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KORT BEGRUNDELSE

Formålet med forslaget er at sikre den retlige ramme for EU's effektive deltagelse i WIPO's 
Lissabonunion, når EU er blevet kontraherende part i Genèveaftalen. Ordføreren glæder sig 
over det foreliggende forslag, som er blevet præsenteret i en vanskelig geopolitisk kontekst, 
hvor blokeringer i de multilaterale fora desværre mindsker mulighederne for at gøre reelle 
fremskridt i forbindelse med beskyttelsen af geografiske betegnelser. Forslaget fokuserer på 
adskillige aspekter og understreger deriblandt følgende forhold:

1. Et EU-medlemskab af Genèveaftalen vil være forbundet med væsentlige fordele.  
Ordføreren glæder sig over, at Genèveaftalen potentielt udvider rækkevidden af 
beskyttelsen af de europæiske geografiske betegnelser.  Desuden kan EU efter 
tiltrædelse af Genèveaftalen fortsat søge beskyttelse for geografiske betegnelser via 
bilaterale aftaler med handelspartnere, som (endnu) ikke er kontraherende parter i 
Genèveaftalen.

2. Ordføreren ønsker også at understrege, at det foreliggende forslag er foreneligt med 
WTO's TRIPS-aftale, med henblik på en eventuel fremtidig sammenkobling.

3. EU bør forelægge en liste over geografiske betegnelser, der er udarbejdet på grundlag 
af lister over etablerede geografiske betegnelser i EU. Denne liste bør udarbejdes i 
nært samarbejde med medlemsstaterne og de berørte parter og kan senere tilpasses for 
at afspejle nye krav på markedet.

4. EU's geografiske betegnelser vil i princippet opnå hurtig og endegyldig beskyttelse på 
højt niveau i alle nuværende og kommende parter i Genèveaftalen, og samtidig vil 
EU's geografiske betegnelser nyde godt af større anseelse via det multilaterale register 
og takket være den brede geografiske beskyttelse i henhold til Genèveaftalen.

5. Syv EU-medlemsstater er medlemmer af Lissabonunionen og har som sådan 
accepteret beskyttelsen af tredjelandes geografiske betegnelser. Der er behov for en 
overgangsperiode for at opfylde de internationale forpligtelser, som man har påtaget 
sig forud for EU's tiltrædelse af Genèveaftalen.

Ordføreren er generelt enig i disse tilpasninger med undtagelse af følgende ændringsforslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) For at Unionen til fulde kan udøve 
sin enekompetence i henseende til sin 

(1) For at Unionen til fulde kan udøve 
sin enekompetence i henseende til sin 
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fælles handelspolitik, bliver den 
kontraherende part i Genèveaftalen om 
Lissabonaftalen vedrørende 
oprindelsesbetegnelser og geografiske 
betegnelser ("Genèveaftalen")2 i medfør af 
Rådets afgørelse (EU) .../…3. De 
kontraherende parter i Genèveaftalen er 
medlem af en særlig union stiftet ved 
Lissabonaftalen om beskyttelse af 
oprindelsesbetegnelser og deres 
internationale registrering4 ("den særlige 
union"). I overensstemmelse med artikel 3 
i afgørelse (EU) .../... skal Unionen 
repræsenteres af Kommissionen i den 
særlige union.

fælles handelspolitik, og i fuld 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser i henhold til 
Verdenshandelsorganisationens aftale om 
handelsrelaterede intellektuelle 
ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen) 
bliver den kontraherende part i 
Genèveaftalen om Lissabonaftalen 
vedrørende oprindelsesbetegnelser og 
geografiske betegnelser ("Genèveaftalen") 
i medfør af Rådets afgørelse (EU) .../… De 
kontraherende parter i Genèveaftalen er 
medlem af en særlig union stiftet ved 
Lissabonaftalen om beskyttelse af 
oprindelsesbetegnelser og deres 
internationale registrering ("den særlige 
union"). I overensstemmelse med artikel 3 
i afgørelse (EU) .../... skal Unionen 
repræsenteres af Kommissionen i den 
særlige union.

__________________ __________________

2

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

2

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

3 EUT L […] af […], s. […]. 3 EUT L […] af […], s. […].

4

http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

4

http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Efter Unionens tiltrædelse af 
Genèveaftalen bør Kommissionen som det 
første indgive en ansøgning til Det 
Internationale Bureau under 
Verdensorganisationen for Intellektuel 
Ejendomsret ("Det Internationale Bureau") 
om registrering i dets register ("det 
internationale register") af en liste over 
geografiske betegnelser, der har oprindelse 
i og er beskyttet på Unionens område. 

(4) Efter Unionens tiltrædelse af 
Genèveaftalen bør Kommissionen som det 
første indgive en ansøgning til Det 
Internationale Bureau under 
Verdensorganisationen for Intellektuel 
Ejendomsret ("Det Internationale Bureau") 
om registrering i dets register ("det 
internationale register") af en liste over 
geografiske betegnelser, der har oprindelse 
i og er beskyttet på Unionens område, i tæt 
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Kriterierne for udarbejdelsen af en sådan 
liste bør som i forbindelse med visse af 
Unionens bilaterale og regionale aftaler om 
beskyttelse af geografiske betegnelser 
omfatte navnlig produktionsværdi og 
eksportværdi, beskyttelse ifølge andre 
aftaler samt aktuel eller potentiel misbrug i 
de berørte tredjelande.

samarbejde med medlemsstaterne, 
erhvervsorganisationer og berørte 
producenter. Denne liste bør så vidt 
muligt omfatte de geografiske betegnelser, 
der allerede var registreret af de 
medlemsstater, der var kontraherende 
parter i den særlige union før Den 
Europæiske Unions tiltrædelse af 
Genèveaftalen. Kriterierne for 
udarbejdelsen af en sådan liste bør desuden
som i forbindelse med visse af Unionens 
bilaterale og regionale aftaler om 
beskyttelse af geografiske betegnelser 
omfatte navnlig produktionsværdi og 
eksportværdi, beskyttelse ifølge andre 
aftaler samt aktuel eller potentiel misbrug i 
de berørte tredjelande.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre, at yderligere 
geografiske betegnelser, der er beskyttet og 
registreret i Unionen, registreres i det 
internationale register, er det 
hensigtsmæssigt at give Kommissionen 
beføjelse til på et senere tidspunkt at 
indgive ansøgninger om international 
registrering af sådanne yderligere 
geografiske betegnelser på eget initiativ 
eller på anmodning fra en medlemsstat 
eller en berørt producentgruppe eller i helt 
særlige tilfælde på anmodning fra en enkelt 
producent.

(5) For at sikre, at yderligere eller 
fremtidige geografiske betegnelser, der er 
beskyttet og registreret i Unionen, 
registreres i det internationale register, med 
mulighed for at udvide beskyttelsen til 
geografiske betegnelser for andre 
produkter end landbrugsprodukter, er det 
hensigtsmæssigt at give Kommissionen 
beføjelse til på et senere tidspunkt at 
indgive ansøgninger om international 
registrering af sådanne yderligere 
geografiske betegnelser på eget initiativ 
eller, i tilfælde af geografiske betegnelser 
for andre produkter end 
landbrugsprodukter, på anmodning fra en 
medlemsstat eller en berørt 
producentgruppe eller i helt særlige 
tilfælde på anmodning fra en enkelt 
producent. Unionens tiltrædelse af 
Genèveaftalen berører ikke den 
nuværende og fremtidige beskyttelse af 
geografiske betegnelser i bilaterale 
frihandelsaftaler. Med henblik herpå bør 



PE629.613v02-00 6/13 AD\1170995DA.docx

DA

Kommissionen gøre brug af en 
mekanisme til regelmæssig høring af 
medlemsstaterne, faglige 
sammenslutninger og de europæiske 
producenter med henblik på at etablere en 
tæt dialog med de berørte parter.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det forekommer rimeligt, at det er 
den medlemsstat, hvori den geografiske 
betegnelse har sin oprindelse, som betaler 
gebyrerne i henhold til Genèveaftalen og 
de fælles gennemførelsesforskrifter til 
Lissabonaftalen og Genèveaftalen for at 
indgive en ansøgning til Det Internationale 
Bureau om international registrering af en 
geografisk betegnelse samt gebyrerne for 
andre registreringer i det internationale 
register og for fremsendelse af uddrag, 
attester og andre oplysninger om indholdet 
af denne internationale registrering. Dette 
bør ikke berøre beslutninger truffet af 
medlemsstaten om at søge disse gebyrer 
refunderet af den producentgruppe eller 
producent, som anvender den geografiske 
betegnelse, for hvilken der er ansøgt om 
international registrering.

(9) Det forekommer rimeligt, at det er 
den medlemsstat, hvori den geografiske 
betegnelse har sin oprindelse, som betaler 
gebyrerne i henhold til Genèveaftalen og 
de fælles gennemførelsesforskrifter til 
Lissabonaftalen og Genèveaftalen for at 
indgive en ansøgning til Det Internationale 
Bureau om international registrering af en 
geografisk betegnelse samt gebyrerne for 
andre registreringer i det internationale 
register og for fremsendelse af uddrag, 
attester og andre oplysninger om indholdet 
af denne internationale registrering.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning forstås ved "geografiske 
betegnelser" i det følgende både 
oprindelsesbetegnelser [dette vedrører kun 
engelsk, da begge udtryk "appellations of 
origin" og "designations of origin" 
oversættes til oprindelsesbetegnelse, også i 

I denne forordning forstås ved "geografiske 
betegnelser" i det følgende både 
oprindelsesbetegnelser [dette vedrører kun 
engelsk, da begge udtryk "appellations of 
origin" og "designations of origin" 
oversættes til oprindelsesbetegnelse, også i 
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disse to forordninger: Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1308/2013] og 
geografiske betegnelser.

disse to forordninger: Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1308/2013] og 
geografiske betegnelser, hvad enten for et 
landbrugsprodukt eller et andet produkt.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter Unionens tiltrædelse af 
Genèveaftalen indgiver Kommissionen i 
henhold til Genèveaftalens artikel 5, stk. 1 
og 2, ansøgninger om international 
registrering af geografiske betegnelser, der 
er beskyttet og registreret i henhold til EU-
retten og har oprindelse i Unionen, til Det 
Internationale Bureau under 
Verdensorganisationen for Intellektuel 
Ejendomsret ("Det Internationale Bureau").

Efter Unionens tiltrædelse af 
Genèveaftalen indgiver Kommissionen i 
henhold til Genèveaftalens artikel 5, stk. 1 
og 2, ansøgninger om international 
registrering af geografiske betegnelser, der 
er beskyttet og registreret i henhold til EU-
retten og har oprindelse i Unionen, eller -
for så vidt angår geografiske betegnelser 
for andet end landbrugsprodukter - på 
anmodning fra en medlemsstat eller en 
berørt producentgruppe, til Det 
Internationale Bureau under 
Verdensorganisationen for Intellektuel 
Ejendomsret ("Det Internationale Bureau").

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager en 
gennemførelsesretsakt om udarbejdelse af 
listen over de i første afsnit nævnte 
geografiske betegnelser efter 
undersøgelsesproceduren som omhandlet i 
artikel 13, stk. 2.

Kommissionen vedtager en 
gennemførelsesretsakt om udarbejdelse af 
listen over de i første afsnit nævnte 
geografiske betegnelser efter 
undersøgelsesproceduren som omhandlet i 
artikel 13, stk. 2. Denne liste omfatter så 
vidt muligt de europæiske geografiske 
betegnelser, der allerede var registreret i 
det internationale register af de 
medlemsstater, der var kontraherende 
parter i den særlige union før Den 
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Europæiske Unions tiltrædelse af 
Genèveaftalen.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved udarbejdelsen af den i andet afsnit 
nævnte liste tager Kommissionen hensyn 
til navnlig følgende:

Ved udarbejdelsen af den i andet afsnit 
nævnte liste tager Kommissionen hensyn 
til bl.a. følgende:

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter Unionens tiltrædelse af 
Genèveaftalen kan Kommissionen på eget 
initiativ eller på anmodning fra en 
medlemsstat eller en berørt 
producentgruppe eller en enkelt producent, 
som anvender en geografisk betegnelse, 
der er beskyttet og registreret i Unionen,
vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på at indgive en søgning om 
international registrering af en geografisk 
betegnelse hos Det Internationale Bureau.

Efter Unionens tiltrædelse af 
Genèveaftalen vedtager Kommissionen på 
eget initiativ eller på anmodning fra en 
medlemsstat eller en berørt 
producentgruppe eller en enkelt producent, 
som anvender en geografisk betegnelse, 
hvad enten for et landbrugsprodukt eller 
et andet produkt, der er beskyttet og 
registreret i Unionen, 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
indgive en søgning om international 
registrering af en geografisk betegnelse hos 
Det Internationale Bureau.
Med henblik herpå gør Kommissionen 
brug af en mekanisme til regelmæssig 
høring af medlemsstaterne, faglige 
sammenslutninger og de europæiske 
producenter.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved vurderingen af, hvorvidt der bør 
indgives en ansøgning om international 
registrering, tager Kommissionen hensyn 
til de kriterier, der er fastlagt i artikel 2, 
tredje afsnit. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren som omhandlet i 
artikel 13, stk. 2.

Som fastlagt i nærværende artikels stk. 1 
vedtages disse gennemførelsesretsakter 
efter undersøgelsesproceduren som 
omhandlet i artikel 13, stk. 2.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Kommissionen vurderer 
offentliggørelsen, som Det Internationale 
Bureau giver meddelelse om i henhold til 
Genèveaftalens artikel 6, stk. 4, af de 
geografiske betegnelser, der er registreret i 
det internationale register, og i henseende 
til hvilke den kontraherende 
oprindelsespart som defineret i 
Genèveaftalens artikel 1, nr. xv), ikke er en 
medlemsstat, for at fastslå, om den 
indeholder de obligatoriske oplysninger, 
der er fastlagt i regel 5, stk. 2, i de fælles 
gennemførelsesforskrifter til 
Lissabonaftalen og Genèveaftalen ("de 
fælles gennemførelsesforskrifter")8, og 
oplysningerne om kvalitet, omdømme eller 
egenskaber som fastlagt i regel 5, stk. 3, i 
gennemførelsesforskrifterne, og for at 
vurdere, om offentliggørelsen vedrører et 
produkt, som i øjeblikket nyder beskyttelse 
af geografiske betegnelser inden for 
Unionen. Perioden for denne vurdering må 
ikke overstige fire måneder og må ikke 
omfatte vurdering af andre specifikke EU-
bestemmelser om markedsføring af 
produkter, navnlig sundheds- eller 
plantesundhedsstandarder, 
markedsføringsstandarder og mærkning af 
fødevarer.

1) Kommissionen vurderer 
offentliggørelsen, som Det Internationale 
Bureau giver meddelelse om i henhold til 
Genèveaftalens artikel 6, stk. 4, af de 
geografiske betegnelser, der er registreret i 
det internationale register, og i henseende 
til hvilke den kontraherende 
oprindelsespart som defineret i 
Genèveaftalens artikel 1, nr. xv), ikke er en 
medlemsstat, for at fastslå, om den 
indeholder de obligatoriske oplysninger, 
der er fastlagt i regel 5, stk. 2, i de fælles 
gennemførelsesforskrifter til 
Lissabonaftalen og Genèveaftalen ("de 
fælles gennemførelsesforskrifter")8, og 
oplysningerne om kvalitet, omdømme eller 
egenskaber som fastlagt i regel 5, stk. 3, i 
gennemførelsesforskrifterne, og for at 
vurdere, om offentliggørelsen vedrører et 
produkt, som nyder beskyttelse af 
geografiske betegnelser inden for Unionen.  
Perioden for denne vurdering må ikke 
overstige fire måneder og må ikke omfatte 
vurdering af andre specifikke EU-
bestemmelser om markedsføring af 
produkter, navnlig sundheds- eller 
plantesundhedsstandarder, 
markedsføringsstandarder og mærkning af 
fødevarer.
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_________________ _________________

8 De fælles gennemførelsesforskrifter i 
henhold til Lissabonaftalen og 
Genèveaftalen om Lissabonaftalen som 
vedtaget af Lissabonunionens forsamling 
den 11. oktober 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO 
A/57/11 af 11. oktober 2017.

8 De fælles gennemførelsesforskrifter i 
henhold til Lissabonaftalen og 
Genèveaftalen om Lissabonaftalen som 
vedtaget af Lissabonunionens forsamling 
den 11. oktober 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO 
A/57/11 af 11. oktober 2017.

Begrundelse

Forordningen bør tage hensyn til eventuelle fremtidige udviklinger i EU-lovgivningen, 
navnlig hvad angår beskyttelsen af geografiske betegnelser for andre produkter end 
landbrugsprodukter.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Den geografiske betegnelse 
registreret i det internationale register 
knytter sig til et produkt, som i øjeblikket
ikke nyder beskyttelse af geografiske 
betegnelser inden for EU.

e) Den geografiske betegnelse 
registreret i det internationale register 
knytter sig til et produkt, som på 
tidspunktet for indsigelsen ikke nyder 
beskyttelse af geografiske betegnelser 
inden for EU.

Begrundelse

Forordningen bør tage hensyn til eventuelle fremtidige udviklinger i EU-lovgivningen, 
navnlig hvad angår beskyttelsen af geografiske betegnelser for andre produkter end 
landbrugsprodukter.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette berører ikke beslutninger truffet af 
medlemsstaten om at søge de i første 

udgår
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afsnit anførte beløb refunderet af den 
producentgruppe eller producent, som 
anvender den geografiske betegnelse, for 
hvilken der er ansøgt om international 
registrering.
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