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10.4.2019 A8-0036/ 001-019

PAKEITIMAI 001-019 
pateikė Teisės reikalų komitetas

Pranešimas
Virginie Rozière A8-0036/2019
Sąjungos veiksmai prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir 
geografinių nuorodų Ženevos akto

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) kad Sąjunga galėtų visapusiškai 
pasinaudoti bendros prekybos politikos 
srityje jai suteikta išimtine kompetencija, ji 
taps Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos 
nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos 
akto (toliau – Ženevos aktas)2 
susitariančiąja šalimi pagal Tarybos 
sprendimą (ES) …/….3 Ženevos akto 
susitariančiosios šalys yra Lisabonos 
susitarimu dėl kilmės vietos nuorodų 
apsaugos ir jų tarptautinės registracijos 
sukurtos specialiosios sąjungos (toliau – 
specialioji sąjunga)4 narės. Remiantis 
Sprendimo (ES).../... 3 straipsniu, Sąjungai 
specialiojoje sąjungoje atstovauja 
Komisija;

(1) kad Sąjunga galėtų visapusiškai 
pasinaudoti bendros prekybos politikos 
srityje jai suteikta išimtine kompetencija ir 
visapusiškai laikytis savo įsipareigojimų 
pagal Pasaulio prekybos organizacijos 
sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių 
aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), ji 
taps Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos 
nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos 
akto (toliau – Ženevos aktas) 
susitariančiąja šalimi pagal Tarybos 
sprendimą (ES) …/…3. Ženevos akto 
susitariančiosios šalys yra Lisabonos 
susitarimu dėl kilmės vietos nuorodų 
apsaugos ir jų tarptautinės registracijos 
sukurtos specialiosios sąjungos (toliau – 
specialioji sąjunga) narės. Remiantis 
Sprendimo (ES).../... 3 straipsniu, Sąjungai 
specialiojoje sąjungoje atstovauja 
Komisija;
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__________________ __________________
2 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties
/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.
3 OL L […], […], p. […]. 3 OL L […], […], p. […].
4 
http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2015 m. spalio 6 d. Europos 
Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl galimo 
Europos Sąjungos geografinės nuorodos 
apsaugos taikymo ne žemės ūkio 
produktams, kurioje jis išdėstė savo 
nuomonę šiuo klausimu;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungai prisijungus prie Ženevos 
akto, Komisija pirmiausia Pasaulinės 
intelektinės nuosavybės organizacijos 
tarptautiniam biurui (toliau – Tarptautinis 
biuras) pateikia paraišką įtraukti Sąjungos 
kilmės ir jos teritorijoje saugomų 
geografinių nuorodų sąrašą į jo tvarkomą 
registrą (toliau – Tarptautinis registras). 
Tokio sąrašo sudarymo kriterijuose, kaip 
ir kai kurių Sąjungos dvišalių ir regioninių 
susitarimų dėl geografinių nuorodų 
apsaugos atveju, visų pirma, atsižvelgiama 
į gamybos vertę ir eksporto vertę, kitais 
susitarimais suteikiamą apsaugą, taip pat 
esamą ar galimą piktnaudžiavimą 
susijusiose trečiosiose šalyse;

(4) Sąjungai prisijungus prie Ženevos 
akto, Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, atitinkamomis prekybos 
asociacijomis ir gamintojais, pirmiausia 
Pasaulinės intelektinės nuosavybės 
organizacijos tarptautiniam biurui (toliau – 
Tarptautinis biuras) pateikia paraišką 
įtraukti Sąjungos kilmės ir jos teritorijoje 
saugomų geografinių nuorodų sąrašą į jo 
tvarkomą registrą (toliau – Tarptautinis 
registras). Atitinkamai, kad Komisija 
sudarytų tokį sąrašą, valstybė narė, 
suinteresuota gamintojų grupė arba 
vienas gamintojas, naudojantis Sąjungoje 
saugomą ir registruotą geografinę 
nuorodą, turėtų pranešti Komisijai 



PE637.727/ 3

LT

geografinių nuorodų, kurias jie 
pageidautų įtraukti į tą sąrašą, 
pavadinimus. Komisija turėtų į tą sąrašą 
įtraukti tas geografines nuorodas. Vis 
dėlto, remiantis dažnai kai kuriems 
Sąjungos dvišaliams ir regioniniams 
susitarimams dėl geografinių nuorodų 
apsaugos taikomais kriterijais, visų pirma, 
atsižvelgiama į gamybos vertę ir eksporto 
vertę, kitais susitarimais suteikiamą 
apsaugą, taip pat esamą ar galimą 
piktnaudžiavimą susijusiose trečiosiose 
šalyse, Komisija turėtų galėti prieštarauti 
tam tikros Sąjungos kilmės ir jos 
teritorijoje saugomos geografinės 
nuorodos pridėjimui prie geografinių 
nuorodų sąrašo ir turėtų pagrįsti savo tokį 
sprendimą. Be to, į sąrašą reikėtų įtraukti 
visas geografines nuorodas, kurios šiuo 
metu saugomos pagal Sąjungos teisę ir 
kurias Tarptautiniame registre įregistravo 
tos valstybės narės, kurios buvo 
specialiosios sąjungos narės iki Sąjungos 
prisijungimo prie Ženevos akto;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti, kad Sąjungoje 
saugomos ir registruotos papildomos 
geografinės nuorodos būtų registruotos 
Tarptautiniame registre, reikėtų leisti 
Komisijai vėlesniame etape savo iniciatyva 
arba valstybės narės arba gamintojų 
interesų grupės prašymu arba, išimtiniais 
atvejais, atskiro gamintojo prašymu, 
pateikti paraišką dėl tokių papildomų 
geografinių nuorodų registracijos 
Tarptautiniame registre;

(5) siekiant užtikrinti, kad Sąjungoje 
saugomos ir registruotos papildomos 
geografinės nuorodos būtų registruotos 
Tarptautiniame registre, įskaitant po 
galimo geografinių nuorodų apsaugos 
taikymo ne žemės ūkio produktams, 
reikėtų leisti Komisijai vėlesniame etape 
savo iniciatyva, valstybės narės, Europos 
Parlamento, atitinkamų prekybos 
asociacijų arba gamintojų interesų grupės 
prašymu arba, išimtiniais atvejais, atskiro 
gamintojo prašymu, pateikti paraišką dėl 
tokių papildomų geografinių nuorodų 
registracijos Tarptautiniame registre. 
Atitinkamai Komisija turėtų reguliariai 
konsultuotis su visais suinteresuotaisiais 
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subjektais. Be to, dėl Sąjungos 
prisijungimo prie Ženevos akto neturėtų 
būti pažeidžiama dabartinė ir būsima 
geografinių nuorodų apsauga pagal 
dvišalius laisvosios prekybos susitarimus;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) geografines nuorodas įrašant į 
Tarptautinį registrą turėtų būti užtikrinti 
kokybiški produktai, sąžininga 
konkurencija ir vartotojų apsauga. 
Nepaisant didelės kultūrinės ir 
ekonominės vertės, geografinių nuorodų 
įrašymas turėtų būti vertinamas 
atsižvelgiant į vietos bendruomenėms 
sukurtą vertę, siekiant remti kaimo plėtrą 
ir skatinti naujų darbo vietų kūrimą 
gamybos, perdirbimo ir kitų susijusių 
paslaugų srityse;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) Komisija turėtų taikyti reguliarių 
konsultacijų su valstybėmis narėmis, 
prekybos asociacijomis ir Sąjungos 
gamintojais mechanizmą, kad galėtų 
užmegzti nuolatinį dialogą su 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) derėtų numatyti atsisakymo suteikti 
apsaugą panaikinimo procedūrą, ypač tuo 
atveju, jei paskesniais Sąjungos teisės 
aktų pakeitimais bus leista saugoti ne 
žemės ūkio geografines nuorodas; 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) įmanoma, kad septynios valstybės 
narės, kurios buvo specialiosios sąjungos 
narės, taip pat pageidautų dalyvauti 
Ženevos akte, kad apsaugotų geografines 
nuorodas, kurioms Sąjungos lygmeniu 
neteikiama horizontalioji apsauga. Kad 
jos galėtų tai padaryti, reikėtų apsvarstyti 
galimybę leisti joms iš dalies dalyvauti 
Ženevos akte, tam tikrais atvejais 
nepaisant Sąjungos kompetencijos;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdama padengti specialiosios 
sąjungos veiklos biudžeto trūkumą, 
Sąjungai turėtų būti suteikta galimybė 
mokėti specialų įnašą, neviršijant Sąjungos 
metiniame biudžete šiam tikslui numatytų 
priemonių;

(10) siekdama padengti specialiosios 
sąjungos veiklos biudžeto trūkumą, 
Sąjungai turėtų būti suteikta galimybė 
mokėti specialų įnašą, neviršijant Sąjungos 
metiniame biudžete šiam tikslui numatytų 
priemonių, atsižvelgiant į geografinių 
nuorodų apsaugos ekonominę ir kultūrinę 
vertę;
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant užtikrinti vienodas Sąjungos 
narystės įgyvendinimo specialiojoje 
sąjungoje sąlygas, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai parengti 
geografinių nuorodų sąrašą, naudojamą 
pateikiant jų tarptautinės registracijos 
Tarptautiniame biure po prisijungimo prie 
Ženevos akto paraišką, pateikiant vėlesnę 
geografinės nuorodos tarptautinės 
registracijos Tarptautiniame biure paraišką, 
atmetant prieštaravimo pareiškimą, 
priimant sprendimą dėl apsaugos suteikimo 
arba nesuteikimo Tarptautiniame registre 
registruotai geografinei nuorodai arba 
panaikinant Tarptautiniame registre 
registruotos geografinės nuorodos apsaugą 
Sąjungoje. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/20117,

(11) siekiant užtikrinti vienodas Sąjungos 
narystės įgyvendinimo specialiojoje 
sąjungoje sąlygas, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai parengti 
geografinių nuorodų sąrašą, naudojamą 
pateikiant jų tarptautinės registracijos 
Tarptautiniame biure po prisijungimo prie 
Ženevos akto paraišką, pateikiant vėlesnę 
geografinės nuorodos tarptautinės 
registracijos Tarptautiniame biure paraišką, 
atmetant prieštaravimo pareiškimą, 
priimant sprendimą dėl apsaugos suteikimo 
arba nesuteikimo Tarptautiniame registre 
registruotai geografinei nuorodai, 
panaikinant Tarptautiniame registre 
registruotos geografinės nuorodos apsaugą 
Sąjungoje ir panaikinant atsisakymą 
pripažinti atitinkamą tarptautinę 
registraciją. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/20117. 
Reikėtų atnaujinti komitetų sąrašą pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 182/2011, jeigu 
paskesniais Sąjungos teisės aktų 
pakeitimais bus leista saugoti ne žemės 
ūkio produktus;

__________________ __________________
7 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

7 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) kad Sąjunga visapusiškai dalyvautų 
Ženevos akte, reikia horizontaliaisiais 
Sąjungos lygmens teisės aktais sukurti 
sistemą, kuria būtų saugomos ne žemės 
ūkio geografinės nuorodos. Šiuo tikslu 
būtų pageidautina, kad Komisija kuo 
greičiau pateiktų pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, kuriuo ne 
žemės ūkio produktams suteikiama 
apsauga pagal Sąjungos teisę būtų 
taikoma ir geografinėms nuorodoms. Šiuo 
reglamentu neturėtų būti daromas 
poveikis valstybių narių saugomoms ne 
žemės ūkio geografinėms nuorodoms, kol 
tokia sistema nebus įdiegta;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) atsižvelgiant į vis dar ribotą trečiųjų 
šalių Susitariančiųjų Šalių dalyvavimą 
Ženevos akte, svarbu užtikrinti, kad 
Komisija ilgą laiką stebėtų ir vertintų 
Sąjungos dalyvavimą šiame akte. 
Siekiant, kad būtų atliktas toks 
vertinimas, Komisija, be kita ko, turėtų 
atsižvelgti į Sąjungos teise saugomų 
geografinių nuorodų, apie kurias 
pranešta, kurias atmetė trečiosios šalys, 
skaičių, Ženevos akte dalyvaujančių 
trečiųjų šalių skaičiaus pokyčius ir 
Komisijos veiksmus, kuriais siekiama 
padidinti šį skaičių, ir ne žemės ūkio 
geografinių nuorodų, kurias nustatė 
trečiųjų šalių Susitariančiosios Šalys, 
kurių prašymus atmetė Komisija, skaičių,

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento tikslu kilmės vietos 
nuorodos, įskaitant Reglamente (ES) 
Nr. 1151/2012 ir Reglamente (ES) 
Nr. 1308/2013 apibrėžtas kilmės vietos 
nuorodas, ir geografinės nuorodos čia ir 
toliau kartu vadinamos geografinėmis 
nuorodomis.

Šio reglamento tikslu kilmės vietos 
nuorodos, įskaitant Reglamente (ES) Nr. 
1151/2012 ir Reglamente (ES) Nr. 
1308/2013 apibrėžtas kilmės vietos 
nuorodas, ir geografinės nuorodos čia ir 
toliau kartu vadinamos žemės ūkio ir ne 
žemės ūkio geografinėmis nuorodomis.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis 2 straipsnis

Geografinių nuorodų tarptautinė 
registracija prisijungus prie Akto

Geografinių nuorodų tarptautinė 
registracija prisijungus prie Akto

Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, 
remdamasi Ženevos akto 5 straipsnio 1 ir 2 
dalimis Komisija Pasaulinės intelektinės 
nuosavybės organizacijos tarptautiniam 
biurui (toliau – Tarptautinis biuras) 
pateikia pagal Sąjungos teisę saugomų ir 
registruotų Sąjungos kilmės produktų 
geografinių nuorodų tarptautinės 
registracijos paraiškas.

1. Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, 
remdamasi Ženevos akto 5 straipsnio 1 ir 2 
dalimis Komisija Pasaulinės intelektinės 
nuosavybės organizacijos tarptautiniam 
biurui (toliau – Tarptautinis biuras) 
pateikia pagal Sąjungos teisę saugomų ir 
registruotų Sąjungos kilmės produktų 
geografinių nuorodų tarptautinės 
registracijos paraiškas.

Siekdama įvertinti, ar reikėtų pateikti 
tarptautinės registracijos paraišką, 
Komisija atsižvelgia į 2 straipsnio trečioje 
pastraipoje išdėstytus kriterijus. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Laikydamasi 13 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros 
Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo 
sudaromas pirmoje pastraipoje nurodytas 
geografinių nuorodų sąrašas.

2. Laikydamasi 13 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros 
Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo 
sudaromas šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas geografinių nuorodų sąrašas. Į tą 
sąrašą įtraukiamos visos Europos 
geografinės nuorodos, kurias 
Tarptautiniame registre įregistravo tos 
valstybės narės, kurios buvo specialiosios 
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sąjungos susitariančiosios šalys iki 
Sąjungos prisijungimo prie Ženevos akto.
3. Ne vėliau kaip [praėjus šešiems 
mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] valstybės narės 
valdžios institucija, suinteresuota 
gamintojų grupė arba atskiras 
gamintojas, naudojantis Sąjungoje 
saugomą ir registruotą geografinę 
nuorodą, praneša Komisijai geografinių 
nuorodų pavadinimus, kuriuos jie 
pageidauja įtraukti į 2 dalyje nurodytą 
geografinių nuorodų sąrašą.

Siekdama sudaryti antroje pastraipoje 
nurodytą sąrašą, Komisija visų pirma 
atsižvelgia į:

Siekdama sudaryti 2 dalyje nurodytą 
sąrašą, Komisija įtraukia visas geografines 
nuorodas, apie kurias pranešta pagal šios 
dalies pirmą pastraipą.
Vis dėlto Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, atitinkamomis prekybos 
asociacijomis ir gamintojais, gali 
atsisakyti į sąrašą įtraukti tam tikrą 
geografinę nuorodą ir turi pagrįsti savo 
sprendimą visų pirma atsižvelgdama į:

a) geografine nuoroda žymimo 
produkto gamybos vertę;
b) geografine nuoroda žymimo 
produkto eksporto vertę;

b) geografinės nuorodos eksporto vertę 
arba jos eksporto galimybę, arba į abi;
ba) ypatingą ekonominę ir regioninę 
geografinės nuorodos svarbą;

c) pagal kitus tarptautinius 
susitarimus suteikiamą geografinės 
nuorodos apsaugą;
d) dabartinį arba galimą 
piktnaudžiavimą geografine nuoroda 
kitose specialiosios sąjungos valstybėse 
narėse;
e) geografinių nuorodų, kurių kilmės 
vieta – kitų specialiosios sąjungos narių 
teritorijos ir kurios registruotos 
Tarptautinio biuro registre (toliau – 
Tarptautinis registras), bendrą skaičių.

Pakeitimas 15
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis 3 straipsnis

Vėlesnė Sąjungos geografinių nuorodų 
tarptautinė registracija

Vėlesnė Sąjungos geografinių nuorodų 
tarptautinė registracija

Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, 
Komisija gali savo iniciatyva arba 
valstybės narės ar suinteresuotos 
gamintojų grupės ar atskiro gamintojo, 
naudojančio Sąjungoje saugomą ir 
registruotą geografinę nuorodą, prašymu 
priimti įgyvendinimo aktus, kad būtų 
galima pateikti pagal Sąjungos teisę 
saugomo ir registruoto Sąjungos kilmės 
produkto geografinės nuorodos 
registracijos Tarptautiniame biure paraišką.

Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, 
Komisija gali savo iniciatyva arba privalo 
valstybės narės, Europos Parlamento, 
suinteresuotos gamintojų grupės ar atskiro 
gamintojo, naudojančio Sąjungoje 
saugomą ir registruotą geografinę nuorodą, 
prašymu priimti įgyvendinimo aktus, kad 
būtų galima pateikti pagal Sąjungos teisę 
saugomo ir registruoto Sąjungos kilmės 
produkto geografinės nuorodos 
registracijos Tarptautiniame biure paraišką. 
Tuo tikslu Komisija reguliariai 
konsultuojasi su valstybėmis narėmis, 
prekybos asociacijomis ir Sąjungos 
gamintojais.

Siekdama įvertinti, ar reikėtų pateikti 
tarptautinės registracijos paraišką, 
Komisija atsižvelgia į 2 straipsnio trečioje 
pastraipoje išdėstytus kriterijus. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis 4 straipsnis

Tarptautiniame registre registruotų 
trečiosios šalies geografinių nuorodų 

įvertinimas

Tarptautiniame registre registruotų 
trečiosios šalies geografinių nuorodų 

įvertinimas

1) Komisija įvertina Tarptautinio biuro 
pagal Ženevos akto 6 straipsnio 4 dalį 
paskelbtą pranešimą apie Tarptautiniame 
registre įregistruotų geografinių nuorodų, 

1. Komisija įvertina Tarptautinio biuro 
pagal Ženevos akto 6 straipsnio 4 dalį 
paskelbtą pranešimą apie Tarptautiniame 
registre įregistruotų geografinių nuorodų, 



PE637.727/ 11

LT

kurių kilmės Susitariančioji Šalis, kaip 
apibrėžta Ženevos akto 1 straipsnio xv 
punkte, nėra valstybė narė, siekdama 
nustatyti, ar jame pateikti pagal Lisabonos 
susitarimą ir Ženevos aktą parengtų 
Bendrųjų taisyklių (toliau – Bendrosios 
taisyklės)8, 5 taisyklės 2 dalyje nustatyti 
privalomi elementai ir duomenys apie 
kokybę, gerą vardą ir savybes, kaip 
nustatyta tų taisyklių 5 taisyklės 3 dalyje, 
taip pat įvertinti, ar paskelbimas yra susijęs 
su produktu, kuriam Sąjungoje šiuo metu 
suteikta geografinės nuorodos apsauga. 
Toks įvertinimas turi būti atliktas per ne 
ilgiau kaip keturis mėnesius ir neturi apimti 
kitų specialiųjų Sąjungos nuostatų dėl 
produktų pateikimo į rinką, visų pirma 
sanitarijos ir fitosanitarijos standartų, 
prekybos standartų ir maisto ženklinimo 
standartų laikymosi įvertinimo.

kurių kilmės Susitariančioji Šalis, kaip 
apibrėžta Ženevos akto 1 straipsnio xv 
punkte, nėra valstybė narė, siekdama 
nustatyti, ar jame pateikti pagal Lisabonos 
susitarimą ir Ženevos aktą parengtų 
Bendrųjų taisyklių (toliau – Bendrosios 
taisyklės)8, 5 taisyklės 2 dalyje nustatyti 
privalomi elementai ir duomenys apie 
kokybę, gerą vardą ir savybes, kaip 
nustatyta tų taisyklių 5 taisyklės 3 dalyje, 
taip pat įvertinti, ar paskelbimas yra susijęs 
su produktu, kuriam Sąjungoje šiuo metu 
suteikta geografinės nuorodos apsauga. 
Toks įvertinimas turi būti atliktas per ne 
ilgiau kaip keturis mėnesius ir neturi apimti 
kitų specialiųjų Sąjungos nuostatų dėl 
produktų pateikimo į rinką, visų pirma 
sanitarijos ir fitosanitarijos standartų, 
prekybos standartų ir maisto ženklinimo 
standartų laikymosi įvertinimo.

2) Jei remdamasi pagal 1 dalį atliktu 
vertinimu Komisija laikosi nuomonės, kad 
toje dalyje nustatytos sąlygos yra prima 
facie įvykdytos, ji Europos Sąjungos 
oficialiojo leidinio C serijoje paskelbia 
geografinę nuorodą, kuriai siūloma suteikti 
Sąjungos apsaugą, nurodydama produkto 
tipą ir kilmės šalį.

2. Jei remdamasi pagal 1 dalį atliktu 
vertinimu Komisija laikosi nuomonės, kad 
toje dalyje nustatytos sąlygos yra prima 
facie įvykdytos, ji Europos Sąjungos 
oficialiojo leidinio C serijoje paskelbia 
geografinę nuorodą, kuriai siūloma suteikti 
Sąjungos apsaugą, nurodydama produkto 
tipą ir kilmės šalį.

3) Jei remdamasi pagal 1 dalį atliktu 
vertinimu Komisija laikosi nuomonės, kad 
toje dalyje nustatytos sąlygos nėra 
įvykdytos, ji priima sprendimą nesuteikti 
apsaugos geografinei nuorodai ir paskelbia 
įgyvendinimo aktą, priimtą pagal 13 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Jei produktai nepatenka į 13 
straipsnio 1 dalyje nurodytų komitetų 
kompetencijos sritį, Komisija, 
netaikydama 13 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros, 
priima sprendimą dėl geografinių 
nuorodų.

3. Jei remdamasi pagal 1 dalį atliktu 
vertinimu Komisija laikosi nuomonės, kad 
toje dalyje nustatytos sąlygos nėra 
įvykdytos, ji priima pagrįstą sprendimą 
nesuteikti apsaugos geografinei nuorodai ir 
paskelbia įgyvendinimo aktą, priimtą pagal 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. 

Remdamasi Ženevos akto 15 straipsnio 1 
dalimi, Komisija per vienų metų laikotarpį 
nuo pranešimo apie tarptautinę registraciją 
pagal Ženevos akto 6 straipsnio 4 dalį 
gavimo Tarptautiniam biurui praneša apie 
atsisakymą pripažinti atitinkamą 

Remdamasi Ženevos akto 15 straipsnio 1 
dalimi, Komisija per vienų metų laikotarpį 
nuo pranešimo apie tarptautinę registraciją 
pagal Ženevos akto 6 straipsnio 4 dalį 
gavimo Tarptautiniam biurui praneša apie 
atsisakymą pripažinti atitinkamą 
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registraciją Sąjungos teritorijoje. registraciją Sąjungos teritorijoje.

3a. Kai po pranešimo apie atsisakymą 
pripažinti atitinkamą tarptautinę 
registraciją Sąjungos teritorijoje dėl to, 
kad Sąjungos geografinėmis nuorodomis 
neteikiama apsauga tai produktų 
kategorijai, paskesniais Sąjungos teisės 
aktų pakeitimais leidžiama saugoti 
atmestų produktų kategoriją, Komisija iš 
naujo įvertina, ar anksčiau atmestą 
geografinę nuorodą jau galima saugoti 
Sąjungos teritorijoje.
Jei remdamasi pagal šią dalį atliktu 
vertinimu Komisija laikosi nuomonės, kad 
1 dalyje nustatytos sąlygos įvykdytos, ji 
pagal 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą priimtu 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą 
panaikinti atsisakymą suteikti apsaugą 
geografinei nuorodai.
Remiantis Ženevos akto 14 straipsniu, 
Komisija Tarptautiniam biurui praneša 
apie atitinkamo atsisakymo pripažinti 
tarptautinę registraciją Sąjungos 
teritorijoje panaikinimą.

_________________ _________________
8 Pagal Lisabonos susitarimą ir Lisabonos 
susitarimo Ženevos aktą parengtos 
Bendrosios taisykles, kurias 2017 m. spalio 
11 d. priėmė Lisabonos sąjungos 
asamblėja, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO 
A/57/11, 2017 m. spalio 11 d.

8 Pagal Lisabonos susitarimą ir Lisabonos 
susitarimo Ženevos aktą parengtos 
Bendrosios taisykles, kurias 2017 m. spalio 
11 d. priėmė Lisabonos sąjungos 
asamblėja, Doc. WIPO A/57/11, 2017 m. 
spalio 11 d.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Per du mėnesius nuo geografinės 
nuorodos pavadinimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal 4 
straipsnio 2 dalį valstybės narės arba 

1) Per šešis mėnesius nuo geografinės 
nuorodos pavadinimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal 4 
straipsnio 2 dalį valstybės narės arba 
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trečiosios šalies, išskyrus kilmės 
Susitariančiąją Šalį, valdžios institucijos 
arba fizinis ar juridinis asmuo, turintis 
teisėtą interesą ir įsisteigęs Sąjungoje ar 
trečiojoje šalyje, išskyrus kilmės 
Susitariančiąją Šalį, gali viena iš oficialiųjų 
Sąjungos kalbų pateikti prieštaravimą 
Komisijai.

trečiosios šalies, išskyrus kilmės 
Susitariančiąją Šalį, valdžios institucijos 
arba fizinis ar juridinis asmuo, turintis 
teisėtą interesą ir įsisteigęs Sąjungoje ar 
trečiojoje šalyje, išskyrus kilmės 
Susitariančiąją Šalį, gali viena iš oficialiųjų 
Sąjungos kalbų pateikti prieštaravimą 
Komisijai.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Tarptautiniame registre registruota 
geografinė nuoroda yra susijusi su 
produktu, kuriam ES šiuo metu neteikia 
geografinių nuorodų apsaugos;

Išbraukta.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Peržiūra ir stebėsena

1. Ne vėliau kaip [praėjus dvejiems 
metams nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos] Komisija įvertina Sąjungos 
dalyvavimą Ženevos akte ir pateikia 
ataskaitą apie svarbiausias Europos 
Parlamento ir Tarybos išvadas.
Vertinimas atliekamas remiantis, 
inter alia, šiais aspektais:
a) pagal Sąjungos teisę saugomų 
geografinių nuorodų, apie kurias gautas 
pranešimas ir dėl kurių pateiktas 
pagrindimas dėl paskelbtų nuorodų 
pasirinkimo, ir pagal Sąjungos teisę 
saugomų geografinių nuorodų, kurias 
atmetė trečiosios šalys, skaičiumi;
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b) trečiųjų šalių dalyvavimo Ženevos 
akte pokyčiais ir šio skaičiaus didinimo 
veiksmais, kurių ėmėsi Komisija, ir
c) ne žemės ūkio geografinių nuorodų, 
kurias nustatė trečiosios šalys ir kurias 
atmetė Komisija, skaičiumi.
2. Ne vėliau kaip [praėjus dvejiems 
metams nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos] Komisija tam tikrais atvejais 
pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto pagal Sąjungos 
teisę geografinėms nuorodoms taikomą 
apsaugą suteikti ne žemės ūkio 
produktams, atsižvelgiant į visapusišką 
Sąjungos dalyvavimą Ženevos akte.


