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Доклад
Виржини Розиер A8-0036/2019
Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на 
Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

Предложение за регламент (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

_____________________________________________________________

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) За да може ЕС да упражнява 
изцяло изключителната си 
компетентност във връзка със своята 
обща търговска политика, той ще стане 
договаряща страна по Женевския акт на 
Лисабонската спогодба за 
наименованията за произход и 
географските указания (наричан по-
нататък „Женевският акт“)2 въз основа 
на Решение (ЕС) …/…. на Съвета3. 
Договарящите страни по Женевския акт 
са членове на специален съюз, създаден 
с Лисабонската спогодба за закрила на 
наименованията за произход и тяхната 
международна регистрация4 (наричан 
по-нататък „Специалният съюз“). 
Съгласно член 3 от Решение (ЕС)…/… 
Европейският съюз се представлява в 
Специалния съюз от Комисията.

(1) За да може ЕС да упражнява 
изцяло изключителната си 
компетентност във връзка със своята 
обща търговска политика и да спазва 
напълно задълженията си по 
Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правата 
върху интелектуалната собственост 
(ТРИПС) на Световната търговска 
организация, той ще стане договаряща 
страна по Женевския акт на 
Лисабонската спогодба за 
наименованията за произход и 
географските указания (наричан по-
нататък „Женевският акт“) въз основа 
на Решение (ЕС) …/…. на Съвета3. 
Договарящите страни по Женевския акт 
са членове на специален съюз, създаден 
с Лисабонската спогодба за закрила на 
наименованията за произход и тяхната 
международна регистрация (наричан по-
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нататък „Специалният съюз“). Съгласно 
член 3 от Решение (ЕС)…/… 
Европейският съюз се представлява в 
Специалния съюз от Комисията.

__________________ __________________
2 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties
/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.
3 OВ L […], […], стр. […]. 3 OВ L […], […], стр. […].
4 
http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) На 6 октомври 2015 г. 
Европейският парламент прие 
резолюция относно евентуалното 
включване на неселскостопанските 
продукти в защитата на 
географските указания от страна на 
Европейския съюз, в която изрази 
становището си по този въпрос.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) След присъединяването на ЕС към 
Женевския акт Комисията следва като 
първа стъпка да подаде в 
Международното бюро на Световната 
организация за интелектуална 
собственост (наричано по-нататък 
„Международното бюро“) заявление за 
регистрация на списък с географски 
означения, които произхождат от ЕС и 
се ползват от закрила на територията 
му, за да бъдат вписани в нейния 

(4) След присъединяването на ЕС към 
Женевския акт Комисията следва като 
първа стъпка да подаде в 
Международното бюро на Световната 
организация за интелектуална 
собственост (наричано по-нататък 
„Международното бюро“) заявление за 
регистрация на списък с географски 
указания, които произхождат от ЕС и се 
ползват от закрила на територията му, за 
да бъдат вписани в нейния регистър 
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регистър (наричан по-нататък 
„международният регистър“). 
Критериите за съставяне на такъв 
списък следва по-специално да вземат 
предвид, както е при някои двустранни 
и регионални споразумения на ЕС 
относно закрилата на географските 
означения, производствената и 
експортната стойност, закрилата 
съгласно други споразумения, както и 
настоящата или потенциалната 
злоупотреба в съответните трети 
държави.

(наричан по-нататък „международният 
регистър“), в контекста на тясно 
сътрудничество с държавите членки, 
търговските сдружения и 
съответните производители. За да 
може съответно Комисията да 
състави такъв списък, държавите 
членка, заинтересованите групи 
производители или отделните 
производители, ползващи географско 
указание, което е защитено и 
регистрирано в Съюза, следва да 
уведомят Комисията за 
наименованията на географските 
указания, които биха искали да бъдат 
включени в този списък. Комисията 
следва да включи тези географски 
указания в този списък. Въпреки това 
въз основа на критерии, използвани 
често за някои двустранни и 
регионални споразумения на ЕС 
относно закрилата на географските 
указания, по-специално 
производствената и експортната 
стойност, закрилата съгласно други 
споразумения, както и настоящата или 
потенциалната злоупотреба в 
съответните трети държави, Комисията 
следва да може да възрази срещу 
добавянето на конкретно географско 
указание в списъка на географските 
указания, които произхождат от 
Съюза и се ползват от закрила на 
територията му, и следва да обоснове 
своето решение в това отношение. 
Освен това списъкът следва да 
включва всички географски указания, 
които понастоящем се ползват от 
защита съгласно правото на Съюза и 
които са вписани в международния 
регистър от онези държави членки, 
които са били членове на Специалния 
съюз преди присъединяването на 
Съюза към Женевския акт.

Изменение 4
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Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С цел да се гарантира вписването в 
международния регистър на 
допълнителните географски означения, 
които са регистрирани и се ползват от 
закрила в ЕС, е целесъобразно 
Комисията да бъде упълномощена на 
по-късен етап да подава заявления за 
международна регистрация на такива 
допълнителни географски означения по 
собствена инициатива, по искане на 
държава членка, на заинтересована 
група от производители, или — в 
изключителни случаи — по искане на 
отделен производител.

(5) С цел да се гарантира вписването в 
международния регистър на 
допълнителните географски указания, 
които са регистрирани и се ползват от 
закрила в Съюза, включително 
вследствие на евентуалното 
включване на неселскостопанските 
продукти в защитата на географски 
указания, е целесъобразно Комисията 
да бъде оправомощена на по-късен етап 
да подава заявления за международна 
регистрация на такива допълнителни 
географски указания по собствена 
инициатива, по искане на държава 
членка, на Европейския парламент, на 
съответни търговски сдружения, на 
заинтересована група от производители 
или в изключителни случаи – по искане 
на отделен производител. Съответно 
Комисията следва редовно да се 
консултира с всички заинтересовани 
лица. Освен това присъединяването 
на Съюза към Женевския акт не 
следва да засяга настоящата и 
бъдещата закрила на географските 
указания в двустранните 
споразумения за свободна търговия.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Добавянето на географските 
указания в международния регистър 
следва да служи за целите на 
предоставяне на качествени 
продукти, лоялна конкуренция и 
защита на потребителите. Макар и 
географските указания да имат 
значителна културна и икономическа 
стойност, добавянето им следва да 
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бъде оценено с оглед на стойността, 
създадена за местните общности, на 
подкрепата за развитието на 
селските райони и на насърчаването 
на нови работни места в 
производството, преработвателния 
сектор и други свързани с тях услуги.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Комисията следва да използва 
редовен механизъм за консултиране с 
държавите членки, търговските 
сдружения и производителите в 
Съюза с цел установяване на 
постоянен диалог със съответните 
заинтересовани лица.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Целесъобразно е да се предвиди 
процедура за оттегляне на отказ за 
предоставяне на закрила, особено в 
случай на по-нататъшно развитие на 
правото на Съюза, което дава 
възможност за закрила на 
неселскостопански географски 
указания. 

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Възможно е седемте държави 
членки, членували в Специалния съюз, 
също да желаят да участват в 
Женевския акт с цел защита на 
географските указания, които не се 
ползват от хоризонтална защита на 
равнището на Съюза. За да им се даде 
възможност да направят това, следва 
да се обмисли възможността за 
частичното им участие в Женевския 
акт, независимо от 
компетентността на Съюза, когато 
това е приложимо.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се покрие всеки недостиг по 
отношение на оперативния бюджет на 
Специални съюз, ЕС следва да може да 
осигури специална вноска в рамките на 
наличните за целта средства в годишния 
му бюджет.

(10) За да се покрие всеки недостиг по 
отношение на оперативния бюджет на 
Специални съюз, ЕС следва да може да 
осигури специална вноска в рамките на 
наличните за целта средства в годишния 
му бюджет, като се има предвид 
икономическата и културната 
стойност на защитата на 
географските указания.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел осигуряване на еднакви 
условия за изпълнението на членството 
на ЕС в Специалния съюз, на Комисията 
следва да се възложат изпълнителни 
правомощия да изготви списък с 
географски означения за подаване в 
Международното бюро на заявление за 

(11) С цел осигуряване на еднакви 
условия за изпълнението на членството 
на ЕС в Специалния съюз, на Комисията 
следва да се възложат изпълнителни 
правомощия да изготви списък с 
географски означения за подаване в 
Международното бюро на заявление за 
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тяхната международна регистрация след 
присъединяването към Женевския акт, 
за последващо подаване в 
Международното бюро на заявление за 
международна регистрация на 
географско означение, за отхвърляне на 
възражение, за вземане на решение дали 
да се предостави или не закрила на 
географско означение, вписано в 
международния регистър, и за отмяна на 
закрилата в ЕС на географско 
означение, вписано в международния 
регистър. Тези правомощия следва да се 
упражняват съгласно Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета7.

тяхната международна регистрация след 
присъединяването към Женевския акт, 
за последващо подаване в 
Международното бюро на заявление за 
международна регистрация на 
географско указание, за отхвърляне на 
възражение, за вземане на решение дали 
да се предостави или не закрила на 
географско указание, вписано в 
международния регистър, за отмяна на 
закрилата в ЕС на географско указание, 
вписано в международния регистър, и за 
оттегляна на отказ на действието 
на международната регистрация. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват съгласно Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета7. Списъкът на 
комитетите по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011 следва да 
бъде актуализиран, в случай че по-
нататъшното развитие на правото 
на Съюза позволи защитата на 
неселскостопанските продукти.

__________________ __________________
7 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

7 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) За да може Съюзът да участва 
пълноценно в Женевския акт, е 
необходимо да се въведе система за 
защита на географските указания за 
неселскостопански продукти, 
създадена чрез хоризонтално 
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законодателство на равнището на 
Съюза. За тази цел е желателно 
Комисията да представи възможно 
най-скоро законодателно 
предложение за разширяване на 
защитата, предоставена по 
отношение на географските указания 
съгласно законодателството на 
Съюза, чрез обхващане на 
неселскостопанските продукти. 
Географските указания за 
неселскостопански продукти, 
защитени в държавите членки, не 
следва да бъдат засегнати от 
настоящия регламент, докато не бъде 
въведена такава система.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) С оглед на все още ограниченото 
участие на трети държави – 
договарящи страни по Женевския акт, 
е важно да се гарантира, че 
Комисията наблюдава и оценява 
дългосрочно участието на Съюза в 
този акт. За да се извърши такава 
оценка, Комисията следва inter alia да 
вземе предвид броя на защитените 
съгласно правото на Съюза географски 
указания, за които е изпратено 
уведомление, тези, които са били 
отхвърлени от трети страни, 
промяната на броя на третите 
държави, участващи в Женевския 
акт, и предприетите от Комисията 
действия за увеличаване на този брой 
и броя на неселскостопанските 
географски указания, които са с 
произход от договарящите страни от 
трети държави и са били отхвърлени 
от Комисията.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент 
наименованията за произход, 
включително съгласно определенията, 
съдържащи се в Регламент (ЕС) 
№ 1151/2012 и в Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, и географските указания 
по-нататък се наричат „географски 
означения“.

За целите на настоящия регламент 
наименованията за произход, 
включително съгласно определенията, 
съдържащи се в Регламент (ЕС) 
№ 1151/2012 и в Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013 и географските указания, 
по-нататък се наричат „географски 
указания за селскостопански и за 
неселскостопански продукти“.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 Член 2

Международна регистрация на 
географски означения след 

присъединяването

Международна регистрация на 
географски указания след 

присъединяването

След присъединяването на ЕС към 
Женевския акт Комисията — в 
съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 
от Женевския акт — подава в 
Международното бюро на Световната 
организация за интелектуална 
собственост (наричано по-нататък 
„Международното бюро“) заявления за 
международна регистрация на 
географски означения, ползващи се от 
закрила и регистрирани съгласно 
правото на ЕС, които се отнасят до 
продукти с произход от ЕС.

1. След присъединяването на ЕС към 
Женевския акт Комисията — в 
съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 
от Женевския акт — подава в 
Международното бюро на Световната 
организация за интелектуална 
собственост (наричано по-нататък 
„Международното бюро“) заявления за 
международна регистрация на 
географски указания, ползващи се от 
закрила и регистрирани съгласно 
правото на ЕС, които се отнасят до 
продукти с произход от ЕС.

За да прецени дали да подаде или не 
заявление за международна 
регистрация, Комисията взема 
предвид критериите, посочени в 
член 2, трета алинея. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 

Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 13, 
параграф 2.
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процедурата по разглеждане, посочена в 
член 13, параграф 2.

Комисията приема акт за изпълнение, с 
който се изготвя списък на географските 
означения, посочени в първата алинея, 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 13, 
параграф 2.

2. Комисията приема акт за изпълнение, 
с който се изготвя списък на 
географските указания, посочени в 
параграф 1 от настоящия член, в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 13, 
параграф 2. Този списък включва 
всички европейски географски 
указания, които вече са вписани в 
международния регистър от онези 
държави членки, които са били 
договарящи страни по Специалния 
съюз преди присъединяването на 
Съюза към Женевския акт.
3. В срок до... [шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] орган на държава членка 
или заинтересована група 
производители или отделен 
производител, ползващ(а) дадено 
географско указание, което е 
защитено и регистрирано в Съюза, 
уведомява Комисията за 
наименованията на географските 
указания, които иска да бъдат 
включени в списъка на географските 
указания, посочен в параграф 2.

За изготвянето на посочения във 
втората алинея списък Комисията 
взема предвид по-специално следното:

За изготвянето на посочения в параграф 
2 списък Комисията включва всички 
географски указания, за които е 
уведомена в съответствие с първата 
алинея от настоящия параграф.
Въпреки това Комисията, в тясно 
сътрудничество с държавите членки, 
може да откаже включването на 
конкретно географско указание в този 
списък и обосновава своето решение, 
като взема предвид по-специално 
следното:

a) производствената стойност на 
географското означение;
б) експортната стойност на 
географското означение;

б) експортната стойност на 
географското указание и/или неговия 
експортен потенциал или двете;
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ба) специфичното икономическо и 
регионално значение на географското 
указание;

в) закрилата на географското 
означение съгласно други 
международни споразумения;
г) настоящата или 
потенциалната злоупотреба с 
географското означение в други 
членове на Специалния съюз;
д) общият брой на географските 
означения с произход от 
териториите на други членове на 
Специалния съюз и вписани в 
регистъра на Международното бюро 
(наричан по-нататък 
„международният регистър“).

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 Член 3

Последваща международна регистрация 
на географски означения на ЕС

Последваща международна регистрация 
на географски означения на ЕС

След присъединяването на ЕС към 
Женевския акт Комисията може — по 
собствена инициатива, по искане на 
държава членка, на заинтересована 
група от производители или на отделен 
производител, които използват 
ползващо се от закрила и регистрирано 
в ЕС географско означение — да приема 
актове за изпълнение, за да подаде в 
Международното бюро заявление за 
международна регистрация на 
географско означение, ползващо се от 
закрила и регистрирано съгласно 
правото на ЕС, което се отнася до 
продукт с произход от ЕС.

След присъединяването на ЕС към 
Женевския акт Комисията може по 
собствена инициатива или трябва по 
искане на държава членка, на 
Европейския парламент, на 
заинтересована група от производители 
или на отделен производител, които 
използват ползващо се от закрила и 
регистрирано в ЕС географско 
означение, да приема актове за 
изпълнение, за да подаде в 
Международното бюро заявление за 
международна регистрация на 
географско указание, ползващо се от 
закрила и регистрирано съгласно 
правото на ЕС, което се отнася до 
продукт с произход от ЕС. За тази цел 
Комисията редовно се консултира с 
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държавите членки, търговските 
асоциации и производителите от 
Съюза.

За да прецени дали да подаде или не 
заявление за международна 
регистрация, Комисията взема 
предвид критериите, посочени в 
член 2, трета алинея. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 13, параграф 2.

Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 13, 
параграф 2.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 Член 4

Оценка на вписани в международния 
регистър географски означения на трета 

държава

Оценка на вписани в международния 
регистър географски указания на трета 

държава

(1) Комисията извършва оценка на 
публикацията, за която е уведомена от 
Международното бюро съгласно член 6, 
параграф 4 от Женевския акт във връзка 
с географски означения, вписани в 
международния регистър и за които 
договарящата се страна на произход 
съгласно определението в член 1, 
подточка xv) от Женевския акт не е 
държава членка, за да определи дали 
съдържа задължителните елементи, 
посочени в правило 5, параграф 2 от 
Общия правилник по Лисабонската 
спогодба и Женевския акт (наричан по-
нататък „Общият правилник“)8, и 
изискванията относно качеството, 
репутацията и характеристиките, 
определени в правило 5, параграф 3 от 
същия правилник, както и да прецени 
дали публикацията се отнася за продукт, 
за който понастоящем е предоставена 
закрила на географски означения в ЕС. 
Срокът за осъществяване на такава 
оценка не може да превишава четири 

1. Комисията извършва оценка на 
публикацията, за която е уведомена от 
Международното бюро съгласно член 6, 
параграф 4 от Женевския акт във връзка 
с географски указания, вписани в 
международния регистър и за които 
договарящата се страна на произход 
съгласно определението в член 1, 
подточка xv) от Женевския акт не е 
държава членка, за да определи дали 
съдържа задължителните елементи, 
посочени в правило 5, параграф 2 от 
Общия правилник по Лисабонската 
спогодба и Женевския акт (наричан по-
нататък „Общият правилник“)8, и 
изискванията относно качеството, 
репутацията и характеристиките, 
определени в правило 5, параграф 3 от 
същия правилник, както и да прецени 
дали публикацията се отнася за продукт, 
за който е предоставена закрила на 
географски означения в ЕС. Срокът за 
осъществяване на такава оценка не 
може да превишава четири месеца, нито 
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месеца, нито да включва оценка на 
други специфични разпоредби на ЕС 
относно пускането на продукти на 
пазара, и по-специално относно 
санитарните и фитосанитарните 
стандарти, пазарните стандарти и 
етикетирането на храните.

да включва оценка на други специфични 
разпоредби на ЕС относно пускането на 
продукти на пазара, и по-специално 
относно санитарните и фитосанитарните 
стандарти, пазарните стандарти и 
етикетирането на храните.

(2) Когато въз основа на извършената 
съгласно параграф 1 оценка Комисията 
прецени, че посочените в този параграф 
условия са изпълнени prima facie, тя 
публикува предложеното за закрила в 
ЕС географско означение, заедно с вида 
на продукта и държавата на произход, в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, серия С.

2. Когато въз основа на извършената 
съгласно параграф 1 оценка Комисията 
прецени, че посочените в този параграф 
условия са изпълнени prima facie, тя 
публикува предложеното за закрила в 
ЕС географско указания, заедно с вида 
на продукта и държавата на произход, в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, серия С.

(3) Когато въз основа на извършената 
съгласно параграф 1 оценка Комисията 
прецени, че посочените в този параграф 
условия не са изпълнени, тя взема 
решение да откаже закрила на 
географското означение чрез акт за 
изпълнение, приет в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 13, параграф 2. Решенията във 
връзка с географските означения, 
обхващащи продукти, които не 
попадат в компетентността на 
предвидените в член 13, параграф 1 
комитети, се вземат от Комисията, 
без да се прилага процедурата по 
разглеждане, посочена в член 13, 
параграф 2.

3. Когато въз основа на извършената 
съгласно параграф 1 оценка Комисията 
прецени, че посочените в този параграф 
условия не са изпълнени, тя взема 
решение да откаже закрила на 
географското указание чрез обоснован 
акт за изпълнение, приет в съответствие 
с процедурата по разглеждане, посочена 
в член 13, параграф 2. 

В съответствие с член 15, параграф 1 от 
Женевския акт, в срок до една година 
след получаване на уведомлението за 
международна регистрация съгласно 
член 6, параграф 4 от Женевския акт 
Комисията уведомява Международното 
бюро за отказа съответната 
международна регистрация да има 
действие на територията на ЕС.

В съответствие с член 15, параграф 1 от 
Женевския акт, в срок до една година 
след получаване на уведомлението за 
международна регистрация съгласно 
член 6, параграф 4 от Женевския акт 
Комисията уведомява Международното 
бюро за отказа съответната 
международна регистрация да има 
действие на територията на ЕС.

3а. Когато след уведомлението за 
отказ на действието на съответната 
международната регистрация на 
територията на Съюза поради липса 
на защита за дадена категория 
продукти в рамките на географските 
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указания на Съюза по-нататъшното 
развитие на правото на Съюза създава 
възможност за защита на 
категорията продукти, засегната от 
отказа, Комисията отново преценява 
дали географското указание, което 
преди това е получило отказ, може да 
бъде защитено на територията на 
Съюза.
Когато въз основа на извършената 
съгласно настоящия параграф оценка 
Комисията прецени, че посочените в 
параграф 1 условия са изпълнени, тя 
взема решение да оттегли отказа чрез 
акт за изпълнение, приет в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 13, 
параграф 2.
В съответствие с член 16 от 
Женевския акт Комисията уведомява 
Международното бюро за 
оттеглянето на отказа на 
действието на съответната 
международна регистрация на 
територията на Съюза.

_________________ _________________
8 Общ правилник по Лисабонската 
спогодба и Женевския акт на 
Лисабонската спогодба, приет от 
Асамблеята на Лисабонския съюз на 11 
октомври 2017 г. 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_deta
ils.jsp?doc_id=376416, документ WIPO 
A/57/11 от 11 октомври 2017 г.

8 Общ правилник по Лисабонската 
спогодба и Женевския акт на 
Лисабонската спогодба, приет от 
Асамблеята на Лисабонския съюз на 11 
октомври 2017 г., документ WIPO 
A/57/11 от 11 октомври 2017 г.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В срок от два месеца след датата 
на публикуване на наименованието на 
географското означение в Официален 
вестник на Европейския съюз съгласно 
член 4, параграф 2 органите на дадена 

(1) В срок от шест месеца след датата 
на публикуване на наименованието на 
географското указание в Официален 
вестник на Европейския съюз съгласно 
член 4, параграф 2 органите на дадена 
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държава членка или на трета държава, 
различна от договарящата страна на 
произход, физическо или юридическо 
лице, което има законен интерес и е 
установено в ЕС или в трета държава, 
различна от договарящата страна на 
произход, може да подаде пред 
Комисията възражение на един от 
официалните езици на ЕС.

държава членка или на трета държава, 
различна от договарящата страна на 
произход, физическо или юридическо 
лице, което има законен интерес и е 
установено в ЕС или в трета държава, 
различна от договарящата страна на 
произход, може да подаде пред 
Комисията възражение на един от 
официалните езици на ЕС.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) географското означение, вписано 
в международния регистър, се отнася 
до продукт, по отношение на който 
понастоящем не се предоставя 
закрила на географски означения в 
рамките на ЕС;

заличава се

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 13 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Мониторинг и преглед

1. В срок до... [две години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] Комисията прави оценка 
на участието на Съюза в Женевския 
акт и представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за 
основните констатации.
Оценката се основава inter alia на 
следните елементи:
а) броя на географските указания, 
защитени съгласно правото на Съюза, 
във връзка с които е получено 
уведомление с обосновка за избора на 
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тези указания, за които е подадено 
уведомление, и на географските 
указания, защитени съгласно правото 
на Съюза, които са получили отказ 
от трети страни;
б) промяната на броя на третите 
държави, участващи в Женевския 
акт, и предприетите от Комисията 
действия за увеличаване на този брой; 
както и
в) броя на географските указания за 
неселскостопански продукти с 
произход от трети държави, които 
са получили отказ от Комисията.
2. В срок до... [две години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] Комисията представя по 
целесъобразност законодателно 
предложение за разширяване на 
обхвата на защитата, предоставена 
на географските указания съгласно 
законодателството на Съюза, за 
бъдат обхванати и 
неселскостопански продукти в 
очакване на пълното участие на 
Съюза в Женевския акт.


