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Setyobineba 
 

evrokavSiris geografiuli aRniSvnebi 

 
 

1. „ერთის მხრივ საქართველოსა და მეორეს 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 ინტელექ-
ტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრს – „საქპატენტს“ აღნიშნული შეტყობინების 
გამოქვეყნებიდან სამი თვის განმავლობაში.  
 

4. განცხადება გასაჩივრების შესახებ მიიღება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი წარდგე-
ნილ 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 დასა-
ხელებისა; 

(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 გამოიყე-
ნებოდა ბაზარზე ამ შეტყობინების გამოქვეყნებამდე არანაკლებ ხუთი წლის 
განმავლობაში;  

(ე) იქცა საქონლის გვარეობით სახელად. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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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evrokavSiris soflis meurneobis da sxva sakvebi produqtebi, garda Rvinis, 
spirtiani sasmelebisa da aromatizebuli Rvinoebisa, romelTa dacva  

ganxorcieldeba saqarTveloSi 

AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOODSTUFFS OTHER THAN WINES, 
SPIRIT DRINKS AND AROMATISED WINES OF THE EUROPEAN UNION  

TO BE PROTECTED IN GEORGIA 

 
evrokavSiris 
wevri qveyana 

STATE OF THE 
EUROPEAN 

UNION 

aRniSvna 
NAME 

 TO BE PROTECTED 

qarTuli 
transliteracia 

TRANSLITERATION IN 
GEORGIAN CHARACTERS 

produqtis saxeoba 

TYPE OF PRODUCT 

1 2 3 4 

BE 
Saucisson d’Ardenne / 

Collier d’Ardenne / 
Pipe d’Ardenne 

სოსისონ დ'არდენ 
/კოლიე დარდენ / პიპ 

დარდენ 

ხორცის პროდუქტები 
(დამუშავებული, 
დამარილებული, შებოლილი 
და სხვა) (PGI) 
Meat products (cooked, salted, 
smoked, etc.) (PGI) 

DE 

Bayrisch Blockmalz / 
Bayrischer Blockmalz / 

Echt Bayrisch 
Blockmalz / Aecht 

Bayrischer Blockmalz 

ბაირიშ ბლოკმალც / 
ბაირიშერ  ბლოკმალც / 

ეჰთ ბაირიშ 
ბლოკმალც / ეჰთ 

ბაიერიშერ ბლოკმალც 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PGI) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PGI) 

DE Beelitzer Spargel ბეეელითცერ შპარგელ 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PGI) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PGI) 

DK Danbo დენბოუ ყველეული (PGI) 
Cheeses (PGI) 

EL Αγκινάρα Ιρίων ანგინარა ირიონ 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული  (PGI) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed PGI 

EL Μελεκούνι მელეკუნი 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PGI) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PGI) 

EL Πευκοθυμαρόμελο 
Κρήτης 

პევკოსიმარომელო 
კრიტის 

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) 

ES Capón de Vilalba კაპონ დე ვილალბა 
ნედლი ხორცი (და შიგნეული) 
(PGI) 
Fresh meat (and offal) (PGI) 
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evrokavSiris soflis meurneobis da sxva sakvebi produqtebi, garda Rvinis, spirtiani sasmelebisa 
da aromatizebuli Rvinoebisa, romelTa dacva ganxorcieldeba saqarTveloSi 

AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOODSTUFFS OTHER THAN WINES, 
SPIRIT DRINKS AND AROMATISED WINES OF THE EUROPEAN UNION TO BE PROTECTED IN GEORGIA 

 

 
  

1 2 3 4 

ES Jabugo ხაბუგო 

ხორცის პროდუქტები 
(დამუშავებული, 
დამარილებული, შებოლილი 
და სხვა) (PDO) 
Meat products (cooked, salted, 
smoked, etc.) (PDO) 

ES Miel Villuercas-Ibores მიელ ვიუერკას-
იბორეს 

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) 

ES Morcilla de Burgos მორსია დე ბურგოს 

ხორცის პროდუქტები 
(დამუშავებული, 
დამარილებული, შებოლილი 
და სხვა) (PGI) 
Meat products (cooked, salted, 
smoked, etc.) (PGI) 

FR Ail violet de Cadours ე ვიოლე დე კადურ 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული  (PDO) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PDO) 

FR Brillat-Savarin ბრია სავარენ ყველეული  (PGI) 
Cheeses  (PGI) 

FR Chapon du Périgord შაპონ დუ პერიგორ 
ნედლი ხორცი (და შიგნეული) 
(PGI) 
Fresh meat (and offal)  PGI 

FR Charolais de 
Bourgogne შაროლე დე ბურგონ 

ნედლი ხორცი (და შიგნეული) 
(PGI) 
Fresh meat (and offal)  (PGI) 

FR Choucroute d'Alsace შუკრუტ დალზას 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PGI) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PGI) 

FR Cidre cotentin / 
Cotentin 

სიდრ 
კოტანტენ/კოტანტენ 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PDO) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PDO) 

FR Jambon noir de 
Bigorre 

ჯამბონ ნუარ დე 
ბიგორ 

ხორცის პროდუქტები 
(დამუშავებული, 
დამარილებული, შებოლილი 
და სხვა) (PDO) 
Meat products (cooked, salted, 
smoked, etc.) (PDO) 
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evrokavSiris soflis meurneobis da sxva sakvebi produqtebi, garda Rvinis, spirtiani sasmelebisa 
da aromatizebuli Rvinoebisa, romelTa dacva ganxorcieldeba saqarTveloSi 

AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOODSTUFFS OTHER THAN WINES, 
SPIRIT DRINKS AND AROMATISED WINES OF THE EUROPEAN UNION TO BE PROTECTED IN GEORGIA 

 

 
  

1 2 3 4 

FR Lucques du Languedoc ლუკ დუ ლანგდოკ 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PDO) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PDO) 

FR 

Pommes et poires de 
Savoie/Pommes de 

Savoie/Poires de 
Savoie 

პომ ე პუარ დე 
სავუა/პომ დე 

სავუა/პუარ დე სავუა 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PGI) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PGI) 

FR Porc noir de Bigorre პორკ ნუარ დე ბიგორ 
ნედლი ხორცი (და შიგნეული) 
(PDO) 
Fresh meat (and offal) (PDO) 

FR Poularde du Périgord პულარდ დუ ბერიგორ 
ნედლი ხორცი (და შიგნეული) 
(PGI) 
Fresh meat (and offal)  PGI 

FR Poulet du Périgord პულე დუ პერიგორ 
ნედლი ხორცი (და შიგნეული) 
(PGI) 
Fresh meat (and offal) (PGI) 

FR Raclette de Savoie რაკლეტ დე სავუა ყველეული (PGI) 
Cheeses (PGI) 

FR Thym de Provence ტიმ დე პროვანს 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PGI) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PGI) 

HR Korčulansko 
maslinovo ulje 

კორჩულანსკო 
მასლინოვო ულიე 

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, 
მარგარინი, ზეთი და სხვა) (PDO) 
Oils and fats (butter, margarine, oil, 
etc.) (PDO) 

HR Lička janjetina ლიჩკა იაეტინა 
ნედლი ხორცი (და შიგნეული) 
(PGI) 
Fresh meat (and offal) (PGI) 

HR Međimursko meso 'z 
tiblice 

მეჯიმურსკო მესო 
ზ'ტიბლიცე 

ხორცის პროდუქტები 
(დამუშავებული, 
დამარილებული, შებოლილი 
და სხვა) (PGI) 
Meat products (cooked, salted, 
smoked, etc.) (PGI) 

HR Paška janjetina პაშკა იაეტინა 
ნედლი ხორცი (და შიგნეული) 
(PDO) 
Fresh meat (and offal)  (PDO) 

HR Slavonski kulen / 
Slavonski kulin 

სლავონსკი 
კულენ/სლავონსკი 

კულინ 

ხორცის პროდუქტები 
(დამუშავებული, 
დამარილებული, შებოლილი 
და სხვა) (PGI) 
Meat products (cooked, salted, 
smoked, etc.) (PGI) 
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SPIRIT DRINKS AND AROMATISED WINES OF THE EUROPEAN UNION TO BE PROTECTED IN GEORGIA 

 

 
  

1 2 3 4 

HR Slavonski Med სლავონსკი მედ 

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) 

HR Šoltansko maslinovo 
ulje 

შოლტანსკო 
მასლინოვო ულე 

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, 
მარგარინი, ზეთი და სხვა)(PDO) 
Oils and fats (butter, margarine, oil, 
etc.) (PDO) 

HR Varaždinsko zelje ვარაზდინსკო ზეიე 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PDO) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PDO) 

HU Makói 
petrezselyemgyökér ვარაზდინსკო ზეიე 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PGI) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PGI) 

IT Anguria Reggiana ანგურია რეჯანა 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PGI) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PGI) 

IT Burrata di Andria ბურრატა დი ანდრია 
ყველეული (PGI) 
Cheeses (PGI) 

IT Cioccolato di Modica ჩოკოლატო დი მოდიკა 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული PGI 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed PGI 

IT Lenticchia di Altamura ლენტიკია დი 
ალტამურა 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PGI) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PGI) 

IT Lucanica di Picerno ლუკანიკა დი პიჩერნო 

ხორცის პროდუქტები 
(დამუშავებული, 
დამარილებული, შებოლილი 
და სხვა) (PGI) 
Meat products (cooked, salted, 
smoked, etc.) (PGI) 

IT Marche მარკე 

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, 
მარგარინი, ზეთი და სხვა)(PGI) 
Oils and fats (butter, margarine, oil, 
etc.) (PGI) 
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evrokavSiris soflis meurneobis da sxva sakvebi produqtebi, garda Rvinis, spirtiani sasmelebisa 
da aromatizebuli Rvinoebisa, romelTa dacva ganxorcieldeba saqarTveloSi 

AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOODSTUFFS OTHER THAN WINES, 
SPIRIT DRINKS AND AROMATISED WINES OF THE EUROPEAN UNION TO BE PROTECTED IN GEORGIA 

 

 
  

1 2 3 4 

IT 
Marrone di 

Serino/Castagna di 
Serino 

მარრონე დი სერინო / 
კასტანია დი სერინო 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PGI) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PGI) 

IT Olio di Calabria ოლიო დი კალაბრია 

ზეთები და ცხიმები (კარაქი,  
მარგარინი, ზეთი და სხვა)(PGI) 
Oils and fats (butter, margarine, oil, 
etc.) (PGI) 

IT Oliva di Gaeta ოლივა დი გაეტა 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PDO) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PDO) 

IT Ossolano ოსსოლანო ყველეული (PDO) 
Cheeses (PDO) 

IT Pitina პიტინა 

ხორცის პროდუქტები 
(დამუშავებული, 
დამარილებული, შებოლილი 
და სხვა) (PGI) 
Meat products (cooked, salted, 
smoked, etc.) (PGI) 

IT Vitelloni Piemontesi 
della coscia 

ვიტელუნი პიმონტეზი 
დელა კოშა 

ნედლი ხორცი (და შიგნეული) 
(PGI) 
Fresh meat (and offal) (PGI) 

LV Rucavas baltais sviests რუთავას ბალტაის 
სვიესტს 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PGI) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PGI) 

PL Czosnek galicyjski ჩოსნეკ გალიცეისკი 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PGI) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PGI) 

PL Kiełbasa biała parzona 
wielkopolska 

ქეუბასა ვიაუა პაჟონა 
ვიელპოლსკა 

ხორცის პროდუქტები 
(დამუშავებული, 
დამარილებული, შებოლილი 
და სხვა) (PGI) 
Meat products (cooked, salted, 
smoked, etc.) (PGI) 

PL Kiełbasa piaszczańska ქეუბასა პიასჩაინსკა 

ხორცის პროდუქტები 
(დამუშავებული, 
დამარილებული, შებოლილი 
და სხვა) (PGI) 
Meat products (cooked, salted, 
smoked, etc.) (PGI) 
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evrokavSiris soflis meurneobis da sxva sakvebi produqtebi, garda Rvinis, spirtiani sasmelebisa 
da aromatizebuli Rvinoebisa, romelTa dacva ganxorcieldeba saqarTveloSi 

AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOODSTUFFS OTHER THAN WINES, 
SPIRIT DRINKS AND AROMATISED WINES OF THE EUROPEAN UNION TO BE PROTECTED IN GEORGIA 

 

 
  

1 2 3 4 

PT Amêndoa Coberta de 
Moncorvo 

ამენდუა კობერტა ჯი 
მონკორვუ 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PGI) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PGI) 

PT Folar de Valpaços ფოლარ ჯი ვალპასუს 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PGI) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PGI) 

RO Novac afumat din Ţara 
Bârsei 

ნოვაკ აფუმატ დინ 
ცარა ბერსეი 

ნედლი თევზი, მოლუსკები, 
კიბორჩხალები და ამ 
პროდუქტისგან წარმოებული 
სხვა სახის პროდუქტი (PGI) 
Fresh fish, molluscs, and 
crustaceans and products derived 
there from (PGI) 

RO Scrumbie de Dunăre 
afumată 

სკრუმბიე დე დუნარე 
აფუმატა 

ნედლი თევზი, მოლუსკები, 
კიბორჩხალები და ამ 
პროდუქტისგან წარმოებული 
სხვა სახის პროდუქტი (PGI) 
Fresh fish, molluscs, and 
crustaceans and products derived 
there from (PGI) 

SE Hånnlamb ჰონლამბ 
ნედლი ხორცი (და შიგნეული) 
(PDO) 
Fresh meat (and offal) (PDO) 

SI Jajca izpod Kamniških 
planin 

იაიცა იზპოდ 
კამნიშკიჰ პლანინ 

ცხოველური წარმოშობის სხვა 
პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, 
რძის პროდუქტი კარაქის 
გარდა და სხვა) (PGI) 
Other products of animal origin 
(eggs, honey, various dairy pro-
ducts except butter, etc.) (PGI) 

SI Štajerski hmelj შტიერსკი ჰამეი 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PGI) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PGI) 

SK Stupavské zelé სტუპავსკე ზელე 

ხილი, ბოსტნეული და მარცვ-
ლეული, ნედლი ან დამუშა-
ვებული (PDO0 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PDO) 

UK Carmarthen Ham კამარზენ ჰემ 

ხორცის პროდუქტები 
(დამუშავებული, 
დამარილებული, შებოლილი 
და სხვა) (PGI) 
Meat products (cooked, salted, 
smoked, etc.) (PGI) 
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evrokavSiris soflis meurneobis da sxva sakvebi produqtebi, garda Rvinis, spirtiani sasmelebisa 
da aromatizebuli Rvinoebisa, romelTa dacva ganxorcieldeba saqarTveloSi 

AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOODSTUFFS OTHER THAN WINES, 
SPIRIT DRINKS AND AROMATISED WINES OF THE EUROPEAN UNION TO BE PROTECTED IN GEORGIA 

 

 
  

1 2 3 4 

UK London Cure Smoked 
Salmon 

ლონდონ ქიურ 
სმოუქდ სალმონ 

ნედლი თევზი, მოლუსკები, 
კიბორჩხალები და ამ 
პროდუქტისგან წარმოებული 
სხვა სახის პროდუქტი (PGI) 
Fresh fish, molluscs, and crusta-
ceans and products derived there 
from (PGI) 

UK Lough Neagh Pollan ლოგ ნიიგ პოლენ 

ნედლი თევზი, მოლუსკები, 
კიბორჩხალები და ამ 
პროდუქტისგან წარმოებული 
სხვა სახის პროდუქტი (PDO) 
Fresh fish, molluscs, and crusta-
ceans and products derived there 
from (PDO) 

UK 
Traditional Welsh 

Caerphilly/Traditional 
Welsh Caerffili 

თრედიშენალ ველშ 
კარფილი 

ყველეული (PGI) 
Cheeses (PGI) 

UK Traditional Welsh 
Cider 

თრედიშენალ ველშ 
საიდერ 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PGI) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PGI) 

UK Traditional Welsh 
Perry 

თრედიშენალ ველშ 
პერი 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PGI) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PGI) 

UK Vale of Evesham 
Asparagus 

ვეილ ოვ ივშემ 
ასპარაგუს 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PGI) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PGI) 

UK Welsh Laverbread ველშ ლეიეარბრედ 

ხილი, ბოსტნეული და 
მარცვლეული, ნედლი ან 
დამუშავებული (PDO) 
Fruit, vegetables and cereals fresh 
or processed (PDO) 

UK West Wales Coracle 
Caught Salmon 

ვესტ ვეილს ქორაკლ 
ქოთ სალმონ 

ნედლი თევზი, მოლუსკები, 
კიბორჩხალები და ამ 
პროდუქტისგან წარმოებული 
სხვა სახის პროდუქტი (PGI) 
Fresh fish, molluscs, and 
crustaceans and products derived 
there from (PGI) 
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evrokavSiris soflis meurneobis da sxva sakvebi produqtebi, garda Rvinis, spirtiani sasmelebisa 
da aromatizebuli Rvinoebisa, romelTa dacva ganxorcieldeba saqarTveloSi 

AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOODSTUFFS OTHER THAN WINES, 
SPIRIT DRINKS AND AROMATISED WINES OF THE EUROPEAN UNION TO BE PROTECTED IN GEORGIA 

 

 
  

1 2 3 4 

UK West Wales Coracle 
Caught Sewin 

ვესტ ვეილს ქორაკლ 
ქოთ სევინ 

ნედლი თევზი, მოლუსკები, 
კიბორჩხალები და ამ 
პროდუქტისგან წარმოებული 
სხვა სახის პროდუქტი (PGI) 
Fresh fish, molluscs, and 
crustaceans and products derived 
there from (PGI) 
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evrokavSiris Rvinoebi, romelTa dacva ganxorcieldeba 
saqarTveloSi 

WINES OF THE EUROPEAN UNION TO BE PROTECTED IN GEORGIA 
 

evrokavSiris 
wevri qveyana 

STATE OF THE 
EUROPEAN 

UNION 

aRniSvna 

NAME  
TO BE PROTECTED 

qarTuli 
transliteracia 

TRANSLITERATION IN 
GEORGIAN 

CHARACTERS 

produqtis saxeoba 

TYPE OF PRODUCT 

1 2 3 4 

BE+NL Maasvallei Limburg მასვალე ლიმბურგ ღვინო (PDO) 
Wine (PDO) 

DE Bürgstadter Berg ბურგშტადტერ ბერგ ღვინო (PDO) 
Wine (PDO) 

DE Monzinger Niederberg მონცინგერ ნიდერბერგ ღვინო (PDO) 
Wine (PDO) 

DE 
Uhlen Blaufüsser 

Lay/Uhlen Blaufüßer 
Lay 

ულენ ბლაუფუსერ 
ლაი 

ღვინო (PDO) 
Wine (PDO) 

DE Uhlen Laubach ულენ ლაუბახ ღვინო (PDO) 
Wine (PDO) 

DE Uhlen Roth Lay ულენ როთ ლაი ღვინო (PDO) 
Wine (PDO) 

DK Dons დანს ღვინო (PDO) 
Wine (PDO) 

ES Ribeiras do Morrazo რიბეირას დუ მორასუ ღვინო PGI 
Wine PGI 

FR Cairanne კერან ღვინო (PDO) 
Wine (PDO) 

FR Coteaux de l'Ain კოტო დე ლენ ღვინო (PGI) 
Wine (PGI) 

FR Côtes de la Charité კოტ დე ლა შარიტე ღვინო (PGI) 
Wine (PGI) 

FR Côtes du Lot კოტ დუ ლო ღვინო (PGI) 
Wine (PGI) 

FR La Clape ლა კლაპ ღვინო (PDO) 
Wine (PDO) 

FR Le Pays Cathare ლე პეი კატარ ღვინო (PGI) 
Wine (PGI) 

FR Picpoul de Pinet პიკპულ დე პინე ღვინო (PDO) 
Wine (PDO) 

FR Sable de Camargue საბლ დე კამარგ ღვინო (PGI) 
Wine (PGI) 

FR Terrasses du Larzac ტერას დუ ლარზაკ ღვინო (PDO) 
Wine (PDO) 

FR Vallée du Torgan ვალე დუ ტორგან ღვინო (PGI) 
Wine (PGI) 

FR Vin des Allobroges ვენ დე ალობროჟ ღვინო (PGI) 
Wine (PGI) 

FR Vins de la Corrèze ვენ დე ლა კორეზ ღვინო (PGI) 
Wine (PGI) 
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evrokavSiris Rvinoebi, romelTa dacva ganxorcieldeba saqarTveloSi 
WINES OF THE EUROPEAN UNION TO BE PROTECTED IN GEORGIA 

 

 
  

1 2 3 4 

GB Darnibole დარნიბოლ ღვინო (PDO) 
Wine (PDO) 

HU Monor, Monori მონორ, მონორი ღვინო (PDO) 
Wine (PDO) 

NL Mergelland მერხელანდ ღვინო (PDO) 
Wine (PDO) 

NL Oolde ოოლდე ღვინო (PDO) 
Wine (PDO) 

NL Vijlen ვეილენ ღვინო (PDO) 
Wine (PDO) 

RO Însurăței ინსურაცეი ღვინო (PDO) 
Wine (PDO) 

SK Skalický rubín სკალიცკი რუბინ ღვინო (PDO) 
Wine (PDO) 
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evrokavSiris spirtiani sasmelebi da aromatizebuli Rvinoebi, 

romelTa dacva ganxorcieldeba saqarTveloSi 

SPIRIT DRINKS AND AROMATISED WINES OF THE EUROPEAN UNION TO BE 
PROTECTED IN GEORGIA 

 
evrokavSiris 
wevri qveyana 

STATE OF THE 
EUROPEAN UNION 

aRniSvna 
 

NAME  
TO BE PROTECTED 

qarTuli 
transliteracia 

TRANSLITERATION IN 
GEORGIAN CHARACTERS 

produqtis saxeoba 

TYPE OF PRODUCT 

BG Гроздова ракия от 
Търговище 

გროზდოვა რაკია ოტ 
ტერგოვიშტე 

ღვინის სპირტი (PGI) 
Wine spirit (PGI) 

BG 
Карнобатска гроздова 

ракия/Гроздова ракия от 
Карнобат 

კარნობატსკა 
გროზდოვა 

რაკია/გროზდოვა რაკია 
ოტ კარნობატ 

ღვინის სპირტი (PGI) 
Wine spirit (PGI) 

FR Marc du Bugey მარკ დუ ბიუჟი 

დურდოს ნახადისგან 
დამზადებული 
სპირტიანი სასმელი (PGI) 
Grape marc spirit or grape 
marc (PGI) 

FR Marc de Savoie მარკ დე სავუა 

დურდოს ნახადისგან 
დამზადებული 
სპირტიანი სასმელი (PGI) 
Grape marc spirit or grape 
marc PGI 

FR Marc de Provence მარკ დე პროვანს 

დურდოს ნახადისგან 
დამზადებული 
სპირტიანი სასმელი (PGI) 
Grape marc spirit or grape 
marc (PGI) 

FR Marc du Languedoc მარკ დუ ლანგდოკ 

დურდოს ნახადისგან 
დამზადებული 
სპირტიანი სასმელი (PGI) 
Grape marc spirit or grape 
marc (PGI) 

FR Eau-de-vie de Faugères ო-დე-ვი დე ფოჟერ ღვინის სპირტი (PGI) 
Wine spirit  (PGI) 

HR Hrvatski pelinkovac ხარვატსკი პელინკოვაც ლიქიორი (PGI) 
Liqueur (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 

ლიტვა 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 

ხორვატი HR Croats 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Luxembourg
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