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Вовед
Европа е позната по разновидноста на своето
земјоделство, како и по разновидноста на своите
прехранбени производи и пијалоци. Овие производи
потекнуваат од природната околина на Европа и
методи на земјоделско призводство кои ссе
применуваат, а кои методи се развивале во процес на
заемјоделско производство кој трае со столетија.
Прехранбените производи и пијалоците, заедно со
домашната храна, претставуваат значаен дел од
културниот идентитет на европските народи и региони.
Една од најбитните предности на европското
земјоделство е неговата репутација за производство на
квалитетни прехранбени производи.

Но политика на ЕУ за квалитет оди уште понатаму. ЕУ
им овозможува афирмативна поддршка на европските
производители со цел да им помогне да ја
максимизираат предноста која што ја имаат од аспект
на квалитет на нивните производи. Кога некој
производ ќе стекне реноме што е раширено вон
границите на одреден производствен регион, може
лесно да се најде во ситуација да се бори со
конкурентни производи кои што се декларираат
себеси како оригинален продукт и го ставаат истото
име производот. Ваквата нелојална конкуренција не
само што ги обесхрабрува производителите, туку
истовремено ги доведува во заблуда и потрошувачите.
Оттука, во 1992 година, ЕУ создаде системи попознати
како Заштитена ознака на потекло (Protected Designation of Origin - ПДО), Заштитена географска ознака
(Protected Geographical Indication - ПГИ -ознака) и
Гарантирана Традиционална Посебност (Traditional
Speciality Guaranteed) да ги промовираат и заштитат
вредните прехранбени имиња. Во Март 2006 година,
овие системи беа ажурирани и подобрени.

Потрошувачите во Европа и низ целиот свет
покажуваат зголемен интерес за квалитетот на
прехранбените производи. Одтука, во интерес е на
Европската Унија (ЕУ) да осигури дека фармерите и
производителите се во состојба да извлечат најмногу
од додадената вредност што нивните производи можат
да им ја обезбедат. Ова е уште поважно ако се земат во
предвид реформите за Заедничката земјоделска
политика (ЗЗП) од 2003 и 2004 година, што значи дека
сега земјоделците се повеќе од кога и да е зависни од
остварување најдобар можен финансиски поврат од
своите производи на пазарот.

Овој список со факти објаснува како функционираат
системите за квалитет, на кој начин тие им помагаат за
земјоделците, и пред сé, како тие им нудат гаранции на
потрошувачите дека го купиле квалитетниот производ
кој што го посакуваат.

ЕУ игра голема улога во подобрувањето на
висококвалитетните особини на храната и во
одржувањето на разновидноста на прехранбените
култури и кулинарски традиции. ЕУ го штити квалитетот
на храната на многу начини, на пример преку мерките
за гарантирање на безбедност и хигиената на храната,
јасни правила за означување, прописи за одржување на
здравјето на растенијата и животните како и
добробитта на животните, контрола на остатоците од
пестициди и адитиви во храната и преку
задолжителните нутритивни информации.

Мариан Фишер Боел
Комесар за земјоделство и рурален развој
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Queijo Serra da Estrela, PDO

Системот за квалитет на ЕУ во глобален контекст

Специфични
мерки
за
охрабрување
висококвалитетното производство

1. Политика на ЕУ за квалитет
земјоделското производство

во

Што е тоа квалитет?
Што сочинува „квалитет„ е многу субјективна
категорија во секој аспект од животот, а посебно кога е
во прашање храната. Особините на квалитет кои
обично се земаат во предвид во контекст на
земјоделската политика, вон основните предуслови за
здравје и безбедност на храната, и вкусот, се поврзани
со:

Westlandse druif, PGI
photographer: M. v. d. Wilk-v. Baalen

Некои од членките на ЕУ оформија сопствени
прописи за охрабрување на производството и
заштита на специфични имиња на прехранбени
производи уште пред 1992 година. Меѓутоа овие
прописи беа значително различни помеѓу земјите
членки за време на 1980-ите и раните 1990-ти,
додека пак ЕУ беше во фаза на комплетирање на
создавањето на заедничкиот внатрешен пазар
ослободен
од
бариери.
Заштитата
на
производителите на прехранбени производи од
обидите други да ја експлоатираат репутацијата на
нивниот производ беше од големо значење. Од тој
аспект, мораше да биде најдено заедничко решение
за целата ЕУ. Ова значеше прифаќање на
еднообразен пристап, со воспоставување на
рамноправни услови за конкурентност помеѓу
производителите, истовремено не рушејќи ги веќе
постоечките системи за квалитет.

•

•
•
•
•
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Специфичните карактеристики на
производот, често поврзани со географското
потекло или регион на производство (на
пример, планински региони), животинската
раса или методот на производство
(на пример, органско земјоделство)
Специјални состојки на храната
Посебен метод на производство кој што е
често резултат на локалното знаење и
традиција
Почитување на високи стандарди за заштита
на природата и добробитта на животните
Преработка, подготовка, презентација и
означување на производите на начини што ја
зголемуваат атрактивноста на производот во
очите на потрошувачот.

Заштитата на географските ознаки и другите традиции
за квалитет се неопходни не само на ниво на ЕУ;
понатамошни мерки се потребни за да се заштитат
традиционалните имиња на производите низ целиот
свет и за да се информираат потрошувачите за
автентичноста производите. Иднината за многу од
европските земјоделци лежи сé помалку во
производството на големи количини од одреден
производ, а сé повеќе во производтсвото на квалитетни
производи кои што ја максимизираат вредноста на
земјоделското производство.

на

Напорите за подобрување на квалитетот на храната се
дел од земјоделската политика на ЕУ, почнувајќи од
развојот на етикетите за квалитет на виното во 1980-ите
натаму. Во 1992 година во ЕУ беше воведен систем за
заштита и промовирање на традиционални и
регионални прехранбени производи, базиран врз
постоечките национални системи за Заштитено потекло
како што се францускиот систем АОЦ (Аppellation
d’Origine Contrôlée) и италијанскиот систем ДОЦ
(Denominazione d’Origine Controllata).

Заштитата која што се дава заради географската ознака
на меѓународно ниво е значително подобрена со
прифаќањето на таканаречениот ТРИПС Договор1.
Меѓутоа структурите на ЕУ веруваат дека Договорот
треба дополнително да се консолидира во делот за
географските ознаки. Во интерес на потрошувачите е
да се осигура дека квалитетните производи се
заштитени од злоупотреба на нивните географски
имиња на други производи, заведувајќи ги на тој начин
потрошувачите – независно дали тоа се случува во ЕУ
или на други места во светот. Оттука се јавува и
потребата на ЕУ да врши притисок во рамките на
Светската Трговска Организација (СТО) за воведување
построги прописи кои што ќе ги заштитат квалитетот и
регионалните производи. Доколку не се обезбеди таква
заштита, вредноста на тие производи ќе се намали, а
потрошувачите ќе бидат излажани.

Со цел да се искористи вредноста на одредени
производи, во ЕУ беше одлучено да се заштитат
имињата на таквите производи, и да се одредат услови
под кои тие имиња може да се користат на начин кој што
ќе ја сочува нивната специфичност и традиционален
карактер. Целта на политиката на ЕУ за квалитет на
земјоделските и прехранбените производи е:
•
•
•

Охрабрување на разновидно земјоделско
производство
Заштита на имињата на производите од
имитација и злоупотреба
помагање на потрошувачите да го разберат
специфичниот карактер на одредени
производи.

1 Договорот за Аспектите на заштитата на интелектуалните права поврзани со трговијата (Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights - the TRIPS Agreement) беше предмет на преговори во СТО како дел
од Уругвајската рунда преговори кои што беа завршени на 15 Април 1994 година.

Во ЕУ со законски прописи се заштитени одредени
имиња на производи кои што се поврзани со територија
или производствен метод. Купувањето на ЕУ производ
кој што е етикетиран како квалитетен производ го
гарантира и неговиот квалитет и автентичноста на
производот (купувачите може да бидат сигурни дека не
купуваат имитација). Потрошувачите и трговците со
храна се повеќе се интересираат за географското
потекло на храната и другите карактеристики. Во ЕУ се
признава ова и се развија три различни логоа за
квалитет. Две од нив имаат силно потенциран
географски елемент; додека третото лого се однесува на
традиционалните методи на производство. Секое од
логоата има различен пристап и строгост во
одредувањето на спецификациите што одреден
производ мора да ги исполни за да се здобие со тоа
лого, меѓутоа сите ја делат заедничката цел за
продолжување на автентичноста на производите и
нивната оддржливост.

Schwäbisch-Hällisches
Qualitätsschweinefleisch, PGI
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Ознаките Ознаки на производите потпаѓаат под две
категории, оние поврзани со територијата и
ониеповрзани
со
специфичен
метод
на
производство. Географските ознаки и ознаките за
потекло се имиња кои што го идентификуваат
производот со потекло од одредена територија, и
сведочат за поврзаноста помеѓу даден квалитет,
репутација или карактеристики на производот и
неговото географско потекло.

Заштитена географска ознака (PGI)
Производите што носат PGI лого имаат специфични
карактеристики или репутација кои ги поврзуваат со
даден регион, и најмалку една фаза на
производството се одвива во дадениот регион,
додека
пак
суровините
употребени
во
производството може да пристигнат и од друг регион.
Соодветни примери за тоа се ‘Clare Island Salmon’,
‘Arancia Rossa di Sicilia’ and ‘Dortmunder Bier’.
Единствените прехранбени производи кои што можат
да ги носат овие називи и Заштитена географска
ознакасе лососот од островот Клер во Ирска,
црвените портокали од Сицилија и пивото од
регионот на Дортмунд во Германија, од кои сите ги
исполнуваат посебните барања за квалитет.

Производи поврзани со одредена територија –
Географски ознаки (Geographical Indications – GI)
Прописи за заштита на имињата на производите
производи чиј специфичен карактер е определен со
нивното географско потекло (Заштитено ознака за
потекло ПДО и Заштитена географска ознака или ПГИ)
беше создадена со цел овие производи да ги исполнат
очекувањата на потрошувачите на два начини. Прво,
бидејќи многу такви производи имаат извонредни
квалитети како вкусот, аромата, итн. и второ, бидејќи
локалните
начини за производство на таквиот
производ создаваат една врска на доверба помеѓу
потрошувачот, производот, местото од каде што
потекнува и луѓето што живеат таму и што го развиле
конкретниот производ. Двата типа на географски
ознаки укажуваат на различни нивоа на поврзаност со
географскиот регион.

Географски ознаки –
дефиниции
Заштитена ознака за потекло (PDO) го означува името на
некој регион, специфично место, или во исклучителни
случаи одредена земја, кое што се употребува за да се
опише земјоделски или прехранбен производ:
•
кој што потекнува од тој регион, одредено место
или земја, и
•
кој што поседува квалитет или карактеристики
кои што се во суштината или ексклузивно плод
на особена географска околина со природни
и човечки фактори кои í припаѓаат, и
•
чие што производство, преработка и подготовка
се случуваат во строго дефинирана географска
област.

Заштитена ознака за потекло (PDO)
Производите што носат Заштитена ознака за
потекло PDO имаат докажани карактеристики кои
што се резултат единствено на теренот на кој се
одгледуваат и на умешноста на производителите во
производствениот регион со кој што се поврзани.
Затоа е потребно сите фази на процесот на
производството напроизводите Заштитена ознака
за потекло да бидат извршени во дадениот
производствен регион. Понатаму, мора да постои
објективна и блиска врска помеѓу карактеристиките
на производот и неговото географско потекло.
Релевантни примери се ‘Huile d’olive de Nyons’,
‘Queijo Serra da Estrella’ и ‘Shetland lamb’. Со други
зборови, само маслиновото масло од одбрано
земјиште во близината на Нијон во Франција,
сирења од означени подрачја на Сера да Естрела во
Португалија, и јагне родено, одгледано и заклано на
Шетландските острови во Велика Британија, сите
што ги исполнуваат стриктните барања, можат да се
квалификуваат за употреба на овие имиња и лого.

Заштитена географска ознака (PGI) го означува името на
некој регион, специфично место, или во исклучителни
случаи одредена земја, кое што се употребува за да се
опише земјоделски или прехранбен производ:
•
кој што потекнува од тој регион, одредено место
или земја, и
•
поседува специфичен квалитет, реноме на
производот или други карактеристики кои што
се поврзани со тоа географското потекло, и
•
чие што одгледување и/или преработкаи/или
подготовка се случуваат во дефинираниот
географски регион.

Одлука на Советот (ЕЦ) Бр. 510/2006 од 20 Март 2006 година за
заштитата на географските ознаки и ознаките за потекло за
земјоделски и прехранбени производи (ОЈ Л93, 31.3.2006).
Горенаведеното го заменува прописот (ЕЕЦ) Бр. 2081/1992

2

Географската поврзаност на производот со местото е
подлабока кај производите со заштитена ознака за
потекло отколку кај производите со заштитена
географска ознака.
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Baena, PDO

Marchfeldspargel, PGI

2. Што се подразбира во ЕУ под ознаки за
квалитет на производите

Производи поврзани
производство

со

специфичен

метод

на
Имиња на производите опфатени
со ознаките за квалитет на ЕУ

Ознаката за Гарантирана Традиционална Посебност
(Traditional Speciality Guaranteed - TSG)се користи за производи
со особени карактеристики кои што или содржат
традиционални состојки или се произведени со употреба на
традиционални методи. Помеѓу имињата на производи од оваа
група можеме да ги најдеме ‘Kalakukko’ лебот, ‘Jamón Serrano’
шунката и ‘Kriek’ пивото. Овие имиња беа регистрирани на
барање од Финска, Шпанија и Белгија , меѓутоа тие можат да
бидат употребени од било кој производител кој што ја почитува
производствената спецификација. Нивниот „специфичен„
карактер се однесува на особина или колекција од особини кои
што јасно ги разликуваат од други слични производи или
прехранбени производи од истата категорија. Горенаведеното
е регулирано со посебен пропис3 на Комисијата и е понатаму
образложено на страница 9.

Сирења

Месни производи

Свежо месо (и изнутрици)
Свежа риба, мекотелци и тврдокожци и
нивните производи

Големина на пазарот за квалитетни производи

Други производи од животинско потекло
(јајца, мед, млечни производи не
вклучувајќи путер, итн)

Бројот на регистрирани ознаки ни покажува колку е зголемен
пазарот за овој вид производи. Во ЕУ во моментов се
регистрирани 700 географски ознаки и ознаки за
потеклоознаки(не вклучувајќи ги тие за вина и алкохоли).
Понатаму, во моментов повеќе од 290 апликации се
обработуваат и може да се очекува заштита во догледно време.
Италија и Франција поседуваат најголем број на географски
ознакиознаки, пред Шпанија, Португалија и Грција. Бројот на
апликации од останатите земји е во постојан пораст во
последниве неколку години, што укажува на нивниот зголемен
интерес за
системот. За производите со Гарантирана
традиционална посебност бројот на заштитени регистрирани
имиња во моментов е значително помал. Сепак, некои
производи кои имаат од значителан важност од економски
аспект во меѓувреме ја обезбедија оваа регистрација (на
пример ‘Jamón Serrano’).

Масла и масти/ маслиново масло

Маслинки

Овошје, зеленчук и житарки
Леб, печива, колачи, слатки, бисквити и
други пекарски производи

Кои производи може да имаат корист од заштитена
ознака за потекло или заштитена географска ознака?

Пиво

Потрошувачите можат да направат „виртуелна прошетка„ низ
Европа и да ги пронајдат имињата на производите што се
стекнале со заштитена ознака за потекло, заштитена
географска ознака или зонака за гарантирана традиционална
посебност за квалитет од секој регион. Опфатени се скоро сите
земјоделски производи. Со Прописите исто така се опфаќаат и
некои други прехранбени производи произведени од
земјоделски суровини. Опфатот на производи се движи од
сирењата и месата до пивото, рибите и дури јатките. Некои
земјоделски производи кои што не се наменети за човечка
употреба исто така може да го искористат системот за ознаки за
квалитетот, на пример украсните растенија, цвеќињата,
плутата, сеното, џбунестиот кактус, волната, врбовиот прут и
есенцијалните масла.

Други пијалоци

Не-прехранбени производи и друго

Одлука на Советот (ЕЦ) Бр. 509/2006 од 20 Март 2006 за земјоделски
производи и прехранбени производи со гарантирана
традиционална посебност (OJ L 93, 31 .3.2006). Со ова се заменува
Одлуката (ЕЕЦ) Бр. 2082/1992.
4
Комплетен список на производи може да се најде на:
http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_en.htm
3
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Chianti Classico, PDO

Повлекување од пазарот на производи кои што не ги
почитуваат прописите
Во случаи кога одреден производ е достапен на
пазарите и претставува директна конкуренција на
квалитетен производ регистриран во ЕУ , а кој не ги
исполнува барањата на спецификацијата за тој
производ, мора да биде отстранет од пазарот. Во
случаи кога производите биле достапни на пазарите
извесно време (како што е предвидено со прописот),
истиот може да остане во понатамошна продажба само
за дополнителен лимитиран временски период. На
пример, кога заштитената герографска ознака Jambon
de Bayonne беше регистрирана, данските компании
кои што легално продаваа шунка под горенаведеното
име во период од најмалку пет години пред денот на
регистрацијата поднесоа жалба. По нивната жалба
беше одлучено дека истите може да продолжат да го
продаваат својот производ под истото име Jambon de
Bayonne за преоден период од три години од денот на
регистрацијата на заштитеното име, доколку етикетата
јасно го означува вистинското потекло на производот.

Вкупен обем на заштита која што се овозможува со
заштитена ознака за потекло и заштитена географска
ознака

3. Заштитата што им се нуди на
производителите со заштитена ознака за
потекло и заштитена географска ознака

Ексклузивни права
Очигледната предност на системот на ЕУ за ознаки за
квалитет е дека правото да се користи одредено име на
производ му е дадено на производителот кој што прв
поднесол оригинална апликација за регистрација на тоа
име, како и било кој друг производител кој што може да
ги исполни барањата на спецификацијата. Примената на
заштитена ознака за потекло и заштитена географска
ознака значи дека производителите надвор од одредена
географска област и/или производителите што не ги
исполнуваат барањата на спецификацијата, се
експлицитно исклучени од правото да го користат
регистрираното име.
Кај заштитена ознака за потекло и заштитена географска
ознака, правото на ексклузивно користење на името на
производот им дава на засегнатите производители
додадена вредност затоа што истите можат да обезбедат
препознатливост на своите производи во споредба со
сличните производи на конкурентите. Истовремено, со
ознаката им се овозможува да обозбедат јасни
информации наменети до корисниците.
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Примена
Примената на системите за квалитет на ЕУ се
спроведува од страна на националните тела на
Земјите Членки, кои дејствуваат во рамки на
правилата поставени на ниво на Унијата. Земјите
Членки се обврзани да ги формираат потребните
контролни тела кои што ќе осигураат почитување на
правилата на ЕУ. Трошоците за работата на ваквите
тела ги покриваат засегнатите производители, а не
државата.

•
•

Истоимени називи
Употребата на истоимени називи (т.е. производи што
имаат исти имиња) не е исклучено во потполност
според правилата за квалитет на ЕУ . Појдовна точка е
дали потрошувачот ќе биде погрешно заведен или не.
Во случаи кога се користи истото име, мора да се
обезбеди разликување
со должна почит кон
интересите на производителите и начелото за
еднаквост, како и обврската да не се насочи погрешно
потрошувачот. Одтука, Jambon sec et noix dejambon
sec des Ardennes (Франција) and Jambon d’Ardenne
(Белгија), два производи кои се традиционална
висококвалитетна шунка, иако користат слични
зборови, се доволно препознатливи за потрошувачот
да не биде заведен.

•

Ελιά Καλαμάτας (Elia Kalamatas), PDO

Регистрацијата на заштитена ознака за потекло и
заштитена
географска
ознакаим
дава
на
производителите ексклузивни права за употреба на
регистрираното име за нивните производи. Ова е
драгоцено право на интелектуална сопственост.

Обемот на заштита кој што им се овозможува на
носителите на ознаките за квалитет е прилично широк.
На производителите кои што не се носители на
ознаката не им е дозволено да имаат неоправдана
предност базирана врз реномето кое што дадениот
производ го изградил. Следниве активности се
изрично забранети:
Директна или индиректна комерцијална
употреба на регистрирано име за производи
кои што не се опфатени со регистрацијата
Злоупотреба, имитација или користење на
името на нерегистрирани производи. Ова се
однесува и на употребата на фрази како што се
„стил„, „тип„, „метод„ итн. инсинуирајќи дека
производот е еквивалентен или поврзан со
оригиналот, и дури ако вистинското потекло на
производот е наведено или ако заштитеното
име е преведено на друг јазик. Производ кој
што е носител на регистрирано име мора да ја
задржи задолжителната поврзаност со
географската област која што ја претставува
(т.е. таквите имиња не може да бидат
„де-локализирани„). Ова им овозможува на
производителите кои што го имаат правото на
употреба регистрирано име силна заштита од
директните и индиректните нарушувања на
тоа нивно право.
Лажни или информации што даваат погрешна
насока за потеклото, природата или
карактеристиките на производот на
пакувањето, кои што може да дадат погрешна
претстава за нивното потекло.

Врските со заштитените трговски марки
Прописите исто така се однесуваат и на потенцијални
случаи кога може да се појави конфликт помеѓу
заштитена трговска марка и географско име, барајќи да
се најде рамнотежа помеѓу конкурентските права на
интелектуална сопственост.

Laguiole, PDO
photographer: Coopérative Jeune Montagne
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Parmigiano Reggiano, PDO
photographer: Resmini

Budějovické pivo, PGI
photographer: Archive of Budweiser
Budvar, N. C.

Во исклучителни околности одредена земја може да биде
наведена во името на производот доколку областа во
односната земја има хомогени карактеристики релевантни
за ознаката за квалитет.
Докази дека производот потекнува од односната
географска област
Основниот предуслов е апликантитите да ја покажат во
целост можноста производот да биде следлив во целост.
Мора да биде идентификувана јасна патека од местото на
одгледување и преработка до местото на продажба на
финалниот производ. Спецификацијата мора да покаже кои
мерки се превземени за да се осигури следливост на
производот (на пример преку регистар), т.е. дека
производот и суровините од кои е направен, таму каде што
е соодветно, потекнуваат од дадената област.

Што соддржи името?
Името на производот би требало да ги соддржи следниве
елементи:
•
Името на регионот, местото или земјата
•
Или традиционалното име што не мора неопходно
да го означи регионот, но е недвосмислено
поврзано со одреден регион, место или земја

4. Спецификација на производите
Спецификацијата на производот е клучниот елемент
во одредување на името на производот затоа што ги
поставува основните услови кои што мора да бидат
запазени од сите инволвирани страни понатаму.
Производителите самите ги составуваат своите
спецификации.
И
покрај
контролата
од
националните и релевантни власти во ЕУ, постои
силен елемент на самопостапување во системот.

Queijo de Azeitão, PDO

Што е спецификација на производот?
Спецификацијата на производот мора да ги содржи
сите технички информации неопходни да се опише
производот. Мора да биде доволно детална за да му
овозможи на секој нов производител од браншата да
започне производство на дадениот производ доколку
тоа го сака.
Спецификацијата на производот е главниот доказ во
поддршка на барањето. Штом се еднаш формулирани,
условите во спецификацијата се обврзувачки за
производителите што имаат намера да го користат
заштитеното име и претставуваат референтна точка за
било каква инспекција од властите. Само производи
што се во согласност со спецификацијата може да бидат
продавани со заштитена ознака за потекло или
заштитена географска ознака..

Што соддржи
спецификацијата на производот
Основните елементи на спецификацијата се:
•
•

Спецификациите може да бидат изменети (на пример
со цел да се земе во предвид ново научно или
технолошко сознание, или доколку се редефинира
географската област). Во овој случај производителите
поднесуваат барање за авторизација до националното
тело кое понатаму ги проследува главните елементи на
барањето до Европската Комисија за одобрување. Во
случајот на трети земји, регистрацијата и барањата за
измените можат да бидат испратени директно до
Комисијата.

•
•
•

•

Оттука, може да се заклучи дека спецификацијата на
производот е одлучувачки фактор во процесот на
добивање регистрација, но и во оддржувањето
целосна доверба во системот.

•
•
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Име на производот
Опис на земјоделскиот производ или
прехранбениот производ (вклучувајќи
информации за суровините, физичките,
хемиските, микробиолошките
карактеристики и вкусот)
Дефиниција на географската област
Докази дека производот потекнува од
односната географска област
Опис на процесот на добивање на
производот, плус релевантни детали за
локалното производство, преработка,
пакување, и други методи
Детали за врската помеѓу производот и
односната географска област
Специфични барања за обележување на
производот
Специфични барања поставени од Заедница
или националните прописи

Методи на производство
Описот на методот на производство мора да биде доволно
детален за да му овозможи на било кој производител во таа
географска област започне со производство на тој производ
доколку го сака тоа. Основните предуслови се однесуваат
на следниве информации:
•
Методот на одгледувањето и добивањето

Следниве елементи не можат да бидат регистрирани:
•
Имиња што се противречни со било кој растителен
вид или раса на животни, на начин кој што може
погрешно да го насочи потрошувачот
•
Имиња кои од аспект на реномето на одредена
трговска марка и должината на времето на
користење, доколку бидат регистрирани може
да бидат одговорни за погреѓно насочување на
купувачот во поглед на вистинскиот идентитет
на производот
•
Имиња кои што станале генерички и кои
вообичаено се употребуваат за да се опише
одреден производ, независно од неговото
потекло.
Што соддржи „Описот на производот„?
Описот на производот мора да ги соддржи најмалку
следниве елементи:
•
Физички особини (форма, боја, тежина, итн)
•
Хемиски својства (минимум соддржина на масти,
максимално присуство на вода, итн)
•
Микробиолошки информации (на пр. присуство
на бактерии)
•
Биолошки детали (раса, вид, итн)
•
Органолептички карактеристики (вкус, арома,
боја, мирис, итн)
Описот во основа ги објаснува елементите што го прават
одреден производ специфичен, и прикажува детално на кој
начин тој се разликува од другите сродни производи од
истата категорија. Спецификациите за преработката,
пакувањето и прикажувањето на производот може исто
така да бидат важни, бидејќи начинот на сечење, рендање,
листење, или пакување може да бидат суштински во
задржување на специфичните карактеристики и посебната
вредност на тој производ.
Како треба да биде опишана географската област
Општо
земено
границите
на
одреден
производствен/преработувачки регион се дефинирани со
природните и човечките фактори, и понекогаш со
административните
граници.
Спецификацијата
на
производот мора ди ги представи прецизно границите на
географската област за одреден производ, и во прилог на
тоа да соддржи различни документи, вклучително мапи и
карти од областа.

•
•

на земјоделскиот производ или прехранбен
производ
Автентичниот локален метод на
производство
Начинот на пакување (таму каде што е тоа
релевантно)

Суштинската врска во спецификацијата
Објаснувањето на поврзаноста на одреден производ со
соодветна географска област е најзначајниот елемент во
спецификацијата на производите во случај на регистрација
на заштитена ознака за потекло или заштитена географска
ознака бидејќи мора да покаже зошто тој производ е
поврзан со точно одредена област, а не со друга. Со други
зборови, спецификацијата мора да покаже како
карактеристиките на одреден регион влијаат на производот
на начин на кој што тоа не е можно во други региони. За
заштитена ознака за потекло или заштитена географска
ознака , едноставното покажување дека одредени области
се специјализирале во производството на одреден
производ е недоволна оправданост за спецификацијата.
Апликантите мора да покажат последична врска помеѓу
географската област и карактеристиките и реномето на
производот (на пример особена природна средина или
други услови), вклучувајќи и било какви припадни
природни или човечки фактори од пресудна важност.
На пример, типот на земјиштето, топографијата, климата/
микроклимата, вегетацијата, итн се фактори кои што можат
да влијаат на финалниот производ. Локалното know-how и
специјални вештини за производство се исто така
релевантни. Двете горенаведени околности имаат
тенденција на меѓусебно влијание. На пример, пасиштата и
квалитетот на воздухот во комбинација со добра селекција
на расата на добитокот им овозможува на производителите
на сирење од одреден локалитет да развијат плоден бизнис
во вообичаено неодржливи стопански околности. Во други
случаи, терасастото одгледување, наводнувањето или
системите на парцелизирање се поврзуваат со цел
производство на одреден производ, во комбинација со
човечките вештини за надминување на географските
ограничености.
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6. Како функционираат заштитената ознака за
потекло и заштитената географска ознака на
теренот

5. Поволностите што ги нудат заштитена ознака за потекло
или заштитена географска ознака
Arbroath Smokies, PGI

Системите на ЕУ за одредување квалитетни производи се
дизајнирани да ги заштитат правата на производителите и
потрошувачите. Обете групи стекнуваат значајна
придобивка од имплементацијата на овие системи.
Користа за земјоделците/ производителите на храна ....
Основното прашање за земјоделците мора да биде дали
екслузивното право на користење одредено име на
производ води кон повисоки продажни цени во споредба
со сличните производи во истата прехранбена категорија.
Постојат докази дека тоа е така. На пример француското
Comté сирење, кое што има заштитена ознака за потекло,
видливо ја оддржува својата цена во однос на другите
конкурентни сирења за период од повеќе од десет години.
Понатаму, профитабилноста на производителите на
Comté е многи добра споредена со профитабилноста на
конкурентските производители.

Boeren-Leidse met sleutels, PDO

Практичен пример

Нови прописи – кои се промените

Приказната за специјалитетот од чадена риба
произведена во Шкотска - the Arbroath Smokie - ни
илустрира колку е значајна ознаката за квалитет за
производителите. Основните поединости се:
•

Во една студија на секторот на производство на сирења
беше заклучено дека сирењата со означен статус може да
овозможат 30% повисока цена во однос на
конкурентските производи (податоци од cf. Secodip 2002).
Сирењето Parmigiano Reggiano и есенцијалните масла
заштитени со географски ознаки (ГИ) исто така имаа јасно
изразена корист со значителната ценовна предност.
Понатаму, студиите исто така покажуваат дека додадената
вредност е проследена во целост низ прехранбениот
синџир, овозможувајќи им на производителите и
локалните преработувачи, како и на трговците и на
другите инволвирани да заработат повеќе.

•

•

•

Вистински придонес кон руралниот развој
Ознака за потекло и географската ознака се вредни да се
заштитат, не само поради нивната поврзаност со
квалитетот, традицијата и реномето; тие исто така даваат
драгоцен придонес кон оддржливиот рурален развој.
Неколку студии5 покажаа дека тие имаат значајна улога во
регенерацијата на природната околина бидејќи
осигуруваат дека прехранбените земјоделски производи
се произведени на начин што ги зачувува локалните
растителни видови, ги наградува луѓето од заедницата, го
поддржува руралниот диверзитет и социјална кохезија6, и
промовира нови можности за вработувања во
производството, пребработката и другите поврзани
услуги. Потребите на денешното население се исполнети,
а во исто време природните ресурси и традиционалните
вештини се заштитени и сочувани за генерациите што
доаѓаат.

Постоечките производители/ преработувачи
го забележале пристигнувањето на сличен,
конкурентски производ на пазарот
Конкурентскиот производ ги немал ниту
соодветниот вкус ниту соодветниот изглед
на оригиналот (тие не беа произведени на
истиот начин)
Со формирање на Здружение на
производителите и добиеното одобрение за
поднесеното барање за заштитена географска
ознака, производите можеа да го носат името
Arbroath Smokie само ако беа произведени
локално, односно во радиус од осум
километри од центарот на Arbroath) и во
согласност со стриктна спецификација на
производот
Не само што заштитената герографска ознака
им ја дава неопходната заштита на
производителите на оригиналната Arbroath
Smokie, овозможувајќи им да одржуваат
повисока цена, туку ги зголемува и
можностите на производителите да се
квалификуваат за промотивна поддршка
наменета за производителита на
високо-квалитетни прехранбени производи.

карактеристики и потеклото на нивните производи,
независно од бројот на посредници (дистрибутери,
трговци на големо, малопродажбата, итн) во
дистрибутивниот синџир.
На пример: Impact de l’utilisation d’une indication géographique sur
l’agriculture et le développement rural (Fromage de Comté, France)–
MAAPAR, 2003/2004; Geographic Indications in France – A dynamic
sector of the Food Industry – Dupont ; High Quality Products and
regional specialities: A promising trajectory for endogenous and
sustainable development – Jan Douwe van der Ploeg; Geographical
Indications and Rural Development in the EU – Carina Folkeson, Lund
University
6
Според дефиницијата на Советот на Европа: „Социјална кохезија е
концепт кој што вклучува вредности и принципи, кои што се
стремат да осигураат дека сите граѓани, без дискриминација и врз
еднаква основа, имаат пристап до фундаменталните социјални и
економски права.
5

.... и за потрошувачите
Ознаките за лвалитет нудат одлична маркетиншка порака
за високо-додадената вредност на производите.
Различните програми им овозможуваат на земјоделците
да ги информираат потрошувачите за специфичните
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ЕУ ги ревидираше своите прописи за заштитена ознака
за потекло и заштитена географска ознака во Март 2006
година8. Неколку значајни промени беа направени,
вклучително и отворањето на системите на ЕУ за
директни апликации од страна на групите на
производители од земји кои не се членки на ЕУ.
Процедурата за регистрација е идентична за
заштитената ознака за
потекло и заштитената
географска ознака.

Основните придобивки за потрошувачите се:
•
•
•
•
•
•
•

Главната порака на обележјето (етикетата) – таа
укажува на квалитетен производ
Избор од огромниот број на прекрасни европски
прехранбени производи благодарение на
едноставното и разбирливо етикетирање
Информации за потеклото на производот и
неговите карактеристики (состојки и сл.) и
традиционалните производствени методи
Гаранции дека производот е оригинален, а не копија
или имитација
Уверување дека храната е произведена во
согласност со деталната спецификација
Потрошувачите можат лесно да ги идентификуваат
и купат производите од сопствениот или некој друг
пецифичен регион, доколку се одлучат за тоа
Вкупна информација што на потрошувачот му е
потребна да одлучи дали означените
високо-квалитетни производи обезбедуваат
соодветен вредносен надомест за дадените пари.

Етикетите за квалитет во ЕУ му нудат на потрошувачот
комбинирана информација за квалитетот на производот,
неговите својства и потекло, како и за неговата вредност,
пред купувањето. Познато е дека овие карактеристики се
важни за потрошувачите. Неколку истражувања, посебно
направени по налог на Европската Комисија, укажуваат дека
основната предност на Заедничката земјоделска политика,
според граѓаните на ЕУ, е дека со неа се обезбедува дека
прехрабените производи кои ги купуваат потрошувачите се
безбедни и со добар квалитет7.
Истражувања на Евробарометар на:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm
8
Одлука на Советот (ЕЦ) Бр. 510/2006 од 20 Март 2006 година за заштитата
на географските ознаки и географското потекло за земјоделски и
прехранбени производи (ОЈ Л93, 31.3.2006), и ТСГ правилник ревидиран во
исто време: види Одлука на Советот (ЕЦ) Бр. 509/2006 од 20 Март 2006 за
земјоделски производи и прехранбени производи како гарантирани
традиционални специјалитети (OJ L 93, 31 .3.2006). Со ова се заменува
Одлуката (ЕЕЦ) Бр. 2082/1992
7

Новите прописи за ознаките за квалитет значително го
поедноставуваат системот . На пример, во минатото
апликантот (групата на производители) го поднесуваше
своето барање за регистрација на име на производот до
властите на нивната Земја Членка. Властите на Земјата
Членка го одобруваа барањето и потоа ја препраќаа
целата апликација до Европската Комисија која ја
повторуваше речиси во целост проценката и
испитувањето на апликацијата. Согласно со новите
прописи, Земјата Членка ќе ја изврши проценката и
испитувањето на апликацијата, работејќи според
правилата и насоките дадени на ниво на ЕУ. Комисијата ќе
биде вклучена во процедурата на деталното испитување
на главните елементи (групирани во „единствен
документ„ кој што ќе биде публикуван во Службениот
Весник на ЕУ) за да осигури дека барањата ги
задоволуваат условите поставени со правилникот и дека
пристапот е подеднаков во сите 25 Земји Членки на ЕУ.
Овие промени би требало значително да го забрзаат
процесирањето на новите барања.
Понатаму, нова промена, направена делумно како
резултат на одлуката на Светската Трговска Организација
од 2005 година, е дека ЕУ е сега во можност да прима
барања за регистрација на имиња на производи под ЕУ
системот од производители во трети земји пратени
директно до Комисијата. Претходно, овие производители
мораа барањара да ги праќаат преку националните
власти, кои понекогаш не беа подготвени или не беа во
состојба да ги процесираат тие апликации.
Започнување на апликацијата/ станување апликант
Регистрацијата е доброволна – самите производители
треба да одлучат дали ќе ја превземат иницијатива за
таков чекор. Првиот чекор што треба да се направи е да се
аплицира за регистрацијата на име на производ –
производителите сами одлучуваат дали ќе поднесат
пријава за заштитена ознака за потело или заштитена
географска ознака врз основа на карактеристиките на
нивните производи.
Општо земено, групите на производители поднесуваат
барања како здруженија. Прописите на ЕУ секогаш
оневозможувале било која спецификација за производ да
биде составена на начин кој што ќе му даде на еден
производител de jure монопол врз производството на
некој прехранбен производ.
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Lapin Puikula, PDO

Транспарентност
Системот на ЕУ е транспарентен и отворен.
Спецификациите се публикуваат јавно од страна на
Земјите Членки, или, за називи од трети земји, од
страна на Комисијата. Постоји цела една лепеза на
забелешки кои што може да бидат поднесени од
страна на заинтересирана страна, врз основа на многу
различни причини, за време на процесот на проценка
на апликацијата.
Улога на националните институции
Следствено на ревизијата на прописите во Март 2006
година, производителите кои што поднесуваа
апликации за регистрација на ознака за нивните
производи продолжија да го прават тоа преку нивните
национални институции. Националните институции
осигуруваат соодветно објавување на добиените
апликации и секоја заинтересирана странка во Земјата
Членка може да поднесе забелешка на барањето. Во
случаите кога апликацијата е прифатлива, Земјата
Членка ја испраќа до Комисијата за регистрација,
доколку не е, таа ја одбива.

минимум вкупното време потребно за регистрација на
одредено име од страна на Комисијата беше оклу 18
месеци, а честопати и многу подолго од тоа. Со новите
прописи временската рамка треба да биде многу
пократка поради помалиот број комплицирани
процедури.
Дали можат и другите да се придружат?
Било кој производител или група на производители од
дадена географска област поврзана со одредени ознаки
за потекло или географски ознаки има право на
користење на регистрираното име за да го пласира
соодветниот производ на пазарите, сé додека се запазени
условите за производство поставени во спецификацијата
на производот. Ова е една од причините зошто
апликациите обично се поднесуваат од групи на
производители, кои што вообичаено ги претставуваат
интересите на производителите од одредена област.
Групите производители исто така вклучуваат и
потрошувачи или други заинтересирани страни.

Улогата на Европската Комисија
Комисијата ги оценува апликациите проследени од
Земјите Членки, вклучувајќи ги и основните елементи
од спецификацијата собрани во „единствен документ„
и проценува дали ги задоволуваат барањата согласно
релевантните прописи. Доколку апликацијата ги
задоволува сите прописи, тогаш единствениот
документ од таа апликација се публикува во
Службениот Весник на ЕУ. Комисијата исто така ги
проценува и поднесените забелешки на апликацијата
за регистрација поднесени од трети страни.
Комисијата може да побара и независен стручен совет,
доколку е тоа потребно.

Дали одредена апликација може да биде оспорена?
Како составен дел од процесот на темелна проценка,
Земјите Членки кои што процесираат една апликација се
должни да иницираат национална процедура за
поднесување забелешки која што ќе овозможи адекватно
објавување на апликацијата и ќе предвиди разумен
период во кој, било кое физичко или правно лице кое што
има легитимен интерес и официјален престој на таа
територија или област, може да поднесе забелешка. Било
кое физичко лице или група може да поднесе забелешка.
Понатаму, на ниво на ЕУ постои и можност да се достави
забелешка од страна на било која Земја Членка или трета
земја или индивидуално лице со легитимен интерес, со
присуство или постојан престој во трета земја, во период
од шест месеци од денот на публикување на решението
во Службениот Весник (преку поднесување на издржана
изјава пред Комисијата).

Други институции на ниво на ЕУ
Општите правила за ознаките за квалитет беа
воспоставени со прописите на Советот на министри на
ЕУ, следствено на препораките од Европската
Комисија. Исто така, Европскиот Парламент го даде
своето мислење за време на процесот на
подготвувањето на одлуката на Советот. Од моментот
кога прописите стапија на сила, Комисијата има
одговорност за примена на истите.
Колку трае целокупниот процес
Според претходните прописи Комисијата беше должна
да ја оцени апликацијата за регистрација во период не
подолг од шест месеци. Таа можеше да бара
дополнителни информации или појаснувања таму каде
што сметаше дека е неопходно. Имајќи ја во предвид
сложеноста на поднесените апликации и потребата за
дополнителна
административна
обработка,
вклучувајќи го преведувањето и оддолжувањата при
приемот на дополнителни информации,

Комисијата мора да следи одредени чекори при
процесирањето на примените забелешки, т.е.:
•

Roquefort, PDO

•
•

Да ја процени прифатливоста на одредена
забелешка според правилата (ја одбива доколку е
недопустлива)
Започнува процедура за усогласување и
спогодба помеѓу заинтересираните страни со цел
да се пронајде заеднички прифатливо решение
Има улога на конечен арбитар доколку
заедничко решение е невозможно.

Доколку
нема
поднесени
забелешки,
тогаш
регистрацијата продолжува без повторно оценување на
целокупното досие.
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Процеси на регистрирање
на ознаки за квалитет
•
•
•

•
•

•

Lammefjordsgulerod, PGI

Група на производители мора да го дефинира
својот производ во согласност со прецизни
спецификации
Апликацијата, со приложенао детална
спецификација, се испраќа до надлежната
институција во Земјата Членка
Националната институција ја проценува
апликацијата, одлучува дали ќе се прифати
апликацијата за регистрирање и потоа ја
пренесува својата одлука до Комисијата
Апликацијата минува низ одреден број
контролни процедури на ниво на ЕУ
Доколку ги исполнува барањата, објавувањето
во Службениот Весник на Европската Унија ќе
послужи за информирање на
заинтересираните субјекти
Европската Комисија мора јавно да го објави
(на пример на својата Интернет страница)
ажурираниот список на имиња на производи
кои што биле поднесени за одобрување заедно
со спецификациите за истите

7.

Лого за квалитет – гаранција за
потрошувачите

Зголемениот
интерес на потрошувачите за
високо-квалитетни производи се потпира врз
подобрувањето на информираноста. Со своите логоа за
квалитет, ЕУ има средства кои што ќе му овозможат на
земјоделско-прехранбениот сектор да ги информира
трговците на големо, дистрибутерите и потрошувачите
во и надвор од ЕУ за постоењето и вредноста на
системите за квалитет. Етикетите се од суштинско
значење, давајќи им на земјоделците и преработувачите
во ЕУ можности за повисок поврат на средства во замена
за подобар квалитет и им даваат на потрошувачите
специфични производи кои што имаат гаранцијата дека
се произведени по одреден производствен метод и на
ограничено географско подрачје.
Симболите на ЕУ – логоа за квалитет
Потрошувачите и трговците со храна можат да ги
препознаат производите со заштитена ознака за потекло,
заштитена
географска
озната
и
гарантирана
традиционална посебност преку логото од сино-жолто
„сонце„ опфатено со ЕУ звездичките. Покрај тоа, во
случајот на заштитена ознака за потекло и заштитена
географска озната, во средината има симбол на селски
пејсаж, представувајќи ја со бразда ограничената
географски област со која регистрираниот производ е
поврзан. Овие европски симболи обезбедуваат гаранција
за автентичноста на понудените производи преку
врската со специфичен регион или посебен
производствен метод. Симболите служат делумно за да ги
спречат имитаторите да ги продаваат своите производи
како оригинални производи, но во исто време им
овозможува на производителите да ја подигнат
свесноста за нивните производи. Почнувајќи од 1 Мај
2009 година, ќе биде задолжително за производителите и
трговците ќе мораат задолжително да го користат
европскиот симбол, или еквивалентната заштитена
ознака за потекло, заштитена географска ознака и
ознаката за гарантирана традиционална посебност на
производите што се веќе регистрирани.

Дали е полесно да се регистрира одредено име
како заштитена географска ознака или како
заштитена ознака за потекло?
Од аспект на неопходните процедури постои многу
мала разлика помеѓу апликацијата за заштитена
ознака за потекло и апликацијата за заштитена
географска ознака. Поврзаноста која се докажува со
одредена географска област мора да биде посилно
изразена кога се работи за заштитена ознака за
потекло; оттука, и тенденцијата да се бара повисоко
ниво на докази за причинската поврзаност. Меѓутоа,
разликите во барањата за регистрација се релативно
безначајни и леснотијата на регистрацијата повеќе
зависи од тоа колку добро производот е
квалификуван за регистрацијата.
Дали регистрацијата може да биде одбиена или
поништена?
Апликацијата може да биде одбиена од надлежното
тело на Земјата Членка и/ или ако Комисијата утврди
дека производот не ги исполнува пропишаните
барања. Регистрацијата на име може да биде земена
во предвид и за поништување, на барање од било кое
лице кое има легитимен интерес и добри причини за
да побара такво поништување, или бидејќи
Комисијата смета дека придржувањето до одобрената
спецификација повеќе не е можно да се гарантира.
Постоечките регистрации во 2006 година
Кога новите прописи стапија на сила, имињата кои
веќе беа регистрирани автоматски беа заштитени и од
новите прописи, и по автоматизам беа вклучени во
новиот регистар.
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Mozzarella di Bufala Campana, PDO

Секоја етикета кореспондира со специфичните
барања што одреден производ мора да ги исполни.
Заштитена ознака за потекло
Примери на производи што ја носат ваквата
ознаката се:
•
•
•
•

Oude Geuze, TSG

9. Гарантирана традиционална посебност

Prosciutto di Parma (шунка) - Италија
Kalamata (маслинки) - Грција
Camembert de Normandie (сирење) - Франција
Castanha de Padrela (костен) - Португалија

8.

Преку прифаќањето на новите прописи на
политиката за квалитет во Март 2006 година, ЕУ го
направи процесот за регистрирање на заштитена
ознака за потекло и заштитена географска знака
поефикасен
и
целосно
компатибилен
со
стандардите и барањата на Светската Трговска
Организација (СТО).

Заштитена географска ознака
Примери на производи што ја носат ваквата ознака
се:
•
•
•
•

Во одлуката донесена од страна на СТО панелот во
2005 година10, СТО наложи прописите на ЕУ да бидат
усогласени со мултилатералните трговски правила;
прво, преку формалното бришење на предусловот
дека трети земји треба да донесат слична заштита за
своите производи врз база на реципроцитет или
еднаквост, и второ преку овозможувањето на ентитети
од трети земји да поднесат апликации директно до
Комисијата. Крајниот рок за примена на оваа одлука
беше 3 Април 2006 година.

Calçot de Valls (кромид) – Шпанија
Nürnberger Bratwürste/Nürnberger
Rostbratwürste (колбаси) – Германија
Scotch Beef (телешко) – Шкотска
Budějovické pivo (пиво) – Чешка република

Иако системот на ЕУ за доделување ознаки за квалитет
веќе долго време беше отворен за производители од
земји надвор од ЕУ, од 31 Март 2006 година,
апликациите за заштитена ознака за потекло,
заштитена географска ознака и ознаката за
гарантирана
традиционална
посебност
од
производители од трети земји, како и забелешките на
апликациите од страна на лица од трети земји, можат
да бидат поднесени директно до Комисијата, за
разлика од каналот преку националните владини
институции.

Гарантирана традиционална посебност
Примери на производи што ја носат ваквата ознака
се:
•
•
•
•

Mozzarella (сирење) – италијанска традиција
Lambic, Gueuze Lambic, Gueuze/Lambiek,
Geuze-Lambiek, Geuze (пива) – белгиска
традиција
Falukorv (традиционален месен продукт) –
шведска традиција
Karjalanpiirakka (бисквит) – финска традиција

Производителите од трети земји се во можност да
превземат од Интернет страницата на Европската
Комисија11 многу јасен водич за поднесување
апликации за регистрација на географска ознака или
ознака за потеклото, заедно со сите неопходни
формулари. Покрај тоа, лица или групи од трети земји
имаат можност да поднесат забелешки на предложени
регистрации директно до Комисијата.

Кога потрошувачите ќе го видат европското лого тие
знаат дека производот кој што е на полицата пред нив
е „вистинското нешто„. Европското лого се наоѓа на
располагање на сите официјални јазици во ЕУ9.
9

Европскиот систем е отворен за
земји кои што не се членки на ЕУ

WT/DS 290 од 15 Март 2005 од Австралија и WT/DS 174 од 15 Март
2005 од САД
11
види: http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/protec/thirdcountries/
index_en.htm
10

види: http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/protec/logo_en.htm
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За одредено име да биде регистрирано со ознака за
гарантирана традиционална посебност, производот
мора да поседува особини што го разликуваат од
други производи. Пред сé, мора да биде
традиционален
производ
и
да
поседува
специфичен карактер, односно да има својства кои
што го разликуваат од другите прехранбени
производи во истата категорија.
Што ја прави различна и препознатлива
спецификацијата за гарантирана традиционална
посебност?
Специфичните карактеристики што се неопходни за
системот на гарантирана традиционална посебност
вклучуваат:

Процедури

•

•

•
•

Апликацијата мора да биде придружена со
спецификација
на
производот
овозможувајќи
усогласеност соусловите за регистрација, вклучувајќи
најмалку:

Употреба на традиционални суровини во
производството на прехранбениот производ,
или
Традиционален состав на производот, или
Начин на производство и/или преработка кои
што се резултат на традиционални методи.

•

Накратко, да добие ознака за гарантирана
традиционална посебност производот мора да
поседува особености кои ќе го разликуваат од други
производи и да биде традиционален.

•

Традиционални имиња
„Традиционално„ значи докажана употреба
на
одредено име на пазарите на ЕУ во временски период
кој што покажува видлив трансфер помеѓу генерациите;
ова вообичаено значи не помалку од 25 години.

•

Специфична
придобивка
од
системот
за
гарантирана традиционална посебност
Главната
цел
на
ознаката
за
гарантирана
традиционална посебност е да им овозможи на
високо-квалитетните производи кои што не се
неопходно поврзани со посебна географска област да
бидат препознатливи во мноштвото други производи и
на тој начин да се стекнат со повисока цена на пазарот.
Овој систем исто така помага во оддржувањето на
автентични производи кои што се дел од културното
наследство на ЕУ.

•
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Името да биде регистрирано и да се достави
индикација дали производителот/групата на
производители ќе поднесе барање со или без
резервација на името и дали името може да
биде регистрирано на еден или повеќе јазици.
Опис на карактеристиките на производот
прикажувајќи ги неговите основни физички,
хемиски, микробиолошки и/или
органолептички карактеристики кои што се
однесуваат на неговиот специфичен карактер.
Опис на методот на производство, вклучувајќи
ги природата и карактеристиките на
суровините и/или состојките кои што се
употребуваат, и/или методот на подготовка на
производот.
Детали кои што ќе овозможат вреднување на
традиционалниот карактер – т.е. клучните
елементи кои што го дефинираат и докажуваат
специфичниот карактер на производот.
Сертифицирање или инспекциска контрола

Барањето за регистрација на име во регистерот на ТСГ
може да биде направено со или без резервација на
името:

Comté, PDO

10.

Често поставувани прашања во
врска со политиката за квалитет

Прашање: Каде може да се пронајдат повеќе
информации за политиката на квалитет во
земјоделството?
Одговор:
•
На Интернет страницата на Генералниот
директорат за земјоделство и рурален развој
при Европската Комисија:
http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/
quali1_en.htm.
•
Во „Водичот за прописите на Заедницата„ делот
за ознаки за квалитет:
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/
gi/broch_en.pdf.
Прашање: Зошто ЕУ има политика на квалитет во
земјоделието?
Одговор: Потрошувачите денес очекуваат повеќе од
високите прехранбени, здравствени и хигиенски
стандарди на производите што ги купуваат. Тие сé
повеќе очекуваат потврди и гаранции за потеклото на
производите и метод за нивно производство.
Зголемената свест кај потрошувачите се рефлектира во
барањата
за
производи
со
индивидуални
карактеристики поврзани со специфични методи на
производство, состав или потекло.
Прашање: Кој ги користи придобивките ос постоењето
на ваква политика за квалитет?
Одговор: Придобивките ки користат и потрошувачите
иземјоделските производители. Потрошувачите имаат
гаранција, преку системите за квалитет и логоата, дека
купуваат автентични високо-квалитетни прехранбени
производи. Производителите кои што имаат
способности и капацитет да ги произведат таквите
производи
ги
користат
придобивките
од
постигнувањето повисоки пазарни цени за својот
производ – награда за дополнителниот напор и
трошоци што се вложени во производството за да се
достигне стандард далеку повисок од нормата.

Вклученост на заинтересираните страни
Во процедурите за регистрација и на заштитена ознака
за квалитет и на заштитена географска ознака се
вклучени
странките
од
исто
ниво
на
производство/преработка, како и националните и ЕУ
ентитети.
Дали системот за ознаки за гарантирана
традиционална посебност е отворен за земји што не
се членки на ЕУ?
Системот за ознаки за гарантирана традиционална
посебност е отворен за апликации од производители
од трети земји. Системот е отворен за производители
од целиот свет доколку тие ги почитуваат
спецификациите и доколку се подложни на соодветна
верификација и контролни механизми.

Volailles du Gers, PGI
photographer: Avigers
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Прашање: Какви се придобивките за руралните
заедници ?
Одговор: Доколку поголем дел од производството на
производи со додадена вредност остане во руралните
региони, цели заедници може да ги почувствуваат
придобивките:
оддржувањето
на
економска
активност, подобрени можности за вработување,
развој на дополнителни рурални активности како
руралниот туризам (понекогаш овие дополнителни
активности се одвиваат на самите фарми).
Прашање: Кои се разликите помеѓу трите главни
системи за квалитет во ЕУ?
Одговор: И двата системи - заштитена онака за
потекло и заштитена географска ознака имаат јасна
поврзаност со специфичен географски регион.
Основната разлика помеѓу овие два системи е нивото
на поврзаност на производот со специфичната
географска област. Генерално земено, производот со
заштитена ознака за потекло мора да ги црпи своите
карактеристики од областа (преку локални суровини,
клима, квалитет на почвата и други фактори) И мора да
биде произведен и преработен на таа територија. За
производот со заштитена географска ознака е
достаточно само една од производствените фази да се
одвива во дадениот регион. Ознаката за гарантирана
традиционална посебност не се поврзува толку со
географското
потекло,
туку
го
потенцира
традиционалниот карактер, преку составот на
производот или средствата за производство.

Прашање: Дали Европа е единствена во своите напори
да ја засили заштитата на регионалните квалитетни
производи?
Одговор: Воопшто не. Индија, Пакистан, Шри ланка,
Тајланд, Кенија, Јамајка и други земји во развој бараат
подобра заштита за географските ознаки. Тие се
загрижени од можноста да го изгубат правото на
именување производи како Basmati оризот, Ceylon
чајот, ‘Blue Mountain’ кафето, Jasmine оризот – и кога ќе
се земе во предвид дека повеќе Darjeeling чај се
произведува надвор од Индија отколку во индискиот
регион Darjeeling (некои проценки говорат дека
количината на лажен Darjeeling на пазарот е три пати
поголема од оригиналниот производ). лесно е да се
разбере зошто е тоа така.

Прашање: Што се генерички имиња и дали постои
список со такви имиња?
Одговор: Генеричко име е име кое што, иако е блиску
поврзано со одредено место или регион каде што прв
пат производот бил произведен, станало симбол за тој
тип на производи, т.е. географското име преминало во
секојдневна употреба и со него се идентификува цела
категорија производи кои што не мора да потекнуваат
од регионот кој го носи истото името. Во ЕУ не е
оформен список со генерички имиња на земјоделски
и прехранбени производи. Фактот што заштитата на
одредено име не била побарана од група
производители не значи дека тоа може да биде
класифицирано како генеричко.
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Pruneaux d’Agen, PGI
photographer: Photothèque du BIP

•

Без резервација на името значи дека
регистрираното име и понатаму може да се
користи на етикетите на производи кои што не
кореспондираат со регистрираната
производна спецификација, меѓутоа ознаката
„гарантирано традиционален специјалитет„
кратенката ТСГ или соодветното ЕУ лого, не
може да бидат употребени на таков производ
(сирењето Моцарела е пример на ТСГ без
резервација на името).
„Со резервација на името„ значи дека името,
дури и кога не е пропратено со со ознаката
„гарантирано традиционален специјалитет„
кратенката ТСГ или соодветното ЕУ лого, не
може повеќе да се користи во етикетирањето
на слични производи кои што не ги
исполнуваат во целост регистрираните
спецификации (пример за резервирао име е
Jamón Serrano).

Lardo di Colonnata, PGI
photographer: Luigi Biagini Carrara

•

Прашање: Дали географските ознаки (ГИ) се само уште
една форма на трговски бариери кои што им служат
само на интересите на ЕУ?
Одговор: Не, географските ознаки не се трговски
бариери. Напротив, географските ознаки ја олеснуваат
трговијата преку обезбедување еднакви услови за
квалитетните производи и на тој начин придонесуваат
за зголемувањето на изборот за потрошувачите. Во ЕУ
се сака да се осигури дека потрошувачите и
производителите не се погрешно насочени со
етикетирањето на производите за кои се тврди дека
потекнуваат од друго место. Ова може да се случи кога
име на регионален производ е заштитено од страна на
имитатор или поради несоодветни закони за
обележување/етикетирање на производите кои што му
дозволуваат на било кој производител да ги користи
географските ознаки и на тој начин да се користи
придобивките од постигнувањето повисока цена.
Канадските потрошувачи не можат да купат
оригинална италијанска Парма шунка, етикетирана
како Парма шунка, затоа што заштитеното име „Парма
шунка„ било резервирано за друг производ.
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Φέτα (Feta), PDO
photographer: E.M. Anifantakis “Greek
Cheeses – a Tradition of Centuries” (1991)
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