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LÜHISELGITUS

Ettepaneku eesmärk on tagada õigusraamistik ELi tulemuslikuks osalemiseks Maailma 
Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) Lissaboni Liidus, kui liit on saanud Genfi 
redaktsiooni osaliseks. Arvamuse koostaja väljendab heameelt kõnealuse ettepaneku üle, mis 
on esitatud keerukas geopoliitilises kontekstis, kus ummikseisud mitmepoolsetel foorumitel 
vähendavad kahjuks sisuliste edusammude väljavaadet geograafiliste tähiste kaitse 
valdkonnas. Ettepanekus keskendutakse mitmele aspektile ja rõhutatakse muu hulgas 
järgmist:

1. ELi saamisel Genfi redaktsiooni osaliseks on märkimisväärsed eelised. Arvamuse 
koostaja väljendab heameelt selle üle, et Genfi redaktsiooniga pakutakse Euroopa 
geograafilistele tähistele laiemat kaitset. Liit võib pärast Genfi redaktsiooniga 
ühinemist lisaks jätkata geograafiliste tähiste kaitsmist kahepoolsete lepingute kaudu 
kaubanduspartneritega, kes ei ole (veel) Genfi redaktsiooni osalised.

2. Arvamuse koostaja soovib samuti rõhutada praeguse ettepaneku vastavust WTO 
intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingule, pidades silmas nende 
võimalikku ühendamist tulevikus.

3. EL peaks esitama geograafiliste tähiste loetelu, mille aluseks on ELis registreeritud 
geograafiliste tähiste loetelud. See loetelu tuleks koostada tihedas koostöös 
liikmesriikide ja sidusrühmadega ning seda võib hiljem kohandada vastavalt uutele 
turunõuetele.

4. ELi geograafilistel tähistel on põhimõtteliselt kiire, kõrgetasemeline ja alaline kaitse 
kõigi Genfi redaktsiooni praegustes ja tulevastes osalisriikides, samal ajal kui ELi 
geograafiliste tähiste maine on mitmepoolse registri kaudu kasvab tänu Genfi 
redaktsiooni kaitse suurele geograafilisele ulatusele.

5. Seitse liikmesriiki on Lissaboni Liidu liikmed ja seetõttu nõustunud kolmandate 
riikide geograafiliste tähiste kaitsega. Enne liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga 
võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks on vajalik üleminekuperiood.

Arvamuse koostaja on nende kohandustega üldiselt nõus, kuid teeb järgmised 
muudatusettepanekud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Selleks et liit saaks täiel määral 
teostada oma ainupädevust ühise 
kaubanduspoliitika valdkonnas, ühineb ta 
vastavalt nõukogu otsusele (EL) …/…2

päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid 
käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi 
redaktsiooniga (edaspidi „Genfi 
redaktsioon“)3. Genfi redaktsiooni osalised 
on päritolunimetuste kaitset ja nende 
rahvusvahelist registreerimist käsitleva 31. 
oktoobri 1958. aasta Lissaboni 
kokkuleppega4 loodud eriliidu liikmed. 
Vastavalt otsuse (EL)…/… artiklile 3 
esindab eriliidus liitu komisjon.

(1) Selleks et liit saaks täiel määral 
teostada oma ainupädevust ühise 
kaubanduspoliitika valdkonnas ja täielikult 
täita Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide (TRIPS) lepingust 
tulenevaid kohustusi, ühineb ta vastavalt 
nõukogu otsusele (EL) …/…2

päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid 
käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi 
redaktsiooniga (edaspidi „Genfi 
redaktsioon“)3. Genfi redaktsiooni osalised 
on päritolunimetuste kaitset ja nende 
rahvusvahelist registreerimist käsitleva 31. 
oktoobri 1958. aasta Lissaboni 
kokkuleppega4 loodud eriliidu liikmed. 
Vastavalt otsuse (EL)…/… artiklile 3 
esindab eriliidus liitu komisjon.

__________________ __________________

2 ELT […], […], lk […]. 2 ELT […], […], lk […].

3

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

3

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

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.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Pärast liidu ühinemist Genfi 
redaktsiooniga peaks komisjon esimese 
sammuna esitama Maailma Intellektuaalse 
Omandi Organisatsiooni rahvusvahelisele 
büroole (edaspidi „rahvusvaheline büroo“) 
taotluse registreerida liidu territooriumilt 
pärit ja liidus kaitstud geograafiliste tähiste 
loetelu nende registris (edaspidi 
„rahvusvaheline register“). Sellise loetelu 

(4) Pärast liidu ühinemist Genfi 
redaktsiooniga peaks komisjon esimese 
sammuna esitama Maailma Intellektuaalse 
Omandi Organisatsiooni rahvusvahelisele 
büroole (edaspidi „rahvusvaheline büroo“) 
taotluse registreerida liidu territooriumilt 
pärit ja liidus kaitstud geograafiliste tähiste 
loetelu, mis on koostatud tihedas koostöös 
liikmesriikide, kutseorganisatsioonide ja 
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koostamise kriteeriumide puhul, nagu see 
on kohane mõne liidu kahepoolse ja 
piirkondliku lepingu puhul, mis on seotud 
geograafiliste tähiste kaitsega, tuleks
eelkõige võtta arvesse toodangu väärtust ja 
ekspordiväärtust, muude lepingute kohast 
kaitset, väärkasutamist või selle 
võimalikkust asjaomastes kolmandates 
riikides.

liidu tootjatega, nende registris (edaspidi 
„rahvusvaheline register“). See loetelu 
peaks võimalikult suures ulatuses 
hõlmama juba nende liikmesriikide 
registreeritud geograafilisi tähiseid, kes 
olid eriliidu liikmed enne Euroopa Liidu 
ühinemist Genfi redaktsiooniga. Lisaks 
tuleks sellise loetelu koostamise 
kriteeriumide puhul, nagu see on kohane 
mõne liidu kahepoolse ja piirkondliku 
lepingu puhul, mis on seotud geograafiliste 
tähiste kaitsega, eelkõige võtta arvesse 
toodangu väärtust ja ekspordiväärtust, 
muude lepingute kohast kaitset, 
väärkasutamist või selle võimalikkust 
asjaomastes kolmandates riikides.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et tagada, et liidus kaitstud 
ja registreeritud täiendavad geograafilised 
tähised registreeritakse rahvusvahelises 
registris, on asjakohane lubada, et 
komisjon saaks hiljem selliste täiendavate 
geograafiliste tähiste rahvusvahelise 
registreerimise taotlusi esitada kas omal 
algatusel või liikmesriigi või huvitatud 
tootjarühmade taotlusel või erandjuhtudel 
üksiktootja taotlusel.

(5) Selleks et tagada, et liidus kaitstud 
ja registreeritud täiendavad või uued 
geograafilised tähised registreeritakse 
rahvusvahelises registris, sealhulgas 
geograafiliste tähiste kaitse võimalik 
laiendamine mittepõllumajanduslikele 
toodetele, on asjakohane lubada, et 
komisjon saaks hiljem selliste täiendavate 
geograafiliste tähiste rahvusvahelise 
registreerimise taotlusi esitada kas omal 
algatusel või mittepõllumajanduslike 
toodete geograafiliste tähiste puhul
liikmesriigi või huvitatud tootjarühmade 
taotlusel või erandjuhtudel üksiktootja 
taotlusel. Liidu ühinemine Genfi 
redaktsiooniga ei piira geograafiliste 
tähiste praegust ja tulevast kaitset 
kahepoolsetes vabakaubanduslepingutes. 
Komisjon peaks looma liikmesriikide, 
kutseorganisatsioonide ja liidu tootjatega 
korrapäraseks konsulteerimiseks 
mehhanismi, mis võimaldaks tal olla 
pidevas dialoogis sidusrühmadega.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tundub õiglane, et Lissaboni 
kokkuleppe ja Genfi redaktsiooni raames 
Genfi redaktsiooni ja ühiseeskirjade 
kohaselt tasutavad lõivud geograafilise 
tähise rahvusvahelise registreeringu 
taotluse esitamise eest rahvusvahelisele 
büroole, samuti lõivud muude 
rahvusvahelise registri kannete ning 
väljavõtete, tõendite või rahvusvahelise 
registreeringu sisu käsitleva muu teabe 
väljastamise eest peaks kandma see 
liikmesriik, kust geograafiline tähis on 
pärit. See ei tohiks piirata liikmesriigi mis 
tahes otsust taotleda selliste tasude 
hüvitamist tootjarühmalt või üksiktootjalt, 
kes kasutab geograafilist tähist, mille 
jaoks on rahvusvahelist registreeringut 
taotletud.

(9) Tundub õiglane, et Lissaboni 
kokkuleppe ja Genfi redaktsiooni raames 
Genfi redaktsiooni ja ühiseeskirjade 
kohaselt tasutavad lõivud geograafilise 
tähise rahvusvahelise registreeringu 
taotluse esitamise eest rahvusvahelisele 
büroole, samuti lõivud muude 
rahvusvahelise registri kannete ning 
väljavõtete, tõendite või rahvusvahelise 
registreeringu sisu käsitleva muu teabe 
väljastamise eest peaks kandma see 
liikmesriik, kust geograafiline tähis on 
pärit.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaldamisel 
käsitatakse päritolunimetusi, nagu on 
määratletud määruses (EL) nr 1151/2012 ja 
määruses (EL) nr 1308/2013, ning 
geograafilisi tähiseid edaspidi mõlemaid 
geograafiliste tähistena.

Käesoleva määruse kohaldamisel 
käsitatakse päritolunimetusi, nagu on 
määratletud määruses (EL) nr 1151/2012 ja 
määruses (EL) nr 1308/2013, ning 
geograafilisi tähiseid edaspidi mõlemaid 
geograafiliste tähistena (nii 
põllumajanduslike kui ka 
mittepõllumajanduslike toodete puhul).

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu ühinemisel Genfi redaktsiooniga 
esitab komisjon Maailma Intellektuaalse 
Omandi Organisatsiooni rahvusvahelisele 
büroole (edaspidi „rahvusvaheline büroo“) 
liidu õigusaktide kohaselt kaitstud ja 
registreeritud geograafiliste tähiste 
rahvusvahelise registreeringu taotlused. 
Kõnealused tähised hõlmavad tooteid, mis 
on vastavalt Genfi redaktsiooni artikli 5 
lõigetele 1 ja 2 pärit liidust.

Liidu ühinemisel Genfi redaktsiooniga 
esitab komisjon (mittepõllumajanduslike 
toodete geograafiliste tähiste puhul ka 
liikmesriikide või huvitatud tootjarühma 
taotlusel) Maailma Intellektuaalse Omandi 
Organisatsiooni rahvusvahelisele büroole 
(edaspidi „rahvusvaheline büroo“) liidu 
õigusaktide kohaselt kaitstud ja 
registreeritud geograafiliste tähiste 
rahvusvahelise registreeringu taotlused. 
Kõnealused tähised hõlmavad tooteid, mis 
on vastavalt Genfi redaktsiooni artikli 5 
lõigetele 1 ja 2 pärit liidust.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusakti, 
millega kehtestatakse esimeses lõigus 
osutatud geograafiliste tähiste loetelu 
kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon võtab vastu rakendusakti, 
millega kehtestatakse esimeses lõigus 
osutatud geograafiliste tähiste loetelu 
kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Võimalikult suures 
ulatuses hõlmab see loetelu Euroopa 
geograafilisi tähiseid, mis on juba 
rahvusvahelises registris nende 
liikmesriikide poolt registreeritud, kes olid 
eriliidu liikmed enne Euroopa Liidu 
ühinemist Genfi redaktsiooniga.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et kehtestada teises lõigus osutatud 
loetelu, võtab komisjon arvesse eelkõige 
järgmist:

Selleks et kehtestada teises lõigus osutatud 
loetelu, võtab komisjon muu hulgas 
arvesse eelkõige järgmist:
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga 
võib komisjon kas omal algatusel või 
liikmesriigi või huvitatud tootjarühmade 
taotlusel või liidus kaitstud ja registreeritud 
geograafilist tähist kasutava üksiktootja 
taotlusel võtta vastu rakendusaktid, et 
esitada rahvusvahelisele büroole liidu 
õigusaktide kohaselt kaitstud ja 
registreeritud ning liidust pärit 
geograafiliste tähiste rahvusvahelise 
registreeringu taotlused.

Pärast liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga 
võtab komisjon kas omal algatusel või 
liikmesriigi või huvitatud tootjarühmade 
taotlusel või liidus kaitstud ja registreeritud 
põllumajanduslikku või 
mittepõllumajanduslikku geograafilist 
tähist kasutava üksiktootja taotlusel vastu 
rakendusaktid, et esitada rahvusvahelisele 
büroole liidu õigusaktide kohaselt kaitstud 
ja registreeritud ning liidust pärit 
geograafiliste tähiste rahvusvahelise 
registreeringu taotlused.
Selleks loob komisjon mehhanismi, mis 
võimaldab tal korrapäraselt konsulteerida 
liikmesriikide, kutseorganisatsioonide ja 
Euroopa tootjatega.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et hinnata, kas esitada 
rahvusvahelise registreeringu taotlus või 
mitte, võtab komisjon arvesse artikli 2 
kolmandas lõigus sätestatud kriteeriume.
Need rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Vastavalt käesoleva artikli esimeses lõigus 
sätestatule võetakse need rakendusaktid 
vastu kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon hindab Genfi 
redaktsiooni artikli 6 lõike 4 kohaselt 
rahvusvahelise büroo poolt rahvusvahelises 
registris registreeritud geograafilise tähise 
kohta tehtud avaldust, mille puhul 
päritoluriigiks olev osalisriik, nagu on 
määratletud Genfi redaktsiooni artikli 1 
punktis xv, ei ole liikmesriik, et teha 
kindlaks, kas see sisaldab Lissaboni 
kokkuleppe ja Genfi redaktsiooni kohaste 
ühiseeskirjade (edaspidi „ühiseeskirjad“)8

eeskirja 5 lõikes 2 sätestatud kohustuslikke 
elemente ning andmeid kõnealuste 
ühiseeskirjade eeskirja 5 lõikes 3 sätestatud 
omaduse, maine või tunnusjoonte kohta, 
samuti hindab komisjon, kas avaldatud 
teade on seotud tootega, millel on praegu 
liidu geograafiliste tähiste kohane kaitse. 
Selline hindamine tuleb teha nelja kuu 
jooksul ning see ei hõlma muude selliste 
liidu erisätete hindamist, mis on seotud 
toote turuleviimisega, eelkõige sanitaar- ja 
fütosanitaarnõuete, turustamisstandard ja 
toidu märgistamisega.

(1) Komisjon hindab Genfi 
redaktsiooni artikli 6 lõike 4 kohaselt 
rahvusvahelise büroo poolt rahvusvahelises 
registris registreeritud geograafilise tähise 
kohta tehtud avaldust, mille puhul 
päritoluriigiks olev osalisriik, nagu on 
määratletud Genfi redaktsiooni artikli 1 
punktis xv, ei ole liikmesriik, et teha 
kindlaks, kas see sisaldab Lissaboni 
kokkuleppe ja Genfi redaktsiooni kohaste 
ühiseeskirjade (edaspidi „ühiseeskirjad“)8

eeskirja 5 lõikes 2 sätestatud kohustuslikke 
elemente ning andmeid kõnealuste 
ühiseeskirjade eeskirja 5 lõikes 3 sätestatud 
omaduse, maine või tunnusjoonte kohta, 
samuti hindab komisjon, kas avaldatud 
teade on seotud tootega, millel on liidu 
geograafiliste tähiste kohane kaitse. Selline 
hindamine tuleb teha nelja kuu jooksul 
ning see ei hõlma muude selliste liidu 
erisätete hindamist, mis on seotud toote 
turuleviimisega, eelkõige sanitaar- ja 
fütosanitaarnõuete, turustamisstandard ja 
toidu märgistamisega.

_________________ _________________

8 Lissaboni kokkuleppe ja selle Genfi 
redaktsiooni ühiseeskirjad, nagu on vastu 
võtnud Lissaboni Liidu assamblee 11. 
oktoobril 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, Dokument WIPO 
A/57/11, 11. oktoober 2017

8 Lissaboni kokkuleppe ja selle Genfi 
redaktsiooni ühiseeskirjad, nagu on vastu 
võtnud Lissaboni Liidu assamblee 11. 
oktoobril 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, Dokument WIPO 
A/57/11, 11. oktoober 2017

Selgitus

Määruses tuleks võtta arvesse ELi õigusloome edasist arengut, nt ka muude kui 
põllumajanduslike toodete geograafiliste tähiste kaitset.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(e) rahvusvahelises registris 
registreeritud geograafiline tähis on seotud 
tootega, mida praegu ELis geograafilise 
tähisena ei kaitsta;

(e) rahvusvahelises registris 
registreeritud geograafiline tähis on seotud 
tootega, mida ELis geograafilise tähisena
vastuväite esitamise hetkel ei kaitsta;

Selgitus

Määruses tuleks võtta arvesse ELi õigusloome edasist arengut, nt ka muude kui 
põllumajanduslike toodete geograafiliste tähiste kaitset.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See ei piira liikmesriigi mis tahes otsust 
taotleda esimeses lõigus osutatud 
summade hüvitamist tootjarühmalt või 
üksiktootjalt, kes kasutab geograafilist 
tähist, mille jaoks on rahvusvahelist 
registreeringut taotletud.

välja jäetud
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