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Geographical Indications
Of The European Union
To Be Protected In Georgia

შეტყობინება
ევროკავშირის გეოგრაფიული აღნიშვნები

1. „ერთის მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის
ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების
შესახებ შეთანხმების“ 170-ე და 171-ე მუხლებისა და შეთანხმების XVII-B დანართის
საფუძველზე, ქვეყნდება ევროკავშირის გეოგრაფიული აღნიშვნების სია.
2. ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელსაც გააჩნია კანონიერი
ინტერესი და დაფუძნებულია ან აქვს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი საქართველოში, მესამე ქვეყანაში, ან წევრ სახელმწიფოში (ევროკავშირის შემთხვევაში), ან
ნებისმიერ წევრ სახელმწიფოს (ევროკავშირის შემთხვევაში), ან მესამე სახელმწიფოს შეუძლია გაასაჩივროს ქვემოთ მოცემულ სიაში წარმოდგენილი გეოგრაფიული აღნიშვნების საქართველოს ტერიტორიაზე დაცვის საკითხი სათანადოდ
დასაბუთებული განცხადების წარმოდგენის გზით.
3. განცხადება გასაჩივრების შესახებ უნდა წარედგინოს სსიპ საქართველოს
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრს – „საქპატენტს“ აღნიშნული
შეტყობინების გამოქვეყნებიდან სამი თვის განმავლობაში.
4. განცხადება გასაჩივრების შესახებ მიიღება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი
წარდგენილ იქნა მე-3 პუნქტში მითითებულ ვადებში და თუ განცხადებიდან ჩანს,
რომ დასაცავად წარმოდგენილი დასახელება:
(ა) ემთხვევა მცენარის, მათ შორის, ვაზის ჯიშის ან ცხოველის ჯიშის სახელს, რამაც
შეიძლება მცდარი წარმოდგენა შეუქმნას მომხმარებელს საქონლის წარმოშობის
შესახებ;
(ბ) სრულად ან ნაწილობრივ ომონიმურია საქართველოში უკვე დაცული დასახელებისა;
(გ) სასაქონლო ნიშნის კარგი რეპუტაციის, მისი ცნობილობისა და გამოყენების
ხანგრძლივობის გათვალისწინებით, შესაძლოა მომხმარებელი შეცდომაში იქნეს
შეყვანილი საქონლის წარმომავლობის შესახებ;
(დ) საფრთხეს უქმნის მთლიანად ან ნაწილობრივ იდენტური სახელის ან
სასაქონლო ნიშნის არსებობას ან იმ პროდუქტის არსებობას, რომელიც კანონიერად
გამოიყენებოდა ბაზარზე ამ შეტყობინების გამოქვეყნებამდე არანაკლებ ხუთი წლის
განმავლობაში;
(ე) იქცა საქონლის გვარეობით სახელად.
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INFORMATION NOTICE
GEOGRAPHICAL INDICATIONS FROM EUROPEAN UNION

1. According to Articles 170 and 171 and the Annex XVII B of the Association Agreement
between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member
States and Georgia, the protection in Georgia, as geographical indication, of the European
Union names set out below is under consideration.
2. Any Member State of the European Union or third country or any natural or legal person
having a legitimate interest, resident or established in Georgia or in a third country, is invited
to submit opposition to such protection by lodging a duly substantiated statement.
3. Statements of opposition must reach the National Intellectual Property Center of Georgia
Sakpatenti within three month of the date of this publication.
4. Statements of opposition shall be examined only if they are received within the time-limit
set out paragraph 3 and if they show that the protection of the name proposed would:
(a) conflict with the name of a plant variety or an animal breed and as a result is likely to
mislead the consumer as to the true origin of the product;
(b) be wholly or partially homonymous with that of a name already protected in Georgia;
(c) in the light of a trade mark’s reputation and renown and the length of time it has been used,
be liable to mislead the consumer as to the true identity of the product;
(d) jeopardise the existence of an entirely or partly identical name or of a trade mark or the
existence of products which have been legally on the market for at least five years
preceding the date of the publication of this notice;
(e) or if they can give details from which it can be concluded that the name for which protection is considered is generic.
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განხორციელდება საქართველოში
AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOODSTUFFS OTHER THAN WINES,
SPIRIT DRINKS AND AROMATISED WINES OF THE EUROPEAN UNION
TO BE PROTECTED IN GEORGIA
ევროკავშირის
წევრი ქვეყანა
STATE OF THE
EUROPEAN
UNION

4

აღნიშვნა

ქართული
ტრანსლიტერაცია

პროდუქტის სახეობა

NAME TO PROTECTED

TRANSLITERATION IN
GEORGIAN CHARACTERS

TYPE OF PRODUCT

1

2

BE

Vlees van het rood ras
van West-Vlaanderen

3
ვლეეს ვან ჰეთ როოდ
რას ვან ვესთვლაანდერენ

BG

Странджански
манов мед /
Strandzhanski manov
med / Maнов мед от
Странджа

სთრანდჟანსქი მანოვ
მედ / მანოვ მედ ოტ
სთრანდჟა

HR

Bjelovarski kvargl

ბიელოვარსქი კვარგლ

HR

Brački varenik

ბრაჩქი ვარენიქ

HR

Malostonska
kamenica

მალოსთონსკა
კამენიცა

HR

Paška sol

პაშკა სოლ

HR

Paški sir

პაშკი სირ

HR

Varaždinski klipič

ვარაჟდინსკი კლიპიჩ

4
ნედლი ხორცი (და შიგნეული)
(PDO)
Fresh meat (and offal) (PDO)
ცხოველური წარმოშობის სხვა
პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი,
რძის პროდუქტი კარაქის
გარდა და სხვა) (PDO)
Other products of animal origin
(eggs, honey, various dairy
products except butter, etc.)
(PDO)
ყველეული (PGI)
Cheeses (PGI)
ხელშეკრულების I დანართით
გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)
(PGI)
Other products of Annex I of the
Treaty (spices etc.) (PGI)
ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის
პროდუქტი (PDO)
Fresh fish, molluscs, and
crustaceans and products derived
therefrom (PDO)
მარილი (PDO)
Salt (PDO)
ყველეული (PDO)
Cheeses (PDO)
პური, ცომეული, ნამცხვრები,
საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო
ნაწარმი (PGI)
Bread, pastry, cakes,
confectionery, biscuits and other
baker's wares (PGI)
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1

2

3

HR

Zagorski mlinci

ზაგორსკი მლინცი

HR/SI

Istra

ისტრა

CY

Χοιρομέρι Πιτσιλιάς

ხირომერი პიცილიას

DK

Havarti

ჰავარტი

FR

Brousse du Rove

ბრუს დიუ როვ

FR

Cantal / Fourme de
Cantal

კანტალი; ფურმ დე
კანტალ

FR

Bulot de la Baie de
Granville

ბიულო დე ლა ბე დე
გრანვილ

FR

Artichaut du
Roussillon

არტიშო დიუ რუსიონ

FR

Haricot de
Castelnaudary

არიკო დე
კასტელნოდარი

FR

Kiwi de Corse

კივი დე კორს
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4
პური, ცომეული, ნამცხვრები,
საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო
ნაწარმი (PGI)
Bread, pastry, cakes,
confectionery, biscuits and other
baker's wares (PGI)
ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვა) (PDO)
Oils and fats (butter, margarine,
oil, etc.) (PDO)
ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული,
შებოლილი და სხვა) (PGI)
Meat products (cooked, salted,
smoked, etc.) (PGI)
ყველეული (PGI)
Cheeses (PGI)
ყველეული (PDO)
Cheeses (PDO)
ყველეული (PDO)
Cheeses (PDO)
ნედლი თევზი, მოლუსკები,
კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა
სახის პროდუქტი (PGI)
Fresh fish, molluscs, and
crustaceans and products derived
therefrom (PGI)
ხილი, ბოსტნეული და
მარცვლეული, ნედლი ან
დამუშავებული (PGI)
Fruit, vegetables and cereals fresh
or processed (PGI)
ხილი, ბოსტნეული და
მარცვლეული, ნედლი ან
დამუშავებული (PGI)
Fruit, vegetables and cereals fresh
or processed (PGI)
ხილი, ბოსტნეული და
მარცვლეული, ნედლი ან
დამუშავებული (PGI)
Fruit, vegetables and cereals fresh
or processed (PGI)
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1

2

3

FR

Pomme de terre de
Noirmoutier

პომ დე ტერ დე
ნუარმუთიე

FR

Pruneaux d'Agen

პრიუნო დ’აჟენ

FR

Jambon du Kintoa

ჟამბონ დიუ კინტოა

FR

Huile d'olive de
Provence

უილ დ’ოლივ დე
პროვანს

FR

Crème d’Isigny /
Crème fraîche
d’Isigny

კრემ დ’ისინი/კრემ
ფრეშ დ’ისინი

EL

Αρσενικό Νάξου

არსენიკო ნაკსუ

EL

Κρασοτύρι Κω /
Krasotiri Ko / Τυρί
της Πόσιας

4
ხილი, ბოსტნეული და
მარცვლეული, ნედლი ან
დამუშავებული (PGI)
Fruit, vegetables and cereals fresh
or processed (PGI)
ხილი, ბოსტნეული და
მარცვლეული, ნედლი ან
დამუშავებული (PGI)
Fruit, vegetables and cereals fresh
or processed (PGI)
ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული,
შებოლილი და სხვა) (PDO)
Meat products (cooked, salted,
smoked, etc.) (PDO)
ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვა) (PDO)
Oils and fats (butter, margarine,
oil, etc.) (PDO)
ცხოველური წარმოშობის სხვა
პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი,
რძის პროდუქტი კარაქის
გარდა და სხვა) (PDO)
Other products of animal origin
(eggs, honey, various dairy products except butter, etc.) (PDO)
ყველეული (PDO)
Cheeses (PDO)

კრასოტირი კო / ტირი
ტის პოსიას

ყველეული (PGI)
Cheeses (PGI)

EL

Ρόδι Ερμιόνης

როდი ერმიონის

EL

Φασόλια Κατταβιάς
Ρόδου / Λόπια
Κατταβιάς Ρόδου

ფასოლია კატავიას
როდუ / ლოპია
კატავიას როდუ

EL

Ελαιόλαδο Μάκρης

ელეოლადო მაკრის
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ხილი, ბოსტნეული და
მარცვლეული, ნედლი ან
დამუშავებული (PDO)
Fruit, vegetables and cereals fresh
or processed (PDO)
ხილი, ბოსტნეული და
მარცვლეული, ნედლი ან
დამუშავებული (PGI)
Fruit, vegetables and cereals fresh
or processed (PGI)
ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვა) (PDO)
Oils and fats (butter, margarine,
oil, etc.) (PDO)

ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის და სხვა საკვები პროდუქტები, გარდა ღვინის, სპირტიანი სასმელებისა და
არომატიზებული ღვინოებისა, რომელთა დაცვა განხორციელდება საქართველოში
AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOODSTUFFS OTHER THAN WINES,
SPIRIT DRINKS AND AROMATISED WINES OF THE EUROPEAN UNION TO BE PROTECTED IN GEORGIA
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3

EL

Ελαιόλαδο Φοινίκι
Λακωνίας

ფინიკი ლაკონიას

EL

Κριτσά

კრიწა

HU

Akasztói szikiponty

აკასტოი სიკიპონტი

HU

Gönci kajszibarack /
Gönci kajszi

გენცი
კაისიბარაცკ/გენცი
კაისი

HU

Győr-Moson-Sopron
megyei Csemege sajt

გიერ-მოშონ-შოპრონ
მეჯეი ჭემეგე შაიტ

HU

Szilvásváradi
pisztráng

სილვასვარადი
პისტრანგ

HU

Szomolyai rövidszárú
fekete cseresznye

სომოლიაი რევიდსარუ
ფეკეტე ჭერესნიე

IE

Sneem Black Pudding

სნიმ ბლექ პუდინგ

IT

Mozzarella di Gioia
del Colle

მოცცარელლა დი
ჯოია დელ კოლლე
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4
ზეთები და ცხიმები (კარაქი,
მარგარინი, ზეთი და სხვა)
(PDO)
Oils and fats (butter, margarine,
oil, etc.) (PDO)
ზეთები და ცხიმები (კარაქი,
მარგარინი, ზეთი და სხვა)
(PGI)
Oils and fats (butter, margarine,
oil, etc.) (PGI)
ნედლი თევზი, მოლუსკები,
კიბორჩხალები და ამ
პროდუქტისგან წარმოებული
სხვა სახის პროდუქტი (PDO)
Fresh fish, molluscs, and
crustaceans and products derived
therefrom (PDO)
ხილი, ბოსტნეული და
მარცვლეული, ნედლი ან
დამუშავებული (PGI)
Fruit, vegetables and cereals fresh
or processed (PGI)
ყველეული (PGI)
Cheeses (PGI)
ნედლი თევზი, მოლუსკები,
კიბორჩხალები და ამ
პროდუქტისგან წარმოებული
სხვა სახის პროდუქტი (PGI)
Fresh fish, molluscs, and
crustaceans and products derived
therefrom (PGI)
ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული (PDO)
Fruit, vegetables and cereals fresh
or processed (PDO)
ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული,
შებოლილი და სხვა) (PGI)
Meat products (cooked, salted,
smoked, etc.) (PGI)
ყველეული (PDO)
Cheeses (PDO)

7

ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის და სხვა საკვები პროდუქტები, გარდა ღვინის, სპირტიანი სასმელებისა და
არომატიზებული ღვინოებისა, რომელთა დაცვა განხორციელდება საქართველოში
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8

IT

2
Pecorino del Monte
Poro

3
პეკორინო დელ მონტე
პორო
პროვოლა დეი
ნებროდი

IT

Provola dei Nebrodi

IT

Olio di Puglia

ოლიო დი პულია

IT

Olio lucano

ოლიო ლუკანო

IT

Cappero delle Isole
Eolie

IT

Limone dell'Etna

IT

Mele del Trentino

მელე დელ ტრენტინო

IT

Peperoni di Senise

პეპერონე დი სენიზე

IT

Rucola della Piana del
Sele

რუკოლა დელლა
ფიანა დელ სელე

IT

Colatura di alici di
Cetara

კოლატურა დი ალიჭი
დი წეტარა

კაპპერო დელე იზოლე
ეოლიე

ლიმონე დელლ ეტნა
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ყველეული (PDO)
Cheeses (PDO)
ყველეული (PDO)
Cheeses (PDO)
ზეთები და ცხიმები (კარაქი,
მარგარინი, ზეთი და სხვა) (PGI)
Oils and fats (butter, margarine,
oil, etc.) (PGI)
ზეთები და ცხიმები (კარაქი,
მარგარინი, ზეთი და სხვა) (PGI)
Oils and fats (butter, margarine,
oil, etc.) (PGI)
ხილი, ბოსტნეული და
მარცვლეული, ნედლი ან
დამუშავებული (PDO)
Fruit, vegetables and cereals fresh
or processed (PDO)
ხილი, ბოსტნეული და
მარცვლეული, ნედლი ან
დამუშავებული (PGI)
Fruit, vegetables and cereals fresh
or processed (PGI)
ხილი, ბოსტნეული და
მარცვლეული, ნედლი ან
დამუშავებული (PGI)
Fruit, vegetables and cereals fresh
or processed (PGI)
ხილი, ბოსტნეული და
მარცვლეული, ნედლი ან
დამუშავებული (PGI)
Fruit, vegetables and cereals fresh
or processed (PGI)
ხილი, ბოსტნეული და
მარცვლეული, ნედლი ან
დამუშავებული (PGI)
Fruit, vegetables and cereals fresh
or processed (PGI)
ნედლი თევზი, მოლუსკები,
კიბორჩხალები და ამ
პროდუქტისგან წარმოებული
სხვა სახის პროდუქტი (PDO)
Fresh fish, molluscs, and
crustaceans and products derived
therefrom (PDO)

ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის და სხვა საკვები პროდუქტები, გარდა ღვინის, სპირტიანი სასმელებისა და
არომატიზებული ღვინოებისა, რომელთა დაცვა განხორციელდება საქართველოში
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IT

Pampepato di Terni /
Panpepato di Terni

პამპეპატო დი ტერნი /
პანპეპატო დი ტერნი

IT

Südtiroler
Schüttelbrot /
Schüttelbrot Alto
Adige

შიუდტიროლერ
შიუტელბროტ /
შიუტელბროტ ალტო
ადიჯე

LT

Džiugas

LT

Kaimiškas Jovarų alus

დჯიუგას
კაიმისკას იოვარუ
ალუს

PL

Miód spadziowy z
Beskidu Wyspowego

მიოდ სპავიოვი ს
ბესკიდუ ვისპოვეგო

PL

Podpiwek kujawski

პოდპივეკ კუიავსკი

PT

Cereja do Fundão

სერეჟა დო ფუნდაო

RO

Cârnaţi de Pleşcoi

კირნაწი დე პლეშკოი

RO

Telemea de Sibiu

ტელემეა დე სიბიუ
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პური, ცომეული, ნამცხვრები,
საკონდიტრო ნაწარმი,
ორცხობილები და სხვა
საკონდიტრო ნაწარმი (PGI)
Bread, pastry, cakes,
confectionery, biscuits and other
baker's wares (PGI)
პური, ცომეული, ნამცხვრები,
საკონდიტრო ნაწარმი,
ორცხობილები და სხვა
საკონდიტრო ნაწარმი (PGI)
Bread, pastry, cakes,
confectionery, biscuits and other
baker's wares (PGI)
ყველეული (PGI) Cheeses (PGI)
ლუდი (PGI)
Beers (PGI)
ცხოველური წარმოშობის სხვა
პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი,
რძის პროდუქტი კარაქის
გარდა და სხვა) (PDO)
Other products of animal origin
(eggs, honey, various dairy
products except butter, etc.)
(PDO)
ხელშეკრულების I დანართით
გათვალისწინებული სხვა
პროდუქტი (სანელებლები და
სხვ.) (PGI)
Other products of Annex I of the
Treaty (spices etc.) (PGI)
ხილი, ბოსტნეული და
მარცვლეული, ნედლი ან
დამუშავებული (PGI)
Fruit, vegetables and cereals fresh
or processed (PGI)
ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული,
შებოლილი და სხვა) (PGI)
Meat products (cooked, salted,
smoked, etc.) (PGI)
ყველეული (PGI)
Cheeses (PGI)
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ES

Mollete de Antequera

მოლლეტე დე
ანტეკერა

ES

Pan Galego / Pan
Gallego

პან გალეღო / პან
გალლეღო

ES

Pebre bord de
Mallorca / Pimentón
de Mallorca

პებრე ბორდ დე
მალიორკა / პიმენთონ
დე მალიორკა

ES

Queso Castellano

კესო კასტელიანო

ES

Aceite de Ibiza / Oli
d´Eivissa

ასეიტე დე იბიცა /
ოლი დ’ეივისსა

ES

Aceite de Jaén

ასეიტე დე ხაენ
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4
პური, ცომეული, ნამცხვრები,
საკონდიტრო ნაწარმი,
ორცხობილები და სხვა
საკონდიტრო ნაწარმი (PGI)
Bread, pastry, cakes,
confectionery, biscuits and other
baker's wares (PGI)
პური, ცომეული, ნამცხვრები,
საკონდიტრო ნაწარმი,
ორცხობილები და სხვა
საკონდიტრო ნაწარმი (PGI)
Bread, pastry, cakes,
confectionery, biscuits and other
baker's wares (PGI)
ხელშეკრულების I დანართით
გათვალისწინებული სხვა
პროდუქტი (სანელებლები და
სხვ.) (PDO)
Other products of Annex I of the
Treaty (spices etc.) (PDO)
ყველეული (PGI)
Cheeses (PGI)
ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვა) (PGI)
Oils and fats (butter, margarine,
oil, etc.) (PGI)
ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვა) (PGI)
Oils and fats (butter, margarine,
oil, etc.) (PGI)

ევროკავშირის ღვინოები, რომელთა დაცვა განხორციელდება
საქართველოში
WINES OF THE EUROPEAN UNION TO BE PROTECTED IN GEORGIA
ევროკავშირის
წევრი ქვეყანა
STATE OF THE
EUROPEAN
UNION

აღნიშვნა

ქართული
ტრანსლიტერაცია

პროდუქტის სახეობა

NAME TO PROTECTED

TRANSLITERATION IN
GEORGIAN CHARACTERS

TYPE OF PRODUCT

1

2

3

CZ

Šobes / Šobeské víno

შობს / შობესკე ვინო

DE

Würzburger SteinBerg

ვიურთენბერგ შტაინბერგ

HU

Csopak/Csopaki

ჩოპაკ/ჩოპაკი

HU

Soltvadkerti

შოლტვადკერტი

IT

Alpi Retiche

ალპი რეტიკე

4
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PGI)
Wine (PGI)

IT
IT

Contea di Sclafani /
Valledolmo-Contea di
Sclafani
delle Venezie /
Beneških okolišev

კონტეა დი სკლაფანი
დელე ვენეციე/
ბენესკიჰ ოკოლისევ
ფრიული/ფრიული
ვენეცია ჯულია /
ფურლანიია /
ფურლანიია
ჯულეისკა კრაინა
ასოლო
მონტელლო/მონტელ
ლო ასოლო

IT

Friuli / Friuli Venezia
Giulia / Furlanija /
Furlanija Julijska
krajina

IT

Asolo Montello /
Montello Asolo

IT

Nizza

ნიცა

Ortrugo dei Colli
Piacentini / Ortrugo –
Colli Piacentini
Trevenezie / Tri
Benečije
Achterhoek Winterswijk

ორტუგო დეი კოლლი
პიაჩენტინი/ორტუგო
კოლლი პიაჩენტინი
ტრევენეციე / ტრი
ბენეჩიე
ახტერჰოკ ვინტერსვიკ

NL

Ambt Delden

ამბტ დელდენ

RO

Adamclisi

ადამკლისი

ES

Cataluña / Catalunya

კატალუნია

IT
IT
NL
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ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)

ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PGI)
Wine (PGI)
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
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ES

Cebreros

სებრეროს

ES

Chozas Carrascal

ჩოსას კარრასკალ

ES

El Vicario

ელ ბიკარიო

ES

La Jaraba

ლა ხარაბა

ES

León

ლეონ

ES

Los Cerrillos

ლოს ტერიიოს

ES

Priorat / Priorato

პრიორატ/პრიორატო

ES

Vallegarcía

ბაიეგარსია

ES

Vera de Estenas

ბერა დე ესტენას
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4
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)
ღვინო (PDO)
Wine (PDO)

ევროკავშირის სპირტიანი სასმელები და არომატიზებული ღვინოები,
რომელთა დაცვა განხორციელდება საქართველოში
SPIRIT DRINKS AND AROMATISED WINES OF THE EUROPEAN UNION TO BE
PROTECTED IN GEORGIA
ევროკავშირის
წევრი ქვეყანა
STATE OF THE
EUROPEAN
UNION

BG
FR

აღნიშვნა

ქართული
ტრანსლიტერაცია

NAME TO PROTECTED

TRANSLITERATION IN
GEORGIAN CHARACTERS

Ямболска гроздова
ракия / Гроздова
ракия от Ямбол
Absinthe de
Pontarlier

იამბოლსკა გროზდოვა
რაკია / გროზდოვა
რაკია ოტ იამბოლ
აბსენტ დე პონტარლიე

პროდუქტის სახეობა
TYPE OF PRODUCT

ღვინის სპირტი (PGI)
Wine spirit (PGI)
სხვა სპირტიანი სასმელები
Other spirit drinks (PGI)
ღვინის სპირტი (PGI)
Wine spirit (PGI)

FR

Armagnac

არმანიაკ

FR

Eau-de-vie de Cognac
/ Eau-de-vie des
Charentes / Cognac

ო-დე ვი დე კონიაკ/ოდე ვი დე
შარანტ/კონიაკ

ღვინის სპირტი (PGI)
Wine spirit (PGI)

FR

Ratafia champenois

რატაფია დე შამპენუა

ლიქიორი (PGI)
Liqueur (PGI)

DE

Münchener Kümmel /
Münchner Kümmel

IT

Vermut di Torino /
Vermouth di Torino

ES

Vino Naranja del
Condado de Huelva

მიუნხენერ
კიუმელ/მიუნხენერ
კიუმელ
ვერმუტ დი
ტორინო/ვერმუტ დი
ტორინო
ბინო ნარანხა დელ
კონდადო დე უელბა

#1 2021 09 01

მარცვლეულის სპირტი (PGI)
Grain spirit (PGI)
არომატიზებული ღვინო (PGI)
Aromatised wine (PGI)
არომატიზებული ღვინო (PGI)
Aromatised wine (PGI)
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ევროკავშირში შემავალი ქვეყნების კოდები
LIST OF EU COUNTRIES CODES
ავსტრია

AT

Austria

ბელგია

BE

Belgium

ბულგარეთი

BG

Bulgaria

გაერთიანებული სამეფო

UK

United Kingdom

გერმანია

DE

Germany

დანია

DK

Denmark

ესპანეთი

ES

Spain

ესტონეთი

EE

Estonia

ირლანდია

IE

Ireland

იტალია

IT

Italy

კვიპროსი

CY

Cyprus

ლატვია

LV

Latvia

ლიეტუვა

LT

Litva

ლუქსემბურგი

LU

Luxembourg

მალტა

MT

Malta

ნიდერლანდები

NL

Netherlands

პოლონეთი

PL

Poland

პორტუგალია

PT

Portugal

რუმინეთი

RO

Romania

საბერძნეთი

EL

Greece

საფრანგეთი

FR

France

სლოვაკეთი

SK

Slovakia

სლოვენია

SI

Slovenia

უნგრეთი

HU

Hungary

ფინეთი

FI

Finland

შვედეთი

SE

Sweden

ჩეხეთი

CZ

Czech Republic

ხორვატია

HR

Croats

სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი
სპეციალური გამოშვება

OFFICIAL BULLETIN OF THE INDUSTRIAL PROPERTY
SPECIAL EDITION

1(16)

მთავარი რედაქტორი:
EDITOR-IN-CHIEF:
დამკაბადონებელი:
COMPUTER LAYOUT:
პოლიგრაფიული ჯგუფი:
POLYGRAPH GROUP:

ნ. ბებრიშვილი
N. Bebrishvili
მ. ორდენიძე
M. Ordenidze
მ. მეჩიტიშვილი
M. Mechitishvili
ი. გოგოლაშვილი
I. Gogolashvili
ლ. დოლიძე
L. Dolidze

სათავო ოფისი: 3300 ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. №5; ფაქსი: (+995 32) 2252531
0179 ქ. თბილისი, ნინო რამიშვილის ქ. №31; ტელ.: (+995 32) 2252531
Head Office: 3300 Mtskheta, Antiokia Str. №5; Fax: (+995 32) 2252531
0179 Tbilisi, Nino Ramishvili Str. №31; Tel: (+995 32) 2252531
info@sakpatenti.org.ge
www.sakpatenti.gov.ge

