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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa oikeudellinen kehys, jotta Euroopan unioni voi 
osallistua tehokkaasti WIPOn Lissabonin liittoon sen jälkeen kun unionista on tullut Geneven 
asiakirjan sopimuspuoli. Valmistelija suhtautuu myönteisesti tähän ehdotukseen, joka on 
laadittu vaikeassa geopoliittisessa tilanteessa, jossa monenvälisten foorumien esteet 
valitettavasti vaikeuttavat merkittävän edistyksen saavuttamista maantieteellisten merkintöjen 
suojan takaamisessa. Ehdotuksessa keskitytään useisiin näkökohtiin ja siinä korostetaan muun 
muassa seuraavia seikkoja:

1. Unionin ryhtymiseen Geneven asiakirjan sopimuspuoleksi liittyy merkittäviä etuja. 
Valmistelija suhtautuu myönteisesti Geneven asiakirjan mahdollistamaan aiempaa 
kattavampaan eurooppalaisten maantieteellisten merkintöjen suojaan. Geneven 
asiakirjaan liittymisen jälkeen unioni voi myös jatkaa suojan hakemista 
maantieteellisille merkinnöille kahdenvälisillä sopimuksilla sellaisten 
kauppakumppanien kanssa, jotka eivät ole (vielä) Geneven asiakirjan sopimuspuolia.

2. Lisäksi valmistelija haluaa korostaa nykyisen ehdotuksen ja WTO:n 
TRIPS-sopimuksen yhteensopivuutta näiden mahdollista tulevaa yhdistämistä silmällä 
pitäen.

3. EU:n olisi toimitettava sen todennettujen maantieteellisten merkintöjen luetteloiden 
perusteella laadittu luettelo unionin maantieteellisistä merkinnöistä. Luettelo olisi 
laadittava tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja asianomaisten sidosryhmien kanssa, 
ja sitä voidaan myöhemmin mukauttaa vastaamaan uusia markkinoiden vaatimuksia.

4. EU:n maantieteellisillä merkinnöillä on periaatteessa nopea, korkeatasoinen ja 
lopullinen suoja kaikissa nykyisissä ja tulevissa Geneven asiakirjan sopimuspuolissa. 
Monenvälisen rekisterin ansiosta EU:n maantieteellisten merkintöjen tunnettuus 
kasvaa, koska Geneven asiakirjan nojalla saadun suojan maantieteellinen kattavuus on 
laaja.

5. Unionin jäsenvaltioista seitsemän on Lissabonin liiton jäseniä, ja ne ovat jäseninä 
hyväksyneet kolmansien maiden maantieteellisten merkintöjen suojan. Siirtymäkausi 
on tarpeen, jotta voidaan täyttää kansainväliset velvollisuudet, joihin on sitouduttu 
ennen unionin liittymistä Geneven asiakirjaan.

Valmistelija hyväksyy yleisesti ottaen nämä mukautukset lukuun ottamatta seuraavia 
tarkistuksia.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale



PE629.613v02-00 4/13 AD\1170995FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

(1) Jotta unionin voisi käyttää 
täysimääräisesti yksinomaista 
toimivaltansa yhteisen kauppapolitiikan 
alalla, siitä tulee alkuperänimityksistä ja 
maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn 
Lissabonin sopimuksen Geneven 
asiakirjan, jäljempänä ’Geneven asiakirja’2

, sopimuspuoli neuvoston päätöksen (EU) 
…/…3 nojalla. Geneven asiakirjan 
sopimuspuolet ovat alkuperänimitysten 
suojaamisesta ja niiden kansainvälisestä 
rekisteröinnistä tehdyllä Lissabonin 
sopimuksella luodun erityisliiton, 
jäljempänä ’erityisliitto’4, jäseniä.
Päätöksen (EU)…/… 3 artiklan mukaan 
unionia edustaa erityisliitossa komissio.

(1) Jotta unionin voisi käyttää 
täysimääräisesti yksinomaista 
toimivaltaansa yhteisen kauppapolitiikan 
alalla ja täysin Maailman kauppajärjestön 
teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan 
liittyviä näkökohtia koskevan sopimuksen 
(TRIPS) sitoumusten mukaisesti, siitä 
tulee alkuperänimityksistä ja 
maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn 
Lissabonin sopimuksen Geneven 
asiakirjan, jäljempänä ’Geneven asiakirja’2, 
sopimuspuoli neuvoston päätöksen (EU) 
…/…3 nojalla. Geneven asiakirjan 
sopimuspuolet ovat alkuperänimitysten 
suojaamisesta ja niiden kansainvälisestä 
rekisteröinnistä tehdyllä Lissabonin 
sopimuksella luodun erityisliiton, 
jäljempänä ’erityisliitto’4, jäseniä 
Päätöksen (EU)…/… 3 artiklan mukaan 
unionia edustaa erityisliitossa komissio.

__________________ __________________

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 EUVL L […], […], s. […]. 3 EUVL L […], […], 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.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unionin liityttyä Geneven 
asiakirjaan komission olisi ensimmäisenä 
toimenaan jätettävä Maailman henkisen 
omaisuuden järjestön kansainväliselle 
toimistolle, jäljempänä ’kansainvälinen 
toimisto’, hakemus unionin alueelta 
peräisin olevien ja unionin alueella 

(4) Unionin liityttyä Geneven 
asiakirjaan komission olisi ensimmäisenä 
toimenaan jätettävä Maailman henkisen 
omaisuuden järjestön kansainväliselle 
toimistolle, jäljempänä ’kansainvälinen 
toimisto’, hakemus unionin alueelta 
peräisin olevien ja unionin alueella 
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suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
luettelon rekisteröimiseksi sen rekisteriin, 
jäljempänä ’kansainvälinen rekisteri’. 
Tällaista luetteloa vahvistettaessa olisi 
otettava huomioon, kuten eräissä 
maantieteellisten merkintöjen suojaa 
koskevissa unionin kahdenvälisten ja 
alueellisten sopimusten yhteydessä, 
erityisesti tuotannon ja viennin arvo, 
muihin sopimuksiin perustuva suoja sekä 
nykyinen tai mahdollinen väärinkäyttö 
asianomaisissa kolmansissa maissa.

suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
luettelon rekisteröimiseksi sen rekisteriin, 
jäljempänä ’kansainvälinen rekisteri’, 
tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja 
asianomaisten toimialajärjestöjen ja 
tuottajien kanssa. Tähän luetteloon olisi 
sisällytettävä mahdollisuuksien mukaan 
niiden jäsenvaltioiden, jotka olivat 
erityisunionin sopimuspuolia jo ennen 
kuin Euroopan unioni liittyi Geneven 
asiakirjaan, jo kirjaamat maantieteelliset 
merkinnät. Lisäksi tällaista luetteloa 
vahvistettaessa olisi otettava huomioon, 
kuten eräissä maantieteellisten merkintöjen 
suojaa koskevissa unionin kahdenvälisten 
ja alueellisten sopimusten yhteydessä, 
erityisesti tuotannon ja viennin arvo, 
muihin sopimuksiin perustuva suoja sekä 
nykyinen tai mahdollinen väärinkäyttö 
asianomaisissa kolmansissa maissa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sen varmistamiseksi, että unionissa 
myöhemmin suojattavat ja rekisteröitävät 
maantieteelliset merkinnät kirjataan 
kansainväliseen rekisteriin, on 
asianmukaista valtuuttaa komissio 
jättämään myöhemmässä vaiheessa 
hakemuksia tällaisten maantieteellisten 
merkintöjen kansainväliseksi 
rekisteröimiseksi joko omasta aloitteestaan 
taikka jäsenvaltion, tuottajaryhmän tai 
poikkeustapauksissa yksittäisen tuottajan 
pyynnöstä.

(5) Sen varmistamiseksi, että unionissa 
lisäksi tai myöhemmin suojattavat ja 
rekisteröitävät maantieteelliset merkinnät 
kirjataan kansainväliseen rekisteriin, 
mukaan lukien mahdollinen suojan 
laajentaminen kattamaan muut kuin 
maataloustuotteiden maantieteelliset 
merkinnät, on asianmukaista valtuuttaa 
komissio jättämään myöhemmässä 
vaiheessa hakemuksia tällaisten 
maantieteellisten merkintöjen 
kansainväliseksi rekisteröimiseksi joko 
omasta aloitteestaan, kun kyseessä ovat 
muiden kuin maataloustuotteiden 
maantieteelliset merkinnät, taikka 
jäsenvaltion, tuottajaryhmän tai 
poikkeustapauksissa yksittäisen tuottajan 
pyynnöstä. Unionin liittyminen Geneven 
asiakirjaan ei vaikuta kahdenvälisiin 
vapaakauppasopimuksiin perustuvaan 
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maantieteellisten merkintöjen nykyiseen 
ja tulevaan suojaan. Tätä tarkoitusta 
varten komission olisi kuultava 
säännöllisesti jäsenvaltioita, 
toimialajärjestöjä ja eurooppalaisia 
tuottajia sidosryhmien kanssa käytävän 
sujuvan vuoropuhelun käynnistämiseksi.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) On kohtuullista, että Geneven 
asiakirjan ja Lissabonin sopimusta ja 
Lissabonin sopimusta koskevaa Geneven 
asiakirjaa koskevien yhteisten 
täytäntöönpanomääräysten mukaiset 
maksut, jotka liittyvät maantieteellistä 
merkintää koskevaan hakemukseen, joka 
jätetään kansainväliselle toimistolle 
kansainvälisistä rekisteröintiä varten, sekä 
maksut, jotka on maksettava muista 
kansainväliseen rekisteriin tehtävistä 
merkinnöistä sekä otteiden, todistusten ja 
kansainvälisen rekisteröinnin sisältöön 
liittyvien tietojen toimittamisesta, suorittaa 
jäsenvaltio, josta maantieteellinen merkintä 
on peräisin. Tämä ei saisi rajoittaa 
jäsenvaltion sellaisen päätöksen 
soveltamista, jolla haetaan kyseisten 
maksujen osalta korvausta 
tuottajaryhmältä tai yksittäiseltä 
tuottajalta, joka käyttää maantieteellistä 
merkintää, jolle haetaan kansainvälistä 
rekisteröintiä.

(9) On kohtuullista, että Geneven 
asiakirjan ja Lissabonin sopimusta ja 
Lissabonin sopimusta koskevaa Geneven 
asiakirjaa koskevien yhteisten 
täytäntöönpanomääräysten mukaiset
maksut, jotka liittyvät maantieteellistä 
merkintää koskevaan hakemukseen, joka 
jätetään kansainväliselle toimistolle 
kansainvälisistä rekisteröintiä varten, sekä 
maksut, jotka on maksettava muista 
kansainväliseen rekisteriin tehtävistä 
merkinnöistä sekä otteiden, todistusten ja 
kansainvälisen rekisteröinnin sisältöön 
liittyvien tietojen toimittamisesta, suorittaa 
jäsenvaltio, josta maantieteellinen merkintä 
on peräisin.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamiseksi Tämän asetuksen soveltamiseksi 
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alkuperänimityksiin, asetuksissa (EU) N:o 
1151/2012 ja (EU) N:o 1308/2013 
määritellyt alkuperänimitykset mukaan 
lukien, sekä maantieteellisiin merkintöihin 
viitataan ilmaisulla ’maantieteelliset
merkinnät’.

alkuperänimityksiin, asetuksissa (EU) N:o 
1151/2012 ja (EU) N:o 1308/2013 
määritellyt alkuperänimitykset mukaan 
lukien, sekä maantieteellisiin merkintöihin 
viitataan ilmaisulla ’maataloustuotteiden 
ja muiden kuin maataloustuotteiden 
maantieteelliset merkinnät’.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun unioni liittyy Geneven asiakirjaan, 
komissio jättää Maailman henkisen 
omaisuuden järjestön kansainväliselle 
toimistolle, jäljempänä ’kansainvälinen 
toimisto’, hakemukset, jotka koskevat 
unionin lainsäädännön nojalla suojattujen 
ja rekisteröityjen, unionista peräisin oleviin 
tuotteisiin liittyvien maantieteellisten 
merkintöjen kansainvälistä rekisteröintiä 
Geneven asiakirjan 5 artiklan 1 ja 2 kohdan 
nojalla.

Kun unioni liittyy Geneven asiakirjaan, 
komissio jättää Maailman henkisen 
omaisuuden järjestön kansainväliselle 
toimistolle, jäljempänä ’kansainvälinen 
toimisto’, hakemukset, jotka koskevat 
unionin lainsäädännön nojalla suojattujen 
ja rekisteröityjen, unionista peräisin oleviin 
tuotteisiin liittyvien maantieteellisten 
merkintöjen tai jäsenvaltion tai 
asianomaisen tuottajaryhmän pyynnöstä 
muiden kuin maataloustuotteiden 
maantieteellisten merkintöjen 
kansainvälistä rekisteröintiä Geneven 
asiakirjan 5 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksen, jossa 
vahvistetaan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu maantieteellisten merkintöjen 
luettelo, 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksen, jossa 
vahvistetaan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu maantieteellisten merkintöjen 
luettelo, 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Luettelo 
sisältää mahdollisuuksien mukaan niiden 
jäsenvaltioiden, jotka olivat erityisunionin 
sopimuspuolia jo ennen kuin Euroopan 
unioni liittyi Geneven asiakirjaan, 
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kansainväliseen rekisteriin jo kirjaamat 
maantieteelliset merkinnät.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toisessa alakohdassa tarkoitetun luettelon 
vahvistamiseksi komissio ottaa huomioon 
erityisesti seuraavat seikat:

Toisessa alakohdassa tarkoitetun luettelon 
vahvistamiseksi komissio ottaa huomioon 
muun muassa seuraavat seikat:

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun unioni on liittynyt Geneven 
asiakirjaan, komissio voi omasta 
aloitteestaan taikka jäsenvaltion, 
tuottajaryhmän tai unionissa suojattua ja 
rekisteröityä maantieteellistä merkintää 
käyttävän yksittäisen tuottajan pyynnöstä
hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä 
sellaisen hakemuksen jättämiseksi 
kansainväliselle toimistolle, joka koskee 
unionin lainsäädännön nojalla suojatun ja 
rekisteröidyn, unionista peräisin olevaan 
tuotteeseen liittyvän maantieteellisen 
merkinnän kansainvälistä rekisteröintiä.

Kun unioni on liittynyt Geneven 
asiakirjaan, komissio hyväksyy omasta 
aloitteestaan taikka jäsenvaltion, 
tuottajaryhmän tai unionissa suojattua ja 
rekisteröityä maataloustuotteiden tai 
muiden kuin maataloustuotteiden 
maantieteellistä merkintää käyttävän 
yksittäisen tuottajan pyynnöstä 
täytäntöönpanosäädöksiä sellaisen 
hakemuksen jättämiseksi kansainväliselle 
toimistolle, joka koskee unionin 
lainsäädännön nojalla suojatun ja 
rekisteröidyn, unionista peräisin olevaan 
tuotteeseen liittyvän maantieteellisen 
merkinnän kansainvälistä rekisteröintiä.
Tätä tarkoitusta varten komission olisi 
kuultava säännöllisesti jäsenvaltioita, 
toimialajärjestöjä ja eurooppalaisia 
tuottajia.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan, jätetäänkö kansainvälistä 
rekisteröintiä koskeva hakemus vai ei, 
komissio ottaa huomioon 2 artiklan 
kolmannessa alakohdassa esitetyt 
perusteet. Täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Tämän artiklan 1 kohdassa säädetyllä 
tavalla täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio arvioi kansainvälisen 
toimiston Geneven asiakirjan 6 artiklan 4 
kohdan nojalla tiedoksiantaman julkaisun, 
joka koskee kansainväliseen rekisteriin 
kirjattua maantieteellistä merkintää ja 
jonka osalta Geneven asiakirjan 1 artiklan 
xv alakohdassa määritelty alkuperämaana 
oleva sopimuspuoli ei ole jäsenvaltio, 
määritelläkseen, sisältääkö se Lissabonin 
sopimusta ja Lissabonin sopimusta 
koskevaa Geneven asiakirjaa koskevien 
yhteisten täytäntöönpanomääräysten8, 
jäljempänä ’täytäntöönpanomääräykset’, 
5 säännön 2 kohdassa vahvistetut pakolliset 
osatekijät ja 5 säännön 3 kohdassa 
määrätyt laatua, mainetta tai ominaisuuksia 
koskevat tiedot, sekä arvioidakseen, 
liittyykö julkaiseminen tuotteeseen, jolle 
on jo myönnetty unionissa maantieteellisen 
merkinnän suoja. Tällainen arviointi on 
tehtävä neljän kuukauden kuluessa, ja 
siihen ei sisällytetä unionin muita erityisiä 
säännöksiä, jotka liittyvät tuotteiden 
markkinoille saattamiseen ja erityisesti 
terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin, 
kaupan pitämisen vaatimuksiin ja 
elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin, 
koskevaa arviointia.

(1) Komissio arvioi kansainvälisen 
toimiston Geneven asiakirjan 6 artiklan 4 
kohdan nojalla tiedoksiantaman julkaisun, 
joka koskee kansainväliseen rekisteriin 
kirjattua maantieteellistä merkintää ja 
jonka osalta Geneven asiakirjan 1 artiklan 
xv alakohdassa määritelty alkuperämaana 
oleva sopimuspuoli ei ole jäsenvaltio, 
määritelläkseen, sisältääkö se Lissabonin 
sopimusta ja Lissabonin sopimusta 
koskevaa Geneven asiakirjaa koskevien 
yhteisten täytäntöönpanomääräysten8, 
jäljempänä ’täytäntöönpanomääräykset’, 
5 säännön 2 kohdassa vahvistetut pakolliset 
osatekijät ja 5 säännön 3 kohdassa 
määrätyt laatua, mainetta tai ominaisuuksia 
koskevat tiedot, sekä arvioidakseen, 
liittyykö julkaiseminen tuotteeseen, jolle 
on myönnetty unionissa maantieteellisen 
merkinnän suoja. Tällainen arviointi on 
tehtävä neljän kuukauden kuluessa, ja 
siihen ei sisällytetä unionin muita erityisiä 
säännöksiä, jotka liittyvät tuotteiden 
markkinoille saattamiseen ja erityisesti 
terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin, 
kaupan pitämisen vaatimuksiin ja 
elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin, 
koskevaa arviointia.
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_________________ _________________

8 Lissabonin sopimusta ja Lissabonin 
sopimuksen Geneven asiakirjaa koskevat 
yhteiset täytäntöönpanomääräykset, jotka 
Lissabonin liiton yleiskokous hyväksyi 
11. lokakuuta 2017: 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, asiakirja WIPO 
A/57/11, 11.10.2017.

8 Lissabonin sopimusta ja Lissabonin 
sopimuksen Geneven asiakirjaa koskevat 
yhteiset täytäntöönpanomääräykset, jotka 
Lissabonin liiton yleiskokous hyväksyi 
11. lokakuuta 2017: 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, asiakirja WIPO 
A/57/11, 11.10.2017.

Perustelu

Asetuksessa olisi otettava huomioon EU:n lainsäädännön tuleva kehitys esimerkiksi muiden 
kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojan osalta.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kansainväliseen rekisteriin kirjattu 
maantieteellinen merkintä liittyy 
tuotteeseen, jonka osalta ei EU:ssa ei tällä
hetkellä säädetä maantieteellisten 
merkintöjen suojasta;

(e) kansainväliseen rekisteriin kirjattu 
maantieteellinen merkintä liittyy 
tuotteeseen, jonka osalta EU:ssa ei 
vastaväitteen esittämisen hetkellä säädetä 
maantieteellisten merkintöjen suojasta;

Perustelu

Asetuksessa olisi otettava huomioon EU:n lainsäädännön tuleva kehitys esimerkiksi muiden 
kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojan osalta.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä ei rajoita jäsenvaltion sellaisen 
päätöksen soveltamista, jolla haetaan 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen 
maksujen osalta korvausta 
tuottajaryhmältä tai yksittäiseltä 

Poistetaan.
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tuottajalta, joka käyttää maantieteellistä 
merkintää, jolle haetaan kansainvälistä 
rekisteröintiä.
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