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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šio pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad ES, tapusi Ženevos akto susitariančiąja šalimi, turėtų 
teisinį pagrindą veiksmingai dalyvauti Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos 
(PINO) Lisabonos Sąjungoje. Nuomonės referentas palankiai vertina šį pasiūlymą, kuris 
pateiktas sudėtingomis geopolitinėmis aplinkybėmis, kai dėl blokavimo atvejų daugiašaliuose 
forumuose, deja, mažėja prasmingos pažangos perspektyvos siekiant geografinių nuorodų 
apsaugos. Šiuo pasiūlymu pagrindinis dėmesys skiriamas keliems aspektams ir, be kita ko, 
jame pabrėžiami toliau nurodyti klausimai.

1. Būsimi reikšmingi privalumai, susiję su ES prisijungimu prie Ženevos akto. 
Nuomonės referentas palankiai vertina tai, kad prisijungus prie Ženevos akto Europos 
geografinėms nuorodoms potencialiai būtų užtikrinama platesnio masto apsauga; be 
to, po prisijungimo prie Ženevos akto Sąjunga gali toliau siekti geografinių nuorodų 
apsaugos pagal dvišalius susitarimus su prekybos partneriais, kurie (dar) nėra Ženevos 
akto susitariančiosios šalys.

2. Nuomonės referentas taip pat primygtinai prašo atkreipti dėmesį į šio pasiūlymo 
suderinamumą su PPO TRIPS susitarimu, atsižvelgiant į galimą jų sąveiką ateityje.

3. ES turėtų pateikti sąrašą geografinių nuorodų, įtrauktų į ES nustatytus geografinių 
nuorodų sąrašus. Šis sąrašas turėtų būti sudarytas glaudžiai bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis ir susijusiais suinteresuotaisiais subjektais ir vėliau gali būti 
pritaikytas pagal naujus rinkos poreikius.

4. ES geografinėms nuorodoms iš esmės bus užtikrinta operatyvi, aukšto lygio ir 
įtvirtinta apsauga visose dabartinėse ir būsimose Ženevos akto susitariančiosiose 
šalyse, o dėl Ženevos akto suteikiamos plataus masto apsaugos geografine prasme ir 
daugiašalio registro pagerėtų ES geografinių nuorodų reputacija.

5. Septynios valstybės narės yra Lisabonos sąjungos narės ir pagal šią narystę 
įsipareigojo saugoti trečiųjų šalių geografines nuorodas. Siekiant įvykdyti iki Sąjungos 
prisijungimo prie Ženevos akto prisiimtas tarptautines prievoles, reikalingas 
pereinamasis laikotarpis.

Nuomonės referentas iš esmės pritaria šiam pataisoms, išskyrus toliau išvardytus pakeitimus.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) kad Sąjunga galėtų visapusiškai (1) kad Sąjunga galėtų visapusiškai 
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pasinaudoti bendros prekybos politikos 
srityje jai suteikta išimtine kompetencija, ji 
taps Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos 
nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos 
akto (toliau – Ženevos aktas)2

susitariančiąja šalimi pagal Tarybos 
sprendimą (ES) …/…3. Ženevos akto 
susitariančiosios šalys yra Lisabonos 
susitarimu dėl kilmės vietos nuorodų 
apsaugos ir jų tarptautinės registracijos 
sukurtos specialiosios sąjungos (toliau –
specialioji sąjunga)4 narės. Remiantis 
Sprendimo (ES).../... 3 straipsniu, Sąjungai 
specialiojoje sąjungoje atstovauja 
Komisija;

pasinaudoti bendros prekybos politikos 
srityje jai suteikta išimtine kompetencija, 
ji, visapusiškai laikydamasi savo 
įsipareigojimų pagal Pasaulio prekybos 
organizacijos sutartį dėl intelektinės 
nuosavybės teisių aspektų, susijusių su 
prekyba (TRIPS), taps Lisabonos 
susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir 
geografinių nuorodų Ženevos akto (toliau –
Ženevos aktas)2 susitariančiąja šalimi pagal 
Tarybos sprendimą (ES) …/…3. Ženevos 
akto susitariančiosios šalys yra Lisabonos 
susitarimu dėl kilmės vietos nuorodų 
apsaugos ir jų tarptautinės registracijos 
sukurtos specialiosios sąjungos (toliau –
specialioji sąjunga)4 narės. Remiantis 
Sprendimo (ES).../... 3 straipsniu, Sąjungai 
specialiojoje sąjungoje atstovauja 
Komisija;

__________________ __________________

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 OL L […], […], p. […]. 3 OL L […], […], p. […].

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.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungai prisijungus prie Ženevos 
akto, Komisija pirmiausia Pasaulinės 
intelektinės nuosavybės organizacijos 
tarptautiniam biurui (toliau – Tarptautinis 
biuras) pateikia paraišką įtraukti Sąjungos 
kilmės ir jos teritorijoje saugomų 
geografinių nuorodų sąrašą į jo tvarkomą 
registrą (toliau – Tarptautinis registras). 
Tokio sąrašo sudarymo kriterijuose, kaip ir 
kai kurių Sąjungos dvišalių ir regioninių 
susitarimų dėl geografinių nuorodų 

(4) Sąjungai prisijungus prie Ženevos 
akto, Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, atitinkamomis prekybos 
asociacijomis ir gamintojais, pirmiausia 
Pasaulinės intelektinės nuosavybės 
organizacijos tarptautiniam biurui (toliau –
Tarptautinis biuras) pateikia paraišką 
įtraukti Sąjungos kilmės ir jos teritorijoje 
saugomų geografinių nuorodų sąrašą į jo 
tvarkomą registrą (toliau – Tarptautinis 
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apsaugos atveju, visų pirma, atsižvelgiama 
į gamybos vertę ir eksporto vertę, kitais 
susitarimais suteikiamą apsaugą, taip pat 
esamą ar galimą piktnaudžiavimą 
susijusiose trečiosiose šalyse;

registras). Tokiame sąraše turėtų būti kuo 
išsamiau pateiktos valstybių narių, kurios 
buvo Specialiosios sąjungos susitariančios 
šalys prieš Sąjungos prisijungimą prie 
Ženevos akto, jau užregistruotos 
geografinės nuorodos. Be to, tokio sąrašo 
sudarymo kriterijuose, kaip ir kai kurių 
Sąjungos dvišalių ir regioninių susitarimų 
dėl geografinių nuorodų apsaugos atveju, 
visų pirma, atsižvelgiama į gamybos vertę 
ir eksporto vertę, kitais susitarimais 
suteikiamą apsaugą, taip pat esamą ar 
galimą piktnaudžiavimą susijusiose 
trečiosiose šalyse;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti, kad Sąjungoje 
saugomos ir registruotos papildomos 
geografinės nuorodos būtų registruotos 
Tarptautiniame registre, reikėtų leisti 
Komisijai vėlesniame etape savo iniciatyva 
arba valstybės narės arba gamintojų 
interesų grupės prašymu arba, išimtiniais 
atvejais, atskiro gamintojo prašymu, 
pateikti paraišką dėl tokių papildomų 
geografinių nuorodų registracijos 
Tarptautiniame registre;

(5) siekiant užtikrinti, kad Sąjungoje 
saugomos ir registruotos papildomos ar 
būsimos geografinės nuorodos būtų 
registruotos Tarptautiniame registre, 
įskaitant galimą geografinių nuorodų 
apsaugos taikymą ne žemės ūkio 
produktams, reikėtų leisti Komisijai 
vėlesniame etape savo iniciatyva arba, ne 
žemės ūkio produktų geografinių nuorodų 
atveju, valstybės narės arba gamintojų 
interesų grupės prašymu arba, išimtiniais 
atvejais, atskiro gamintojo prašymu, 
pateikti paraišką dėl tokių papildomų 
geografinių nuorodų registracijos 
Tarptautiniame registre. Dėl Sąjungos 
prisijungimo prie Ženevos akto 
nepažeidžiama dabartinė ir būsima 
geografinių nuorodų apsauga pagal 
dvišalius laisvosios prekybos susitarimus. 
Atsižvelgdama į tai, Komisija turėtų 
taikyti reguliarių konsultacijų su 
valstybėmis narėmis, prekybos 
asociacijomis ir Europos gamintojais 
mechanizmą, kad galėtų užmegzti sklandų 
dialogą su suinteresuotaisiais subjektais;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) būtų teisinga, kad mokesčius, 
mokėtinus pagal Ženevos aktą ir 
Bendrąsias taisykles, parengtas remiantis 
Lisabonos susitarimu ir Ženevos aktu, dėl 
Tarptautiniam biurui pateikiamos 
geografinės nuorodos tarptautinės 
registracijos paraiškos, ir mokesčius, 
mokėtinus dėl kitų įrašų Tarptautiniame 
registre ir dėl išrašų, pažymų ar kitos 
informacijos, susijusios su tos tarptautinės 
registracijos turiniu, pateikimo mokėtų 
geografinės nuorodos kilmės valstybė narė. 
Tai neturėtų užkirsti kelio valstybei narei 
priimti sprendimo siekti, kad tuos 
mokesčius kompensuotų geografine 
nuoroda, kurios tarptautinės registracijos 
prašomą, besinaudojanti gamintojų grupė 
arba atskiras gamintojas;

(9) būtų teisinga, kad mokesčius, 
mokėtinus pagal Ženevos aktą ir 
Bendrąsias taisykles, parengtas remiantis 
Lisabonos susitarimu ir Ženevos aktu, dėl 
Tarptautiniam biurui pateikiamos 
geografinės nuorodos tarptautinės 
registracijos paraiškos, ir mokesčius, 
mokėtinus dėl kitų įrašų Tarptautiniame 
registre ir dėl išrašų, pažymų ar kitos 
informacijos, susijusios su tos tarptautinės 
registracijos turiniu, pateikimo mokėtų 
geografinės nuorodos kilmės valstybė narė.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento tikslu kilmės vietos 
nuorodos, įskaitant Reglamente (ES) 
Nr. 1151/2012 ir Reglamente (ES) 
Nr. 1308/2013 apibrėžtas kilmės vietos 
nuorodas, ir geografinės nuorodos čia ir 
toliau kartu vadinamos geografinėmis 
nuorodomis.

Šio reglamento tikslu kilmės vietos 
nuorodos, įskaitant Reglamente (ES) Nr.
1151/2012 ir Reglamente (ES) Nr.
1308/2013 apibrėžtas kilmės vietos 
nuorodas, ir geografinės nuorodos čia ir 
toliau kartu vadinamos žemės ūkio ir ne 
žemės ūkio geografinėmis nuorodomis.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, 
remdamasi Ženevos akto 5 straipsnio 1 ir 2 
dalimis Komisija Pasaulinės intelektinės 
nuosavybės organizacijos tarptautiniam 
biurui (toliau – Tarptautinis biuras) 
pateikia pagal Sąjungos teisę saugomų ir 
registruotų Sąjungos kilmės produktų 
geografinių nuorodų tarptautinės 
registracijos paraiškas.

Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, 
remdamasi Ženevos akto 5 straipsnio 1 ir 2 
dalimis Komisija Pasaulinės intelektinės 
nuosavybės organizacijos tarptautiniam 
biurui (toliau – Tarptautinis biuras) 
pateikia pagal Sąjungos teisę saugomų ir 
registruotų Sąjungos kilmės produktų 
geografinių nuorodų tarptautinės 
registracijos paraiškas arba, ne žemės ūkio 
geografinių nuorodų atveju, tai daro 
valstybės narės arba gamintojų interesų 
grupės prašymu.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasi 13 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros 
Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo 
sudaromas pirmoje pastraipoje nurodytas 
geografinių nuorodų sąrašas.

Laikydamasi 13 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros 
Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo 
sudaromas pirmoje pastraipoje nurodytas 
geografinių nuorodų sąrašas. Tokiame 
sąraše kuo išsamiau pateikiamos valstybių 
narių, kurios buvo Specialiosios sąjungos 
susitariančios šalys iki Europos Sąjungos 
prisijungimo prie Ženevos akto, 
Tarptautiniame registre jau užregistruotos 
Europos geografinės nuorodos.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama sudaryti antroje pastraipoje 
nurodytą sąrašą, Komisija visų pirma
atsižvelgia į:

Siekdama sudaryti antroje pastraipoje 
nurodytą sąrašą, Komisija, be kita ko,
atsižvelgia į:
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, 
Komisija gali savo iniciatyva arba 
valstybės narės ar suinteresuotos gamintojų 
grupės ar atskiro gamintojo, naudojančio 
Sąjungoje saugomą ir registruotą 
geografinę nuorodą, prašymu priimti
įgyvendinimo aktus, kad būtų galima 
pateikti pagal Sąjungos teisę saugomo ir 
registruoto Sąjungos kilmės produkto 
geografinės nuorodos registracijos 
Tarptautiniame biure paraišką.

Sąjungai prisijungus prie Ženevos akto, 
Komisija savo iniciatyva arba valstybės 
narės ar suinteresuotos gamintojų grupės ar 
atskiro gamintojo, naudojančio Sąjungoje 
saugomą ir registruotą žemės ūkio ir ne 
žemės ūkio geografinę nuorodą, prašymu 
priima įgyvendinimo aktus, kad būtų 
galima pateikti pagal Sąjungos teisę 
saugomo ir registruoto Sąjungos kilmės 
produkto geografinės nuorodos 
registracijos Tarptautiniame biure paraišką.
Šiuo tikslu Komisija taiko reguliarių 
konsultacijų su valstybėmis narėmis, 
prekybos asociacijomis ir Europos 
gamintojais mechanizmą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama įvertinti, ar reikėtų pateikti 
tarptautinės registracijos paraišką, 
Komisija atsižvelgia į 2 straipsnio trečioje 
pastraipoje išdėstytus kriterijus. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Kaip numatyta šio straipsnio pirmoje
pastraipoje, tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Komisija įvertina Tarptautinio (1) Komisija įvertina Tarptautinio 
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biuro pagal Ženevos akto 6 straipsnio 4 
dalį paskelbtą pranešimą apie 
Tarptautiniame registre įregistruotų 
geografinių nuorodų, kurių kilmės 
Susitariančioji Šalis, kaip apibrėžta 
Ženevos akto 1 straipsnio xv punkte, nėra
valstybė narė, siekdama nustatyti, ar jame 
pateikti pagal Lisabonos susitarimą ir 
Ženevos aktą parengtų Bendrųjų taisyklių 
(toliau – Bendrosios taisyklės)8, 5 taisyklės 
2 dalyje nustatyti privalomi elementai ir 
duomenys apie kokybę, gerą vardą ir 
savybes, kaip nustatyta tų taisyklių 5 
taisyklės 3 dalyje, taip pat įvertinti, ar 
paskelbimas yra susijęs su produktu, 
kuriam Sąjungoje šiuo metu suteikta 
geografinės nuorodos apsauga. Toks 
įvertinimas turi būti atliktas per ne ilgiau 
kaip keturis mėnesius ir neturi apimti kitų 
specialiųjų Sąjungos nuostatų dėl produktų 
pateikimo į rinką, visų pirma sanitarijos ir 
fitosanitarijos standartų, prekybos 
standartų ir maisto ženklinimo standartų 
laikymosi įvertinimo.

biuro pagal Ženevos akto 6 straipsnio 4 
dalį paskelbtą pranešimą apie 
Tarptautiniame registre įregistruotų 
geografinių nuorodų, kurių kilmės 
Susitariančioji Šalis, kaip apibrėžta 
Ženevos akto 1 straipsnio xv punkte, nėra 
valstybė narė, siekdama nustatyti, ar jame 
pateikti pagal Lisabonos susitarimą ir 
Ženevos aktą parengtų Bendrųjų taisyklių 
(toliau – Bendrosios taisyklės)8, 5 taisyklės 
2 dalyje nustatyti privalomi elementai ir
duomenys apie kokybę, gerą vardą ir 
savybes, kaip nustatyta tų taisyklių 5 
taisyklės 3 dalyje, taip pat įvertinti, ar 
paskelbimas yra susijęs su produktu, 
kuriam Sąjungoje suteikta geografinės 
nuorodos apsauga. Toks įvertinimas turi 
būti atliktas per ne ilgiau kaip keturis 
mėnesius ir neturi apimti kitų specialiųjų 
Sąjungos nuostatų dėl produktų pateikimo į 
rinką, visų pirma sanitarijos ir 
fitosanitarijos standartų, prekybos 
standartų ir maisto ženklinimo standartų 
laikymosi įvertinimo.

_________________ _________________

8 Pagal Lisabonos susitarimą ir Lisabonos 
susitarimo Ženevos aktą parengtos 
Bendrosios taisykles, kurias 2017 m. spalio 
11 d. priėmė Lisabonos sąjungos 
asamblėja, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO 
A/57/11, 2017 m. spalio 11 d.

8 Pagal Lisabonos susitarimą ir Lisabonos 
susitarimo Ženevos aktą parengtos 
Bendrosios taisykles, kurias 2017 m. spalio 
11 d. priėmė Lisabonos sąjungos 
asamblėja, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO 
A/57/11, 2017 m. spalio 11 d.

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti atsižvelgiama į visus būsimus ES teisės aktų pokyčius, pvz., dėl ne 
žemės ūkio geografinių nuorodų apsaugos.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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e) Tarptautiniame registre registruota 
geografinė nuoroda yra susijusi su 
produktu, kuriam ES šiuo metu neteikia 
geografinių nuorodų apsaugos;

e) Tarptautiniame registre registruota 
geografinė nuoroda yra susijusi su 
produktu, kuriam prieštaravimo momentu 
ES neteikia geografinių nuorodų apsaugos;

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti atsižvelgiama į visus būsimus ES teisės aktų pokyčius, pvz., dėl ne 
žemės ūkio geografinių nuorodų apsaugos.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai neužkerta kelio valstybei narei priimti 
sprendimo siekti, kad pirmoje pastraipoje 
nurodytas sumas kompensuotų geografine 
nuoroda, kurios tarptautinės registracijos 
prašoma, besinaudojanti gamintojų grupė 
arba atskiras gamintojas.

Išbraukta.
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