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12.4.2019 A8-0036/ 001-019

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-019 
predložené Výbor pre právne veci

Správa
Virginie Rozière A8-0036/2019
Činnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach 
pôvodu a zemepisných označeniach

Návrh nariadenia (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Na to, aby bola EÚ plne schopná 
vykonávať svoju výlučnú právomoc vo 
vzťahu k spoločnej obchodnej politike, 
stane sa zmluvnou stranou Ženevského 
aktu Lisabonskej dohody o označeniach 
pôvodu a zemepisných označeniach (ďalej 
len „Ženevský akt“) na základe 
rozhodnutia Rady (EÚ) .../… Zmluvné 
strany Ženevského aktu sú členmi 
Osobitnej únie vytvorenej na základe 
Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu 
a zemepisných označeniach (ďalej len 
„Osobitná únia“). V súlade s článkom 3 
rozhodnutia (EÚ) .../... bude Únia 
v Osobitnej únii zastúpená Komisiou.

(1) Na to, aby bola EÚ plne schopná 
vykonávať svoju výlučnú právomoc vo 
vzťahu k spoločnej obchodnej politike a 
aby bola v plnom súlade so svojimi 
záväzkami v rámci Dohody o obchodných 
aspektoch práv duševného vlastníctva 
(TRIPS) Svetovej obchodnej organizácie, 
stane sa zmluvnou stranou Ženevského 
aktu Lisabonskej dohody o označeniach 
pôvodu a zemepisných označeniach (ďalej 
len „Ženevský akt“)2 na základe 
rozhodnutia Rady (EÚ) .../…3. Zmluvné 
strany Ženevského aktu sú členmi 
Osobitnej únie vytvorenej na základe 
Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu 
a zemepisných označeniach 4 (ďalej len 
„Osobitná únia“). V súlade s článkom 3 
rozhodnutia (EÚ) .../... bude Únia 
v Osobitnej únii zastúpená Komisiou.

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

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Európsky parlament prijal 6. 
októbra 2015 uznesenie o možnom 
rozšírení ochrany zemepisných označení 
Európskej únie na nepoľnohospodárske 
výrobky, v ktorom uviedol svoje 
stanovisko v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Po pristúpení Únie k Ženevskému 
aktu by Komisia mala v prvom rade podať 
na Medzinárodnom úrade Svetovej 
organizácie duševného vlastníctva (ďalej 
len „medzinárodný úrad“) žiadosť o zápis 
zoznamu zemepisných označení 
s pôvodom a ochranou na území Únie do 
ich registra (ďalej len „medzinárodný 
register“). Kritériá na stanovenie takéhoto 
zoznamu by, ako je to v prípade niektorých 
dvojstranných a regionálnych dohôd Únie 
o ochrane zemepisných označení, mali 
zohľadniť najmä výrobnú hodnotu 
a vývoznú hodnotu, ochranu podľa iných 
dohôd, ako aj súčasné alebo potenciálne 
zneužitie v dotknutých tretích krajinách.

(4) Po pristúpení Únie k Ženevskému 
aktu by Komisia mala v prvom rade podať 
na Medzinárodnom úrade Svetovej 
organizácie duševného vlastníctva (ďalej 
len „medzinárodný úrad“) žiadosť o zápis 
zoznamu zemepisných označení 
s pôvodom a ochranou na území Únie do 
ich registra (ďalej len „medzinárodný 
register“) v kontexte úzkej spolupráce s 
členskými štátmi, obchodnými 
združeniami a dotknutými výrobcami. Na 
to, aby Komisia mohla takýto zoznam 
vypracovať, by členský štát, 
zainteresovaná skupina výrobcov alebo 
jednotliví výrobcovia používajúci 
zemepisné označenie, ktoré je chránené a 
zapísané v Únii, mali preto Komisii 
oznámiť názvy zemepisných označení, 
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ktoré by chceli mať zaradené do 
uvedeného zoznamu. Komisia by tieto 
zemepisné označenia mala do uvedeného 
zoznamu zaradiť. Na základe kritérií, 
ktoré sa často používajú v prípade 
niektorých dvojstranných a regionálnych 
dohôd Únie o ochrane zemepisných 
označení, najmä pokiaľ ide o výrobnú 
hodnotu a vývoznú hodnotu, ochranu 
podľa iných dohôd, ako aj súčasné alebo 
potenciálne zneužitie v dotknutých tretích 
krajinách, by však Komisia mala mať 
možnosť vzniesť námietku voči doplneniu  
konkrétneho zemepisného označenia do 
zoznamu zemepisných označení s 
pôvodom a ochranou na území Únie a 
svoje rozhodnutie by mala odôvodniť. 
Okrem toho by mal zoznam zahŕňať 
všetky zemepisné označenia, na ktoré sa v 
súčasnosti vzťahuje ochrana podľa práva 
Únie a ktoré v medzinárodnom registri 
zapísali tie členské štáty, ktoré boli členmi 
Osobitnej únie pred pristúpením Únie k 
Ženevskému aktu.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom zabezpečiť, aby boli 
dodatočné zemepisné označenia chránené 
a zapísané v Únii zapísané 
v medzinárodnom registri, je vhodné 
poveriť Komisiu, aby v neskoršej etape 
podala žiadosti o medzinárodný zápis 
takýchto dodatočných zemepisných 
označení, a to buď na základe vlastnej 
iniciatívy, alebo na žiadosť členského štátu 
alebo zainteresovanej skupiny výrobcov, 
alebo, vo výnimočných prípadoch, na 
žiadosť jednotlivých výrobcov.

(5) S cieľom zabezpečiť, aby boli 
dodatočné zemepisné označenia chránené 
a zapísané v Únii zapísané 
v medzinárodnom registri, a to aj po 
možnom rozšírení ochrany na zemepisné 
označenia nepoľnohospodárskych 
výrobkov, je vhodné poveriť Komisiu, aby 
v neskoršej etape podala žiadosti 
o medzinárodný zápis takýchto 
dodatočných zemepisných označení, a to 
buď na základe vlastnej iniciatívy, alebo na 
žiadosť členského štátu, Európskeho 
parlamentu, príslušného obchodného 
združenia alebo zainteresovanej skupiny 
výrobcov, alebo, vo výnimočných 
prípadoch, na žiadosť jednotlivých 
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výrobcov. Komisia by preto mala 
pravidelne konzultovať so všetkými 
príslušnými zainteresovanými stranami. 
Okrem toho, pristúpením Únie 
k Ženevskému aktu by sa nemala ohroziť 
súčasná a budúca ochrana zemepisných 
označení v dvojstranných dohodách 
o voľnom obchode.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Doplnenie zemepisných označení do 
medzinárodného registra by malo slúžiť 
na zabezpečenie kvalitných výrobkov, 
spravodlivej hospodárskej súťaže a 
ochrany spotrebiteľa. Popri významnej 
kultúrnej a ekonomickej hodnote by sa 
malo hodnotenie zemepisných označení 
posudzovať so zreteľom na hodnotu 
vytvorenú pre miestne spoločenstvá s 
cieľom podporiť rozvoj vidieka a nové 
pracovné príležitosti vo výrobe, spracovaní 
a iných súvisiacich službách.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) Komisia by mala využívať 
mechanizmus pravidelných konzultácií s 
členskými štátmi, obchodnými 
združeniami a výrobcami z Únie s cieľom 
nadviazať s príslušnými zainteresovanými 
stranami stály dialóg.
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Je vhodné ustanoviť postup na 
stiahnutie zamietnutia ochrany, najmä v 
prípade ďalšieho vývoja práva Únie, ktorý 
umožní ochranu nepoľnohospodárskych 
zemepisných označení. 

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Je možné, že sedem členských 
štátov, ktoré boli členmi Osobitnej únie, 
by sa tiež chcelo zúčastňovať na 
Ženevskom akte s cieľom získať ochranu 
zemepisných označení, na ktoré sa 
nevzťahuje horizontálna ochrana na 
úrovni Únie. Aby sa im to umožnilo, treba 
zvážiť, že by sa im umožnila čiastočná 
účasť na Ženevskom akte, bez ohľadu na 
prípadné právomoci Únie.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom uhradiť akýkoľvek 
nedoplatok v súvislosti s prevádzkovým 
rozpočtom Osobitnej únie by Únia mala 
byť schopná stanoviť osobitný príspevok 
v rámci prostriedkov dostupných na tento 
účel v ročnom rozpočte Únie.

(10) S cieľom uhradiť akýkoľvek 
nedoplatok v súvislosti s prevádzkovým 
rozpočtom Osobitnej únie by Únia mala 
byť schopná stanoviť osobitný príspevok 
v rámci prostriedkov dostupných na tento 
účel v ročnom rozpočte Únie vzhľadom na 
hospodársku a kultúrnu hodnotu ochrany 
zemepisných označení.
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky pre vykonávanie členstva Únie 
v Osobitnej únii by sa vykonávacie 
právomoci mali preniesť na Komisiu, aby 
stanovila zoznam zemepisných označení, 
a to na podanie žiadosti o ich 
medzinárodný zápis na medzinárodnom 
úrade po pristúpení k Ženevskému aktu, na 
následné podanie žiadosti o medzinárodný 
zápis zemepisného označenia na 
medzinárodnom úrade, na zamietnutie 
námietky, na rozhodnutie o tom, či sa 
udelí, alebo neudelí ochrana zemepisného 
označenia zapísaného v medzinárodnom 
registri, a na zrušenie ochrany 
zemepisného označenia v Únii zapísaného 
v medzinárodnom registri. Uvedené 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011,

(11) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky pre vykonávanie členstva Únie 
v Osobitnej únii by sa vykonávacie 
právomoci mali preniesť na Komisiu, aby 
stanovila zoznam zemepisných označení, 
a to na podanie žiadosti o ich 
medzinárodný zápis na medzinárodnom 
úrade po pristúpení k Ženevskému aktu, na 
následné podanie žiadosti o medzinárodný 
zápis zemepisného označenia na 
medzinárodnom úrade, na zamietnutie 
námietky, na rozhodnutie o tom, či sa 
udelí, alebo neudelí ochrana zemepisného 
označenia zapísaného v medzinárodnom 
registri, na zrušenie ochrany zemepisného 
označenia v Únii zapísaného 
v medzinárodnom registri a na stiahnutie 
zamietnutia účinkov medzinárodného 
zápisu. Uvedené právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/2011. Zoznam výborov v zmysle 
nariadenia (EÚ) č. 182/2011 by sa mal 
aktualizovať v prípade, že ďalší vývoj 
práva Únie umožní ochranu 
nepoľnohospodárskych výrobkov.

__________________ __________________

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. 
EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. 
EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Aby sa Únia mohla plne 
zúčastňovať na Ženevskom akte, je 
potrebné zaviesť systém na ochranu 
nepoľnohospodárskych zemepisných 
označení vytvorený prostredníctvom 
horizontálnych právnych predpisov na 
úrovni Únie. Na tento účel by bolo 
žiaduce, aby Komisia čo najskôr 
predložila legislatívny návrh, ktorým sa 
rozšíri ochrana udelená zemepisným 
označeniam podľa práva Únie na 
nepoľnohospodárske výrobky. Toto 
nariadenie by nemalo mať vplyv na 
nepoľnohospodárske zemepisné 
označenia chránené v členských štátoch 
až do zavedenia takéhoto systému.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) Vzhľadom na stále obmedzenú 
účasť tretích krajín, ktoré sú zmluvnými 
stranami Ženevského aktu, je dôležité 
zabezpečiť, aby Komisia priebežne 
monitorovala a hodnotila účasť Únie na 
tomto akte. Na účely vykonania takéhoto 
hodnotenia by Komisia mala okrem iného 
zohľadniť počet zemepisných označení 
chránených podľa práva Únie, ktoré boli 
oznámené, počet zemepisných označení, 
ktoré boli zamietnuté tretími stranami, 
vývoj počtu tretích krajín zúčastňujúcich 
sa na Ženevskom akte, opatrenia prijaté 
Komisiou na zvýšenie tohto počtu, ako aj 
počet nepoľnohospodárskych 
zemepisných označení pochádzajúcich z 
tretích krajín, ktoré sú zmluvnými 
stranami, a ktoré Komisia zamietla.

Pozmeňujúci návrh 13
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa označenia 
pôvodu vrátane „označení pôvodu“, ako sa 
vymedzuje v nariadení (EÚ) č. 1151/2012 
a nariadení (EÚ) č. 1308/2013, 
a zemepisné označenia ďalej spoločne 
označujú ako „zemepisné označenia“.

Na účely tohto nariadenia sa označenia 
pôvodu vrátane „označení pôvodu“, ako sa 
vymedzuje v nariadení (EÚ) č. 1151/2012 
a nariadení (EÚ) č. 1308/2013, 
a zemepisné označenia ďalej spoločne 
označujú ako „zemepisné označenia 
poľnohospodárskych a 
nepoľnohospodárskych výrobkov“.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2 Článok 2

Medzinárodný zápis zemepisných označení 
po pristúpení

Medzinárodný zápis zemepisných označení 
po pristúpení

Po pristúpení Únie k Ženevskému aktu 
musí Komisia predložiť Medzinárodnému 
úradu Svetovej organizácie duševného 
vlastníctva (ďalej len „medzinárodný 
úrad“) žiadosti o medzinárodný zápis 
zemepisných označení chránených 
a zapísaných podľa právnych predpisov 
Únie, ktoré sa vzťahujú na výrobky 
s pôvodom v Únii podľa článku 5 ods. 1 
a 2 Ženevského aktu.

1. Po pristúpení Únie k Ženevskému 
aktu musí Komisia predložiť 
Medzinárodnému úradu Svetovej 
organizácie duševného vlastníctva (ďalej 
len „medzinárodný úrad“) žiadosti 
o medzinárodný zápis zemepisných 
označení chránených a zapísaných podľa 
právnych predpisov Únie, ktoré sa 
vzťahujú na výrobky s pôvodom v Únii 
podľa článku 5 ods. 1 a 2 Ženevského aktu.

S cieľom posúdiť, či podať žiadosť 
o medzinárodnú registráciu, alebo nie, 
Komisia zohľadní kritériá stanovené 
v článku 2 ods. 3. Uvedené vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 13 ods. 2.

Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom 
stanoví zoznam zemepisných označení 
uvedených v prvom odseku v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 13 ods. 2.

2. Komisia prijme vykonávací akt, 
v ktorom stanoví zoznam zemepisných 
označení uvedených v prvom odseku 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 13 ods. 2. Tento 
zoznam musí obsahovať všetky európske 
zemepisné označenia, ktoré už v 
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medzinárodnom registri zapísali tie 
členské štáty, ktoré boli členmi Osobitnej 
únie ešte pred pristúpením Únie k 
Ženevskému aktu.
3. Orgán členského štátu alebo  
zainteresovaná skupina výrobcov alebo 
jednotliví výrobcovia využívajúci 
zemepisné označenie chránené a zapísané 
v Únii oznámia Komisii do ... [šesť 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia] názvy zemepisných 
označení, ktoré chcú zaradiť do zoznamu 
zemepisných označení uvedeného v 
odseku 2.

S cieľom stanoviť zoznam uvedený 
v druhom odseku Komisia zohľadní 
najmä:

S cieľom stanoviť zoznam uvedený 
v druhom odseku Komisia zaradí všetky 
zemepisné označenia, ktoré jej boli 
oznámené v súlade s prvým pododsekom 
tohto odseku.
Komisia však môže v úzkej spolupráci s 
členskými štátmi, obchodnými 
združeniami a príslušnými výrobcami 
odmietnuť zahrnúť do zoznamu 
konkrétne zemepisné označenie, pričom 
svoje rozhodnutie odôvodní s 
prihliadnutím najmä na:

a) výrobnú hodnotu zemepisného 
označenia;
b) vývoznú hodnotu zemepisného 
označenia;

b) vývoznú hodnotu zemepisného 
označenia alebo jeho vývozného 
potenciálu alebo oboch;

ba) osobitný hospodársky a regionálny 
význam zemepisného označenia;

c) ochranu zemepisného označenia 
podľa iných medzinárodných dohôd;
d) súčasné alebo potenciálne 
zneužívanie zemepisného označenia 
v rámci ostatných členov Osobitnej únie;
e) celkový počet zemepisných označení 
s pôvodom na územiach iných členov 
Osobitnej únie a zapísaných do registra 
medzinárodného úradu (ďalej len 
„medzinárodný register“).
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3 Článok 3

Následná medzinárodná registrácia 
zemepisných označení Únie

Následná medzinárodná registrácia 
zemepisných označení Únie

Po pristúpení Únie k Ženevskému aktu 
môže Komisia z vlastnej iniciatívy alebo 
na žiadosť členského štátu alebo 
zainteresovanej skupiny výrobcov, alebo 
jednotlivých výrobcov používajúcich 
zemepisné označenie chránené a zapísané 
v Únii prijať vykonávacie akty s cieľom 
podať žiadosť o medzinárodný zápis 
zemepisného označenia chráneného 
a zapísaného v súlade s právnymi 
predpismi Únie, ktoré sa vzťahujú na 
výrobky s pôvodom v Únii, v rámci 
medzinárodného úradu.

Po pristúpení Únie k Ženevskému aktu 
môže Komisia buď z vlastnej iniciatívy, 
alebo na žiadosť členského štátu, 
Európskeho parlamentu alebo 
zainteresovanej skupiny výrobcov, alebo 
jednotlivých výrobcov používajúcich 
zemepisné označenie chránené a zapísané 
v Únii prijať vykonávacie akty s cieľom 
podať žiadosť o medzinárodný zápis 
zemepisného označenia chráneného 
a zapísaného v súlade s právnymi 
predpismi Únie, ktoré sa vzťahujú na 
výrobky s pôvodom v Únii, v rámci 
medzinárodného úradu. Na tento účel 
Komisia pravidelne konzultuje s 
členskými štátmi, obchodnými 
združeniami a výrobcami z Únie.

S cieľom posúdiť, či podať žiadosť 
o medzinárodnú registráciu, alebo nie, 
Komisia zohľadní kritériá stanovené 
v článku 2 ods. 3. Uvedené vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 13 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4 Článok 4

Posúdenie zemepisných označení tretej 
krajiny zapísaných v medzinárodnom 

registri

Posúdenie zemepisných označení tretej 
krajiny zapísaných v medzinárodnom 

registri

(1) Komisia posúdi oznámenie 1. Komisia posúdi oznámenie 
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zverejnené medzinárodným úradom podľa 
článku 6 ods. 4 Ženevského aktu 
o zemepisných označeniach zapísaných 
v medzinárodnom registri, a v súvislosti 
s ktorými zmluvná strana pôvodu, ako sa 
vymedzuje podľa článku 1 písm. xv) 
Ženevského aktu, nie je členským štátom, 
a to s cieľom určiť, či obsahuje povinné 
prvky stanovené v pravidle 5 ods. 2 
vykonávacieho predpisu k Lisabonskej 
dohode a Ženevskému aktu (ďalej len 
„vykonávací predpis“), ako aj údaje 
o kvalite, dobrom mene alebo 
vlastnostiach, ako sa stanovuje v pravidle 5 
ods. 3 tohto predpisu, ako aj posúdiť, či sa 
oznámenie vzťahuje na výrobok, pre ktorý 
sa ochrana zemepisných označení v rámci 
Únie v súčasnosti poskytuje. Lehota na 
vykonanie takéhoto posúdenia nesmie 
presiahnuť štyri mesiace a nesmie zahŕňať 
posúdenie iných osobitných ustanovení 
Únie týkajúcich sa umiestňovania 
produktov na trh, a najmä sanitárnych 
a rastlinolekárskych noriem, obchodných 
noriem a označovania potravín.

zverejnené medzinárodným úradom podľa 
článku 6 ods. 4 Ženevského aktu 
o zemepisných označeniach zapísaných 
v medzinárodnom registri, a v súvislosti 
s ktorými zmluvná strana pôvodu, ako sa 
vymedzuje podľa článku 1 písm. xv) 
Ženevského aktu, nie je členským štátom, 
a to s cieľom určiť, či obsahuje povinné 
prvky stanovené v pravidle 5 ods. 2 
vykonávacieho predpisu k Lisabonskej 
dohode a Ženevskému aktu (ďalej len 
„vykonávací predpis“), ako aj údaje 
o kvalite, dobrom mene alebo 
vlastnostiach, ako sa stanovuje v pravidle 5 
ods. 3 tohto predpisu, ako aj posúdiť, či sa 
oznámenie vzťahuje na výrobok, pre ktorý 
sa ochrana zemepisných označení v rámci 
Únie poskytuje. Lehota na vykonanie 
takéhoto posúdenia nesmie presiahnuť štyri 
mesiace a nesmie zahŕňať posúdenie iných 
osobitných ustanovení Únie týkajúcich sa 
umiestňovania produktov na trh, a najmä 
sanitárnych a rastlinolekárskych noriem, 
obchodných noriem a označovania 
potravín.

(2) Ak na základe posúdenia 
vykonaného podľa odseku 1 Komisia 
usúdi, že podmienky stanovené 
v uvedenom odseku sú splnené prima facie, 
zverejní zemepisné označenie navrhované 
na ochranu v Únii spolu s druhom výrobku 
a krajinou pôvodu v Úradnom vestníku 
Európskej únie, sérii C.

2. Ak na základe posúdenia 
vykonaného podľa odseku 1 Komisia 
usúdi, že podmienky stanovené 
v uvedenom odseku sú splnené prima facie, 
zverejní zemepisné označenie navrhované 
na ochranu v Únii spolu s druhom výrobku 
a krajinou pôvodu v Úradnom vestníku 
Európskej únie, sérii C.

(3) Ak na základe posúdenia 
vykonaného podľa odseku 1 Komisia 
usúdi, že podmienky stanovené 
v uvedenom odseku nie sú splnené, prijme 
rozhodnutie o zamietnutí ochrany 
zemepisného označenia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu prijatého v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 13 ods. 2. Pokiaľ ide o zemepisné 
označenia vzťahujúce sa na výrobky, 
ktoré nepatria do pôsobnosti výborov 
stanovených v článku 13 ods. 1, Komisia 
prijme rozhodnutie bez uplatnenia 
postupu preskúmania uvedeného v článku 
13 ods. 2.

3. Ak na základe posúdenia 
vykonaného podľa odseku 1 Komisia 
usúdi, že podmienky stanovené 
v uvedenom odseku nie sú splnené, prijme 
odôvodnené rozhodnutie o zamietnutí 
ochrany zemepisného označenia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
prijatého v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 13 ods. 2. 
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V súlade s článkom 15 ods. 1 Ženevského 
aktu Komisia oznámi medzinárodnému 
úradu zamietnutie účinkov príslušného 
medzinárodného zápisu v rámci územia 
Únie, a to do jedného roka od prijatia 
oznámenia o medzinárodnom zápise 
v súlade s článkom 6 ods. 4 Ženevského 
aktu.

V súlade s článkom 15 ods. 1 Ženevského 
aktu Komisia oznámi medzinárodnému 
úradu zamietnutie účinkov príslušného 
medzinárodného zápisu v rámci územia 
Únie, a to do jedného roka od prijatia 
oznámenia o medzinárodnom zápise 
v súlade s článkom 6 ods. 4 Ženevského 
aktu.

3a. Ak po oznámení zamietnutia 
účinkov príslušného medzinárodného 
zápisu na území Únie z dôvodu chýbajúcej 
ochrany určitej kategórie výrobkov v 
rámci zemepisných označení Únie ďalší 
vývoj práva Únie umožní, aby bola táto 
zamietnutá kategória výrobkov chránená, 
Komisia opätovne posúdi, či zemepisné 
označenie, ktoré bolo predtým zamietnuté, 
už teraz môže byť na území Únie 
chránené.
Pokiaľ Komisia na základe posúdenia 
vykonaného podľa tohto odseku usúdi, že 
podmienky stanovené v odseku 1 sú 
splnené, prostredníctvom vykonávacieho 
aktu prijatého v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2 
prijme rozhodnutie o stiahnutí 
zamietnutia.
V súlade s článkom 16 Ženevského aktu 
Komisia informuje medzinárodný úrad o 
stiahnutí zamietnutia účinkov príslušného 
medzinárodného zápisu na území Únie.

_________________ _________________

8 Vykonávací predpis k Lisabonskej 
dohode a Ženevskému aktu Lisabonskej 
dohody, ako ho prijalo zhromaždenie 
Lisabonskej únie 11. októbra 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_deta
ils.jsp?doc_id=376416, Dok. WIPO 
A/57/11 z 11. októbra 2017.

8 Vykonávací predpis k Lisabonskej 
dohode a Ženevskému aktu Lisabonskej 
dohody, ako ho prijalo zhromaždenie 
Lisabonskej únie 11. októbra 2017. Dok. 
WIPO A/57/11 z 11. októbra 2017.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1



PE637.727/ 13

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Do dvoch mesiacov od dátumu 
zverejnenia názvu zemepisného označenia 
v Úradnom vestníku Európskej Únie 
v súlade s článkom 4 ods. 2 orgány 
členského štátu alebo inej tretej krajiny, 
ako je zmluvná strana pôvodu, alebo 
fyzická či právnická osoba s oprávneným 
záujmom a so sídlom v Únii alebo v inej 
tretej krajine, ako je zmluvná strana 
pôvodu, môžu podať námietku Komisii, 
a to v jednom z úradných jazykov 
Európskej únie.

(1) Do šiestich mesiacov od dátumu 
zverejnenia názvu zemepisného označenia 
v Úradnom vestníku Európskej Únie 
v súlade s článkom 4 ods. 2 orgány 
členského štátu alebo inej tretej krajiny, 
ako je zmluvná strana pôvodu, alebo 
fyzická či právnická osoba s oprávneným 
záujmom a so sídlom v Únii alebo v inej 
tretej krajine, ako je zmluvná strana 
pôvodu, môžu podať námietku Komisii, 
a to v jednom z úradných jazykov 
Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zemepisné označenie zapísané 
v medzinárodnom registri sa vzťahuje na 
výrobok, pre ktorý sa v rámci EÚ 
v súčasnosti neposkytuje ochrana v rámci 
zemepisných označení EÚ;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13a
Monitorovanie a preskúmanie

1. Komisia do ... [dva roky od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
posúdi účasť Únie na Ženevskom akte a 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu o hlavných zisteniach.
Toto posúdenie sa okrem iného zakladá 
na týchto prvkoch:
a) počet zemepisných označení 
chránených podľa práva Únie, v súvislosti 
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s ktorými bolo doručené oznámenie s 
odôvodnením výberu oznámených 
označení, a zemepisných označení 
chránených podľa práva Únie, ktoré tretie 
strany zamietli;
b) vývoj počtu tretích krajín 
zúčastňujúcich sa na Ženevskom akte a 
opatrenia, ktoré Komisia prijala na 
zvýšenie tohto počtu, a
c) počet nepoľnohospodárskych 
zemepisných označení pochádzajúcich z 
tretích krajín, ktoré Komisia zamietla.
2. Komisia do ... [dva roky od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
s výhľadom na plnú účasť Únie na 
Ženevskom akte v prípade potreby  
predloží legislatívny návrh na rozšírenie 
ochrany poskytovanej zemepisným 
označeniam podľa práva Únie na 
nepoľnohospodárske výrobky.


