sistemov nadzora in zaščite za geografske označbe v 28 državah
članicah EU z določitvijo vseh pristojnih organov in uveljavljenih postopkov, vključno z izvršilnimi ukrepi
proti kršitvam.
Poročilo zagotavlja splošni pregled in opis vseh nacionalnih sistemov nadzora za živila in kmetijske
proizvode, vino, žgane pijače in aromatizirane pijače na osnovi vina. Poleg tega so priložena tudi navodila
z izčrpnim popisom vseh pristojnih nacionalnih organov in izvajalcev nadzora, skupaj z ustreznimi
kontaktnimi podatki ter nekaterimi koristnimi informacijami, ki uporabnikom geografske označbe pomagajo
pri iskanju boljše zaščite proti kršitvam.
Študija je bila izvedena na podlagi teoretične in terenske raziskave, ki sta bili opravljeni, da bi se zbral
usklajen sklop informacij. Raziskava se je začela s pripravo in predložitvijo skupnega „programa zbiranja
podatkov“ 28 državam članicam EU, katerega cilj je bil zbrati strukturirane informacije o delovanju
nadzornih in zaščitnih sistemov za geografske označbe v Evropski uniji.
Po tej obsežni raziskavi so bili vsi prejeti podatki zbrani, ocenjeni in organizirani v tem poročilu. Zato je
celoten obseg sporočenih podatkov, tako kot njihova struktura in raven podrobnosti, močno odvisen od
obsega prispevka posamezne države članice. Za to raziskavo je informacije predložilo 23 od 28 držav
članic. Preostalih pet držav članic zato ni vključenih v poročilo.
Kljub usklajeni strukturi poročanja na podlagi enotne raziskovalne sheme, ki je veljala za vse države
članice, se predložene informacije razlikujejo glede na raven podrobnosti in obseg, včasih tudi glede na
različna interesna področja, ki jih pokrivajo. To odraža veliko raznolikost pristopa, ki so ga države članice
sprejele za izvajanje nadzora, čeprav še vedno pod okriljem skupnega pravnega okvira EU. Pri tem
seveda igrajo vlogo tudi različne gospodarske vrednosti geografskih označb kmetijsko-živilskih proizvodov
v posameznih nacionalnih gospodarstvih (tako v smislu domače proizvodnje kot splošne porabe
visokokakovostnih proizvodov). Nekateri jasni primeri:


postopki nadzora niso vedno oblikovani posebej za preverjanje geografskih označb (pogosteje so
združeni znotraj splošnega sistema nacionalnega nadzora varnosti živil in krme), viri pa jim niso
vedno ustrezno dodeljeni,



sistem izvajanja za geografske označbe vključuje le nacionalne ukrepe, ki se v nekaterih primerih
izvajajo po uradni dolžnosti,



sistemi upravnih sankcij proti nezakonitim uporabnikom so različno podrobni glede na vrste kršitev
ter zagotavljanje previdnostnih ukrepov in pravnih sredstev,



različne vrste kaznivih dejanj le v nekaterih primerih izrecno zadevajo kršitev pravil o označevanju
porekla živil.
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Čeprav ta dokument ni namenjen ocenjevanju učinkovitosti in uspešnosti različnih uveljavljenih nacionalnih
sistemov, lahko na podlagi raziskave in različnih nacionalnih pristopov izpeljemo nekaj splošnih ugotovitev.
PRENOS NADZORA
Vse države članice imajo uveljavljen sistem za zagotavljanje uradnega nadzora geografskih označb.
Kot je razvidno iz zbranih informacij, se uradni nadzor pred dajanjem proizvoda z geografsko označbo na
trg pogosto prenese na zasebne ali javne izvajalce nadzora – ta možnost je predvidena v predpisih EU.
Države članice, v katerih osrednji organi prenašajo nadzor ali vsaj del nadzora na izvajalce nadzora, so
zlasti: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Danska, Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg, Poljska,
Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Združeno kraljestvo.

AKREDITACIJA IZVAJALCEV NADZORA
Pravila akreditacije odgovornih izvajalcev nadzora, določena na ravni EU, se z nekaj izjemami na splošno
spoštujejo. Nacionalni akreditacijski organi v skladu s predpisi EU uporabljajo ISO/IEC 17065:2012
(„Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve“). Opozoriti je
treba, da je ta standard nadomestil leta 2012 standard EN 45011, ki sta ga prvotno določali Uredba (EU)
št. 1151/2012 za kmetijske proizvode in živila1 in Uredba (ES) št. 110/2008 o žganih pijačah2. Uredba (EU)
št. 251/2014 dejansko določa nov standard ISO/IEC 17065:2012 za akreditiranje izvajalcev nadzora za
aromatizirane vinske proizvode3.
SPLOŠNA UPRAVNA ORGANIZACIJA
Kar zadeva splošno upravno organizacijo, je v vsaki državi članici mogoče opredeliti eno osrednjo upravo,
običajno na ministrski ravni, ki je odgovorna za celotno koordinacijo in spremljanje nadzornega sistema. V
nekaterih državah članicah ima več uprav vlogo v posameznih proizvodnih sektorjih; primer je Bolgarija,
kjer si politike v zvezi s kakovostjo delita ministrstvo za kmetijstvo (živila in vina) in ministrstvo za
gospodarstvo (vina in žgane pijače). V nekaterih drugih državah članicah nadzor proizvodnje in trga
spremljajo različna ministrstva (primera sta Francija in Španija).
Na porazdelitev pristojnosti pomembno vpliva nacionalna upravna struktura.
Vloge in odgovornosti za politike v zvezi s kakovostjo in uradni nadzor geografskih označb so v
federalnih/regionalnih državah v Avstriji, Nemčiji, Belgiji in Španiji različno porazdeljene med nacionalno in
lokalno ravnjo.
V Avstriji so osrednji organi odgovorni za pripravo zakonodaje, ki določa odgovornosti pristojnih organov,
in za splošno usklajevanje sistema, medtem ko na regionalni ravni deželni guvernerji izvajajo zvezno
prehrambno politiko ob upoštevanju navodil, ki jih izdajo pristojni organi.

1

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1151/2012 z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih
proizvodov in živil, UL L 343, 14.12.2012, str. 1.
2
Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi,
označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89, UL L 39, 13.2.2008,
str. 16.
3
Uredba (EU) št. 251/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi,
označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91,
UL L 84, 20.3.2014, str. 14.
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Tudi v Nemčiji je sistem močno decentraliziran; za izvajanje nadzora v skladu s predpisi EU so pristojne
zvezne dežele (Länder).
Podobno so v Španiji pooblastila prenesena na 17 regionalnih avtonomnih skupnosti in dve avtonomni
mesti, Ceuto in Melillo. V Španiji je tako 20 „osrednjih“ organov, eden za vsako od 19 avtonomnih vlad in
eden na nacionalni ravni za „nadavtonomne“ geografske označbe, tj. geografske označbe, ki vključujejo
ozemlja več avtonomnih skupnosti/mest.
V Belgiji je stanje podobno, saj je nadzor proizvodnje decentraliziran na tri „regije“, nadzor trga pa
usklajuje država prek ministrstva za gospodarstvo.
CARINA
Za izvajanje uradnega nadzora geografskih označb so skoraj izključno odgovorni pristojni javni organi in
odgovorni izvajalci nadzora. V zvezi z vlogo carine je treba opozoriti, da ji razen v Italiji, Združenem
kraljestvu in na Irskem niso dodeljene posebne naloge, ki bi presegale njihova pooblastila in zakonske
obveznosti na podlagi Uredbe (EU) št. 608/2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani
carinskih organov4. V Združenem kraljestvu je carina eden od imenovanih pristojnih organov za žgane
pijače, vina in aromatizirane vinske proizvode, ki nadzoruje proizvodnjo in trg, medtem ko spada v Italiji in
na Irskem med pristojne organe, ki nadzorujejo geografske označbe žganih pijač. Italijanska izkušnja je
pomembna, ker carina zagotavlja skladnost davkov in intelektualne lastnine na področju žganih pijač v
enotnem ciklu preverjanja, in sicer z najboljšo možno uporabo svojih laboratorijev, ki so visoko
specializirani za alkoholne substance.

VIRI
Iskanje določenih informacij o dejanskih postopkih nadzora, ki jih izvajajo pristojni organi in izvajalci
nadzora v več državah članicah, je med raziskavo predstavljalo izziv. Glede zbirnih podatkov o postopkih
nadzora v prehrambni verigi določene informacije o laboratorijih in virih, vključenih v nadzor proizvodov z
geografsko označbo, v več državah niso bile na voljo.
Raziskava jasno kaže, da mnoge države članice uporabljajo postopke, vire in orodja, uveljavljene za
izvajanje uradnega nadzora varnosti hrane in krme, kakor ga določa Uredba (ES) št. 882/2004 5 , za
sočasno izvajanje nadzora geografskih označb. Ker se je ta organizacijski model v nekaterih državah
članicah izkazal za uspešnega glede uporabe razpoložljivih virov, se lahko šteje za sprejemljivega.
Vendar, kot je že bilo navedeno, ta pristop ni omogočal zbiranja podatkov o geografski označbi za
določene tematike raziskave, kot so dodeljeni viri in usposabljanje osebja ter uporabljena merila za analizo
tveganja in metodologija načrtovanja.
Poleg tega se obveznost iz predpisov EU o geografskih označbah, v skladu s katero je treba Evropsko
komisijo izrecno obvestiti o načrtih za uradni nadzor geografskih označb in ustreznih rezultatih v ločenih
oddelkih večletnega nacionalnega načrta nadzora in pripadajočih letnih poročilih o varnosti hrane in krme v
skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004, ne upošteva vedno v celoti.

4

Uredba (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s
strani carinskih organov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003, UL L 181, 29.6.2013, str. 15.
5
Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi
preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali, UL L 165,
30.4.2004, str. 1. Opozoriti je treba, da je med izvajanjem te raziskave to uredbo nadomestila Uredba (EU) št. 2017/625
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi
uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, UL L 95,
7.4.2017, str. 1.
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NACIONALNI IZVRŠILNI UKREPI
Upravne sankcije
V zvezi z nacionalnimi izvršilnimi ukrepi je pomembno omeniti, da države članice izpolnjujejo splošno
obveznost zagotavljanja sistema upravnih sankcij za uporabnike geografskih označb, ki ne upoštevajo
tehničnih specifikacij za proizvod (vključno s previdnostnimi ukrepi) v obliki kazni in prepovedi trženja ali
predelave. Kategorizacijo in razvrščanje upravnih kazni določajo različni nacionalni sistemi, ki so lahko
zelo podrobni (med drugim Italija, Poljska, Španska lokalna zakonodaja) ali bolj splošni.
Zaščita po uradni dolžnosti
Čeprav pojem zaščita po uradni dolžnosti ne ustreza nobeni pravni opredelitvi, se nanaša na splošno
obveznost na podlagi predpisov EU o geografskih označbah, ki določajo, da morajo države članice sprejeti
ustrezne upravne in sodne ukrepe za preprečitev ali odpravo nezakonite uporabe zaščitenih imen, ki se
proizvajajo ali tržijo na njihovih domačih trgih. Namen teh ukrepov je zagotoviti boljšo zaščito registriranih
imen v Evropski uniji (poleg načrtovanih uradnih nadzorov za imena, ki jih registrirajo nacionalni
uporabniki) z ukrepi, ki se izvajajo brez predhodnih zahtevkov ali zahtev in zlasti, da se odobri zaščita na
trgu države članice uporabnikom iz druge države članice.
Glede zaščite geografske označbe po uradni dolžnosti so bili pomembni podatki na voljo od le nekaj
sodnih pristojnosti v Evropski uniji (tj. Italija, Francija, Nemčija, Španija, Latvija, Hrvaška, Poljska,
Romunija in Madžarska).
Kako države članice izvajajo ukrepe po uradni dolžnosti, je stvar njihove lastne pobude. Vendar lahko
pomanjkanje konkretnih ukrepov ogrozi učinkovito izvajanje pravic do geografske označbe.
Večina držav članic poleg izvajanja sistemov upravnih in kazenskih sankcij ni bila naklonjena predložitvi
podrobnosti o dodatnih pobudah ali ukrepih za uveljavljanje geografskih označb. Vendar prihaja nekaj
dobrih primerov iz nekaterih držav, ki imajo največ geografskih označb, kot je Italija, kjer je bil z zakonom
imenovan posebni organ za zaščito po uradni dolžnosti, poleg tega se stalno izvaja nekaj uspešnih
ukrepov, kot so nadzor elektronskega trgovanja in posebni dogovori o sodelovanju z glavnimi ponudniki
platform za elektronsko trgovanje.

Kazensko pravo
Sistem kazenskega pravnega varstva je prav tako razdrobljen, čeprav v manjši meri. Zakonodaja večine
držav članic EU določa posebne kazenske sankcije v primerih kršitve geografskih označb, medtem ko
veljajo v Belgiji, Grčiji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi in na Nizozemskem splošna kazniva dejanja in kazni,
ki so predvidene pri kršitvah pravic intelektualne lastnine.
Civilnopravna odškodnina
Za izvrševanje civilnopravnih ukrepov ima mnogo držav članic več pravnih orodij, kot so pravo blagovnih
znamk, zakonodaja o nelojalni konkurenci in varstvu potrošnikov, ki zagotavljajo uporabnikom in
potrošnikom učinkovita pravna sredstva.
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SODELOVANJE
Da bi se zagotovilo učinkovito spremljanje primerov kršitev na ravni EU, so se v okviru sistema izvrševanja
pridobivale tudi informacije o ukrepih sodelovanja med državami članicami. Zanimivo je, da so skoraj vse
analizirane države članice kot platformi za izmenjavo informacij in opozoril o primerih v zvezi z
geografskimi označbami omenile evropsko mrežo proti goljufijam s hrano Evropske komisije in sistem
hitrega obveščanja za živila in krmo. V tem smislu je bil kot orodje za sodelovanje v primerih v zvezi z
geografskimi označbami (Španija, Litva, Italija, Francija, Češka republika, Bolgarija in Avstrija) naveden
tudi sistem upravne pomoči in sodelovanja, ki je informacijsko orodje za izvajanje upravne pomoči.
Kakor že omenjeno, so k poročilu o nacionalnih sistemih priložena tudi „Navodila za organe javnega
sektorja in gospodarske subjekte“, ki vsebujejo kontaktne podatke in praktične informacije o pravnih
sredstvih. Poleg tega bo temu dokumentu priložen tudi dodatek, ki vsebuje zbirko dobrih praks,
ugotovljenih med izvajanjem raziskave, ki bo javnim organom in nadzornim subjektom v državah članicah
kot dopolnilni vir informacij in zgledov pomagal podrobneje določiti ustrezne postopke in po možnosti
izboljšal njihovo izvajanje. Ta dodatek je v času objave tega poročila še v pripravi v sodelovanju z
Generalnim direktoratom Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja ter nacionalnimi strokovnjaki
iz javnih in zasebnih sektorjev. Objavljen naj bi bil konec tega leta.
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ZDRUŽENO KRALJESTVO

VII

VIRI

PRILOGA

NAVODILA ZA ORGANE JAVNEGA SEKTORJA IN GOSPODARSKE
SUBJEKTE

DODATEK

DOBRE PRAKSE V EU

8

ZAŠČITA IN NADZOR GEOGRAFSKIH OZNAČB
ZA KMETIJSKE PROIZVODE V DRŽAVAH ČLANICAH EU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avenida de Europa 4,
E-03008 – Alicante
Španija

www.euipo.europa.eu

ZAŠČITA IN NADZOR
GEOGRAFSKIH OZNAČB ZA
KMETIJSKE PROIZVODE V
DRŽAVAH ČLANICAH EU

DECEMBER 2017

9

