
Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt kezdeményezett a földrajzi árujelzők európai uniós 

oltalmának nem mezőgazdasági termékekre való esetleges kiterjesztéséről 

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 2014. július 15-én nyilvános konzultációt 

kezdeményezett az Európa hagyományos szakértelmének kiaknázása: a földrajzi árujelzők európai 

uniós oltalmának nem mezőgazdasági termékekre való esetleges kiterjesztése című zöld könyve 

alapján.  

Az Európai Unió gazdag autentikus, nem mezőgazdasági, hagyományos tudáson és termelési 

módszereken alapuló termékekben, amelyek gyakran az adott földrajzi terület kulturális és társadalmi 

örökségének részét képezik. E termékek mind a hagyományos európai szaktudáson és készségeken 

alapulnak, vagyis részei Európa kulturális örökségének, és hozzájárulnak a kulturális és kreatív 

gazdasághoz. A nem mezőgazdasági termékek esetében egységes uniós oltalmi szabályok nincsenek, 

így a jogi oltalom szintje Európa-szerte eltérő. Ezt a problémát a Bizottság A szellemitulajdon-jogok 

egységes piaca1 című 2011. évi közleményében tárta fel részletesen, továbbá javasolta a nem 

mezőgazdasági temékek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó meglévő tagállami jogi keretek és a 

belső piaci hatások átfogó elemzését. Ezt követően a Bizottság 2013 márciusában közzétette A nem 

mezőgazdasági termékek földrajzi árujelzőinek belső piaci oltalmáról2 szóló tanulmányt, melynek 

következtetése szerint a termelők számára jelenleg nemzeti és európai szinten rendelkezésre álló jogi 

eszközök nem biztosítanak megfelelő oltalmat a szóban forgó termékeknek. 

A tanulmány megállapításai, majd a tanulmány megjelenését követő nyilvános meghallgatás alapján a 

Bizottság úgy döntött, hogy ún. zöld könyv formájában, nyilvános konzultáció igénybevételével folytatja 

az elemzői munkát. Célja, hogy az összes érdekeltet bevonva a lehető legszélesebb körben 

konzultációt folytasson arról, szükséges-e az EU-ban a nem mezőgazdasági termékek földrajzi 

árujelzőinek oltalmát fokozni, és ha igen, milyen megközelítést kell e tekintetben alkalmazni. A Bizottság 

ezért felkér minden érdekelt szakmai szervezetet, hatóságot és az érintett földrajzi jelzések, valamint 

eredetmegjelölések jogosultjait a zöld könyvben feltett kérdések megválaszolására. A zöld könyv 

elektronikusan, valamint a konzultáció folyamatára vonatkozó további információk az alábbi linken 

érhetők el:  

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/geo-indications-non-agri/index_en.htm 

A válaszoknak e-mailben, 2014. október 28-ig kell beérkeznie az alábbi címre: MARKT-

CONSULTATION-GIs@ec.europa.eu. Kérjük, hogy a válaszokat a Hivatal részére az 

elnokseg@hipo.gov.hu e-mail címre is szíveskedjenek megküldeni. 

Eltérő kérés hiányában a beérkező válaszok a Belső Piaci Főigazgatóság és szolgálatai honlapján 

közzétételre kerülnek. A Bizottság a konzultáció eredményeit figyelembe fogja venni annak 

eldöntésekor, hogy uniós szinten célszerű-e további intézkedéseket hozni. 

                                                           
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0287:FIN:HU:PDF. 

2
 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/geo-indications/130322_geo-indications-non-agri-

study_en.pdf 
 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/geo-indications-non-agri/index_en.htm
mailto:MARKT-CONSULTATION-GIs@ec.europa.eu
mailto:MARKT-CONSULTATION-GIs@ec.europa.eu
mailto:elnokseg@hipo.gov.hu
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0287:FIN:HU:PDF.
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/geo-indications/130322_geo-indications-non-agri-study_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/geo-indications/130322_geo-indications-non-agri-study_en.pdf

