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12.4.2019 A8-0036/ 001-019

GROZĪJUMI 001-019 
iesniegusi Juridiskā komiteja

Ziņojums
Virginie Rozière A8-0036/2019
Savienības rīcība pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem 
un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam

Regulas priekšlikums (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Lai Savienība varētu pilnīgi īstenot 
savu ekskluzīvo kompetenci attiecībā uz 
savu kopējo tirdzniecības politiku, tā kļūs 
par Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu 
nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm Ženēvas akta (“Ženēvas akts”)2 
dalībpusi atbilstoši Padomes Lēmumam 
(ES) ../... 3Ženēvas akta dalībpuses ir 
dalībnieces īpašā savienībā, kas izveidota 
ar Lisabonas Vienošanos par cilmes vietu 
nosaukumu aizsardzību un to starptautisko 
reģistrāciju4 (“Īpašā savienība”). Saskaņā 
ar Lēmuma (ES) ../.. 3. pantu Komisijai ir 
jāpārstāv Savienība Īpašajā savienībā.

(1) Lai Savienība varētu pilnīgi īstenot 
savu ekskluzīvo kompetenci attiecībā uz 
savu kopējo tirdzniecības politiku un 
pilnībā ievērot savas saistības, kas ir 
noteiktas Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas Līgumā par intelektuālā 
īpašuma tiesību komercaspektiem 
(TRIPS), tā kļūs par Lisabonas Vienošanās 
par cilmes vietu nosaukumiem un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas 
akta (“Ženēvas akts”) dalībpusi atbilstoši 
Padomes Lēmumam (ES) ../... 3 Ženēvas 
akta dalībpuses ir dalībnieces īpašā 
savienībā, kas izveidota ar Lisabonas 
Vienošanos par cilmes vietu nosaukumu 
aizsardzību un to starptautisko reģistrāciju 
(“Īpašā savienība”). Saskaņā ar Lēmuma 
(ES) ../.. 3. pantu Komisijai ir jāpārstāv 
Savienība Īpašajā savienībā.

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

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) 2015. gada 6. oktobrī Eiropas 
Parlaments pieņēma rezolūciju par 
Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzības iespējamo 
attiecināšanu uz nelauksaimnieciskiem 
produktiem, kurā tas izklāstīja savus 
uzskatus par šo jautājumu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pēc Savienības pievienošanās 
Ženēvas aktam Komisijai vispirms būtu 
jāiesniedz Pasaules Intelektuālā īpašuma 
organizācijas Starptautiskajam birojam 
(“Starptautiskais birojs”) pieteikums, lai tā 
reģistrā (“Starptautiskais reģistrs”) tiktu 
reģistrēts tādu ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu saraksts, kuru izcelsme ir Savienībā 
un kuras tiek aizsargātas Savienības 
teritorijā. Nosakot kritērijus šāda saraksta 
izveidei, līdzīgi kā tas ir gadījumā ar 
dažiem Savienības noslēgtiem divpusējiem 
un reģionāliem nolīgumiem par 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, 
jo īpaši ir jāņem vērā produkcijas vērtība 
un eksporta vērtība, aizsardzība atbilstoši 
citiem nolīgumiem, kā arī pašreizēja vai 

(4) Pēc Savienības pievienošanās 
Ženēvas aktam Komisijai vispirms ciešas 
sadarbības ar dalībvalstīm, 
arodasociācijām un ieinteresētajiem 
ražotājiem kontekstā būtu jāiesniedz 
Pasaules Intelektuālā īpašuma 
organizācijas Starptautiskajam birojam 
(“Starptautiskais birojs”) pieteikums, lai tā 
reģistrā (“Starptautiskais reģistrs”) tiktu 
reģistrēts tādu ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu saraksts, kuru izcelsme ir Savienībā 
un kuras tiek aizsargātas Savienības 
teritorijā. Attiecīgi, lai Komisija varētu 
izveidot šādu sarakstu, dalībvalstij, 
ieinteresētajai ražotāju grupai vai 
atsevišķam ražotājam, kas izmanto 
Savienībā aizsargātu un reģistrētu 
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potenciāla ļaunprātīga izmantošana 
attiecīgajās trešās valstīs.

ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, būtu 
jāpaziņo Komisijai tie ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu nosaukumi, kurus tie 
vēlētos iekļaut minētajā sarakstā. 
Komisijai šie nosaukumi būtu jāiekļauj 
minētajā sarakstā. Tomēr, balstoties uz 
kritērijiem, kurus bieži izmanto dažiem 
Savienības noslēgtiem divpusējiem un 
reģionāliem nolīgumiem par ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību, jo īpaši 
produkcijas vērtību un eksporta vērtību, 
aizsardzību atbilstoši citiem nolīgumiem, 
kā arī pašreizēju vai potenciālu 
ļaunprātīgu izmantošanu attiecīgajās 
trešās valstīs, Komisijai vajadzētu spēt 
iebilst pret konkrētas ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes iekļaušanu to 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sarakstā, 
kuru izcelsme ir Savienība un kuras 
Savienības teritorijā ir aizsargātas, un 
šajā sakarā šis lēmums būtu jāpamato. 
Turklāt sarakstā būtu jāiekļauj visas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas 
pašlaik tiek aizsargātas ar Savienības 
tiesību aktiem un ko dalībvalstis, kuras 
bija Īpašās savienības dalībnieces pirms 
Savienības pievienošanās Ženēvas aktam, 
ir reģistrējušas Starptautiskajā reģistrā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu, ka Starptautiskajā 
reģistrā tiek reģistrētas vēl citas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas ir 
aizsargātas un reģistrētas Savienībā, ir 
lietderīgi vēlāk pilnvarot Komisiju iesniegt 
pieteikumus šādu citu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu starptautiskajai 
reģistrācijai vai nu pēc tās iniciatīvas, vai 
pēc dalībvalsts vai ieinteresētas ražotāju 
grupas, vai — izņēmuma gadījumos — 
atsevišķa ražotāja lūguma.

(5) Lai nodrošinātu, ka Starptautiskajā 
reģistrā tiek reģistrētas vēl citas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas ir 
aizsargātas un reģistrētas Savienībā, 
tostarp pēc ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzības iespējamās attiecināšanas uz 
nelauksaimnieciskiem produktiem, ir 
lietderīgi vēlāk pilnvarot Komisiju iesniegt 
pieteikumus šādu citu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu starptautiskajai 
reģistrācijai vai nu pēc tās iniciatīvas, vai 
pēc dalībvalsts, Eiropas Parlamenta, 
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attiecīgu arodasociāciju vai ieinteresētas 
ražotāju grupas, vai — izņēmuma 
gadījumos — atsevišķa ražotāja lūguma. 
Komisijai attiecīgi būtu regulāri 
jāapspriežas ar visām attiecīgajām 
personām. Turklāt tam, ka Savienība 
pievienojas Ženēvas aktam, nevajadzētu 
apdraudēt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, kas ir vai tiks noteikta 
divpusējos brīvās tirdzniecības nolīgumos.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Starptautiskais reģistrs būtu 
jāpapildina ar ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm nolūkā nodrošināt kvalitatīvus 
produktus, godīgu konkurenci un 
patērētāju aizsardzību. Tā kā ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm ir nozīmīga kultūras 
un ekonomiskā vērtība, reģistra 
papildināšana būtu jāizvērtē, ņemot vērā 
vietējām kopienām radīto vērtību, lai 
sniegtu atbalstu lauku attīstībai un 
veicinātu jaunas darba iespējas 
ražošanas, pārstrādes un citu saistītu 
pakalpojumu jomā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Komisijai būtu jāievieš mehānisms 
regulārām apspriedēm ar dalībvalstīm, 
arodasociācijām un Savienības 
ražotājiem, lai īstenotu pastāvīgu dialogu 
ar ieinteresētajām personām.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ir lietderīgi paredzēt aizsardzības 
atteikuma atsaukšanas procedūru, jo īpaši 
tad, ja Savienības tiesību aktos tiek veiktas 
turpmākas izmaiņas nolūkā nodrošināt 
aizsardzību nelauksaimniecisku produktu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ir iespējams, ka arī minētās septiņas 
dalībvalstis, kuras bija Īpašās savienības 
dalībnieces, vēlētos pievienoties Ženēvas 
aktam, lai aizsargātu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes, kurām nav 
nodrošināta Savienības līmeņa 
horizontāla aizsardzība. Lai tās to varētu 
izdarīt, būtu jāapsver iespēja atļaut šīm 
dalībvalstīm daļēju dalību Ženēvas aktā, 
attiecīgā gadījumā neskarot Savienības 
kompetences.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai segtu deficītu Īpašās savienības 
darbības budžetā, Savienībai ir jābūt 
iespējai paredzēt īpašu iemaksu, ņemot 
vērā Savienības gada budžetā šim nolūkam 
pieejamos līdzekļus.

(10) Lai segtu deficītu Īpašās savienības 
darbības budžetā, Savienībai ir jābūt 
iespējai paredzēt īpašu iemaksu, ņemot 
vērā Savienības gada budžetā šim nolūkam 
pieejamos līdzekļus, kā arī ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzības ekonomisko 
un kultūras vērtību.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu vienotus 
nosacījumus Savienības dalībai Īpašajā 
savienībā, ir jāuztic Komisijai īstenošanas 
pilnvaras sagatavot ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu sarakstu pieteikuma iesniegšanai 
Starptautiskajam birojam par ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu starptautisko reģistrāciju 
pēc pievienošanās Ženēvas aktam, vēlākai 
pieteikuma iesniegšanai Starptautiskajam 
birojam par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
starptautisko reģistrāciju, iebilduma 
noraidīšanai, lēmuma pieņemšanai par to, 
vai piešķirt Starptautiskajā reģistrā 
reģistrētas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
aizsardzību, un Starptautiskajā reģistrā 
reģistrētas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
aizsardzības atcelšanai Savienībā. Minētās 
pilnvaras ir jāizmanto saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 182/20117,

(11) Lai nodrošinātu vienotus 
nosacījumus Savienības dalībai Īpašajā 
savienībā, ir jāuztic Komisijai īstenošanas 
pilnvaras sagatavot ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu sarakstu pieteikuma iesniegšanai 
Starptautiskajam birojam par ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu starptautisko reģistrāciju 
pēc pievienošanās Ženēvas aktam, vēlākai 
pieteikuma iesniegšanai Starptautiskajam 
birojam par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
starptautisko reģistrāciju, iebilduma 
noraidīšanai, lēmuma pieņemšanai par to, 
vai piešķirt Starptautiskajā reģistrā 
reģistrētas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
aizsardzību, Starptautiskajā reģistrā 
reģistrētas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
aizsardzības atcelšanai Savienībā un 
starptautiskas reģistrācijas tiesisko seku 
atteikuma atsaukšanai. Minētās pilnvaras 
ir jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/20117. 
Regulā (ES) Nr. 182/2011 minēto 
komiteju saraksts būtu jāatjaunina 
gadījumā, ja Savienības tiesību aktos tiek 
veiktas turpmākas izmaiņas nolūkā 
aizsargāt nelauksaimnieciskus produktus.

__________________ __________________
7 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

7 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

Grozījums Nr. 11
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Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai Savienība varētu pilnībā 
piedalīties Ženēvas aktā, ar Savienības 
līmeņa horizontālo tiesību aktu palīdzību 
ir jāizveido sistēma nelauksaimniecisko 
produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzībai. Tāpēc būtu vēlams, lai 
Komisija iespējami drīz iesniegtu tiesību 
akta priekšlikumu par Savienības tiesību 
aktos noteiktās ģeogrāfisko izcelsmes 
norāžu aizsardzības attiecināšanu arī uz 
nelauksaimnieciskiem produktiem. Līdz 
šādas sistēmas izveidei šai regulai 
nevajadzētu skart dalībvalstīs aizsargātās 
nelauksaimniecisko produktu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Ņemot vērā to, ka trešo valstu 
dalībpušu līdzdalība Ženēvas aktā ir 
joprojām ierobežota, ir svarīgi nodrošināt, 
ka Komisija laika gaitā uzrauga un 
novērtē Savienības līdzdalību minētajā 
aktā. Lai veiktu šādu novērtēšanu, 
Komisijai būtu, inter alia, jāņem vērā 
paziņoto un ar Savienības tiesību aktiem 
aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
skaits, trešo pušu noraidītās norādes, to 
trešo valstu skaita pieaugums, kuras 
piedalās Ženēvas aktā, Komisijas rīcība, 
lai palielinātu šo skaitu un to 
nelauksaimniecisko produktu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu skaits, 
kuru izcelsme ir trešo valstu dalībpuses 
un kuras Komisija ir noraidījusi.

Grozījums Nr. 13
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā cilmes vietu nosaukumi, tostarp 
“cilmes vietas nosaukumi”, kā definēts 
Regulā (ES) Nr. 1151/2012 un Regulā (ES) 
Nr. 1308/2013, un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes turpmāk kopā tiek saukti par 
“ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”.

Šajā regulā cilmes vietu nosaukumi, tostarp 
“cilmes vietas nosaukumi”, kā definēts 
Regulā (ES) Nr. 1151/2012 un Regulā (ES) 
Nr. 1308/2013, un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes turpmāk kopā tiek saukti par 
“lauksaimniecisku un 
nelauksaimniecisku produktu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants 2. pants

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
starptautiskā reģistrācija pēc pievienošanās

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
starptautiskā reģistrācija pēc pievienošanās

Savienībai pievienojoties Ženēvas aktam, 
Komisija iesniedz Pasaules Intelektuālā 
īpašuma organizācijas Starptautiskajam 
birojam (“Starptautiskais birojs”) 
pieteikumus par tādu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu starptautisko reģistrāciju 
atbilstoši Ženēvas akta 5. panta 1. un 
2. punktam, kas ir aizsargātas un reģistrētas 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un 
attiecas uz Savienības izcelsmes 
produktiem.

1. Savienībai pievienojoties Ženēvas 
aktam, Komisija iesniedz Pasaules 
Intelektuālā īpašuma organizācijas 
Starptautiskajam birojam (“Starptautiskais 
birojs”) pieteikumus par tādu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu starptautisko reģistrāciju 
atbilstoši Ženēvas akta 5. panta 1. un 
2. punktam, kas ir aizsargātas un reģistrētas 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un 
attiecas uz Savienības izcelsmes 
produktiem.

Lai novērtētu to, vai iesniegt 
starptautiskās reģistrācijas pieteikumu, 
Komisija ņem vērā 2. panta trešajā daļā 
noteiktos kritērijus. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 13. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 13. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Komisija pieņem īstenošanas aktu, ar ko 
izveido pirmajā daļā minēto ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu sarakstu, saskaņā ar 
13. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

2. Komisija pieņem īstenošanas aktu, ar ko 
izveido šā panta 1. punktā minēto 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sarakstu, 
saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru. Minētajā sarakstā 
iekļauj visas Eiropas ģeogrāfiskās 



PE637.727/ 9

LV

izcelsmes norādes, ko dalībvalstis, kuras 
bija Īpašās savienības dalībnieces pirms 
Savienības pievienošanās Ženēvas aktam, 
ir reģistrējušas Starptautiskajā reģistrā.
3. Līdz ... [seši mēneši no šīs regulas 
stāšanās spēkā] dalībvalsts iestāde, 
ieinteresētā ražotāju grupa vai atsevišķs 
ražotājs, kas izmanto Savienībā aizsargātu 
un reģistrētu ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi, paziņo Komisijai to ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu nosaukumus, kuras viņi 
vēlētos iekļaut 2. pantā minētajā 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sarakstā.

Lai izveidotu otrajā daļā minēto sarakstu, 
Komisija jo īpaši ņem vērā:

Lai izveidotu 2. punktā minēto sarakstu, 
Komisija tajā iekļauj visas ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes, kas tai tika paziņotas 
saskaņā ar šā punkta pirmo daļu.
Tomēr Komisija ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm, arodasociācijām un 
attiecīgajiem ražotājiem var atteikties 
iekļaut minētajā sarakstā konkrētu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi un pamato 
savu lēmumu, jo īpaši ņemot vērā:

(a) ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
produkcijas vērtību;
(b) ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
eksporta vērtību;

(b) ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
eksporta vērtību vai tās eksporta 
potenciālu, vai abus;

(ba) ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
īpašo ekonomisko un reģionālo nozīmi;

(c) ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
aizsardzību atbilstoši citiem 
starptautiskiem nolīgumiem;
(d) ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
pašreizēju vai potenciālu ļaunprātīgu 
izmantošanu citās Īpašās savienības 
dalībniecēs;
(e) to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
kopskaitu, kuru izcelsme ir Īpašās 
savienības pārējās dalībniecēs un kuras 
reģistrētas Starptautiskā biroja reģistrā 
(“Starptautiskais reģistrs”).

Grozījums Nr. 15
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Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants 3. pants

Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
turpmāka starptautiskā reģistrācija

Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
turpmāka starptautiskā reģistrācija

Pēc Savienības pievienošanās Ženēvas 
aktam Komisija var pēc savas iniciatīvas 
vai pamatojoties uz lūgumu, ko izteikusi 
dalībvalsts, ieinteresēta ražotāju grupa vai 
atsevišķs ražotājs, kurš izmanto Savienībā 
aizsargātu un reģistrētu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādi, pieņemt īstenošanas 
aktus, lai iesniegtu Starptautiskajam 
birojam pieteikumu par tādas ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes starptautisko 
reģistrāciju, kas ir aizsargāta un reģistrēta 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un 
attiecas uz Savienības izcelsmes produktu.

Pēc Savienības pievienošanās Ženēvas 
aktam Komisija var pēc savas iniciatīvas 
vai, pamatojoties uz lūgumu, ko izteikusi 
dalībvalsts, Eiropas Parlaments, 
ieinteresēta ražotāju grupa vai atsevišķs 
ražotājs, kurš izmanto Savienībā aizsargātu 
un reģistrētu ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi, pieņemt īstenošanas aktus, lai 
iesniegtu Starptautiskajam birojam 
pieteikumu par tādas ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes starptautisko 
reģistrāciju, kas ir aizsargāta un reģistrēta 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un 
attiecas uz Savienības izcelsmes produktu. 
Tāpēc Komisija regulāri apspriežas ar 
dalībvalstīm, arodasociācijām un 
Savienības ražotājiem.

Lai novērtētu to, vai iesniegt 
starptautiskās reģistrācijas pieteikumu, 
Komisija ņem vērā 2. panta trešajā daļā 
noteiktos kritērijus. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 13. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 13. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants 4. pants

Starptautiskajā reģistrā reģistrētu trešo 
valstu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

novērtēšana

Starptautiskajā reģistrā reģistrētu trešo 
valstu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

novērtēšana

(1) Komisija novērtē Starptautiskā biroja 
atbilstoši Ženēvas akta 6. panta 4. punktam 
paziņoto publikāciju par Starptautiskajā 

1. Komisija novērtē Starptautiskā biroja 
atbilstoši Ženēvas akta 6. panta 4. punktam 
paziņoto publikāciju par Starptautiskajā 
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reģistrā reģistrētajām ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm, kuru izcelsmes 
dalībpuse, kas definēta Ženēvas akta 
1. panta xv) punktā, nav ES dalībvalsts, lai 
noteiktu, vai publikācija ietver Lisabonas 
vienošanās un Lisabonas vienošanās 
Ženēvas akta Kopīgā reglamenta 
(“Kopīgais reglaments”)8 5. noteikuma 
2. punktā definētos obligātos elementus un 
5. noteikuma 3. punktā noteiktās ziņas par 
kvalitāti, reputāciju un īpašībām, kā arī lai 
novērtētu, vai minētā publikācija attiecas 
uz produktu, attiecībā uz kuru tajā laikā ir 
nodrošināta ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzība Savienībā. Šādai novērtēšanai 
nepieciešamais termiņš nedrīkst pārsniegt 
četrus mēnešus, un minētā novērtēšana 
neietver citu tādu īpašu Savienības 
noteikumu novērtēšanu, kuri attiecas uz 
produktu laišanu tirgū un jo īpaši uz 
sanitārajiem un fitosanitārajiem 
standartiem, tirdzniecības standartiem un 
pārtikas marķēšanu.

reģistrā reģistrētajām ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm, kuru izcelsmes 
dalībpuse, kas definēta Ženēvas akta 
1. panta xv) punktā, nav ES dalībvalsts, lai 
noteiktu, vai publikācija ietver Lisabonas 
vienošanās un Lisabonas vienošanās 
Ženēvas akta Kopīgā reglamenta 
(“Kopīgais reglaments”)8 5. noteikuma 
2. punktā definētos obligātos elementus un 
5. noteikuma 3. punktā noteiktās ziņas par 
kvalitāti, reputāciju un īpašībām, kā arī lai 
novērtētu, vai minētā publikācija attiecas 
uz produktu, attiecībā uz kuru ir 
nodrošināta ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzība Savienībā. Šādai novērtēšanai 
nepieciešamais termiņš nedrīkst pārsniegt 
četrus mēnešus, un minētā novērtēšana 
neietver citu tādu īpašu Savienības 
noteikumu novērtēšanu, kuri attiecas uz 
produktu laišanu tirgū un jo īpaši uz 
sanitārajiem un fitosanitārajiem 
standartiem, tirdzniecības standartiem un 
pārtikas marķēšanu.

(2) Ja, pamatojoties uz novērtējumu, kas 
veikts atbilstoši 1. punktam, Komisija 
uzskata, ka minētajā punktā definētie 
nosacījumi ir prima facie izpildīti, tā 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kuru 
ierosināts aizsargāt Savienībā, kopā ar 
informāciju par produkta veidu un 
izcelsmes valsti publicē Eiropas Savienības 
Oficiālā Vēstneša C sērijā.

2. Ja, pamatojoties uz novērtējumu, kas 
veikts atbilstoši 1. punktam, Komisija 
uzskata, ka minētajā punktā definētie 
nosacījumi ir prima facie izpildīti, tā 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kuru 
ierosināts aizsargāt Savienībā, kopā ar 
informāciju par produkta veidu un 
izcelsmes valsti publicē Eiropas Savienības 
Oficiālā Vēstneša C sērijā.

(3) Ja, pamatojoties uz novērtējumu, kas 
veikts atbilstoši 1. punktam, Komisija 
uzskata, ka minētajā punktā definētie 
nosacījumi nav izpildīti, tā nolemj atteikt 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
aizsardzību, pieņemot īstenošanas aktu 
saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru. Lēmumu par 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas 
attiecas uz produktiem, kuri nav 13. panta 
1. punktā minēto komiteju kompetencē, 
Komisija pieņems, nepiemērojot 13. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3. Ja, pamatojoties uz novērtējumu, kas 
veikts atbilstoši 1. punktam, Komisija 
uzskata, ka minētajā punktā definētie 
nosacījumi nav izpildīti, tā pieņem 
pamatotu lēmumu atteikt ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes aizsardzību, pieņemot 
īstenošanas aktu saskaņā ar 13. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru. 

Saskaņā ar Ženēvas akta 15. panta 
1. punktu Komisija par attiecīgās 
starptautiskās reģistrācijas tiesisko seku 

Saskaņā ar Ženēvas akta 15. panta 
1. punktu Komisija par attiecīgās 
starptautiskās reģistrācijas tiesisko seku 
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atzīšanas atteikumu Savienības teritorijā 
paziņo Starptautiskajam birojam viena 
gada laikā no starptautiskās reģistrācijas 
paziņojuma saņemšanas saskaņā ar 
Ženēvas akta 6. panta 4. punktu.

atzīšanas atteikumu Savienības teritorijā 
paziņo Starptautiskajam birojam viena 
gada laikā no starptautiskās reģistrācijas 
paziņojuma saņemšanas saskaņā ar 
Ženēvas akta 6. panta 4. punktu.

3.a Ja pēc tam, kad Savienības teritorijā 
ir paziņots attiecīgās starptautiskās 
reģistrācijas tiesisko seku atzīšanas 
atteikums tāpēc, ka starp Savienības 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm kāda 
produktu kategorija nav aizsargāta, un ja 
ar Savienības tiesību aktos veiktām 
turpmākām izmaiņām attiecīgos 
produktus, uz kuriem attiecas atteikums, 
var aizsargāt, Komisija no jauna novērtē, 
vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, 
attiecībā uz kuru iepriekš tika saņemts 
atteikums, Savienības teritorijā tagad var 
aizsargāt.
Ja, pamatojoties uz novērtējumu, kas 
veikts saskaņā ar šo punktu, Komisija 
uzskata, ka 1. punktā izklāstītie 
nosacījumi ir izpildīti, tā, pamatojoties uz 
īstenošanas aktu, kas pieņemts saskaņā ar 
13. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru, pieņem lēmumu atsaukt 
atteikumu.
Saskaņā ar Ženēvas akta 16. pantu 
Komisija paziņo Starptautiskajam birojam 
par attiecīgās starptautiskās reģistrācijas 
tiesisko seku atzīšanas atteikuma 
atsaukšanu Savienības teritorijā.

_________________ _________________
8 Lisabonas vienošanās un Lisabonas 
vienošanās Ženēvas akta Kopīgais 
reglaments, ko pieņēmusi Lisabonas 
Savienības Asambleja 2017. gada 11. 
oktobrī, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_deta
ils.jsp?doc_id=376416, dok. WIPO 
A/57/11, 2017. gada 11. oktobris.

8 Lisabonas vienošanās un Lisabonas 
vienošanās Ženēvas akta Kopīgais 
reglaments, ko pieņēmusi Lisabonas 
Savienības Asambleja 2017. gada 
11. oktobrī, dok.  WIPO A/57/11, 2017. 
gada 11. oktobris.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Divos mēnešos no dienas, kad 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes nosaukums 
publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī saskaņā ar 4. panta 2. punktu, 
dalībvalsts iestādes vai tādas trešās valsts 
iestādes, kas nav izcelsmes dalībpuse, vai 
arī likumīgi ieinteresēta un Savienībā vai 
trešā valstī, kas nav izcelsmes dalībpuse, 
reģistrēta fiziska vai juridiska persona var 
iesniegt Komisijai iebildumu vienā no 
Savienības oficiālajām valodām.

(1) Sešos mēnešos no dienas, kad 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes nosaukums 
publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī saskaņā ar 4. panta 2. punktu, 
dalībvalsts iestādes vai tādas trešās valsts 
iestādes, kas nav izcelsmes dalībpuse, vai 
arī likumīgi ieinteresēta un Savienībā vai 
trešā valstī, kas nav izcelsmes dalībpuse, 
reģistrēta fiziska vai juridiska persona var 
iesniegt Komisijai iebildumu vienā no 
Savienības oficiālajām valodām.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) Starptautiskajā reģistrā reģistrētā 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāde attiecas uz 
produktu, attiecībā uz kuru pašlaik nav 
nodrošināta ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzība ES;

svītrots

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Uzraudzība un pārskatīšana

1. Līdz ... [divi gadi pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] Komisija novērtē 
Savienības līdzdalību Ženēvas aktā un 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par galvenajiem 
secinājumiem.
Šā novērtējuma pamatā, inter alia, ir šādi 
elementi:
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a) paziņoto un ar Savienības tiesību 
aktiem aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu skaits un pamatojums par 
paziņoto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
izvēli, kā arī ar Savienības tiesību aktiem 
aizsargātās, bet trešo pušu noraidītās 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes;
b) to trešo valstu skaita pieaugums, 
kuras piedalās Ženēvas aktā, un 
Komisijas rīcība, lai palielinātu šo skaitu; 
un
c) to nelauksaimniecisko produktu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu skaits, 
kuru izcelsme ir trešās valstis un kuras 
Komisija ir noraidījusi.
2. Līdz ... [divi gadi pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] Komisija attiecīgā 
gadījumā iesniedz tiesību akta 
priekšlikumu par ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm piešķirtās aizsardzības 
attiecināšanu arī uz 
nelauksaimnieciskiem produktiem, 
paredzot Savienības pilnīgu līdzdalību 
Ženēvas aktā.


