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Ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας
της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις
Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

_____________________________________________________________
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Για να είναι η Ένωση σε θέση να
ασκεί πλήρως την αποκλειστική της
αρμοδιότητα όσον αφορά την κοινή
εμπορική πολιτική, θα καταστεί
συμβαλλόμενο μέρος της Πράξης της
Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για
τις ονομασίες προέλευσης και τις
γεωγραφικές ενδείξεις (η «Πράξη της
Γενεύης»)2 δυνάμει της απόφασης (ΕΕ)
…/… του Συμβουλίου3. Τα συμβαλλόμενα
μέρη της Πράξης της Γενεύης είναι μέλη
ειδικής ένωσης η οποία δημιουργήθηκε με
τη Συμφωνία της Λισαβόνας για την
προστασία των ονομασιών προέλευσης και
τη διεθνή καταχώρισή τους4 («ειδική
ένωση»). Σύμφωνα με το άρθρο 3 της
απόφασης (ΕΕ)…/…, η Ένωση
εκπροσωπείται στην ειδική ένωση από την
Επιτροπή.

(1) Για να είναι η Ένωση σε θέση να
ασκεί πλήρως την αποκλειστική της
αρμοδιότητα όσον αφορά την κοινή
εμπορική πολιτική, και σε απόλυτη
συμβατότητα με τις δεσμεύσεις που
απορρέουν από τη συμφωνία για τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, θα
καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της Πράξης
της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας
για τις ονομασίες προέλευσης και τις
γεωγραφικές ενδείξεις (η «Πράξη της
Γενεύης»)2 δυνάμει της απόφασης (ΕΕ)
…/… του Συμβουλίου3. Τα συμβαλλόμενα
μέρη της Πράξης της Γενεύης είναι μέλη
ειδικής ένωσης η οποία δημιουργήθηκε με
τη Συμφωνία της Λισαβόνας για την
προστασία των ονομασιών προέλευσης και
τη διεθνή καταχώρισή τους («ειδική
ένωση»). Σύμφωνα με το άρθρο 3 της
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απόφασης (ΕΕ)…/…, η Ένωση
εκπροσωπείται στην ειδική ένωση από την
Επιτροπή.
__________________

__________________

2

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties
/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.
3

EE L […] της […], σ. […].

3

EE L […] της […], σ. […].

4

http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(1α) Στις 6 Οκτωβρίου 2015, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε
ψήφισμα σχετικά με την πιθανή επέκταση
της ενωσιακής προστασίας της
γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά
προϊόντα, και στο οποίο εκθέτει τις
απόψεις του επί του θέματος.

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Μετά την προσχώρηση της Ένωσης
στην Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή θα
πρέπει, σε πρώτο στάδιο, να καταθέσει στο
Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (το
«Διεθνές Γραφείο») αίτηση καταχώρισης
στο μητρώο του ΠΟΔΙ («διεθνές μητρώο»)
καταλόγου γεωγραφικών ενδείξεων που
προέρχονται από το έδαφος της Ένωσης
και προστατεύονται σε αυτήν. Τα κριτήρια
για την κατάρτιση του καταλόγου αυτού
θα πρέπει, όπως και στην περίπτωση
ορισμένων διμερών και περιφερειακών

(4) Μετά την προσχώρηση της Ένωσης
στην Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή θα
πρέπει, σε πρώτο στάδιο, να καταθέσει στο
Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (το
«Διεθνές Γραφείο») αίτηση καταχώρισης
στο μητρώο του ΠΟΔΙ («διεθνές μητρώο»)
καταλόγου γεωγραφικών ενδείξεων που
προέρχονται από το έδαφος της Ένωσης
και προστατεύονται σε αυτήν, στο πλαίσιο
της στενής συνεργασίας με τα κράτη
μέλη, τις οικείες εμπορικές ενώσεις και
τους οικείους παραγωγούς. Αντιστοίχως,
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συμφωνιών της Ένωσης σχετικά με την
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων,
να λαμβάνουν υπόψη ιδίως την αξία της
παραγωγής και την αξία των εξαγωγών,
την προστασία βάσει άλλων συμφωνιών,
καθώς και την υφιστάμενη ή δυνητική
κατάχρηση στις σχετικές τρίτες χώρες.

προκειμένου η Επιτροπή να καταρτίσει
έναν τέτοιο κατάλογο, ένα κράτος μέλος,
μια ενδιαφερόμενη ομάδα παραγωγών ή
ένας μεμονωμένος παραγωγός που
χρησιμοποιεί γεωγραφική ένδειξη και η
οποία προστατεύεται και έχει
καταχωριστεί στην Ένωση θα πρέπει να
κοινοποιεί στην Επιτροπή τις ονομασίες
των γεωγραφικών ενδείξεων που θα ήθελε
να συμπεριληφθούν στον εν λόγω
κατάλογο. Η Επιτροπή θα πρέπει να
συμπεριλάβει τις εν λόγω γεωγραφικές
ενδείξεις στον εν λόγω κατάλογο. Ωστόσο,
με βάση τα κριτήρια που
χρησιμοποιούνται συχνά για ορισμένες
από τις διμερείς και περιφερειακές
συμφωνίες της Ένωσης σχετικά με την
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων,
ιδίως την αξία της παραγωγής και την αξία
των εξαγωγών, την προστασία δυνάμει
άλλων συμφωνιών, καθώς και την
τρέχουσα ή την πιθανή κατάχρηση στις
οικείες τρίτες χώρες, η Επιτροπή θα
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
αντιταχθεί στην προσθήκη ειδικής
γεωγραφικής ένδειξης στον κατάλογο των
γεωγραφικών ενδείξεων που προέρχονται
από το έδαφος της Ένωσης και
προστατεύονται, και να αιτιολογεί την
σχετική απόφασή της . Επιπλέον, ο
κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει
όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις που
τυγχάνουν επί του παρόντος προστασίας
βάσει του δικαίου της Ένωσης και
καταχωρίζονται στο Διεθνές Μητρώο
από τα κράτη μέλη που ήταν μέλη της
ειδικής ένωσης πριν από την
προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη
της Γενεύης.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
(5)

Για να διασφαλιστεί η καταχώριση

Τροπολογία
(5)

Για να διασφαλιστεί η καταχώριση
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στο διεθνές μητρώο πρόσθετων
γεωγραφικών ενδείξεων που
προστατεύονται και καταχωρίζονται στην
Ένωση, κρίνεται σκόπιμο να
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή, σε
μεταγενέστερο στάδιο, να υποβάλλει
αιτήσεις για τη διεθνή καταχώριση των εν
λόγω πρόσθετων γεωγραφικών ενδείξεων,
με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν
αιτήματος κράτους μέλους ή
ενδιαφερόμενης ομάδας παραγωγών ή, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν
αιτήματος μεμονωμένου παραγωγού.

στο διεθνές μητρώο πρόσθετων
γεωγραφικών ενδείξεων που
προστατεύονται και καταχωρίζονται στην
Ένωση, καθώς και μετά από ενδεχόμενη
επέκταση της προστασίας στις
γεωγραφικές ενδείξεις για μη γεωργικά
προϊόντα, κρίνεται σκόπιμο να
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή, σε
μεταγενέστερο στάδιο, να υποβάλλει
αιτήσεις για τη διεθνή καταχώριση των εν
λόγω πρόσθετων γεωγραφικών ενδείξεων,
με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν
αιτήματος κράτους μέλους, του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εμπορικών
συνεταιρισμών ή ενδιαφερόμενης ομάδας
παραγωγών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
κατόπιν αιτήματος μεμονωμένου
παραγωγού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα
πρέπει να διαβουλεύεται σε τακτική βάση
με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους
φορείς. Επιπλέον, η προσχώρηση της
Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης δεν
θίγει την υφιστάμενη και τη μελλοντική
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
στις διμερείς συμφωνίες ελεύθερων
συναλλαγών.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(5α) Η προσθήκη γεωγραφικών
ενδείξεων στο διεθνές μητρώο θα πρέπει
να αποσκοπεί στην παροχή προϊόντων
ποιότητας, στον θεμιτό ανταγωνισμό και
στην προστασία των καταναλωτών.
Μολονότι ενέχουν σημαντική πολιτιστική
και οικονομική αξία, η προσθήκη
γεωγραφικών ενδείξεων θα πρέπει να
εκτιμάται σε σχέση με την αξία που
δημιουργείται για τις τοπικές κοινότητες,
με σκοπό τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης και την προώθηση νέων
ευκαιριών απασχόλησης στην παραγωγή,
την επεξεργασία και άλλες συναφείς
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υπηρεσίες.

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(5β) Η Επιτροπή θα πρέπει να
χρησιμοποιήσει έναν μηχανισμό
περιοδικής διαβούλευσης με τα κράτη
μέλη, τους εμπορικούς φορείς και τους
ευρωπαίους παραγωγούς προκειμένου να
αναπτυχθεί ένας απρόσκοπτος διάλογος
με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(6α) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί
διαδικασία ανάκλησης της άρνησης της
προστασίας, ιδίως στην περίπτωση
περαιτέρω εξελίξεων στο ενωσιακό
δίκαιο που ενδεχομένως θα επιτρέπουν
την προστασία μη γεωργικών
γεωγραφικών ενδείξεων.

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(8α) Είναι δυνατόν τα εν λόγω επτά
κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ειδική
ένωση να επιθυμούν επίσης να
συμμετάσχουν στην Πράξη της Γενεύης
προκειμένου να προστατεύσουν τις
γεωγραφικές ενδείξεις που δεν
επωφελούνται από την οριζόντια
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προστασία σε επίπεδο Ένωσης.
Προκειμένου να τους επιτραπεί να το
πράξουν, θα πρέπει να εξεταστεί η
δυνατότητα μερικής συμμετοχής τους
στην Πράξη της Γενεύης, με την
επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της
Ένωσης, κατά περίπτωση.

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
(10) Για την κάλυψη τυχόν ελλείψεων
όσον αφορά τον προϋπολογισμό
λειτουργίας της ειδικής ένωσης, η Ένωση
θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπει
ειδική συνεισφορά, εντός των ορίων των
μέσων που διατίθενται για τον σκοπό
αυτόν στον ετήσιο προϋπολογισμό της
Ένωσης.

Τροπολογία
(10) Για την κάλυψη τυχόν ελλείψεων
όσον αφορά τον προϋπολογισμό
λειτουργίας της ειδικής ένωσης, η Ένωση
θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπει
ειδική συνεισφορά, εντός των ορίων των
μέσων που διατίθενται για τον σκοπό
αυτόν στον ετήσιο προϋπολογισμό της
Ένωσης, δεδομένης της οικονομικής και
πολιτιστικής αξίας που έχει η προστασία
των γεωγραφικών ενδείξεων.

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Προκειμένου να εξασφαλιστούν
ενιαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση
της συμμετοχής της Ένωσης στην ειδική
ένωση, θα πρέπει να ανατεθούν στην
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για
την κατάρτιση καταλόγου γεωγραφικών
ενδείξεων με σκοπό την κατάθεση αίτησης
για τη διεθνή καταχώρισή τους στο Διεθνές
Γραφείο μετά την προσχώρηση στην
Πράξη της Γενεύης, για τη μεταγενέστερη
κατάθεση αίτησης για διεθνή καταχώριση
γεωγραφικής ένδειξης στο Διεθνές
Γραφείο, για την απόρριψη ένστασης, για
τη λήψη απόφασης σχετικά με τη

(11) Προκειμένου να εξασφαλιστούν
ενιαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση
της συμμετοχής της Ένωσης στην ειδική
ένωση, θα πρέπει να ανατεθούν στην
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για
την κατάρτιση καταλόγου γεωγραφικών
ενδείξεων με σκοπό την κατάθεση αίτησης
για τη διεθνή καταχώρισή τους στο Διεθνές
Γραφείο μετά την προσχώρηση στην
Πράξη της Γενεύης, για τη μεταγενέστερη
κατάθεση αίτησης για διεθνή καταχώριση
γεωγραφικής ένδειξης στο Διεθνές
Γραφείο, για την απόρριψη ένστασης, για
τη λήψη απόφασης σχετικά με τη
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χορήγηση ή μη προστασίας σε γεωγραφική
ένδειξη που είναι καταχωρισμένη στο
διεθνές μητρώο και για την ακύρωση της
προστασίας στην Ένωση γεωγραφικής
ένδειξης που είναι καταχωρισμένη στο
διεθνές μητρώο. Οι εν λόγω αρμοδιότητες
θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου7 .

χορήγηση ή μη προστασίας σε γεωγραφική
ένδειξη που είναι καταχωρισμένη στο
διεθνές μητρώο και για την ακύρωση της
προστασίας στην Ένωση γεωγραφικής
ένδειξης που είναι καταχωρισμένη στο
διεθνές μητρώο, καθώς και για την άρση
της άρνησης των αποτελεσμάτων μιας
διεθνούς καταχώρισης . Οι εν λόγω
αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου7 . Ο
κατάλογος των επιτροπών κατά την
έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
182/2011 θα πρέπει να επικαιροποιηθεί σε
περίπτωση που οι περαιτέρω εξελίξεις
στο δίκαιο της Ένωσης επιτρέπουν την
προστασία μη γεωργικών προϊόντων.

__________________

__________________

7

7

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011,
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου
από τα κράτη μέλη της άσκησης των
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011,
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου
από τα κράτη μέλη της άσκησης των
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(11α) Για να μπορέσει η Ένωση να
συμμετάσχει πλήρως στην Πράξη της
Γενεύης, είναι αναγκαίο να τεθεί σε
εφαρμογή ένα σύστημα για την
προστασία των μη γεωργικών
γεωγραφικών ενδείξεων μέσω οριζόντιας
νομοθεσίας σε επίπεδο Ένωσης. Για τον
σκοπό αυτό, θα ήταν επιθυμητό να
υποβάλει η Επιτροπή, το συντομότερο
δυνατόν, νομοθετική πρόταση για την
επέκταση της προστασίας που παρέχεται
στις γεωγραφικές ενδείξεις βάσει του
δικαίου της Ένωσης σε μη γεωργικά
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προϊόντα. Οι μη γεωργικές γεωγραφικές
ενδείξεις που προστατεύονται στα κράτη
μέλη δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από
τον παρόντα κανονισμό έως ότου τεθεί σε
εφαρμογή ένα τέτοιο σύστημα.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(11β) Λόγω της περιορισμένης ακόμη
συμμετοχής τρίτων χωρών στην Πράξη
της Γενεύης, είναι σημαντικό να
διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή
παρακολουθεί και αξιολογεί τη
συμμετοχή της Ένωσης στην Πράξη με
την πάροδο του χρόνου. Για τη διενέργεια
της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή θα
πρέπει, μεταξύ άλλων, να λάβει υπόψη
τον αριθμό των γεωγραφικών ενδείξεων
που προστατεύονται από το ενωσιακό
δίκαιο και έχουν κοινοποιηθεί, τις
γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν
απορριφθεί από τρίτους, την εξέλιξη της
συμμετοχής ως προς τον αριθμό τρίτων
χωρών που συμμετέχουν στην πράξη της
Γενεύης και τα μέτρα που έλαβε η
Επιτροπή για να αυξήσει τον αριθμό
αυτό, και τον αριθμό των μη γεωργικών
γεωγραφικών ενδείξεων που προέρχονται
από συμβαλλόμενα μέρη τρίτων χωρών
και που έχουν απορριφθεί από την
Επιτροπή.

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισμού, οι ονομασίες προέλευσης,
όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισμού, οι ονομασίες προέλευσης,
όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
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1151/2012 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1308/2013, και οι γεωγραφικές ενδείξεις
αναφέρονται στο εξής ,αμφότερες, ως
«γεωγραφικές ενδείξεις».

1151/2012 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1308/2013, και οι γεωγραφικές ενδείξεις
αναφέρονται στο εξής ,αμφότερες, ως
«γεωγραφικές ενδείξεις, γεωργικές και μη
γεωργικές».

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Διεθνής καταχώριση γεωγραφικών
ενδείξεων μετά την προσχώρηση

Διεθνής καταχώριση γεωγραφικών
ενδείξεων μετά την προσχώρηση

Μετά την προσχώρηση της Ένωσης στην
Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή καταθέτει
στο Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Διανοητικής ιδιοκτησίας (το
«Διεθνές Γραφείο») αιτήσεις για τη διεθνή
καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων
που προστατεύονται και έχουν
καταχωριστεί βάσει της ενωσιακής
νομοθεσίας και οι οποίες αφορούν
προϊόντα που προέρχονται από την Ένωση,
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και
2 της Πράξης της Γενεύης.

1.
Μετά την προσχώρηση της Ένωσης
στην Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή
καταθέτει στο Διεθνές Γραφείο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής
ιδιοκτησίας (το «Διεθνές Γραφείο»)
αιτήσεις για τη διεθνή καταχώριση των
γεωγραφικών ενδείξεων που
προστατεύονται και έχουν καταχωριστεί
βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας και οι
οποίες αφορούν προϊόντα που προέρχονται
από την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφοι 1 και 2 της Πράξης της
Γενεύης.

Η Επιτροπή, προκειμένου να αξιολογήσει
αν είναι σκόπιμη η κατάθεση αίτησης
διεθνούς καταχώρισης ή όχι, λαμβάνει
υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στο
άρθρο 2 τρίτο εδάφιο. Οι εν λόγω
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα
με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 13
παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης του άρθρου 13 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για
την κατάρτιση του καταλόγου
γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται
στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τη
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο
άρθρο 13 παράγραφος 2.

2.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική
πράξη για την κατάρτιση του καταλόγου
γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται
στην πρώτη παράγραφο του παρόντος
άρθρου, σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13
παράγραφος 2. Ο κατάλογος αυτός
περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές
γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν ήδη
καταχωριστεί στο διεθνές μητρώο από τα
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κράτη μέλη που ήταν συμβαλλόμενα μέρη
της ειδικής ένωσης πριν από την
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην Πράξη της Γενεύης.
3.
Έως ... [έξι μήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού], μια
αρχή κράτους μέλους, μια ενδιαφερόμενη
ομάδα παραγωγών ή ένας μεμονωμένος
παραγωγός που χρησιμοποιεί γεωγραφική
ένδειξη που προστατεύεται και είναι
καταχωρισμένη στην Ένωση κοινοποιεί
στην Επιτροπή τις ονομασίες των
γεωγραφικών ενδείξεων που επιθυμεί να
συμπεριληφθούν στον κατάλογο των
γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρεται
στην παράγραφο 2.
Για την κατάρτιση του καταλόγου που
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, η
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, ειδικότερα, τα
εξής:

Για την κατάρτιση του καταλόγου που
αναφέρεται στην παράγραφο 2, η
Επιτροπή περιλαμβάνει όλες τις
κοινοποιηθείσες γεωγραφικές ενδείξεις
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου.
Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να αρνηθεί,
σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη,
σε εμπορικές ενώσεις και παραγωγούς, να
συμπεριλάβει ειδική γεωγραφική ένδειξη
στον κατάλογο και αιτιολογεί την
απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη,
ειδικότερα, τα εξής:

α) την αξία παραγωγής της
γεωγραφικής ένδειξης·
β)
την αξία εξαγωγών της
γεωγραφικής ένδειξης·

β)
την αξία εξαγωγών της γεωγραφικής
ένδειξης ή/και το εξαγωγικό δυναμικό
της·
β α) την ιδιαίτερη οικονομική και
περιφερειακή σημασία της γεωγραφικής
ένδειξης·

γ)
την προστασία της γεωγραφικής
ένδειξης βάσει άλλων διεθνών
συμφωνιών·
δ)
την υφιστάμενη ή δυνητική
κατάχρηση της γεωγραφικής ένδειξης σε
άλλα μέλη της ειδικής ένωσης· ε)
ε)
τον συνολικό αριθμό των
γεωγραφικών ενδείξεων που προέρχονται
από το έδαφος των άλλων μελών της
PE637.727/ 10
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ειδικής ένωσης και είναι καταχωρισμένες
στο μητρώο του Διεθνούς Γραφείου (το
«διεθνές μητρώο»).

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Μεταγενέστερη διεθνής καταχώριση
γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης

Μεταγενέστερη διεθνής καταχώριση
γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης

Μετά την προσχώρηση της Ένωσης στην
Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή δύναται,
με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν
αιτήματος κράτους μέλους ή
ενδιαφερόμενης ομάδας παραγωγών ή
μεμονωμένου παραγωγού που
χρησιμοποιεί γεωγραφική ένδειξη η οποία
προστατεύεται και είναι καταχωρισμένη
στην Ένωση, να εκδίδει εκτελεστικές
πράξεις για την κατάθεση στο Διεθνές
Γραφείο αίτησης διεθνούς καταχώρισης
γεωγραφικής ένδειξης που προστατεύεται
και έχει καταχωριστεί βάσει της ενωσιακής
νομοθεσίας και η οποία αφορά προϊόν που
προέρχεται από την Ένωση.

Μετά την προσχώρηση της Ένωσης στην
Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή δύναται,
με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν
αιτήματος κράτους μέλους, του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή
ενδιαφερόμενης ομάδας παραγωγών ή
μεμονωμένου παραγωγού που
χρησιμοποιεί γεωγραφική ένδειξη η οποία
προστατεύεται και είναι καταχωρισμένη
στην Ένωση, να εκδίδει εκτελεστικές
πράξεις για την κατάθεση στο Διεθνές
Γραφείο αίτησης διεθνούς καταχώρισης
γεωγραφικής ένδειξης που προστατεύεται
και έχει καταχωριστεί βάσει της ενωσιακής
νομοθεσίας και η οποία αφορά προϊόν που
προέρχεται από την Ένωση. Για τον σκοπό
αυτόν, η Επιτροπή πραγματοποιεί
διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, τις
εμπορικές ενώσεις και τους παραγωγούς
της Ένωσης σε τακτική βάση.

Η Επιτροπή, προκειμένου να αξιολογήσει
αν είναι σκόπιμη η κατάθεση αίτησης
διεθνούς καταχώρισης ή όχι, λαμβάνει
υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στο
άρθρο 2 τρίτο εδάφιο. Οι εν λόγω
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα
με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 13
παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης του άρθρου 13 παράγραφος 2.

Τροπολογία 16
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Εξέταση γεωγραφικών ενδείξεων τρίτων
χωρών που είναι καταχωρισμένες στο
διεθνές μητρώο

Εξέταση γεωγραφικών ενδείξεων τρίτων
χωρών που είναι καταχωρισμένες στο
διεθνές μητρώο

(1) Η Επιτροπή εξετάζει τη δημοσίευση
που κοινοποιείται από το Διεθνές Γραφείο
δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4 της
Πράξης της Γενεύης σχετικά με τις
γεωγραφικές ενδείξεις που είναι
καταχωρισμένες στο διεθνές μητρώο και
των οποίων το συμβαλλόμενο μέρος
προέλευσης, όπως ορίζει το άρθρο 1
σημείο xv) της Πράξης της Γενεύης, δεν
είναι κράτος μέλος, προκειμένου να
αποφασίσει αν περιέχει τα υποχρεωτικά
στοιχεία τα οποία προβλέπονται στον
κανόνα 5 παράγραφος 2 του κοινού
εκτελεστικού κανονισμού της Συμφωνίας
της Λισαβόνας και της Πράξης της
Γενεύης (ο «κοινός εκτελεστικός
κανονισμός»)8, και τα στοιχεία τα οποία
αφορούν την ποιότητα, τη φήμη ή τα
χαρακτηριστικά όπως προβλέπονται στον
κανόνα 5 παράγραφος 3 του εν λόγω
εκτελεστικού κανονισμού, καθώς και για
να εκτιμήσει αν η δημοσίευση αφορά
προϊόν σχετικά με το οποίο παρέχεται επί
του παρόντος προστασία γεωγραφικών
ενδείξεων εντός της Ένωσης. Η προθεσμία
για την εξέταση αυτή δεν υπερβαίνει τους
τέσσερις μήνες, ενώ δεν εξετάζονται στο
πλαίσιο αυτό άλλες ειδικές διατάξεις της
Ένωσης που αφορούν τη διάθεση
προϊόντων στην αγορά και, ειδικότερα, τα
υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά
πρότυπα, τα πρότυπα εμπορίας και την
επισήμανση των τροφίμων.

1.
Η Επιτροπή εξετάζει τη δημοσίευση
που κοινοποιείται από το Διεθνές Γραφείο
δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4 της
Πράξης της Γενεύης σχετικά με τις
γεωγραφικές ενδείξεις που είναι
καταχωρισμένες στο διεθνές μητρώο και
των οποίων το συμβαλλόμενο μέρος
προέλευσης, όπως ορίζει το άρθρο 1
σημείο xv) της Πράξης της Γενεύης, δεν
είναι κράτος μέλος, προκειμένου να
αποφασίσει αν περιέχει τα υποχρεωτικά
στοιχεία τα οποία προβλέπονται στον
κανόνα 5 παράγραφος 2 του κοινού
εκτελεστικού κανονισμού της Συμφωνίας
της Λισαβόνας και της Πράξης της
Γενεύης (ο «κοινός εκτελεστικός
κανονισμός»)8, και τα στοιχεία τα οποία
αφορούν την ποιότητα, τη φήμη ή τα
χαρακτηριστικά όπως προβλέπονται στον
κανόνα 5 παράγραφος 3 του εν λόγω
εκτελεστικού κανονισμού, καθώς και για
να εκτιμήσει αν η δημοσίευση αφορά
προϊόν σχετικά με το οποίο παρέχεται
προστασία γεωγραφικών ενδείξεων εντός
της Ένωσης. Η προθεσμία για την εξέταση
αυτή δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες,
ενώ δεν εξετάζονται στο πλαίσιο αυτό
άλλες ειδικές διατάξεις της Ένωσης που
αφορούν τη διάθεση προϊόντων στην
αγορά και, ειδικότερα, τα υγειονομικά και
φυτοϋγειονομικά πρότυπα, τα πρότυπα
εμπορίας και την επισήμανση των
τροφίμων.

(2) Στην περίπτωση που, βάσει της
αξιολόγησης που διενεργείται δυνάμει της
παραγράφου 1, η Επιτροπή κρίνει ότι οι
προϋποθέσεις που ορίζονται στην εν λόγω
παράγραφο πληρούνται εκ πρώτης όψεως,
δημοσιεύει τη γεωγραφική ένδειξη για την

2.
Στην περίπτωση που, βάσει της
αξιολόγησης που διενεργείται δυνάμει της
παραγράφου 1, η Επιτροπή κρίνει ότι οι
προϋποθέσεις που ορίζονται στην εν λόγω
παράγραφο πληρούνται εκ πρώτης όψεως,
δημοσιεύει τη γεωγραφική ένδειξη για την
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οποία προτείνεται προστασία στην Ένωση,
καθώς και το είδος του προϊόντος και τη
χώρα προέλευσης, στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σειρά C.

οποία προτείνεται προστασία στην Ένωση,
καθώς και το είδος του προϊόντος και τη
χώρα προέλευσης, στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σειρά C.

(3) Στην περίπτωση που, βάσει της
εξέτασης που διενεργείται δυνάμει της
παραγράφου 1, η Επιτροπή κρίνει ότι οι
προϋποθέσεις που ορίζονται στην εν λόγω
παράγραφο δεν πληρούνται, λαμβάνει
απόφαση για άρνηση της χορήγησης
προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης,
μέσω εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 13
παράγραφος 2. Όσον αφορά τις
γεωγραφικές ενδείξεις που καλύπτουν
προϊόντα τα οποία δεν εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα των επιτροπών που
προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος
1, η απόφαση εκδίδεται από την
Επιτροπή χωρίς την εφαρμογή της
διαδικασίας εξέτασης η οποία
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

3.
Στην περίπτωση που, βάσει της
εξέτασης που διενεργείται δυνάμει της
παραγράφου 1, η Επιτροπή κρίνει ότι οι
προϋποθέσεις που ορίζονται στην εν λόγω
παράγραφο δεν πληρούνται, λαμβάνει
αιτιολογημένη απόφαση για άρνηση της
χορήγησης προστασίας της γεωγραφικής
ένδειξης, μέσω εκτελεστικής πράξης που
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο
13 παράγραφος 2.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1
της Πράξης της Γενεύης, η Επιτροπή
κοινοποιεί στο Διεθνές Γραφείο την
άρνηση των αποτελεσμάτων της σχετικής
διεθνούς καταχώρισης στο έδαφος της
Ένωσης, εντός ενός έτους από τη λήψη της
κοινοποίησης διεθνούς καταχώρισης
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της
Πράξης της Γενεύης.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1
της Πράξης της Γενεύης, η Επιτροπή
κοινοποιεί στο Διεθνές Γραφείο την
άρνηση των αποτελεσμάτων της σχετικής
διεθνούς καταχώρισης στο έδαφος της
Ένωσης, εντός ενός έτους από τη λήψη της
κοινοποίησης διεθνούς καταχώρισης
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της
Πράξης της Γενεύης.
3α. Στην περίπτωση που, μετά την
κοινοποίηση της άρνησης των
αποτελεσμάτων της σχετικής διεθνούς
καταχώρισης στο έδαφος της Ένωσης
λόγω της απουσίας προστασίας για μια
κατηγορία προϊόντων εντός των
γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης, οι
περαιτέρω εξελίξεις στο δίκαιο της
Ένωσης επιτρέπουν την προστασία της
σχετικής κατηγορίας προϊόντων που
αφορά η άρνηση προστασίας, η Επιτροπή
αξιολογεί εκ νέου κατά πόσον η
γεωγραφική ένδειξη που έχει απορριφθεί
στο παρελθόν μπορεί πλέον να
προστατευτεί στο έδαφος της Ένωσης.
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Στην περίπτωση που, βάσει της εξέτασης
που διενεργείται δυνάμει της παραγράφου
1, η Επιτροπή κρίνει ότι οι προϋποθέσεις
που ορίζονται στην παράγραφο 1
πληρούνται, λαμβάνει απόφαση για
ανάκληση της άρνησης, μέσω
εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 13
παράγραφος 2.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 της Πράξης της
Γενεύης, η Επιτροπή κοινοποιεί στο
Διεθνές Γραφείο την ανάκληση της
άρνησης των αποτελεσμάτων της
σχετικής διεθνούς καταχώρισης εντός
της επικράτειας της Ένωσης.
_________________

_________________

8

8

Κοινός εκτελεστικός κανονισμός της
Συμφωνίας της Λισαβόνας και της Πράξης
της Γενεύης πρί της Συμφωνίας της
Λισαβόνας, ο οποίος εκδόθηκε από τη
Συνέλευση της Ένωσης της Λισαβόνας
στις 11 Οκτωβρίου 2017,
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Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Εντός δύο μηνών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της ονομασίας
της γεωγραφικής ένδειξης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, οι
αρχές κράτους μέλους ή τρίτης χώρας,
άλλης από το συμβαλλόμενο μέρος
προέλευσης, ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο
με έννομο συμφέρον και έδρα στην Ένωση
ή σε τρίτη χώρα άλλη από το
συμβαλλόμενο μέρος προέλευσης,

(1) Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της ονομασίας της
γεωγραφικής ένδειξης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, οι
αρχές κράτους μέλους ή τρίτης χώρας,
άλλης από το συμβαλλόμενο μέρος
προέλευσης, ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο
με έννομο συμφέρον και έδρα στην Ένωση
ή σε τρίτη χώρα άλλη από το
συμβαλλόμενο μέρος προέλευσης,
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δύνανται να καταθέσουν ένσταση στην
Επιτροπή, σε μία από τις επίσημες
γλώσσες της Ένωσης.

δύνανται να καταθέσουν ένσταση στην
Επιτροπή, σε μία από τις επίσημες
γλώσσες της Ένωσης.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
ε)
ότι η γεωγραφική ένδειξη που έχει
καταχωριστεί στο διεθνές μητρώο αφορά
προϊόν για το οποίο δεν παρέχεται επί του
παρόντος εντός της ΕΕ προστασία
γεωγραφικών ενδείξεων·

Τροπολογία
διαγράφεται

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
Άρθρο 13α
Παρακολούθηση και επανεξέταση
1.
Έως τις... [δύο έτη μετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού], η
Επιτροπή αξιολογεί τη συμμετοχή της
Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης και
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα βασικά
πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο.
Η αξιολόγηση βασίζεται, μεταξύ άλλων,
στα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον αριθμό των γεωγραφικών
ενδείξεων που προστατεύονται βάσει της
ενωσιακής νομοθεσίας για τις οποίες έχει
ληφθεί κοινοποίηση, με αιτιολόγηση για
την επιλογή των κοινοποιημένων
ενδείξεων και των γεωγραφικών
ενδείξεων που προστατεύονται βάσει του
δικαίου της Ένωσης που έχουν
απορριφθεί από τρίτους·
β)

την εξέλιξη, ως προς τον αριθμό
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των τρίτων χωρών που συμμετέχουν στην
Πράξη της Γενεύης και τα μέτρα που
έλαβε η Επιτροπή για να αυξήσει τον
αριθμό αυτό· and
γ)
τον αριθμό των μη γεωργικών
γεωγραφικών ενδείξεων που προέρχονται
από τρίτες χώρες και έχουν απορριφθεί
από την Επιτροπή.
2.
Έως... [δύο έτη μετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού], η
Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση,
νομοθετική πρόταση για την επέκταση
της προστασίας που παρέχεται στις
γεωγραφικές ενδείξεις βάσει του δικαίου
της Ένωσης σε μη γεωργικά προϊόντα,
ενόψει της πλήρους συμμετοχής της
Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης.
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