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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να διασφαλιστεί το νομικό πλαίσιο για την 
αποτελεσματική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) της Ένωσης της Λισαβόνας, αφού καταστεί η ΕΕ 
συμβαλλόμενο μέρος της Πράξης της Γενεύης. Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την παρούσα πρόταση η οποία προκύπτει σε μια δύσκολη γεωπολιτική 
συγκυρία, όπου τα εμπόδια στα πολυμερή φόρουμ έχουν δυστυχώς μειώσει την προοπτική 
ουσιαστικής προόδου όσον αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Η πρόταση 
επικεντρώνεται σε διάφορες πτυχές, και μεταξύ άλλων, τονίζει τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Η ένταξη της ΕΕ στην Πράξη της Γενεύης συνοδεύεται από σημαντικά 
πλεονεκτήματα. Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
δυνατότητα να επεκταθεί το εύρος της προστασίας που προσφέρει η Πράξη της 
Γενεύης στις ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις· επιπλέον, μετά την προσχώρηση 
στην Πράξη της Γενεύης, η Ένωση μπορεί να συνεχίσει να αναζητά προστασία για τις 
γεωγραφικές ενδείξεις μέσω διμερών συμφωνιών με τους εμπορικούς εταίρους οι 
οποίοι δεν είναι (ακόμη) συμβαλλόμενα μέρη στην Πράξη της Γενεύης.

2. Ο συντάκτης γνωμοδότησης επιθυμεί να υπογραμμίσει επίσης τη συμβατότητα της 
τρέχουσας πρότασης με τη συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ, ενόψει μιας ενδεχόμενης 
μελλοντικής σύνδεσης.

3. Η ΕΕ θα πρέπει να υποβάλει κατάλογο των ΓΕ που θα προέρχεται από τους 
καταλόγους των κατοχυρωμένων γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ. Ο εν λόγω 
κατάλογος θα πρέπει να καταρτιστεί σε στενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη και με 
τους σχετικούς συμφεροντούχους, και μπορεί αργότερα να προσαρμοστεί ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις νέες ανάγκες της αγοράς.

4. Οι ΓΕ της ΕΕ θα διαθέτουν καταρχήν ταχεία, υψηλού επιπέδου, οριστική προστασία 
σε όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά μέλη της Πράξης της Γενεύης, διαθέτοντας 
παράλληλα αυξημένη φήμη στις ΓΕ της ΕΕ, μέσω του πολυμερούς μητρώου, και χάρη 
στο μεγάλο γεωγραφικό εύρος της προστασίας που παρέχεται βάσει της Πράξης της 
Γενεύης.

5. Επτά κράτη μέλη είναι και μέλη της Ένωσης της Λισαβόνας και, ως εκ τούτου, έχουν 
αποδεχθεί την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων τρίτων χωρών. Απαιτείται 
μεταβατική περίοδος για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων που έχουν 
αναληφθεί πριν από την προσχώρηση της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης γενικά συμφωνεί με αυτές τις προσαρμογές με εξαίρεση τις 
ακόλουθες τροπολογίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

__________________ __________________

2

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

2

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

3 ΕΕ L […], […], σ. […]. 3 ΕΕ L […], […], σ. […].

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.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Μετά την προσχώρηση της Ένωσης 
στην Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή θα 
πρέπει, σε πρώτο στάδιο, να καταθέσει στο 
Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (το 
«Διεθνές Γραφείο») αίτηση καταχώρισης 
στο μητρώο του ΠΟΔΙ («διεθνές μητρώο») 
καταλόγου γεωγραφικών ενδείξεων που 
προέρχονται από το έδαφος της Ένωσης 
και προστατεύονται σε αυτήν. Τα κριτήρια 
για την κατάρτιση του καταλόγου αυτού 
θα πρέπει, όπως και στην περίπτωση 
ορισμένων διμερών και περιφερειακών 
συμφωνιών της Ένωσης σχετικά με την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, 
να λαμβάνουν υπόψη ιδίως την αξία της 
παραγωγής και την αξία των εξαγωγών, 
την προστασία βάσει άλλων συμφωνιών, 
καθώς και την υφιστάμενη ή δυνητική 
κατάχρηση στις σχετικές τρίτες χώρες.

(4) Μετά την προσχώρηση της Ένωσης 
στην Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή θα 
πρέπει, σε πρώτο στάδιο, να καταθέσει στο 
Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (το 
«Διεθνές Γραφείο») αίτηση καταχώρισης 
στο μητρώο του ΠΟΔΙ («διεθνές μητρώο») 
καταλόγου γεωγραφικών ενδείξεων που 
προέρχονται από το έδαφος της Ένωσης 
και προστατεύονται σε αυτήν, σε στενή 
συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη, και τους ενδιαφερόμενους 
εμπορικούς φορείς και παραγωγούς. Ο εν 
λόγω κατάλογος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, τις 
γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν ήδη 
καταχωριστεί από τα κράτη μέλη που 
ήταν συμβαλλόμενα μέρη της ειδικής 
ένωσης πριν από την προσχώρηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της 
Γενεύης. Επιπρόσθετα, τα κριτήρια για την 
κατάρτιση του καταλόγου αυτού θα 
πρέπει, όπως και στην περίπτωση 
ορισμένων διμερών και περιφερειακών 
συμφωνιών της Ένωσης σχετικά με την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, 
να λαμβάνουν υπόψη ιδίως την αξία της 
παραγωγής και την αξία των εξαγωγών, 
την προστασία βάσει άλλων συμφωνιών, 
καθώς και την υφιστάμενη ή δυνητική 
κατάχρηση στις σχετικές τρίτες χώρες.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να διασφαλιστεί η καταχώριση 
στο διεθνές μητρώο πρόσθετων 
γεωγραφικών ενδείξεων που 
προστατεύονται και καταχωρίζονται στην 
Ένωση, κρίνεται σκόπιμο να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή, σε 
μεταγενέστερο στάδιο, να υποβάλλει 

(5) Για να διασφαλιστεί η καταχώριση 
στο διεθνές μητρώο πρόσθετων ή 
μελλοντικών γεωγραφικών ενδείξεων που 
προστατεύονται και καταχωρίζονται στην 
Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της 
πιθανής επέκτασης της προστασίας στις 
γεωγραφικές ενδείξεις για μη γεωργικά 
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αιτήσεις για τη διεθνή καταχώριση των εν
λόγω πρόσθετων γεωγραφικών ενδείξεων, 
με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήματος κράτους μέλους ή 
ενδιαφερόμενης ομάδας παραγωγών ή, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν 
αιτήματος μεμονωμένου παραγωγού.

προϊόντα, κρίνεται σκόπιμο να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή, σε 
μεταγενέστερο στάδιο, να υποβάλλει 
αιτήσεις για τη διεθνή καταχώριση των εν 
λόγω πρόσθετων γεωγραφικών ενδείξεων, 
με δική της πρωτοβουλία ή, στην 
περίπτωση μη γεωργικών γεωγραφικών 
ενδείξεων, κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους ή ενδιαφερόμενης ομάδας 
παραγωγών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
κατόπιν αιτήματος μεμονωμένου 
παραγωγού. Η προσχώρηση της Ένωσης 
στην Πράξη της Γενεύης δεν θίγει την 
τρέχουσα και τη μελλοντική προστασία 
των γεωγραφικών ενδείξεων στις διμερείς 
συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Για 
αυτόν τον σκοπό, η Επιτροπή θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσει έναν μηχανισμό 
περιοδικής διαβούλευσης με τα κράτη 
μέλη, τους εμπορικούς φορείς και τους 
Ευρωπαίους παραγωγούς προκειμένου να 
αναπτυχθεί ένας απρόσκοπτος διάλογος 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Κρίνεται δίκαιο τα τέλη που πρέπει 
να καταβάλλονται, σύμφωνα με την Πράξη 
της Γενεύης και τον κοινό εκτελεστικό 
κανονισμού στο πλαίσιο της Συμφωνίας 
της Λισαβόνας και της Πράξης της 
Γενεύης, για την κατάθεση αίτησης στο 
Διεθνές Γραφείο για τη διεθνή καταχώριση 
γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και τα τέλη 
που πρέπει να καταβάλλονται σχετικά με 
άλλες καταχωρίσεις στο διεθνές μητρώο 
και για την παροχή αποσπασμάτων, 
βεβαιώσεων ή άλλων πληροφοριών που 
αφορούν το περιεχόμενο της εν λόγω 
διεθνούς καταχώρισης, να βαρύνουν το 
κράτος μέλος από το οποίο προέρχεται η 
γεωγραφική ένδειξη. Ο κανόνας αυτός δεν 
θίγει οποιαδήποτε απόφαση κράτους 

(9) Κρίνεται δίκαιο τα τέλη που πρέπει 
να καταβάλλονται, σύμφωνα με την Πράξη 
της Γενεύης και τον κοινό εκτελεστικό 
κανονισμού στο πλαίσιο της Συμφωνίας 
της Λισαβόνας και της Πράξης της 
Γενεύης, για την κατάθεση αίτησης στο 
Διεθνές Γραφείο για τη διεθνή καταχώριση 
γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και τα τέλη 
που πρέπει να καταβάλλονται σχετικά με 
άλλες καταχωρίσεις στο διεθνές μητρώο 
και για την παροχή αποσπασμάτων, 
βεβαιώσεων ή άλλων πληροφοριών που 
αφορούν το περιεχόμενο της εν λόγω 
διεθνούς καταχώρισης, να βαρύνουν το 
κράτος μέλος από το οποίο προέρχεται η 
γεωγραφική ένδειξη.
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μέλους να ζητήσει επιστροφή των εν λόγω 
τελών από την ομάδα παραγωγών ή τον 
μεμονωμένο παραγωγό που χρησιμοποιεί 
τη γεωγραφική ένδειξη για την οποία 
ζητείται διεθνής καταχώριση.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μετά την προσχώρηση της Ένωσης στην 
Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή καταθέτει 
στο Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Διανοητικής ιδιοκτησίας (το 
«Διεθνές Γραφείο») αιτήσεις για τη διεθνή 
καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων 
που προστατεύονται και έχουν 
καταχωριστεί βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας και οι οποίες αφορούν 
προϊόντα που προέρχονται από την Ένωση, 
ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή 
ενδιαφερόμενης ομάδας παραγωγών, 
στην περίπτωση μη γεωργικών 
γεωγραφικών ενδείξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 της Πράξης 
της Γενεύης.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για 
την κατάρτιση του καταλόγου 
γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2. Ο κατάλογος 
περιλαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, τις 
ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις που 
έχουν ήδη καταχωριστεί στο διεθνές 
μητρώο από τα κράτη μέλη που ήταν 
συμβαλλόμενα μέρη της ειδικής ένωσης 
πριν από την προσχώρηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της 
Γενεύης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την κατάρτιση του καταλόγου που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, ειδικότερα, τα 
εξής:

Για την κατάρτιση του καταλόγου που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, 
τα εξής:

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την προσχώρηση της Ένωσης στην 
Πράξη της Γενεύης, η Επιτροπή δύναται, 
με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήματος κράτους μέλους ή 
ενδιαφερόμενης ομάδας παραγωγών ή 
μεμονωμένου παραγωγού που 

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

χρησιμοποιεί γεωγραφική ένδειξη, 
γεωργική ή μη γεωργική, η οποία 
προστατεύεται και είναι καταχωρισμένη 
στην Ένωση, εκτελεστικές πράξεις για την 
κατάθεση στο Διεθνές Γραφείο αίτησης 
διεθνούς καταχώρισης γεωγραφικής 
ένδειξης που προστατεύεται και έχει 
καταχωριστεί βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας και η οποία αφορά προϊόν που 
προέρχεται από την Ένωση.
Για αυτόν τον σκοπό, η Επιτροπή 
χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό περιοδικής 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, τους 
εμπορικούς φορείς και τους Ευρωπαίους 
παραγωγούς.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όπως ορίζεται στην πρώτη παράγραφο 
του παρόντος άρθρου, οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 13 
παράγραφος 2.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή εξετάζει τη 
δημοσίευση που κοινοποιείται από το 
Διεθνές Γραφείο δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 4 της Πράξης της Γενεύης 
σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις που 
είναι καταχωρισμένες στο διεθνές μητρώο 
και των οποίων το συμβαλλόμενο μέρος 
προέλευσης, όπως ορίζει το άρθρο 1 

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

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

_________________ _________________

8 Κοινός εκτελεστικός κανονισμός της 
Συμφωνίας της Λισαβόνας και της Πράξης 
της Γενεύης πρί της Συμφωνίας της 
Λισαβόνας, ο οποίος εκδόθηκε από τη 
Συνέλευση της Ένωσης της Λισαβόνας 
στις 11 Οκτωβρίου 2017,   
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, Έγγραφο του ΠΟΔΙ 
A/57/11 της 11ης Οκτωβρίου 2017

8 Κοινός εκτελεστικός κανονισμός της 
Συμφωνίας της Λισαβόνας και της Πράξης 
της Γενεύης πρί της Συμφωνίας της 
Λισαβόνας, ο οποίος εκδόθηκε από τη 
Συνέλευση της Ένωσης της Λισαβόνας 
στις 11 Οκτωβρίου 2017,   
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, Έγγραφο του ΠΟΔΙ 
A/57/11 της 11ης Οκτωβρίου 2017

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυχόν μελλοντικές εξελίξεις στη νομοθεσία της ΕΕ, 
για παράδειγμα, όσον αφορά την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων πέραν των γεωργικών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ότι η γεωγραφική ένδειξη που έχει 
καταχωριστεί στο διεθνές μητρώο αφορά 
προϊόν για το οποίο δεν παρέχεται επί του 
παρόντος εντός της ΕΕ προστασία 
γεωγραφικών ενδείξεων·

ε) ότι η γεωγραφική ένδειξη που έχει 
καταχωριστεί στο διεθνές μητρώο αφορά 
προϊόν για το οποίο δεν παρέχεται εντός 
της ΕΕ προστασία γεωγραφικών ενδείξεων 
τη στιγμή έκφρασης της αντίθεσης·

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυχόν μελλοντικές εξελίξεις στη νομοθεσία της ΕΕ, 
για παράδειγμα, όσον αφορά την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων πέραν των γεωργικών.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάταξη αυτή δεν θίγει οποιαδήποτε 
απόφαση κράτους μέλους να ζητήσει την 
επιστροφή των ποσών που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο από την ομάδα 
παραγωγών ή τον μεμονωμένο παραγωγό 
που χρησιμοποιεί τη γεωγραφική ένδειξη 
για την οποία ζητείται διεθνής 
καταχώριση.

διαγράφεται
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