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ĪSS PAMATOJUMS

Šā Komisijas priekšlikuma mērķis ir nodrošināt Savienības pilnvērtīgas dalības tiesisko 
satvaru Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Lisabonas Savienībā pēc tam, 
kad Savienība būs kļuvusi par Ženēvas akta dalībpusi. Referents atzinīgi vērtē šo konkrēto 
priekšlikumu, kas ir iesniegts kritiskā ģeopolitiskā situācijā, kurā daudzpusējos forumos 
īstenotās blokādes diemžēl samazina jēgpilna progresa izredzes ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzības jomā. Priekšlikumā galvenā vērība ir pievērsta vairākiem aspektiem, cita starpā, 
tajā ir tuvāk aplūkoti turpmāk izklāstītie jautājumi.

1. ES pievienošanās Ženēvas aktam radīs ievērojamas priekšrocības. Referents atzinīgi 
vērtē iespējamo paplašināto aizsardzības apjomu, ko Ženēvas akts ļauj nodrošināt 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā; turklāt pēc pievienošanās Ženēvas aktam 
Savienība var turpināt nodrošināt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, slēdzot 
divpusējus nolīgumus ar tirdzniecības partneriem, kas Ženēvas aktu parakstījuši (vēl) 
nav.

2. Referents papildus tam vēlas piekodināt, ka šis priekšlikums no paredzamās 
iespējamās savienošanas viedokļa ir saderīgs ar PTO Līgumu par intelektuālā īpašuma 
tiesību komercaspektiem.

3. ES būtu jāiesniedz tādu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu saraksts, kas ir sastādīts, 
izmantojot atzītās ES ģeogrāfiskās izcelsmes norādes. Minētais saraksts būtu 
jāsastāda, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm un attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
un to var vēlāk pielāgot, lai atspoguļotu jaunos tirgus uzstādījumus.

4. ES ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu ātru, augsta līmeņa un galīgu aizsardzību principā 
nodrošinās visas šā brīža un turpmākās Ženēvas akta dalībpuses, un vienlaikus 
daudzpušu reģistrs un plašais ģeogrāfiskais aizsardzības areāls, kas ir paredzēts 
Ženēvas aktā, uzlabos ES ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reputāciju.

5. Lisabonas Savienībā ir iestājušās septiņas dalībvalstis, un tās ir akceptējušas trešo 
valstu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Lai izpildītu starptautiskas saistības, 
kas ir uzņemtas pirms Savienības pievienošanās Ženēvas aktam, ir nepieciešams 
pārejas laikposms.

Atzinuma sagatavotājs kopumā piekrīt šiem pielāgojumiem, izņemot turpmāk minētos 
grozījumus.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ņemt 
vērā šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Lai Savienība varētu pilnīgi īstenot 
savu ekskluzīvo kompetenci attiecībā uz 
savu kopējo tirdzniecības politiku, tā kļūs 
par Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu 
nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm Ženēvas akta (“Ženēvas akts”)2

dalībpusi atbilstoši Padomes Lēmumam 
(ES) ../...3 Ženēvas akta dalībpuses ir 
dalībnieces īpašā savienībā, kas izveidota 
ar Lisabonas Vienošanos par cilmes vietu 
nosaukumu aizsardzību un to starptautisko 
reģistrāciju4 (“Īpašā savienība”). Saskaņā 
ar Lēmuma (ES) ../.. 3. pantu Komisijai ir 
jāpārstāv Savienība Īpašajā savienībā.

(1) Lai Savienība varētu pilnīgi īstenot 
savu ekskluzīvo kompetenci attiecībā uz 
savu kopējo tirdzniecības politiku un 
pilnībā ievērot visas savas saistības, kas ir 
noteiktas Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas Līgumā par intelektuālā 
īpašuma tiesību komercaspektiem 
(TRIPS), tā kļūs par Lisabonas Vienošanās 
par cilmes vietu nosaukumiem un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas 
akta (“Ženēvas akts”)2 dalībpusi atbilstoši 
Padomes Lēmumam (ES) ../...3. Ženēvas 
akta dalībpuses ir dalībnieces īpašā 
savienībā, kas izveidota ar Lisabonas 
Vienošanos par cilmes vietu nosaukumu 
aizsardzību un to starptautisko reģistrāciju4

(“Īpašā savienība”). Saskaņā ar Lēmuma 
(ES) ../.. 3. pantu Komisijai ir jāpārstāv 
Savienība Īpašajā savienībā.

__________________ __________________

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 OV L […], […], […]. lpp. 3 OV L […], […], […]. lpp.

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.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pēc Savienības pievienošanās 
Ženēvas aktam Komisijai vispirms būtu 
jāiesniedz Pasaules Intelektuālā īpašuma 

(4) Pēc Savienības pievienošanās 
Ženēvas aktam Komisijai , cieši 
sadarbojoties ar dalībvalstīm, 
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organizācijas Starptautiskajam birojam 
(“Starptautiskais birojs”) pieteikums, lai tā 
reģistrā (“Starptautiskais reģistrs”) tiktu 
reģistrēts tādu ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu saraksts, kuru izcelsme ir Savienībā 
un kuras tiek aizsargātas Savienības 
teritorijā. Nosakot kritērijus šāda saraksta 
izveidei, līdzīgi kā tas ir gadījumā ar 
dažiem Savienības noslēgtiem divpusējiem 
un reģionāliem nolīgumiem par 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, 
jo īpaši ir jāņem vērā produkcijas vērtība 
un eksporta vērtība, aizsardzība atbilstoši 
citiem nolīgumiem, kā arī pašreizēja vai 
potenciāla ļaunprātīga izmantošana 
attiecīgajās trešās valstīs.

arodasociācijām un attiecīgajiem 
ražotājiem, vispirms Pasaules Intelektuālā 
īpašuma organizācijas Starptautiskajam 
birojam (“Starptautiskais birojs”) būtu 
jāiesniedz pieteikums, lai tā reģistrā 
(“Starptautiskais reģistrs”) tiktu reģistrēts 
tādu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
saraksts, kuru izcelsme ir Savienībā un 
kuras tiek aizsargātas Savienības teritorijā. 
Šajā sarakstā būtu jāiekļauj iespējami 
daudz ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, ko 
pirms Eiropas Savienības pievienošanās 
Ženēvas aktam jau ir reģistrējušas
dalībvalstis, kas bija Īpašās savienības 
dalībpuses. Turklāt, nosakot kritērijus šāda 
saraksta izveidei, līdzīgi kā tas ir gadījumā 
ar dažiem Savienības noslēgtiem 
divpusējiem un reģionāliem nolīgumiem 
par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, jo īpaši būtu jāņem vērā 
produkcijas vērtība un eksporta vērtība, 
aizsardzība atbilstoši citiem nolīgumiem, 
kā arī pašreizēja vai potenciāla ļaunprātīga 
izmantošana attiecīgajās trešās valstīs.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu, ka Starptautiskajā 
reģistrā tiek reģistrētas vēl citas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas ir 
aizsargātas un reģistrētas Savienībā, ir 
lietderīgi vēlāk pilnvarot Komisiju iesniegt 
pieteikumus šādu citu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu starptautiskajai 
reģistrācijai vai nu pēc tās iniciatīvas, vai 
pēc dalībvalsts vai ieinteresētas ražotāju 
grupas, vai — izņēmuma gadījumos —
atsevišķa ražotāja lūguma.

(5) Lai nodrošinātu, ka Starptautiskajā 
reģistrā tiek reģistrētas vēl citas vai 
turpmākās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, 
kas ir aizsargātas un reģistrētas Savienībā, 
tostarp saistībā ar ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzības tvēruma iespējamu 
paplašināšanu, attiecinot to arī uz 
nelauksaimnieciskiem produktiem, ir 
lietderīgi pilnvarot Komisiju vēlāk iesniegt 
pieteikumus šādu papildu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu starptautiskajai 
reģistrācijai vai nu pēc tās iniciatīvas
attiecībā uz nelauksaimniecisko produktu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, vai pēc 
dalībvalsts vai ieinteresētas ražotāju 
grupas, vai — izņēmuma gadījumos —
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atsevišķa ražotāja lūguma. Savienības 
pievienošanās Ženēvas aktam neskar 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, kas ir vai tiks noteikta 
divpusējos brīvās tirdzniecības nolīgumos. 
Šajā nolūkā Komisijai būtu jāizmanto 
mehānisms, ar kura palīdzību tā regulāri 
apspriestos ar dalībvalstīm, 
arodasociācijām un Eiropas ražotājiem, 
lai iedibinātu raitu dialogu ar 
ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ir taisnīgi, ja maksas, kas jāmaksā 
atbilstoši Ženēvas aktam un Lisabonas 
vienošanās un Ženēvas akta Kopīgajam 
reglamentam, par pieteikuma iesniegšanu 
Starptautiskajā birojā ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes starptautiskajai 
reģistrācijai, kā arī maksas, kas jāmaksā 
saistībā ar citiem ierakstiem Starptautiskajā 
reģistrā un par izrakstu, apliecinājumu vai 
citas informācijas sniegšanu saistībā ar 
šādas starptautiskās reģistrācijas saturu, 
sedz dalībvalsts, kurā ir ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes izcelsme. Minētais 
neskar dalībvalsts lēmumus pieprasīt, lai 
šādas maksas valstij atmaksātu ražotāju 
grupa vai atsevišķs ražotājs, kas izmanto 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kuras 
starptautiskā reģistrācija tiek prasīta.

(9) Ir taisnīgi, ja maksas, kas jāmaksā 
atbilstoši Ženēvas aktam un Lisabonas 
vienošanās un Ženēvas akta Kopīgajam 
reglamentam, par pieteikuma iesniegšanu 
Starptautiskajā birojā ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes starptautiskajai 
reģistrācijai, kā arī maksas, kas jāmaksā 
saistībā ar citiem ierakstiem Starptautiskajā 
reģistrā un par izrakstu, apliecinājumu vai 
citas informācijas sniegšanu saistībā ar 
šādas starptautiskās reģistrācijas saturu, 
būtu jāsedz dalībvalstij, kurā ir 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes izcelsme.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā cilmes vietu nosaukumi, tostarp 
“cilmes vietas nosaukumi”, kā definēts 

Šajā regulā cilmes vietu nosaukumi, tostarp 
“cilmes vietas nosaukumi”, kā definēts 
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Regulā (ES) Nr. 1151/2012 un Regulā (ES) 
Nr. 1308/2013, un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes turpmāk kopā tiek saukti par 
“ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”.

Regulā (ES) Nr. 1151/2012 un Regulā (ES) 
Nr. 1308/2013, un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes turpmāk kopā tiek saukti par 
“lauksaimniecisku un 
nelauksaimniecisku produktu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībai pievienojoties Ženēvas aktam, 
Komisija iesniedz Pasaules Intelektuālā 
īpašuma organizācijas Starptautiskajam 
birojam (“Starptautiskais birojs”) 
pieteikumus par tādu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu starptautisko reģistrāciju 
atbilstoši Ženēvas akta 5. panta 1. un 
2. punktam, kas ir aizsargātas un reģistrētas 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un 
attiecas uz Savienības izcelsmes 
produktiem.

Savienībai pievienojoties Ženēvas aktam, 
Komisija Pasaules Intelektuālā īpašuma 
organizācijas Starptautiskajam birojam 
(“Starptautiskais birojs”) iesniedz 
pieteikumus par tādu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu starptautisko reģistrāciju 
atbilstoši Ženēvas akta 5. panta 1. un 2.
punktam, kas ir aizsargātas un reģistrētas 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un 
attiecas uz Savienības izcelsmes 
produktiem, vai dara to pašu 
nelauksaimniecisku produktu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu gadījumā 
pēc dalībvalsts vai ieinteresētas ražotāju 
grupas lūguma.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas aktu, ar ko 
izveido pirmajā daļā minēto ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu sarakstu, saskaņā ar 
13. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Komisija pieņem īstenošanas aktu, ar ko 
izveido pirmajā daļā minēto ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu sarakstu, saskaņā ar 
13. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. Sarakstā iekļauj iespējami 
daudz Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu, ko Starptautiskajā reģistrā pirms 
Eiropas Savienības pievienošanās 
Ženēvas aktam jau ir reģistrējušas 
dalībvalstis, kas bija Īpašās savienības 
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dalībpuses.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izveidotu otrajā daļā minēto sarakstu, 
Komisija jo īpaši ņem vērā:

Lai izveidotu otrajā daļā minēto sarakstu, 
Komisija cita starpā ņem vērā:

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Savienības pievienošanās Ženēvas 
aktam Komisija var pēc savas iniciatīvas 
vai pamatojoties uz lūgumu, ko izteikusi 
dalībvalsts, ieinteresēta ražotāju grupa vai 
atsevišķs ražotājs, kurš izmanto Savienībā 
aizsargātu un reģistrētu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādi, pieņemt īstenošanas 
aktus, lai iesniegtu Starptautiskajam 
birojam pieteikumu par tādas ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes starptautisko 
reģistrāciju, kas ir aizsargāta un reģistrēta 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un 
attiecas uz Savienības izcelsmes produktu.

Pēc Savienības pievienošanās Ženēvas 
aktam Komisija pēc savas iniciatīvas vai 
pamatojoties uz lūgumu, ko ir izteikusi 
dalībvalsts, ieinteresēta ražotāju grupa vai 
atsevišķs ražotājs, kurš izmanto Savienībā 
aizsargātu un reģistrētu lauksaimniecisku 
un nelauksaimniecisku produktu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, pieņem
īstenošanas aktus, lai Starptautiskajam 
birojam iesniegtu pieteikumu par tādas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
starptautisko reģistrāciju, kas ir aizsargāta 
un reģistrēta saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem un attiecas uz Savienības izcelsmes 
produktu.
Šajā nolūkā Komisija izmanto 
mehānismu, ar kura palīdzību tā regulāri 
apspriežas ar dalībvalstīm, 
arodasociācijām un Eiropas ražotājiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai novērtētu to, vai iesniegt 
starptautiskās reģistrācijas pieteikumu, 
Komisija ņem vērā 2. panta trešajā daļā 
noteiktos kritērijus. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 13. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Kā ir teikts šā panta pirmajā daļā, minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
13. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija novērtē Starptautiskā 
biroja atbilstoši Ženēvas akta 6. panta 
4. punktam paziņoto publikāciju par 
Starptautiskajā reģistrā reģistrētajām 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kuru 
izcelsmes dalībpuse, kas definēta Ženēvas 
akta 1. panta xv) punktā, nav ES 
dalībvalsts, lai noteiktu, vai publikācija 
ietver Lisabonas vienošanās un Lisabonas 
vienošanās Ženēvas akta Kopīgā 
reglamenta (“Kopīgais reglaments”)8

5. noteikuma 2. punktā definētos obligātos 
elementus un 5. noteikuma 3. punktā 
noteiktās ziņas par kvalitāti, reputāciju un 
īpašībām, kā arī lai novērtētu, vai minētā 
publikācija attiecas uz produktu, attiecībā 
uz kuru tajā laikā ir nodrošināta 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība 
Savienībā. Šādai novērtēšanai 
nepieciešamais termiņš nedrīkst pārsniegt 
četrus mēnešus, un minētā novērtēšana 
neietver citu tādu īpašu Savienības 
noteikumu novērtēšanu, kuri attiecas uz 
produktu laišanu tirgū un jo īpaši uz 
sanitārajiem un fitosanitārajiem 
standartiem, tirdzniecības standartiem un 
pārtikas marķēšanu.

(1) Komisija novērtē Starptautiskā 
biroja atbilstoši Ženēvas akta 6. panta 
4. punktam paziņoto publikāciju par 
Starptautiskajā reģistrā reģistrētajām 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kuru 
izcelsmes dalībpuse, kā definēts Ženēvas 
akta 1. panta xv) punktā, nav ES 
dalībvalsts, lai noteiktu, vai publikācija 
ietver Lisabonas vienošanās un Lisabonas 
vienošanās Ženēvas akta Kopīgā 
reglamenta (“Kopīgais reglaments”)8

5. noteikuma 2. punktā definētos obligātos 
elementus un 5. noteikuma 3. punktā 
noteiktās ziņas par kvalitāti, reputāciju un 
īpašībām, kā arī lai novērtētu, vai minētā 
publikācija attiecas uz produktu, attiecībā 
uz kuru ir nodrošināta ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzība Savienībā. 
Šādai novērtēšanai nepieciešamais termiņš 
nedrīkst pārsniegt četrus mēnešus, un 
minētā novērtēšana neietver citu tādu īpašu 
Savienības noteikumu novērtēšanu, kuri 
attiecas uz produktu laišanu tirgū un jo 
īpaši uz sanitārajiem un fitosanitārajiem 
standartiem, tirdzniecības standartiem un 
pārtikas marķēšanu.

_________________ _________________

8 Lisabonas vienošanās un Lisabonas 
vienošanās Ženēvas akta Kopīgais 
reglaments, ko pieņēmusi Lisabonas 

8 Lisabonas vienošanās un Lisabonas 
vienošanās Ženēvas akta Kopīgais 
reglaments, ko pieņēmusi Lisabonas 
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Savienības Asambleja 2017. gada 11. 
oktobrī, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, dok. WIPO 
A/57/11, 2017. gada 11. oktobris.

Savienības Asambleja 2017. gada 11. 
oktobrī, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, dok. WIPO 
A/57/11, 2017. gada 11. oktobris.

Pamatojums

Regulā būtu jāņem vērā Eiropas Savienības tiesību aktu jebkāda turpmākā attīstība, 
piemēram, attiecībā uz tādu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, kuras neattiecas uz 
lauksaimniecības produktiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) Starptautiskajā reģistrā reģistrētā 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāde attiecas uz 
produktu, attiecībā uz kuru pašlaik nav 
nodrošināta ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzība ES;

(e) Starptautiskajā reģistrā reģistrētā 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāde attiecas uz 
produktu, attiecībā uz kuru iebilduma 
celšanas brīdī nav nodrošināta 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība 
ES;

Pamatojums

Regulā būtu jāņem vērā Eiropas Savienības tiesību aktu jebkāda turpmākā attīstība, 
piemēram, attiecībā uz tādu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, kuras neattiecas uz 
lauksaimniecības produktiem.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētais neskar dalībvalsts lēmumus 
pieprasīt, lai pirmajā daļā minētās maksas 
valstij atmaksātu ražotāju grupa vai 
atsevišķs ražotājs, kas izmanto 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kuras 
starptautiskā reģistrācija tiek prasīta.

svītrots
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