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RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat célja egy olyan jogi keret biztosítása, amelynek révén az EU – amint a genfi szöveg 
szerződő felévé válik – ténylegesen is részt vehet a WIPO Lisszaboni Uniójában. Az előadó 
üdvözli a jelenlegi javaslatot, amely egy olyan, kihívásokkal teli geopolitikai környezetben
jön létre, amelyben a többoldalú fórumokon tapasztalható patthelyzetek sajnálatos módon 
csökkentik a földrajzi jelzések oltalma terén elért érdemi előrelépések lehetőségét. A javaslat 
több szempontra összpontosít, és többek között a következő kérdésekre helyezi a hangsúlyt:

1. Az EU genfi szöveghez való csatlakozása jelentős előnyökkel jár. Az előadó üdvözli, 
hogy a genfi szövegnek köszönhetően az európai földrajzi jelzések bővített körű 
oltalomban részesülhetnek; ezenfelül a genfi szöveghez történő csatlakozását követően 
az Unió továbbra is törekedhet a földrajzi jelzések oltalmára olyan kétoldalú 
kereskedelmi megállapodások révén, amelyeket a genfi szövegnek (még) nem részes 
feleivel köt.

2. Egy jövőbeli esetleges összekapcsolásra tekintettel az előadó kiemeli továbbá, hogy a 
jelenlegi javaslat összhangban áll a WTO TRIPS-megállapodásával.

3. Az EU-nak be kell nyújtania a földrajzi jelzések uniós nyilvántartásaiból összeállított, 
a földrajzi jelzéseket tartalmazó listát. Ezt a listát a tagállamokkal és az érintett 
érdekelt felekkel folytatott szoros konzultáció keretében kell összeállítani, és később 
hozzá lehet igazítani az új piaci követelményekhez.

4. Az uniós földrajzi jelzések elvben gyors, magas szintű, határozott időre szóló 
oltalomban részesülhetnek a genfi szöveg valamennyi jelenlegi és jövőbeli részes 
államában, miközben a genfi szöveg szerinti oltalom tágabb földrajzi kiterjedésének 
köszönhetően növekedne az európai földrajzi jelzések ismertsége.

5. Hét uniós tagállam tagja a Lisszaboni Uniónak, és így elfogadta a harmadik 
országokból származó földrajzi jelzések oltalmát. Az Uniónak a genfi szöveghez való 
csatlakozása előtt vállalt nemzetközi kötelezettségeinek teljesítéséhez átmeneti 
időszakra van szüksége.

A vélemény előadója általánosságban véve egyetért ezekkel a kiigazításokkal, a következő 
módosítások kivételével:

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) ahhoz, hogy az Unió a közös (1) ahhoz, hogy az Unió a közös 
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kereskedelempolitikájával kapcsolatos 
kizárólagos hatáskörét teljes körűen 
gyakorolni tudja, az (EU) …/… tanácsi 
határozat3 értelmében az 
eredetmegjelölésekről és a földrajzi 
jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás 
genfi szövegének („a genfi szöveg”)2

szerződő felévé válik. A genfi szöveg 
szerződő felei az eredetmegjelölések 
oltalmára és nemzetközi lajstromozására 
vonatkozó Lisszaboni Megállapodás által 
létrehozott Különleges Unió4 („Különleges 
Unió”) tagjai. Az (EU)…/… határozat 
3. cikkével összhangban az Uniót a 
Különleges Unióban a Bizottság képviseli.

kereskedelempolitikájával kapcsolatos 
kizárólagos hatáskörét teljes körűen, 
valamint a szellemi tulajdonjogok 
kereskedelmi vonatkozásairól szóló WTO-
megállapodás (TRIPS) szerinti 
kötelezettségeivel teljes összhangban
gyakorolni tudja, az (EU) …/… tanácsi 
határozat3 értelmében az 
eredetmegjelölésekről és a földrajzi 
jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás 
genfi szövegének („a genfi szöveg”)2

szerződő felévé válik. A genfi szöveg 
szerződő felei az eredetmegjelölések 
oltalmára és nemzetközi lajstromozására 
vonatkozó Lisszaboni Megállapodás által 
létrehozott Különleges Unió4 („Különleges 
Unió”) tagjai. Az (EU)…/… határozat 
3. cikkével összhangban az Uniót a 
Különleges Unióban a Bizottság képviseli.

__________________ __________________

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 HL L […], […], […] o. 3 HL L […], […], […] o.

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.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Uniónak a genfi szöveghez való 
csatlakozását követően a Bizottságnak első 
lépésként kérelmet kell benyújtania a 
Szellemi Tulajdon Világszervezetének 
Nemzetközi Irodájához („Nemzetközi 
Iroda”), hogy az Unió területéről származó 
és ott oltalmat élvező földrajzi árujelzők 
jegyzékét vegye fel a saját lajstromába 
(„nemzetközi lajstrom”). Egy ilyen jegyzék 
összeállításánál a kritériumoknak – amint 
az Uniónak a földrajzi árujelzők oltalmával 

(4) Az Uniónak a genfi szöveghez való 
csatlakozását követően a Bizottságnak –
szoros együttműködésben a 
tagállamokkal, a szakmai szervezetekkel 
és az érdekelt termelőkkel – első lépésként
kérelmet kell benyújtania a Szellemi 
Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi 
Irodájához („Nemzetközi Iroda”), hogy az 
Unió területéről származó és ott oltalmat 
élvező földrajzi árujelzők jegyzékét vegye 
fel a saját lajstromába („nemzetközi 
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kapcsolatos egyes kétoldalú és regionális 
megállapodásai esetében is megfigyelhető 
– különösen a termelési és kiviteli értéket, 
az egyéb megállapodások szerinti oltalmat, 
valamint az érintett harmadik országokban 
tapasztalható aktuális vagy lehetséges 
visszaéléseket kell figyelembe vennie.

lajstrom”). Ennek a jegyzéknek a lehető 
legnagyobb mértékben magában kell 
foglalnia az azon uniós tagállamok által 
már lajstromba vett földrajzi árujelzőket, 
amelyek az Uniónak a genfi szöveghez 
való csatlakozása előtt a Különleges Unió 
szerződő felei voltak. Továbbá, egy ilyen 
jegyzék összeállításánál a kritériumoknak –
amint az Uniónak a földrajzi árujelzők 
oltalmával kapcsolatos egyes kétoldalú és 
regionális megállapodásai esetében is 
megfigyelhető – különösen a termelési és 
kiviteli értéket, az egyéb megállapodások 
szerinti oltalmat, valamint az érintett 
harmadik országokban tapasztalható 
aktuális vagy lehetséges visszaéléseket kell 
figyelembe vennie.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az Unióban oltalmat élvező és lajstromba 
vett további földrajzi árujelzőt a 
nemzetközi lajstromba is felvegyenek, 
érdemes egy későbbi időpontban 
felhatalmazni a Bizottságot arra, hogy saját 
kezdeményezésére vagy valamely 
tagállam, illetve termelői érdekcsoport 
kérésére vagy kivételes esetekben egyetlen 
termelő kérésére kezdeményezze e további 
földrajzi árujelzők nemzetközi lajstromba 
vételét.

(5) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az Unióban oltalmat élvező és lajstromba 
vett további és jövőbeli földrajzi árujelzőt a 
nemzetközi lajstromba is felvegyenek, 
ideértve a földrajzi árujelzők oltalmának 
nem mezőgazdasági termékekre történő 
lehetséges kiterjesztését is, érdemes egy 
későbbi időpontban felhatalmazni a 
Bizottságot arra, hogy saját 
kezdeményezésére vagy nem 
mezőgazdasági földrajzi árujelzők 
esetében valamely tagállam, illetve 
termelői érdekcsoport kérésére vagy 
kivételes esetekben egyetlen termelő
kérésére kezdeményezze e további 
földrajzi árujelzők nemzetközi lajstromba 
vételét. Az Uniónak a genfi szöveghez való 
csatlakozása nem sérti a földrajzi jelzések 
kétoldalú szabadkereskedelmi 
megállapodások révén történő jelenlegi és 
jövőbeli oltalmát. Ennek érdekében a 
Bizottságnak a tagállamokkal, a szakmai 
szervezetekkel és az európai termelőkkel 
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folytatott rendszeres konzultációs 
mechanizmust kell igénybe vennie az 
érdekelt felekkel való gördülékeny 
párbeszéd kialakítása érdekében.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Méltányosnak tűnik, hogy a genfi 
szöveg, valamint a Lisszaboni 
Megállapodás és a genfi szöveg szerinti 
Közös Végrehajtási Szabályzat értelmében 
a földrajzi árujelző nemzetközi lajstromba 
vételére vonatkozó bejelentés Nemzetközi 
Irodához történő benyújtásáért fizetendő 
díjat, továbbá a nemzetközi lajstromba 
történő egyéb bejegyzések tekintetében, 
valamint a kivonatok, igazolások vagy a 
nemzetközi lajstrom tartalmával 
kapcsolatos információk kiadásáért 
fizetendő díjakat az a tagállam viselje, 
amelyből a földrajzi árujelző származik. Ez 
nem akadályozza a tagállam azon 
döntését, hogy e díjakat behajtsa azon 
földrajzi árujelzőt használó termelői 
csoportoktól vagy termelőtől, amelynek 
nemzetközi lajstromozásáról szó van.

(9) Méltányosnak tűnik, hogy a genfi 
szöveg, valamint a Lisszaboni 
Megállapodás és a genfi szöveg szerinti 
Közös Végrehajtási Szabályzat értelmében 
a földrajzi árujelző nemzetközi lajstromba 
vételére vonatkozó bejelentés Nemzetközi 
Irodához történő benyújtásáért fizetendő 
díjat, továbbá a nemzetközi lajstromba 
történő egyéb bejegyzések tekintetében, 
valamint a kivonatok, igazolások vagy a 
nemzetközi lajstrom tartalmával 
kapcsolatos információk kiadásáért 
fizetendő díjakat az a tagállam viselje, 
amelyből a földrajzi árujelző származik.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában az 
eredetmegjelölések – beleértve az 
1151/2012/EU rendelet és az 
1308/2013/EU rendelet 
fogalommeghatározása szerinti 
„eredetmegjelöléseket” – és a földrajzi 
jelzések a továbbiakban együttesen 
földrajzi árujelzőként szerepelnek.

E rendelet alkalmazásában az 
eredetmegjelölések – beleértve az 
1151/2012/EU rendelet és az 
1308/2013/EU rendelet 
fogalommeghatározása szerinti 
„eredetmegjelöléseket” – és a földrajzi 
jelzések a továbbiakban együttesen 
mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 
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földrajzi árujelzőként szerepelnek.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Uniónak a genfi szöveghez való 
csatlakozását követően a genfi szöveg 
5. cikkének (1) és (2) bekezdése 
értelmében a Bizottságnak az uniós jog 
szerint oltalom alatt álló és lajstromba vett, 
az Unió területéről származó földrajzi 
árujelzők lajstromozása céljából kérelmet 
kell benyújtania a Szellemi Tulajdon 
Világszervezetének Nemzetközi Irodájához 
(„Nemzetközi Iroda”).

Az Uniónak a genfi szöveghez való 
csatlakozását követően a genfi szöveg 5.
cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a 
Bizottságnak az uniós jog szerint oltalom 
alatt álló és lajstromba vett, az Unió 
területéről származó földrajzi árujelzők 
lajstromozása céljából, illetve 
mezőgazdasági és nem mezőgazdasági 
földrajzi árujelzők esetében valamely 
tagállam vagy termelői érdekcsoport 
kérésére kérelmet kell benyújtania a 
Szellemi Tulajdon Világszervezetének 
Nemzetközi Irodájához („Nemzetközi 
Iroda”).

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 13. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében a 
Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, 
amelyben összeállítja a földrajzi árujelzők 
első bekezdésben említett jegyzékét.

A 13. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében a 
Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, 
amelyben összeállítja a földrajzi árujelzők 
első bekezdésben említett jegyzékét. A 
jegyzék a lehető legnagyobb mértékben 
magában foglalja az azon uniós 
tagállamok által a nemzetközi lajstromba 
már felvett európai földrajzi árujelzőket, 
amelyek az Uniónak a genfi szöveghez 
való csatlakozása előtt a Különleges Unió 
szerződő felei voltak.

Módosítás 8
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második bekezdésben említett jegyzék 
összeállításához a Bizottság különösen a 
következőket veszi figyelembe:

A második bekezdésben említett jegyzék 
összeállításához a Bizottság többek között 
a következőket veszi figyelembe:

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió a genfi szöveghez történő 
csatlakozását követően a Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy valamely 
tagállam, illetve termelői érdekcsoport 
kérésére vagy az Unióban oltalom alatt álló 
és lajstromba vett földrajzi árujelzőt 
használó egyetlen termelő kérésére 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el annak 
érdekében, hogy valamely, az uniós jog 
szerint oltalom alatt álló és lajstromba vett, 
az Unió területéről származó földrajzi 
árujelző nemzetközi lajstromozására 
irányuló kérelmet nyújtson be a 
Nemzetközi Irodához.

Az Unió a genfi szöveghez történő 
csatlakozását követően a Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy valamely 
tagállam, illetve termelői érdekcsoport 
kérésére vagy az Unióban oltalom alatt álló 
és lajstromba vett mezőgazdasági és nem 
mezőgazdasági földrajzi árujelzőt használó 
egyetlen termelő kérésére végrehajtási jogi 
aktusokat fogad el annak érdekében, hogy 
valamely, az uniós jog szerint oltalom alatt 
álló és lajstromba vett, az Unió területéről 
származó földrajzi árujelző nemzetközi 
lajstromozására irányuló kérelmet nyújtson 
be a Nemzetközi Irodához.
Ennek érdekében a Bizottság rendszeres 
mechanizmust vesz igénybe a 
tagállamokkal, a szakmai szervezetekkel 
és az európai termelőkkel folytatott 
konzultáció céljából.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság figyelembe veszi a 2. cikk 
harmadik bekezdésében meghatározott 
kritériumokat annak mérlegeléséhez, 

E cikk (1) bekezdésével összhangban
ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13.
cikk (2) bekezdésében említett 
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hogy nyújtson-e be nemzetközi 
lajstromozásra irányuló kérelmet. Ezeket 
a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság értékeli a genfi szöveg 
6. cikkének (4) bekezdése szerint a 
Nemzetközi Iroda által bejelentett, a 
nemzetközi lajstromba vett földrajzi 
jelzésekkel kapcsolatos közleményt, 
amelyekkel kapcsolatban a genfi szöveg 
1. cikkének xv) pontjában meghatározott, 
származási hely szerinti szerződő fél nem 
tagállam, annak megállapítása érdekében, 
hogy az tartalmazza-e a Lisszaboni 
Megállapodás és a genfi szöveg szerinti 
Közös Végrehajtási Szabályzat („Közös 
Végrehajtási Szabályzat”)8 5. szabályának 
(2) bekezdésében felsorolt kötelező 
elemeket, valamint e Végrehajtási 
Szabályzat 5. szabályának 
(3) bekezdésében felsorolt, minőségre, 
hírnévre vagy jellemzőkre vonatkozó 
adatokat, továbbá annak értékelése 
érdekében, hogy a közlemény olyan 
termékre vonatkozik-e, amellyel 
kapcsolatban jelenleg az Unión belül a 
földrajzi árujelzőkre vonatkozó oltalom 
biztosított. Ezen értékelés elvégzésének 
időtartama nem haladhatja meg a négy 
hónapot, és nem terjedhet ki az Unió 
egyéb, a termékek forgalomba hozatalával, 
és különösen az egészségügyi és növény-
egészségügyi szabványokkal, forgalmazási 
előírásokkal és az élelmiszerek 
címkézésével kapcsolatos rendelkezéseinek 
értékelésére.

(1) A Bizottság értékeli a genfi szöveg 
6. cikkének (4) bekezdése szerint a 
Nemzetközi Iroda által bejelentett, a 
nemzetközi lajstromba vett földrajzi 
jelzésekkel kapcsolatos közleményt, 
amelyekkel kapcsolatban a genfi szöveg 
1. cikkének xv) pontjában meghatározott, 
származási hely szerinti szerződő fél nem 
tagállam, annak megállapítása érdekében, 
hogy az tartalmazza-e a Lisszaboni 
Megállapodás és a genfi szöveg szerinti 
Közös Végrehajtási Szabályzat („Közös 
Végrehajtási Szabályzat”)8 5. szabályának 
(2) bekezdésében felsorolt kötelező 
elemeket, valamint e Végrehajtási 
Szabályzat 5. szabályának 
(3) bekezdésében felsorolt, minőségre, 
hírnévre vagy jellemzőkre vonatkozó 
adatokat, továbbá annak értékelése 
érdekében, hogy a közlemény olyan 
termékre vonatkozik-e, amellyel 
kapcsolatban jelenleg az Unión belül a 
földrajzi árujelzőkre vonatkozó oltalom 
biztosított. Ezen értékelés elvégzésének 
időtartama nem haladhatja meg a négy 
hónapot, és nem terjedhet ki az Unió 
egyéb, a termékek forgalomba hozatalával, 
és különösen az egészségügyi és növény-
egészségügyi szabványokkal, forgalmazási 
előírásokkal és az élelmiszerek 
címkézésével kapcsolatos rendelkezéseinek 
értékelésére.

_________________ _________________
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8A Lisszaboni Megállapodás és a 
Lisszaboni Megállapodás genfi szövege 
szerinti, a Lisszaboni Unió Közgyűlése 
által 2017. október 11-én elfogadott Közös 
Végrehajtási Szabályzat 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, WIPO A/57/11. sz. 
dokumentum, 2017. október 11.

8A Lisszaboni Megállapodás és a 
Lisszaboni Megállapodás genfi szövege 
szerinti, a Lisszaboni Unió Közgyűlése 
által 2017. október 11-én elfogadott Közös 
Végrehajtási Szabályzat 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, WIPO A/57/11. sz. 
dokumentum, 2017. október 11.

Indokolás

A rendeletnek figyelembe kell vennie az európai jogszabályok esetleges jövőbeli alakulását, 
például a nem mezőgazdasági földrajzi árujelzések oltalma tekintetében.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a nemzetközi lajstromba vett 
földrajzi árujelző olyan termékhez fűződik, 
amelynek tekintetében az EU-ban jelenleg
nem biztosított a földrajzi árujelzők 
oltalom alá vonása;

e) a nemzetközi lajstromba vett 
földrajzi árujelző olyan termékhez fűződik, 
amelynek tekintetében az EU-ban a 
felszólalás pillanatában nem biztosított a 
földrajzi árujelzők oltalom alá vonása;

Indokolás

A rendeletnek figyelembe kell vennie az európai jogszabályok esetleges jövőbeli alakulását, 
például a nem mezőgazdasági földrajzi árujelzések oltalma tekintetében.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez nem akadályozza a tagállam azon 
döntését, hogy e az első bekezdésben 
említett összegeket behajtsa azon földrajzi 
árujelzőt használó termelői csoportoktól 
vagy termelőtől, amelynek nemzetközi 
lajstromozásáról szó van.

törölve
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