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RÉASÚNÚ GEARR

Is éard is aidhm don togra seo an creat dlíthiúil a áirithiú faoinar féidir leis an Aontas Eorpach 
páirt a ghlacadh ar dhóigh éifeachtach in Aontas Liospóin-EDMI (Eagraíocht Dhomhanda um 
Maoin Intleachtúil) ach an tAontas a bheith ina pháirtí conarthach le hAcht na Ginéive. Is díol 
sásaimh don Rapóirtéir an togra reatha arna dhéanamh le linn comhthéacs dúshlánach 
geopholaitiúil ina bhfuil laghdú á dhéanamh, de bharr bacainní ag na fóraim iltaobhacha, ar an 
dóchúlacht go ndéanfaí dul chun cinn fónta maidir le Tásca Geografacha a chosaint. Dírítear 
leis an togra ar roinnt gnéithe agus, inter alia, cuirtear béim ar na saincheisteanna seo a leanas:

1. Beidh buntáistí suntasacha ag gabháil le ballraíocht AE in Acht na Ginéive. Is díol 
sásaimh don Rapóirtéir an raon leathnaithe féideartha maidir le cosaint a thairgfí le 
hAcht na Ginéive i gcás Tásca Geografacha Eorpacha; ina theannta sin, tar éis a 
aontachais le hAcht na Ginéive, is féidir leis an Aontas leanúint de chosaint a lorg le 
haghaidh Tásca Geografacha trí chomhaontuithe déthaobhacha le comhpháirtithe 
trádála nach bhfuil ina bpáirtithe (fós) in Acht na Ginéive.

2. Is mian leis an Rapóirtéir freisin a éileamh go bhfuil an togra reatha ag teacht le 
comhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) maidir le Gnéithe de Chearta 
Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPS) i bhfianaise comhaontaithe a 
d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo.

3. Ba cheart go gcuirfeadh an tAontas Eorpach isteach liosta de na TGanna a bhí ar liosta 
AE na dTásc Geografach bunaithe. Ba cheart an liosta sin a bhunú i ndlúthchomhairle 
leis na Ballstáit agus leis na geallsealbhóirí ábhartha, agus ba cheart é a chur in oiriúint 
tráth níos déanaí chun riachtanais nua sa mhargadh a léiriú.

4. Faoi TGanna AE, i bprionsabal, tabharfar cosaint ghasta, ardleibhéil agus 
chríochnaitheach do na páirtithe uile atá ina bpáirtí le hAcht na Ginéive agus do na 
páirtithe uile a bheidh ina bpáirtí le hAcht na Ginéive, agus san am céanna beidh cáil 
mhéadaithe ar TGanna AE tríd an gclár iltaobhach agus mar gheall ar mhéid 
geografach leathan na cosanta a thugtar faoi Acht na Ginéive.

5. Is baill d’Aontas Liospóin seacht mBallstát den Aontas Eorpach agus amhlaidh sin tá 
glactha acu le tásca geografacha tríú tíortha. Tá gá le hidirthréimhse chun go 
gcomhlíonfaí oibleagáidí idirnáisiúnta a glacadh roimh aontachas an Aontais le hAcht 
na Ginéive.

Go ginearálta, aontaíonn an Rapóirtéir leis na coigeartuithe sin cé is moite de na leasuithe seo 
a leanas.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, mar an 
coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:
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Leasú 1
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Chun gur féidir leis an Aontas a 
inniúlacht eisiach a fheidhmiú go hiomlán i 
ndáil lena chomhbheartas tráchtála, déanfar 
páirtí conarthach de in Acht na Ginéive de 
Chomhaontú Liospóin i dtaca le 
Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca 
Geografacha ('Acht na Ginéive')2 de bhun 
Chinneadh (AE) …/… ón gComhairle3. I 
dtaca leis na páirtithe conarthacha in Acht 
na Ginéive, is baill iad d’Aontas Speisialta 
a cuireadh ar bun le Comhaontú Liospóin 
maidir le Sonrúcháin Tionscnaimh a 
Chosaint agus a Chlárú go hIdirnáisiúnta4

('Aontas Speisialta'). I gcomhréir le 
hAirteagal 3 de Chinneadh (AE).../..., 
déanfaidh an Coimisiún ionadaíocht thar 
ceann an Aontais san Aontas Speisialta.

(1) Chun gur féidir leis an Aontas a 
inniúlacht eisiach a fheidhmiú go hiomlán i 
ndáil lena chomhbheartas tráchtála, agus é 
go hiomlán comhoiriúnach lena 
ghealltanais faoin gComhaontú maidir le 
Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla 
a bhaineann le Trádáil (TRIPS) de chuid 
na hEagraíochta Domhanda Trádála,
déanfar páirtí conarthach de in Acht na 
Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le 
Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca 
Geografacha (‘Acht na Ginéive’)2 de bhun 
Chinneadh (AE) …/… ón gComhairle3. I 
dtaca leis na páirtithe conarthacha in Acht 
na Ginéive, is baill iad d’Aontas Speisialta 
a cuireadh ar bun le Comhaontú Liospóin 
maidir le Sonrúcháin Tionscnaimh a 
Chosaint agus a Chlárú go hIdirnáisiúnta4

(‘Aontas Speisialta’). I gcomhréir le 
hAirteagal 3 de Chinneadh (AE).../..., 
déanfaidh an Coimisiún ionadaíocht thar 
ceann an Aontais san Aontas Speisialta.

__________________ __________________

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 IO L […], […], lch. […]. 3 IO L […], […], lch. […].

4http://www.wipo.int/export/sites/www/lis
bon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

4http://www.wipo.int/export/sites/www/lis
bon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Tar éis aontachas an Aontais le 
hAcht na Ginéive, ba cheart don 
Choimisiún, mar chéad chéim, iarratas a 

(4) Tar éis aontachas an Aontais le 
hAcht na Ginéive, ba cheart don 
Choimisiún, mar chéad chéim, iarratas a 



AD\1170995GA.docx 5/13 PE629.613v02-00

GA

dhéanamh chuig Biúró Idirnáisiúnta na 
hEagraíochta Domhanda um Maoin 
Intleachtúil ('an Biúró Idirnáisiúnta') maidir 
le liosta de thásca geografacha, ar de 
thionscnamh chríoch an Aontais iad agus 
atá faoi chosaint sa chríoch sin, a chlárú ina 
gclár (‘an Clár Idirnáisiúnta’). I dtaca leis 
na critéir chun liosta den sórt sin a bhunú, 
ba cheart a chur san áireamh go háirithe, 
faoi mar a dhéantar i gcás cuid de 
chomhaontuithe déthaobhacha agus 
réigiúnacha an Aontais maidir le cosaint 
tásc geografach, an luach táirgeachta agus 
an luach onnmhairiúcháin, cosaint faoi 
chomhaontuithe eile chomh maith le mí-
úsáid reatha nó fhéideartha sna tríú tíortha 
lena mbaineann.

dhéanamh chuig Biúró Idirnáisiúnta na 
hEagraíochta Domhanda um Maoin 
Intleachtúil (‘an Biúró Idirnáisiúnta’) 
maidir le liosta de thásca geografacha, ar 
de thionscnamh chríoch an Aontais iad 
agus atá faoi chosaint sa chríoch sin, a 
chlárú ina gclár (‘an Clár Idirnáisiúnta’), i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit, le 
comhlachais trádála agus táirgeoirí lena 
mbaineann. I dtaca leis an liosta sin, ba 
cheart a áireamh a mhéid is féidir, tásca 
geografacha atá cláraithe cheana ag na 
Ballstáit ar pháirtithe conarthacha iad 
san Aontas Speisialta roimh aontachas an 
Aontais Eorpaigh le hAcht na Ginéive.
Thairis sin, i dtaca leis na critéir chun 
liosta den sórt sin a bhunú, ba cheart a chur 
san áireamh go háirithe, faoi mar a 
dhéantar i gcás cuid de chomhaontuithe 
déthaobhacha agus réigiúnacha an Aontais 
maidir le cosaint tásc geografach, an luach 
táirgeachta agus an luach onnmhairiúcháin, 
cosaint faoi chomhaontuithe eile chomh 
maith le mí-úsáid reatha nó fhéideartha sna 
tríú tíortha lena mbaineann.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Chun a áirithiú go mbeidh tásca 
breise geografacha atá faoi chosaint agus 
cláraithe san Aontas cláraithe sa Chlár 
Idirnáisiúnta, is iomchuí an Coimisiún a 
údarú tamall ina dhiaidh sin, chun iarratais 
a dhéanamh maidir leis na tásca breise 
geografacha sin a chlárú go hidirnáisiúnta, 
bíodh sin ar a thionscnamh féin nó arna 
iarraidh sin do Bhallstát nó do ghrúpa 
leasmhar táirgeoirí, nó, i gcásanna 
eisceachtúla, arna iarraidh sin do tháirgeoir 
aonair.

(5) Chun a áirithiú go mbeidh tásca 
breise geografacha atá ann faoi láthair nó a 
bheidh ann amach anseo, atá faoi chosaint 
agus cláraithe san Aontas cláraithe sa Chlár 
Idirnáisiúnta, lena n-áirítear an chosaint 
do thásca geografacha a d’fhéadfaí a 
leathnú le haghaidh táirgí 
neamhthalmhaíochta, is iomchuí an 
Coimisiún a údarú tamall ina dhiaidh sin, 
chun iarratais a dhéanamh maidir leis na 
tásca breise geografacha sin a chlárú go 
hidirnáisiúnta, bíodh sin ar a thionscnamh 
féin nó, i gcás tásca geografacha 
neamhthalmhaíochta, arna iarraidh sin ag 
Ballstát nó ag grúpa leasmhar táirgeoirí, 
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nó, i gcásanna eisceachtúla, arna iarraidh 
sin do tháirgeoir aonair. Le haontachas an 
Aontais le hAcht na Ginéive, ní dhéantar 
dochar do chosaint na dtáscairí 
geografacha atá ann faoi láthair agus a 
bheidh ann amach anseo i 
gcomhaontuithe déthaobhacha 
saorthrádála. Ba cheart don Choimisiún 
sásra rialta a úsáid chun dul i gcomhairle 
leis na Ballstáit, le comhlachais trádála 
agus le táirgeoirí an Aontais chun 
idirphlé leanúnach a bhunú leis na 
geallsealbhóirí ábhartha.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Is den chothroime, is cosúil, gur ar 
an mBallstát, ar dá thionscnamh an tásc 
geografach, a thitfeadh na táillí a bheidh le 
híoc faoi Acht na Ginéive agus na 
Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin 
agus faoi Acht na Ginéive chun iarratas a 
dhéanamh chuig an mBiúró Idirnáisiúnta 
maidir le tásc geografach a chlárú go 
hidirnáisiúnta maille leis na táillí a bheidh 
le híoc i ndáil le hiontrálacha eile sa Chlár 
Idirnáisiúnta agus le soláthar sleachta, 
fianuithe agus faisnéise eile a bhaineann le 
hábhar an chlárúcháin idirnáisiúnta sin. Ba 
cheart go mbeadh sin gan dochar d’aon 
chinneadh arna dhéanamh ag an 
mBallstát aisíocaíocht ar na táillí sin a 
lorg ón ngrúpa táirgeoirí nó ón táirgeoir 
aonair atá ag baint úsáid as an tásc 
geografach ar lena aghaidh atá clárú 
idirnáisiúnta á lorg.

(9) Is den chothroime, is cosúil, gur ar 
an mBallstát, ar dá thionscnamh an tásc 
geografach, a thitfeadh na táillí a bheidh le 
híoc faoi Acht na Ginéive agus na 
Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin 
agus faoi Acht na Ginéive chun iarratas a 
dhéanamh chuig an mBiúró Idirnáisiúnta 
maidir le tásc geografach a chlárú go 
hidirnáisiúnta maille leis na táillí a bheidh 
le híoc i ndáil le hiontrálacha eile sa Chlár 
Idirnáisiúnta agus le soláthar sleachta, 
fianuithe agus faisnéise eile a bhaineann le 
hábhar an chlárúcháin idirnáisiúnta sin.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun críche an Rialacháin seo, tagraítear 
anseo feasta do shonrúcháin tionscnaimh, 
lena n-áirítear “ainmniúcháin tionscnaimh” 
mar a shainmhínítear iad i Rialachán (AE) 
Uimh. 1151/2012 agus Rialachán (AE) 
Uimh. 1308/2013, agus do thásca 
geografacha araon mar 'thásca 
geografacha'.

Chun críche an Rialacháin seo, tagraítear 
anseo feasta do shonrúcháin tionscnaimh, 
lena n-áirítear “ainmniúcháin tionscnaimh” 
mar a shainmhínítear iad i Rialachán (AE) 
Uimh. 1151/2012 agus Rialachán (AE) 
Uimh. 1308/2013, agus do thásca 
geografacha araon mar 'thásca geografacha, 
tásca geografacha talmhaíochta agus 
neamhthalmhaíochta’.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tar éis aontachas an Aontais le hAcht na 
Ginéive, déanfaidh an Coimisiún iarratais 
chuig Biúró Idirnáisiúnta na hEagraíochta 
Domhanda um Maoin Intleachtúil ('an 
Biúró Idirnáisiúnta') maidir le tásca 
geografacha, atá faoi chosaint ag dlí an 
Aontais, agus cláraithe faoin dlí sin, agus a 
bhaineann le táirgí ar de thionscnamh an 
Aontais iad de bhun Airteagal 5(1) agus (2) 
d’Acht na Ginéive, maidir leis na tásca sin 
a chlárú go hidirnáisiúnta.

Tar éis aontachas an Aontais le hAcht na 
Ginéive, déanfaidh an Coimisiún iarratais 
chuig Biúró Idirnáisiúnta na hEagraíochta 
Domhanda um Maoin Intleachtúil ('an 
Biúró Idirnáisiúnta') maidir le tásca 
geografacha, atá faoi chosaint ag dlí an 
Aontais, agus cláraithe faoin dlí sin, agus a 
bhaineann le táirgí ar de thionscnamh an 
Aontais iad, nó arna iarraidh sin ag 
Ballstát nó ag grúpa leasmhar táirgeoirí, i 
gcás tásca geografacha 
neamhthalmhaíochta de bhun 
Airteagal 5(1) agus (2) d’Acht na Ginéive, 
maidir leis na tásca sin a chlárú go 
hidirnáisiúnta.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun 
feidhme lena mbunaítear liosta de na tásca 
geografacha dá dtagraítear sa chéad mhír, i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in 

Glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun 
feidhme lena mbunaítear liosta de na tásca 
geografacha dá dtagraítear sa chéad mhír, i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in 
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Airteagal 13(2). Airteagal 13(2). I dtaca leis an liosta sin, 
ba cheart a áireamh a mhéid is féidir, 
tásca geografacha atá cláraithe cheana sa 
Chlár Idirnáisiúnta  ag na Ballstáit ar 
pháirtithe conarthacha iad san Aontas 
Speisialta roimh aontachas an Aontais 
Eorpaigh le hAcht na Ginéive.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun an liosta dá dtagraítear sa dara mír a 
bhunú, cuirfidh an Coimisiún san áireamh 
go háirithe, an méid seo a leanas:

Chun an liosta dá dtagraítear sa dara mír a 
bhunú, cuirfidh an Coimisiún an méid seo 
a leanas, i measc nithe eile, san áireamh:

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tar éis aontachas an Aontais le hAcht na 
Ginéive, féadfaidh an Coimisiún, ar a 
thionscnamh féin nó arna iarraidh sin do 
Bhallstát nó do ghrúpa leasmhar táirgeoirí 
nó don táirgeoir aonair atá ag úsáid tásc 
geografach atá faoi chosaint san Aontas 
agus cláraithe ann, féadfaidh sé 
gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh 
chun iarratas a dhéanamh maidir le tásc 
geografach atá faoi chosaint ag dlí an 
Aontais agus cláraithe faoin dlí sin, agus a 
bhaineann le táirge ar de thionscnamh an 
Aontais é, a chlárú go hidirnáisiúnta.

Tar éis aontachas an Aontais le hAcht na 
Ginéive, féadfaidh an Coimisiún, ar a 
thionscnamh féin nó arna iarraidh sin do 
Bhallstát nó do ghrúpa leasmhar táirgeoirí 
nó don táirgeoir aonair atá ag úsáid tásc 
geografach, tásca geografacha 
talmhaíochta agus neamhthalmhaíochta,
atá faoi chosaint san Aontas agus cláraithe 
ann, féadfaidh sé gníomhartha cur chun 
feidhme a ghlacadh chun iarratas a 
dhéanamh maidir le tásc geografach atá 
faoi chosaint ag dlí an Aontais agus 
cláraithe faoin dlí sin, agus a bhaineann le 
táirge ar de thionscnamh an Aontais é, a 
chlárú go hidirnáisiúnta.
Chun na críche sin, úsáidfidh an 
Coimisiún sásra rialta chun dul i 
gcomhairle leis na Ballstáit, le 
comhlachais trádála agus le tairgeoirí an 
Aontais.
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Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun measúnú a dhéanamh cibé an ceart 
iarratas ar chlárú idirnáisiúnta a 
dhéanamh nó nár cheart, cuirfidh an 
Coimisiún san áireamh na critéir a 
leagtar amach sa tríú mír d’Airteagal 2.
Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme 
sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós 
imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 13(2).

Mar a leagtar síos sa chéad mhír den 
Airteagal seo, déanfar na gníomhartha cur 
chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir 
leis an nós imeachta scrúdúcháin dá 
dtagraítear in Airteagal 13(2).

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar fhoilsiú na dtásc a mbeidh fógra ina leith 
tugtha ag an mBiúró Idirnáisiúnta de bhun 
Airteagal 6(4) d’Acht na Ginéive maidir 
leis na tásca geografacha atá cláraithe sa 
Chlár Idirnáisiúnta agus nach Ballstát, ina 
leith sin, an Páirtí Conarthach 
Tionscnaimh, mar a shainmhínítear sin faoi 
Airteagal 1(xv) d’Acht na Ginéive, chun a 
chinneadh an bhfuil na gnéithe éigeantacha 
ann a leagtar síos le Riail 5(2) de na 
Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin 
agus Acht na Ginéive (na 
‘Comhrialacháin’)8, agus na mionsonraí a 
bhaineann le cáilíocht, clú nó tréithe mar a 
leagtar síos iad i Riail 5(3) de na 
Rialacháin sin, agus chun a mheas an 
mbaineann an foilsiú le táirge a dtugtar 
cosaint dá thásca geografacha faoi láthair
san Aontas. Ní rachaidh an tréimhse chun 
measúnú den sórt sin a chur i gcrích thar 
ceithre mhí agus, mar chuid de sin, ní 

(1) Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar fhoilsiú na dtásc a mbeidh fógra ina leith 
tugtha ag an mBiúró Idirnáisiúnta de bhun 
Airteagal 6(4) d’Acht na Ginéive maidir 
leis na tásca geografacha atá cláraithe sa 
Chlár Idirnáisiúnta agus nach Ballstát, ina 
leith sin, an Páirtí Conarthach 
Tionscnaimh, mar a shainmhínítear sin faoi 
Airteagal 1(xv) d’Acht na Ginéive, chun a 
chinneadh an bhfuil na gnéithe éigeantacha 
ann a leagtar síos le Riail 5(2) de na 
Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin 
agus Acht na Ginéive (na 
‘Comhrialacháin’)8, agus na mionsonraí a 
bhaineann le cáilíocht, clú nó tréithe mar a 
leagtar síos iad i Riail 5(3) de na 
Rialacháin sin, agus chun a mheas an 
mbaineann an foilsiú le táirge a dtugtar 
cosaint dá thásca geografacha faoi láthair 
san Aontas. Ní rachaidh an tréimhse chun 
measúnú den sórt sin a chur i gcrích thar 
ceithre mhí agus, mar chuid de sin, ní 
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dhéanfar measúnú ar aon fhorálacha 
sonracha eile de chuid an Aontais a 
bhaineann le táirgí a chur ar an margadh 
agus, go háirithe, le caighdeáin sláintíochta 
agus fíteashláintíochta, caighdeáin 
mhargaíochta agus le lipéadú bia.

dhéanfar measúnú ar aon fhorálacha 
sonracha eile de chuid an Aontais a 
bhaineann le táirgí a chur ar an margadh 
agus, go háirithe, le caighdeáin sláintíochta 
agus fíteashláintíochta, caighdeáin 
mhargaíochta agus le lipéadú bia.

_________________ _________________

8 Comhrialacháin faoi Chomhaontú 
Liospóin agus Acht na Ginéive de 
Chomhaontú Liospóin arna nglacadh ag 
Tionól Aontas Liospóin an 11 Deireadh 
Fómhair 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, Doic. ENMI 
A/57/11 an 11 Deireadh Fómhair 2017

8 Comhrialacháin faoi Chomhaontú 
Liospóin agus Acht na Ginéive de 
Chomhaontú Liospóin arna nglacadh ag 
Tionól Aontas Liospóin an 11 Deireadh 
Fómhair 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, Doic. WIPO 
A/57/11 an 11 Deireadh Fómhair 2017

Réasúnú

Ba cheart a chur san áireamh leis an Rialachán seo aon fhorbairt bhreise i reachtaíocht AE, 
ó thaobh tásca geografacha seachas tásca geografacha talmhaiochta a chosaint mar 
shampla.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) go mbaineann an tásc geografach 
atá cláraithe sa Chlár Idirnáisiúnta le táirge 
nach dtugtar cosaint dá thásca geografacha 
san Aontas faoi láthair;

(e) go mbaineann an tásc geografach 
atá cláraithe sa Chlár Idirnáisiúnta le táirge 
nach dtugtar cosaint dá thásca geografacha 
san Aontas ag tráth na hagóide;

Réasúnú

Ba cheart a chur san áireamh leis an Rialachán seo aon fhorbairt bhreise i reachtaíocht AE, 
ó thaobh tásca geografacha seachas tásca geografacha talmhaiochta a chosaint mar 
shampla.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh sin gan dochar d’aon chinneadh 
arna dhéanamh ag Ballstát aisíocaíocht 
ar na méideanna dá dtagraítear sa chéad 
mhír a lorg ón ngrúpa táirgeoirí nó ón 
táirgeoir aonair atá ag baint úsáid as an 
tásc geografach ar lena aghaidh atá clárú 
idirnáisiúnta á lorg.

scriosta
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