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2012 წლის 1 აპრლიდან ამოქმედდა „ევროკავშირსა და საქართველოს შორის 

სოფლის მეურნეობისა და სხვა საკვები პროდუქტების გეოგრაფიული აღნშვნების დაცვის 
შესახებ შეთანხმება“. შეთანხმების ფარგლებში წარმოდგენილი იქნა  3000-ზე მეტი  
ევროკავშირში დაცული სოფლის მეურნეობისა და სხვა საკვები პროდუქტების 
გეოგრაფიული აღნიშვნა, რომლებსაც საქართველოს ტერიტორიაზე მიენიჭა დაცვა. 2013 
წელს აღნიშნული ხელშეკრულების ფარგლებში დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნების 
სია ფართოვდება. ევროკავშირმა დადგენილი წესით გამოაქვეყნა დამატებით 16 ქართული 
გეოგრაფიული აღნიშვნა, ხოლო ევროკავშირის მხრიდან საქართველოში dacvis 

mizniT წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემული 172 დასახელება.  
 
წარმოდგენილი გეოგრაფიული აღნიშვნები შეიძლება გასაჩივრდეს საქპატენტთან 

არსებულ სააპელაციო პალატაში გამოქვეყნებიდან 3 თვის ვადაში.  
 
 
 
On April 1, 2012 the "Agreement between the European Union and Georgia on Protection of 

Geographical Indications of Agricultural Products and Foodstuffs" entered into force. Within the 
framework of the agreement more than 3000 geographical indications of agricultural products and 
foodstuffs the European Union were protected on the territory of Georgia. Since 2013 the list of 
geographical indications has been extended. The EU published additional 16 Georgian Geographical 
Indications on its territory. Below indicated 172 geographical indications have been submitted for 
protection on the territory of Georgia by the EU.   

 
Geographical indications listed below can be appealed at the Board of Appeals of Sakpatenti 

within 3 months from their publication. 
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GEOGRAPHICAL 
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qarTuli tra 
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GEORGIAN 

TRANSLITERATION 

produqtis klasi 
 da saxeoba 

 
CLASS AND TYPE OF 

PRODUCT 

laTinuri 
transli-
teracia 

LATIN 
TRANSLITER

ATION 

registra- 
ciis 

TariRi 
REGISTRATION 

DATE 

1 2 3 4 5 6 7 
1. AT Mostviertler 

Birnmost 
მოსთფირთლერ 
ბირნმოსთ 

1.8  
სანელებლები 
Other products of Annex I of 
the Treaty (spices etc.) 

 12/03/2011 

2. BG Горнооряховски 
суджук 

გორნოორიახოვ-
სკი სუჯუკ 

1.2  
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

Gornoor-
yahovski 
sudzhuk 

22/12/2011 

3. CY Κουφέτα 
Αμυγδάλου 
Γεροσκήπου 

ქუპეთა 
ამიღდალუ 
გეროსქიფუ 

2.4  
პურ-ფუნთუშეული, 
საკონდიტრო ნაწარმი,  
ორცხობილები, ნამცხვ- 
რები  
Bread, pastry, cakes,  
confectionery, biscuits and  
other baker’s wares 

Koufeta 
Amygdalou 
Geroskipou 

03/03/2012 

4. CZ Olomoucké 
tvarůžky 

ოლომოუცკე 
ტვარუჟკი 

1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 05/08/2010 

5. CZ Chelčicko – 
Lhenické ovoce 

ხელჩიცკო – 
ლჰენიცკე ოვოცე 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და 
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 24/05/2012 

6. CZ Karlovarské 
oplatky 

კარლოვარსკე 
ოპლატკი 

2.4  
პურ-ფუნთუშეული, 
საკონდიტრო ნაწარმი, 
ორცხობილები, 
ნამცხვრები  
Bread, pastry, cakes, confe-
ctionery, biscuits and other 
baker’s wares 

 29/07/2011 

7. CZ Karlovarské 
trojhránky 

კარლოვარსკე 
ტროიჰრანკი 

2.4  
პურ-ფუნთუშეული, 
საკონდიტრო ნაწარმი,  
ორცხობილები, 
ნამცხვრები  
Bread, pastry, cakes, con-
fectionery, biscuits and other 
baker’s wares 

 29/07/2011 

8. DK Vadehavslam ველჰაუსლამ 1.1  
ნედლი  ხორცი (და გულ-
ღვიძლი) 
Fresh meat (and offal) 

 25/07/2012 
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9. DK Vadehavsstude ველჰაუსტულ 1.1  

ნედლი  ხორცი (და გულ-
ღვიძლი) 
Fresh meat (and offal) 

 14/07/2012 

10. FI Lapin Poron  
kylmäsavuliha 

ლაპინ პორონ 
კიულმესავულიჰა 

1.1  
ნედლი  ხორცი (და გულ-
ღვიძლი) 
Fresh meat (and offal) 

 29/04/2011 

11. FI Lapin Poron  
kuivaliha 

ლაპინ პორონ 
კუივალიჰა 

1.1  
ნედლი  ხორცი (და გულ-
ღვიძლი) 
Fresh meat (and offal) 

 29/10/2010 

12. FR Boeuf de Vendée ბეფ დე ვანდე 1.1  
ნედლი  ხორცი (და გულ-
ღვიძლი) 
Fresh meat (and offal) 

 03/08/2011 

13. FR Porc d'Auvergne პორ დოვერნ 1.1  
ნედლი  ხორცი (და გულ-
ღვიძლი) 
Fresh meat (and offal) 

 03/08/2011 

14. FR Oie d'Anjou უა დანჟუ 1.1  
ნედლი  ხორცი (და გულ-
ღვიძლი) 
Fresh meat (and offal) 

 12/02/2011 

15. FR Maine - Anjou მენ-ანჟუ 1.1  
ნედლი  ხორცი (და გულ-
ღვიძლი) 
Fresh meat (and offal) 

 17/12/2010 

16. FR Agneau du Périgord ანიო დიუ 
პერიგორ 

1.1  
ნედლი  ხორცი (და გულ-
ღვიძლი) 
Fresh meat (and offal) 

 10/12/2010 

17. FR Porc de Franche-
Comté 

პორ დე ფრანშ-
კონტე 

1.1  
ნედლი  ხორცი (და გულ-
ღვიძლი) 
Fresh meat (and offal) 

 30/10/2010 

18. FR Génisse Fleur 
d'Aubrac 

ჟენის  ფლერ 
დობრაქ 

1.1  
ნედლი  ხორცი (და გულ-
ღვიძლი) 
Fresh meat (and offal) 

 03/09/2010 

19. FR Saucisson de 
l'Ardèche 

სოსისონ დე 
ლარდეშ 

1.2  
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 23/07/2011 

20. FR Jambon de 
l'Ardèche 

ჟამბონ დე 
ლარდეშ 

1.2  
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 13/11/2010 
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21. FR Saucisse de 

Morteau / Jésus de 
Morteau 

სოსის დე მორტო 
/ ჟეზიუ დე 
მორტო 

1.2  
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 21/08/2010 

22. FR Mâconnais მაკონე 1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 05/08/2010 

23. FR Béa du Roussillon ბეა დიუ რუსიონ 1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 15/03/2012 

24. FR Melon de 
Guadeloupe 

მელონ დე 
გვადელუპ 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 03/03/2012 

25. FR Figue de Solliès ფიგ დე სოლიეს 1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 22/12/2011 

26. FR Farine de châtaigne 
corse/Farina 
castagnina corsa 

ფარინ დე შატენ 
კორს/ფარინა 
კასტანინა კორსა 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 13/11/2010 

27. FR Olive de Nîmes ოლივ დე ნიმ 1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 05/11/2010 

28. FR Mogette de Vendée მოჟეტ დე ვანდე 1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 09/10/2010 

29. FR Farine de blé noir 
de Bretagne/Farine 
de blé noir de 
Bretagne —  
Gwinizh du Breizh 

ფარინ დე ბლე 
ნუარ დე ბრეტან/ 
ფარინ დე ბლე 
ნუარ დე ბრეტან –  
გუინის დიუ ბრეის 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 26/06/2010 
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30. FR Moules de Bouchot 

de la Baie du Mont-
Saint-Michel 

მულ დე ბუშო დე 
ლა ბე დიუ მონ-
სენ-მიშელ 

1.7 
ახალი თევზი, მოლუსკე-
ბი, კიბორჩხალები და  
მისთანები  
Fresh fish, molluscs, and  
crustaceans and products  
derived therefrom 

 30/06/2011 

31. FR Sel de Guérande / 
Fleur de sel de 
Guérande 

სელ დე გერანდ / 
ფლერ დე სელ დე 
გერანდ 

1.8  
სანელებლები 
Other products of Annex I of 
the Treaty (spices etc.) 

 20/03/2012 

32. DE Bayerisches 
Rindfleisch / 
Rindfleisch aus 
Bayern 

ბაიერიშეს 
რინდფლაიშ/რინ-
დფლაიშ აუს 
ბაიერნ 

1.1  
ნედლი  ხორცი (და გულ-
ღვიძლი) 
Fresh meat (and offal) 

 22/03/2011 

33. DE Holsteiner 
Katenschinken / 
Holsteiner Schinken/ 
Holsteiner 
Katenrauchschinken/ 
Holsteiner 
Knochenschinken 

ჰოლშთაინერ 
ქათენშინქენ / 
ჰოლშთაინერ 
შინქენ/ 
ჰოლშთაინერ 
ქათენრაუხშინქენ/ 
ჰოლშთაინერ 
ქნოხენშინქენ 

1.2  
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 31/01/2012 

34. DE Göttinger Stracke გეტინგერ 
შთრაქე 

1.2  
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 27/07/2011 

35. DE Göttinger 
Feldkieker 
 
 

გეტინგერ 
ფელდქიქერ 

1.2  
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 27/07/2011 

36. DE Hofer 
Rindfleischwurst 

ჰოფარ რინდფ-
ლაიშვურსთ 

1.2  
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 04/02/2011 

37. DE Halberstädter 
Würstchen 

ჰალბერშთედთერ 
ვიურსთჰენ 

1.2  
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 09/10/2010 

38. DE Hessischer 
Handkäse / 
Hessischer Handkäs 

ჰესიშერ ჰანდ-
ქეზე/ჰესიშერ 
ჰანდქეზ 

1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 04/09/2010 
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39. DE Nieheimer Käse ნიჰაიმერ ქეზე 1.3  

ყველეული 
Cheeses 

 13/05/2010 

40. DE Rheinisches 
Zuckerrübenkraut / 
Rheinischer 
Zuckerrübensirup / 
Rheinisches 
Rübenkraut 

რაინიშეს 
ცუქერრუბენქრა-
უთ / რაინიშერ 
ცუქერრუბენ-
სირუპ / რაინიშეს 
რუბენქრაუთ 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 13/07/2012 

41. DE Rheinisches 
Apfelkraut 

რაინიშეს 
აპფელქრაუთ 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 23/12/2011 

42. DE Schrobenhausener 
Spargel/Spargel aus 
dem 
Schrobenhausener 
Land/Spargel aus 
dem Anbaugebiet 
Schrobenhausen 

შრობენჰაუზენერ
შფარგელ/შფარ-
გელ აუს დემ 
შრობენჰაუზენერ
ლანდ/შპარგელა
უს დემ ანბაუგე-
ბით შრობენჰაუ-
ზენ 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 09/10/2010 

43. DE Lüneburger 
Heidekartoffeln 

ლიუნებურგერ 
ჰაიდექართოფელნ 

1.8  
სანელებლები 
Other products of Annex I of 
the Treaty (spices etc.) 

 05/08/2010 

44. DE Hessischer 
Apfelwein 

ჰესიშერ 
აპფელვაინ 

1.8  
სანელებლები 
Other products of Annex I of 
the Treaty (spices etc.) 

 30/10/2010 

45. DE Tettnanger Hopfen თეთნანგერ 
ჰოპფენ 

1.8  
სანელებლები 
Other products of Annex I of 
the Treaty (spices etc.) 

 13/05/2010 

46. DE Salzwedeler 
Baumkuchen 

ზალცვედელერ 
ბაუმქუხენ 

2.4  
პურ-ფუნთუშეული, 
საკონდიტრო ნაწარმი,  
ორცხობილები, ნამცხვ- 
რები  
Bread, pastry, cakes, 
confectionery, biscuits and  
other baker’s wares 

 10/12/2010 

47. DE Dresdner 
Christstollen/ 
Dresdner Stollen/ 
Dresdner 
Weihnachtsstollen 

დრეზდნერ 
ქრისთშთოლენ / 
დრეზდნერ შთო-
ლენ/დრეზდნერ 
ვაინახთსშთოლენ 

2.4  
პურ-ფუნთუშეული, 
საკონდიტრო ნაწარმი,  
ორცხობილები, ნამცხვ- 
რები  
Bread, pastry, cakes, 
confectionery, biscuits and  
other baker’s wares 

 27/11/2010 

48. DE Düsseldorfer 
Mostert/Düsseldo-
rfer Senf 
Mostert/Düsseldo-
rfer Urtyp 
Mostert/Aechter  

დიუსელდორფერ
მოსთერთ/დიუს-
ელდორფერ 
ზენფ მოსთერთ/ 
დიუსელდორფერ
ურთიფ  

2.6 
მდოგვი 
Mustard paste 

 21/08/2012 
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  Düsseldorfer 

Mostert 
მოსთერთ/ეხთერ
დიუსელდორფერ
მოსთერთ 

   

49. DE Schwäbische 
Spätzle/Schwä-
bische Knöpfle 

შვებიშე შპეცლე/ 
შვები 
შექნოპფლე 

2.7 
მაკარონი 
Pasta 

 08/03/2012 

50. GR Κατσικάκι 
Ελασσόνας 

კატსიკაკი 
ელასონას 

1.1  
ნედლი  ხორცი (და გულ-
ღვიძლი) 
Fresh meat (and offal) 

Katsikaki  
Elassonas 

05/10/2011 

51. GR Αρνάκι Ελασσόνας არნაკი 
ელასონას 

1.1  
ნედლი  ხორცი (და გულ-
ღვიძლი) 
Fresh meat (and offal) 

Arnaki  
Elassonas 

27/07/2011 

52. GR Ξύγαλο Σητείας / 
Ξίγαλο Σητείας 

ქსიღალო სიტიას 1.3  
ყველეული 
Cheeses 

Xygalo 
Siteias / 
Xigalo 
Siteias 

03/08/2011 

53. GR Εξαιρετικό 
Παρθένο 
Ελαιόλαδο Σέλινο 
Κρήτης  

ექსერეტიკო 
პართენო 
ელეოლადოს 
ელინო კრიტის 

1.5 
ზეთები და ცხიმები  
(კარაქი, მარგარინი და  
ზეთი) 
Oils and fats (butter,  
margarine, oil, etc.) 

Exeretiko 
Partheno 
Eleolado 
Selino Kritis 

12/05/2010 

54. GR Φασόλια Βανίλιες 
Φενεού  

ფასოლია 
ვანილიეს ფენეუ 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

Fasolia 
Vanilies 
Feneou 

24/05/2012 

55. GR Πράσινες Ελιές 
Χαλκιδικής 

პრასინეს ელიეს 
ჰალკიდიკის 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

Prasines 
Elies 
Chalkidikis 

23/05/2012 

56. GR Πατάτα Νάξου პატატა ნაქსუ 1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

Patata 
Naxou 

02/12/2011 

57. GR Σταφίδα Ηλείας სტაფიდა ილიას 1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

Stafida Ilias 11/05/2011 

58. GR Φιρίκι Πηλίου ფირიკი პილიუ 1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

Firiki Piliou 29/04/2011 
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59. GR Φάβα Σαντορίνης ფავა 

სანტორინის 
1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

Fava 
Santorinis 

09/10/2010 

60. HU Magyar 
szürkemarha hús 

მადიარ 
სიურკემარჰა ჰუშ 

1.1  
ნედლი  ხორცი (და გულ-
ღვიძლი) 
Fresh meat (and offal) 

 14/12/2011 

61. HU Csabai 
kolbász/Csabai 
vastagkolbász 

ჩაბაი კოლბას/ 
ჩაბაი ვაშტაგკო-
ლბას 

1.2  
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 19/06/2010 

62. HU Gyulai kolbász / 
Gyulai 
pároskolbász 

დიულაი კოლ-
ბას/ დიულაი 
პაროშკოლბას 

1.2  
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 19/06/2010 

63. HU Gönci kajszibarack გენცი 
კაისიბარაცკ 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 20/05/2011 

64. HU Kalocsai 
fűszerpaprika 
örlemény 

კალოჩაი 
ფიუსერპაპრიკა 
ერლემეინ 

1.8  
სანელებლები 
Other products of Annex I of 
the Treaty (spices etc.) 

 05/07/2012 

65. HU Alföldi 
kamillavirágzat 

ალფელდი 
კამილავირაგზათ 

1.8  
სანელებლები 
Other products of Annex I of 
the Treaty (spices etc.) 

 25/02/2012 

66. HU Szegedi 
fűszerpaprika-
őrlemény/Szegedi 
paprika 

სეგედი 
ფიუსერპაპრიკა-
ერლემეინ/სეგედი 
პაპრიკა 

1.8  
სანელებლები 
Other products of Annex I of 
the Treaty (spices etc.) 

 04/11/2010 

67. HU Szőregi rózsatő სერეგი როჟატე 3.5 
ყვავილები და დეკორა- 
ტიული მცენარეები 
Flowers and ornamental  
plants 

 25/07/2012 

68. IT Cinta Senese ჩინტა სენეზე 1.1  
ნედლი  ხორცი (და გულ-
ღვიძლი) 
Fresh meat (and offal) 

 15/03/2012 
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69. IT Coppa di Parma კოპა დი პარმა 1.2  

ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 08/11/2011 

70. IT Prosciutto 
Amatriciano 

პროშუტო 
ამატრიჩანო 

1.2  
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 27/07/2011 

71. IT Porchetta di Ariccia პორკეტა დი 
არიჩა 

1.2  
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 16/06/2011 

72. IT Squacquerone di 
Romagna 

სკვაკვერონე დი 
რომანია 

1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 25/07/2012 

73. IT Nostrano  
Valtrompia 

ნოსტრანო 
ვალტრომპია 

1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 13/07/2012 

74. IT Salva Cremasco სალვა კრემასკო 1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 23/12/2011 

75. IT Formaggella del 
Luinese 

ფორმაჯელა 
დელ ლუინეზე 

1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 16/04/2011 

76. IT Piacentinu Ennese პიაჩენტინუ ენეზე 1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 15/02/2011 

77. IT Vastedda della valle 
del Belìce 

ვასტედა დელა 
ვალე დელ 
ბელიჩე 

1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 29/10/2010 

78. IT Piave პიავე 1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 22/05/2010 

79. IT Canestrato di 
Moliterno  

კანესტრატო დი 
მოლიტერნო 

1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 22/05/2010 

80. IT Miele delle 
Dolomiti Bellunesi 

მიელე დელე 
დოლომიტი 
ბელუნეზი 

1.4 
ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები (კვერცხი, 
თაფლი, სხვა რძის 
პროდუქტები კარაქის 
გარდა და სხვ.) 
Other products of animal  
origin (eggs, honey, various  
dairy products except butter,  
etc.) 

 12/03/2011 
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81. IT Ricotta di Bufala 

Campana 
რიკოტა დი 
ბუფალა კამპანა 

1.4 
ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები (კვერცხი, 
თაფლი, სხვა რძის 
პროდუქტები კარაქის 
გარდა და სხვ.) 
Other products of animal  
origin (eggs, honey, various  
dairy products except butter,  
etc.) 

 20/07/2010 

82. IT Vulture ვულტურე 1.5 
ზეთები და ცხიმები  
(კარაქი, მარგარინი და  
ზეთი) 
Oils and fats (butter,  
margarine, oil, etc.) 

 13/01/2012 

83. IT Terre Aurunche ტერე აურუნკე 1.5 
ზეთები და ცხიმები  
(კარაქი, მარგარინი და  
ზეთი) 
Oils and fats (butter,  
margarine, oil, etc.) 

 22/12/2011 

84. IT Seggiano სეჯანო 1.5 
ზეთები და ცხიმები  
(კარაქი, მარგარინი და  
ზეთი) 
Oils and fats (butter,  
margarine, oil, etc.) 

 14/12/2011 

85. IT Uva di Puglia უვა დი პულია 1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 25/07/2012 

86. IT Susina di Dro სუზინა დი დრო 1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 08/03/2012 

87. IT Limone di Rocca 
Imperiale 

ლიმონე დი როკა 
იმპერიალე 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 21/02/2012 

88. IT Ciliegia dell'Etna ჩილიეჯა 
დელეტნა 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 22/12/2011 
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89. IT Brovada ბროვადა 1.6 

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

 08/11/2011 

90. IT Carciofo Brindisino კარჩოფო 
ბრინდიზინო 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 08/11/2011 

91. IT Fichi di Cosenza ფიკი დი კოზენცა 1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 22/06/2011 

92. IT Fagiolo Cuneo ფაჯოლო კუნეო 1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 20/05/2011 

93. IT Farina di castagne 
della Lunigiana 

ფარინა დი 
კასტანე დელა 
ლუნიჯიანა 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 16/04/2011 

94. IT Fagioli Bianchi di 
Rotonda 

ფაჯოლი ბიანკი 
დი როტონდა 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 12/03/2011 

95. IT Arancia di Ribera არანჩა დი 
რიბერა 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 04/02/2011 

96. IT Carciofo Spinoso di 
Sardegna 

კარჩოფო 
სპინოზო დი 
სარდენია 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 04/02/2011 

97. IT Limone di Siracusa ლიმონე დი 
სირაკუზა 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 04/02/2011 
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98. IT Carota Novella di 

Ispica 
კაროტა ნოველა 
დი ისპიკა 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 18/12/2010 

99. IT Peperone di 
Pontecorvo 

პეპერონე დი 
პონტეკორვო 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 13/11/2010 

100. IT Marrone della Valle 
di Susa 

მარონე დელა 
ვალე დი სუზა 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 04/11/2010 

101. IT Asparago di 
Badoere 

ასპარაგო დი 
ბადოერე 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 15/10/2010 

102. IT Patata della Sila პატატა დელა 
სილა 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 09/10/2010 

103. IT Fagiolo Cannellino 
di Atina 

ფაჯოლო 
კანელინო დი 
ატინა 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 05/08/2010 

104. IT Farro di 
Monteleone di 
Spoleto 

ფარო დი 
მონტელეონე დი 
სპოლეტო 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 16/07/2010 

105. IT Melanzana Rossa di 
Rotonda 

მელანძანა როსა 
დი როტონდა 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 16/07/2010 

106. IT Pesca di Leonforte პესკა დი 
ლეონფორტე 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 16/07/2010 



evrokavSirSi daculi soflis meurneobisa da sxva sakvebi produqtebis 
geografiuli aRniSvnebi 

 

GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOODSTUFFS PROTECTED  
ON THE TERRITORY OF THE EUROPEAN UNION 

 
  

                                                      
 

 specialuri gamoSveba   2013 07 31    SPECIAL EDITION 
 

14 

1 2 3 4 5 6 7 
107. IT Aglio di Voghiera ალიო დი 

ვოგიერა 
1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 22/05/2010 

108. IT Liquirizia di 
Calabria 

ლიკუირიცია დი 
კალაბრია 

1.8  
სანელებლები 
Other products of Annex I of 
the Treaty (spices etc.) 

 25/10/2011 

109. LT Seinų /Lazdijų 
krašto medus / 
Miód z 
Sejneńszczyny/ 
Łoździejszczyzny 

სეინუ /ლაზდიუ 
კრაშტო მედუს/ 
მიუდ ზ სეინენშ-
ჩიზნი / ლოზძი-
ეიშჩიზნი 

1.4 
ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები (კვერცხი, 
თაფლი, სხვა რძის 
პროდუქტები კარაქის 
გარდა და სხვ.) 
Other products of animal  
origin (eggs, honey, various  
dairy products except butter,  
etc.) 

 31/01/2012 

110. NL Gouda Holland გაუდა ჰოლანდ 1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 03/12/2010 

111. NL Edam Holland ედამ ჰოლანდ 1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 03/12/2010 

112. PL Kiełbasa lisiecka კიელბა 
სალიშეცკა 

1.2  
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 13/10/2010 

113. PL Ser koryciński 
swojski 

სერ კორიჩინსკი 
სვოისკი 

1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 10/08/2012 

114. PL Miód drahimski მიუდ დრაჰიმსკი 1.4 
ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები (კვერცხი, 
თაფლი, სხვა რძის 
პროდუქტები კარაქის 
გარდა და სხვ.) 
Other products of animal  
origin (eggs, honey, various  
dairy products except butter,  
etc.) 

 16/06/2011 

115. PL Podkarpacki miód 
spadziowy 

პოდკარპაცკი 
მიუდ სპაჯიოვი 

1.4 
ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები (კვერცხი, 
თაფლი, სხვა რძის 
პროდუქტები კარაქის 
გარდა და სხვ.) 
Other products of animal  
origin (eggs, honey, various  
dairy products except butter,  
etc.) 

 07/08/2010 
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116. PL Miód kurpiowski მიუდ 

კურპიოვსკი 
1.4 
ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები (კვერცხი, 
თაფლი, სხვა რძის 
პროდუქტები კარაქის 
გარდა და სხვ.) 
Other products of animal  
origin (eggs, honey, various  
dairy products except butter,  
etc.) 

 13/07/2010 

117. PL Fasola Wrzawska ფასოლა ვჟავსკა 1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 13/01/2012 

118. PL Fasola Piękny Jaś z 
Doliny Dunajca / 
Fasola z Doliny 
Dunajca 

ფასოლა პიეკნი 
იაშზ დოლინი 
დუნაიცა / ფასო-
ლა ზ დოლინი 
დუნაიცა 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 25/10/2011 

119. PL Jabłka grójeckie იაბლკა 
გრუიეცკე 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 05/10/2011 

120. PL Jabłka łąckie იაბლკა ლონცკე 1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 05/11/2010 

121. PL Śliwka szydłowska შლივკა 
შიდლოვსკა 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 30/10/2010 

122. PL Suska sechlońska სუსკა 
სეხლონსკა 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 09/10/2010 

123. PL Fasola korczyńska ფასოლა 
კორჩინსკა 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 13/07/2010 
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124. PL Karp zatorski კარპ ზატორსკი 1.7 

ახალი თევზი, მოლუსკე-
ბი, კიბორჩხალები და  
მისთანები)   
Fresh fish, molluscs, and  
crustaceans and products  
derived therefrom 

 20/05/2011 

125. PL Kołocz 
śląski/kołacz śląski 

კოლოჩ შლასკი / 
კოლაჩ შლასკი 

2.4  
პურ-ფუნთუშეული, 
საკონდიტრო ნაწარმი,  
ორცხობილები, ნამცხვ- 
რები  
Bread, pastry, cakes, 
confectionery, biscuits and  
other baker’s wares 

 27/07/2011 

126. PL Chleb prądnicki ხლებ 
პრონდნიცკი 

2.4  
პურ-ფუნთუშეული, 
საკონდიტრო ნაწარმი,  
ორცხობილები, ნამცხვ- 
რები  
Bread, pastry, cakes, 
confectionery, biscuits and  
other baker’s wares 

 12/03/2011 

127. PL Obwarzanek 
krakowski 

ობვაჟანეკ 
კრაკოვსკი 

2.4  
პურ-ფუნთუშეული, 
საკონდიტრო ნაწარმი,  
ორცხობილები, ნამცხვ- 
რები  
Bread, pastry, cakes, 
confectionery, biscuits and  
other baker’s wares 

 30/10/2010 

128. RO Magiun de prune 
Topoloveni 

მაჯუმ დე პრუნე 
ტოპოლოვენი 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 08/04/2011 

129. SK Zázrivský korbáčik ზაზრივსკი 
კორბაჩიკ 

1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 12/03/2011 

130. SK Tekovský salámový 
syr  

თეკოვსკი 
სალამოვისირ 

1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 12/03/2011 

131. SK Oravský korbáčik  ორავსკი 
კორბაჩიკ 

1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 12/03/2011 

132. SI Kraški zašink კრაშკი ზაშინკ 1.2 
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, 
დამარილებული, 
შებოლილი და სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 25/07/2012 
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133. SI Kraški pršut   კრაშკიპრშუტ  1.2  

ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 15/06/2012 

134. SI Šebreljski  želodec შებრელსკი 
ჟელოდეც 

1.2  
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 15/11/2011 

135. SI Zgornjesavinjski 
želodec 

ზგორნიესავი-
ნისკი ჟელოდეც 

1.2  
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 15/11/2011 

136. SI Prleška tünka პრლეშკა ტიუნკა  1.2  
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 08/10/2010 

137. SI Bovški sir ბოუშკი სირ 1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 21/08/2012 

138. SI Tolminc ტოლმინც 1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 08/03/2012 

139. SI Nanoški sir ნანოშკი სირ 1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 05/10/2011 

140. SI Kočevski gozdni-
med 

კოჩეუსკი 
გოზდნიმედ 

1.4 
ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები (კვერცხი, 
თაფლი, სხვა რძის 
პროდუქტები კარაქის 
გარდა და სხვ.) 
Other products of animal  
origin (eggs, honey, various  
dairy products except butter,  
etc.) 

 15/11/2011 

141.. SI Ptujski lük  პტუისკი ლუკ 1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 22/12/2011 
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142. ES Cordero de 

Extremadura 
კორდერო დე 
ესტრემადურა 

1.1  
ნედლი  ხორცი (და გულ-
ღვიძლი) 
Fresh meat (and offal) 

 05/10/2011 

143. ES Chorizo de 
Cantimpalos 

ჩორისო დე 
კანტიმპალოს 

1.4 
ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები (კვერცხი, 
თაფლი, სხვა რძის 
პროდუქტები კარაქის 
გარდა და სხვ.) 
Other products of animal  
origin (eggs, honey, various  
dairy products except butter,  
etc.) 

 01/06/2011 

144. ES Chosco de Tineo ჩოსკო დე ტინეო 1.4 
ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები (კვერცხი, 
თაფლი, სხვა რძის 
პროდუქტები კარაქის 
გარდა და სხვ.) 
Other products of animal  
origin (eggs, honey, various  
dairy products except butter,  
etc.) 
 

 19/02/2011 

145. ES Los Pedroches ლოს პედროჩეს 1.2  
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 03/09/2010 

146. ES Queso Casín კესო კასინ 1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 05/10/2011 

147. ES Queso de Flor de 
Guía /Queso de 
Media Flor de Guía 
/Queso de Guía 

კესო დე ფლორ 
დე გია /კესო დე 
მედია ფლორ დე 
გია /კესოდეგია 

1.3  
ყველეული 
Cheeses 

 04/09/2010 

148. ES Aceite Campo de 
Calatrava 

ასეიტე კამპო დე 
კალატრავა 

1.5 
ზეთები და ცხიმები 
(კარაქი, მარგარინი და 
ზეთი) 
Oils and fats (butter,  
margarine, oil, etc.) 

 30/06/2011 

149. ES Montoro-Adamuz მონტორო-ადამუზ 1.5 
ზეთები და ცხიმები 
(კარაქი, მარგარინი და 
ზეთი) 
Oils and fats (butter,  
margarine, oil, etc.) 

 18/12/2010 

150. ES Estepa ესტეპა 1.5 
ზეთები და ცხიმები 
(კარაქი, მარგარინი და 
ზეთი) 
Oils and fats (butter,  
margarine, oil, etc.) 

 09/10/2010 
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151. ES Aceite Campo de 

Montiel 
ასეიტე კამპო დე 
მონტიელ 

1.5 
ზეთები და ცხიმები  
(კარაქი, მარგარინი და 
ზეთი) 
Oils and fats (butter,  
margarine, oil, etc.) 

 22/06/2010 

152. ES Tomate La Cañada ტომატე ლა 
კანიადა 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 09/06/2012 

153. ES Mongeta del 
Ganxet 

მუნჯეტა დელ 
განჩეტ 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 23/12/2011 

154. ES Pera de Lleida პერა დე იეიდა 1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 12/03/2011 

155. ES Melón de la 
Mancha 

მელონ დე ლა 
მანჩა 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 11/12/2010 

156. ES Pimiento de 
Gernika or 
Gernikako Piperra 

პიმიენტო დე 
გერნიკა  ორ 
გერნიკაკო 
პიპერა 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 01/12/2010 

157. ES Pemento de Herbón პემენტოდეერბონ 1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 05/08/2010 

158. ES Pemento de Oímbra პემენტო დე 
ოიმბრა 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 21/05/2010 

159. ES Pemento da Arnoia პემენტო და 
არნოია 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 21/05/2010 
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160. ES Castaña de Galicia კასტანია დე 

გალისია 
1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 12/05/2010 

161. ES Vinagre de Jerez ბინაგრე დე 
ხერეს 

1.8  
სანელებლები 
Other products of Annex I of 
the Treaty (spices etc.) 

 05/10/2011 

162. ES Vinagre del 
Condado de Huelva 

ბინაგრე დელ 
კონტანდო დე 
უელვა 

1.8  
სანელებლები 
Other products of Annex I of 
the Treaty (spices etc.) 

 05/10/2011 

163. ES Mantecados de 
Estepa 

მანტეკადოს დე 
ესტეპა 

2.4  
პურ-ფუნთუშეული, 
საკონდიტრო ნაწარმი, 
ორცხობილები, ნამცხვ-
რები  
Bread, pastry, cakes, 
confectionery, biscuits and  
other baker’s wares 

 02/12/2011 

164. SE Bruna bönor från 
Öland 

ბრიუნა ბენურ 
ფრონ ელანდ 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 04/11/2010 

165. SE Kalix Löjrom ქალიქს ლერუმ 1.7 
ახალი თევზი, მოლუსკე-
ბი, კიბორჩხალები და  
მისთანები)   
Fresh fish, molluscs, and  
crustaceans and products  
derived therefrom 

 13/11/2010 

166. GB Traditional 
Cumberland 
Sausage 

თრადიშენელ 
ქამბერლენდ 
სოსიჯ 

1.2  
ხორცის პროდუქტები  
(მომზადებლი, დამარი- 
ლებული, შებოლილი და 
სხვ.) 
Meat products (cooked,  
salted, smoked, etc.) 

 22/03/2011 

167. GB Armagh Bramley 
Apples 

არმა ბრემლი 
ეფლზ 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 08/03/2012 

168. GB New Season 
Comber Potatoes/ 
Comber Earlies 

ნიუ სიზენ 
ქომბერ 
ფოთეითოს/ 
ქომბერ ერლიზ 

1.6 
ხილი, ბოსტნეული და  
მარცვლეული (ნედლი და  
დამუშავებული) 
Fruit, vegetables and cereals 
fresh or processed 

 21/02/2012 
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169. GB Lough Neagh Eel ლოხ ნეი ილ 1.7 

ახალი თევზი, მოლუსკე-
ბი, კიბორჩხალები და  
მისთანები  
Fresh fish, molluscs, and  
crustaceans and products  
derived therefrom 

 08/11/2011 

170. GB Cornish Pasty ქორნიშ ფესთი 2.4  
პურ-ფუნთუშეული, 
საკონდიტრო ნაწარმი, 
ორცხობილები, ნამცხვ-
რები  
Bread, pastry, cakes, 
confectionery, biscuits and  
other baker’s wares 

 23/07/2011 

171. GB Native Shetland 
Wool 

ნეითივ შეთლანდ 
ვულ 

3.6 
მატყლი 
Wool 

 08/11/2011 

 
 
 
 
 

spirtiani sasmelebi 
 

SPIRIT DRINKS 
 

qveyana 
COUNTRY 

geografiuli 
aRniSvna 

 
GEOGRAPHICAL 

INDICATION 

qarTuli tra 
nsliteracia 

 
GEORGIAN 

TRANSLITERATION 

produqtis klasi 
 da saxeoba 

 
CLASS AND TYPE OF 

PRODUCT 

laTinuri 
transli-
teracia 

LATIN 
TRANSLITE-

RATION 

registra- 
ciis TariRi 

 
REGISTRATION 

DATE 

GB Somerset Cider 
Brandy 

სომერსეთ საიდერ 
ბრენდი 

კედრის სიდრი და  
მსხლის სიდრი 
Cider spirit and perry 
 spirit 

 

2/24/2012 

 
 
 



 
 

                                                    
 

 

 
 

evrokavSiris qveynis kodebi 
 

LIST OF EU COUNTRY CODES 
 
 

ავსტრია AT Austria 

ბელგია BE Belgium 

ბულგარეთი BG Bulgaria 

კვიპროსი CY Cyprus 

ჩეხეთის რესპუბლიკა CZ Czech Republic 

გერმანია DE Germany 

დანია DK Denmark 

ესტონეთი EE Estonia 

ესპანეთი ES Spain 

ფინეთი FI Finland 

საფრანგეთი FR France 

საბერძნეთი EL Greece 

უნგრეთი HU Hungary 

ირლანდია IE Ireland 

იტალია IT Italy 

ლიტვა LT Litva 

ლუქსემბურგი LU Luxembourg 

ლატვია LV Latvia 

მალტა MT Malta 

ნიდერლანდი NL Netherlands 

პოლონეთი PL Poland 

პორტუგალია PT Portugal 

რუმინეთი RO Romania 

შვედეთი SE Sweden 

სლოვენია SI Slovenia 

სლოვაკია SK Slovakia 

გაერთიანებული სამეფო UK United Kingdom 

 

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


 

 

 

 

 

 

samrewvelo sakuTrebis oficialuri biuletenis  

specialuri gamocema     
 

OFFICIAL BULLETIN OF THE INDUSTRIAL PROPERTY 

SPECIAL EDITION 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

mis.: antioqiis q. №5, mcxeTa, 3300, saqarTvelo  

5, Antioch Str., 3300 Mtskheta, Georgia 
tel./Tel.: (+995 32) 225 25 33 

www.sakpatenti.org.ge 
info@sakpatenti.org.ge 

http://www.sakpatenti.org.ge/

	TITLE
	SHESAVALI
	TABLES
	END
	EU KODEBI N.pdf
	Luxembourg




