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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu je zaistiť právny rámec pre účinnú účasť EÚ v Lisabonskej únii WIPO, keď sa 
EÚ stane zmluvnou stranou Ženevského aktu. Spravodajca víta súčasný návrh, ktorý 
prichádza v náročnej geopolitickej situácii, keď blokovanie návrhov na multilaterálnych 
fórach, žiaľ, znižuje vyhliadky na dosiahnutie zmysluplného pokroku pri ochrane 
zemepisných označení. Návrh sa zameriava na viaceré aspekty a okrem iného zdôrazňuje tieto 
otázky:

1. Pristúpenie EÚ k Ženevskému aktu prinesie dôležité výhody. Spravodajca víta 
potenciálne rozšírenie rozsahu ochrany, ktoré Ženevský akt prinesie pre európske 
zemepisné označenia; Únia okrem toho môže aj po pristúpení k Ženevskému aktu 
pokračovať v úsilí o zabezpečenie ochrany zemepisných označení prostredníctvom 
dvojstranných dohôd s obchodnými partnermi, ktorí (zatiaľ) nie sú zmluvnou stranou 
Ženevského aktu.

2. Spravodajca tiež trvá na zlučiteľnosti súčasného návrhu s dohodou TRIPS Svetovej 
obchodnej organizácie, aby prípadne mohli byť v budúcnosti spojené.

3. EÚ by mala predložiť zoznam zemepisných označení vytvorený z registrov 
zavedených zemepisných označení EÚ. Tento zoznam by sa mal vytvoriť v úzkej 
spolupráci s členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami a neskôr môže 
byť upravený, aby zodpovedal novým požiadavkám trhu.

4. Zemepisné označenia EÚ budú mať v zásade u všetkých súčasných a budúcich 
zmluvných strán Ženevského aktu rýchlu a konečnú ochranu na vysokej úrovni. 
Zriadením multilaterálneho registra a vďaka širokému zemepisnému rozsahu ochrany 
podľa Ženevského aktu sa zároveň zlepší dobré meno zemepisných označení EÚ.

5. Členom Lisabonskej únie je sedem členských štátov EÚ, ktoré v súvislosti s tým 
prijali ochranu zemepisných označení tretích krajín. Na splnenie medzinárodných 
záväzkov prijatých pred pristúpením Únie k Ženevskému aktu je potrebné prechodné 
obdobie.

Spravodajca vo všeobecnosti súhlasí s týmito úpravami s výnimkou týchto pozmeňujúcich 
návrhov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor 
vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Na to, aby bola EÚ plne schopná (1) Nato, aby bola EÚ plne schopná 
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vykonávať svoju výlučnú právomoc vo 
vzťahu k spoločnej obchodnej politike, 
stane sa zmluvnou stranou Ženevského 
aktu Lisabonskej dohody o označeniach 
pôvodu a zemepisných označeniach (ďalej 
len „Ženevský akt“)2 na základe 
rozhodnutia Rady (EÚ).../...3. Zmluvné 
strany Ženevského aktu sú členmi 
Osobitnej únie vytvorenej na základe 
Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu 
a zemepisných označeniach4 (ďalej len 
„Osobitná únia“). V súlade s článkom 3 
rozhodnutia (EÚ) .../... bude Únia 
v Osobitnej únii zastúpená Komisiou.

vykonávať svoju výlučnú právomoc vo 
vzťahu k spoločnej obchodnej politike, 
a v plnom súlade so záväzkami v rámci 
Dohody o obchodných aspektoch práv 
duševného vlastníctva (TRIPS) Svetovej 
obchodnej organizácie, stane sa zmluvnou 
stranou Ženevského aktu Lisabonskej 
dohody o označeniach pôvodu a 
zemepisných označeniach (ďalej len 
„Ženevský akt“)2 na základe rozhodnutia 
Rady (EÚ) .../…3. Zmluvné strany 
Ženevského aktu sú členmi Osobitnej únie 
vytvorenej na základe Lisabonskej dohody 
o označeniach pôvodu a zemepisných 
označeniach4 (ďalej len „Osobitná únia“). 
V súlade s článkom 3 rozhodnutia (EÚ) 
.../... bude Únia v Osobitnej únii zastúpená 
Komisiou.

__________________ __________________

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 Ú. v. EÚ L […], […], s. […]. 3 Ú. v. EÚ 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.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Po pristúpení Únie k Ženevskému 
aktu by Komisia mala v prvom rade podať 
na Medzinárodnom úrade Svetovej 
organizácie duševného vlastníctva (ďalej 
len „medzinárodný úrad“) žiadosť o zápis 
zoznamu zemepisných označení 
s pôvodom a ochranou na území Únie do 
ich registra (ďalej len „medzinárodný 
register“). Kritériá na stanovenie takéhoto 
zoznamu by, ako je to v prípade niektorých 
dvojstranných a regionálnych dohôd Únie 
o ochrane zemepisných označení, mali 

(4) Po pristúpení Únie k Ženevskému 
aktu by Komisia mala v prvom rade podať 
na Medzinárodnom úrade Svetovej 
organizácie duševného vlastníctva (ďalej 
len „medzinárodný úrad“) žiadosť o zápis 
zoznamu zemepisných označení 
s pôvodom a ochranou na území Únie do 
ich registra (ďalej len „medzinárodný 
register“), a to v úzkej spolupráci s 
členskými štátmi, obchodnými 
združeniami a dotknutými výrobcami. 
Tento zoznam by mal podľa možnosti 
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zohľadniť najmä výrobnú hodnotu 
a vývoznú hodnotu, ochranu podľa iných 
dohôd, ako aj súčasné alebo potenciálne 
zneužitie v dotknutých tretích krajinách.

zahŕňať zemepisné označenia, ktoré už sú 
zapísané členskými štátmi, ktoré boli 
zmluvnými stranami Osobitnej únie pred 
pristúpením Európskej únie k 
Ženevskému aktu. Navyše, kritériá na 
stanovenie takéhoto zoznamu by – ako je 
to v prípade niektorých dvojstranných 
a regionálnych dohôd Únie o ochrane 
zemepisných označení – mali zohľadniť 
najmä výrobnú hodnotu a vývoznú 
hodnotu, ochranu podľa iných dohôd, ako 
aj súčasné alebo potenciálne zneužitie 
v dotknutých tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom zabezpečiť, aby boli 
dodatočné zemepisné označenia chránené 
a zapísané v Únii zapísané 
v medzinárodnom registri, je vhodné 
poveriť Komisiu, aby v neskoršej etape 
podala žiadosti o medzinárodný zápis 
takýchto dodatočných zemepisných 
označení, a to buď na základe vlastnej 
iniciatívy, alebo na žiadosť členského štátu 
alebo zainteresovanej skupiny výrobcov, 
alebo, vo výnimočných prípadoch, na 
žiadosť jednotlivých výrobcov.

(5) S cieľom zabezpečiť, aby boli 
dodatočné alebo budúce zemepisné 
označenia chránené a zapísané v Únii 
zapísané v medzinárodnom registri a 
prípadne aby sa ochrana rozšírila na 
zemepisné označenia 
nepoľnohospodárskych výrobkov, je 
vhodné poveriť Komisiu, aby v neskoršej 
etape podala žiadosti o medzinárodný zápis 
takýchto dodatočných zemepisných 
označení, a to buď na základe vlastnej 
iniciatívy alebo v prípade zemepisných 
označení nepoľnohospodárskych 
výrobkov na žiadosť členského štátu alebo 
zainteresovanej skupiny výrobcov, alebo 
vo výnimočných prípadoch na žiadosť 
jednotlivých výrobcov. Pristúpením Únie 
k Ženevskému aktu nie je dotknutá 
súčasná a budúca ochrana zemepisných 
označení v dvojstranných dohodách 
o voľnom obchode. V tomto ohľade by 
Komisia mala využívať mechanizmus 
pravidelných konzultácií s členskými 
štátmi, obchodnými združeniami a 
európskymi výrobcami s cieľom 
nadviazať so zainteresovanými stranami 
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stály dialóg.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Zdá sa spravodlivé, aby poplatky, 
ktoré sa majú zaplatiť podľa Ženevského 
aktu a vykonávacieho predpisu 
k Lisabonskej dohode a Ženevskému aktu, 
za podanie žiadosti o medzinárodný zápis 
zemepisného označenia na medzinárodnom 
úrade, ako aj poplatky, ktoré sa majú 
zaplatiť v prípade ostatných údajov 
zapísaných v medzinárodnom registri a za 
poskytovanie výpisov, osvedčení alebo 
iných informácií týkajúcich sa obsahu 
tohto medzinárodného zápisu, znášal 
členský štát, z ktorého označenie pôvodu 
alebo zemepisné označenie pochádza. Tým 
by nemalo byť dotknuté nijaké 
rozhodnutie členského štátu požiadať 
o vrátenie týchto poplatkov od skupiny 
výrobcov alebo od jednotlivých výrobcov 
používajúcich zemepisné označenie, pre 
ktoré sa žiada medzinárodný zápis.

(9) Zdá sa spravodlivé, aby poplatky, 
ktoré sa majú zaplatiť podľa Ženevského 
aktu a vykonávacieho predpisu 
k Lisabonskej dohode a Ženevskému aktu, 
za podanie žiadosti o medzinárodný zápis 
zemepisného označenia na medzinárodnom 
úrade, ako aj poplatky, ktoré sa majú 
zaplatiť v prípade ostatných údajov 
zapísaných v medzinárodnom registri a za 
poskytovanie výpisov, osvedčení alebo 
iných informácií týkajúcich sa obsahu 
tohto medzinárodného zápisu, znášal 
členský štát, z ktorého označenie pôvodu 
alebo zemepisné označenie pochádza.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa označenia 
pôvodu vrátane „označení pôvodu“, ako sa 
vymedzuje v nariadení (EÚ) č. 1151/2012 
a nariadení (EÚ) č. 1308/2013, 
a zemepisné označenia ďalej spoločne 
označujú ako „zemepisné označenia“.

Na účely tohto nariadenia sa označenia 
pôvodu vrátane „označení pôvodu“, ako sa 
vymedzuje v nariadení (EÚ) č. 1151/2012 
a nariadení (EÚ) č. 1308/2013, 
a zemepisné označenia ďalej spoločne 
označujú ako „zemepisné označenia 
poľnohospodárskych a 
nepoľnohospodárskych výrobkov“.
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po pristúpení Únie k Ženevskému aktu 
musí Komisia predložiť Medzinárodnému 
úradu Svetovej organizácie duševného 
vlastníctva (ďalej len „medzinárodný 
úrad“) žiadosti o medzinárodný zápis 
zemepisných označení chránených 
a zapísaných podľa právnych predpisov 
Únie, ktoré sa vzťahujú na výrobky 
s pôvodom v Únii podľa článku 5 ods. 1 
a 2 Ženevského aktu.

Po pristúpení Únie k Ženevskému aktu 
musí Komisia predložiť Medzinárodnému 
úradu Svetovej organizácie duševného 
vlastníctva (ďalej len „medzinárodný 
úrad“) žiadosti o medzinárodný zápis 
zemepisných označení chránených 
a zapísaných podľa právnych predpisov 
Únie, ktoré sa vzťahujú na výrobky 
s pôvodom v Únii, alebo na žiadosť 
členského štátu alebo zainteresovanej 
skupiny výrobcov v prípade zemepisných 
označení nepoľnohospodárskych 
výrobkov podľa článku 5 ods. 1 a 2 
Ženevského aktu.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom 
stanoví zoznam zemepisných označení 
uvedených v prvom odseku v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 13 ods. 2.

Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom 
stanoví zoznam zemepisných označení 
uvedených v prvom odseku v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 13 ods. 2. Tento zoznam podľa 
možnosti zahŕňa európske zemepisné 
označenia, ktoré už sú zapísané v 
medzinárodnom registri členskými štátmi, 
ktoré boli zmluvnými stranami Osobitnej 
únie pred pristúpením Európskej únie k 
Ženevskému aktu.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom stanoviť zoznam uvedený 
v druhom odseku Komisia zohľadní najmä:

S cieľom stanoviť zoznam uvedený 
v druhom odseku Komisia okrem iného 
zohľadní najmä:

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po pristúpení Únie k Ženevskému aktu 
môže Komisia z vlastnej iniciatívy alebo na 
žiadosť členského štátu alebo 
zainteresovanej skupiny výrobcov, alebo 
jednotlivých výrobcov používajúcich 
zemepisné označenie chránené a zapísané 
v Únii prijať vykonávacie akty s cieľom 
podať žiadosť o medzinárodný zápis 
zemepisného označenia chráneného 
a zapísaného v súlade s právnymi 
predpismi Únie, ktoré sa vzťahujú na 
výrobky s pôvodom v Únii, v rámci 
medzinárodného úradu.

Po pristúpení Únie k Ženevskému aktu 
Komisia z vlastnej iniciatívy alebo na 
žiadosť členského štátu alebo 
zainteresovanej skupiny výrobcov, alebo 
jednotlivých výrobcov používajúcich 
zemepisné označenie poľnohospodárskych 
a nepoľnohospodárskych výrobkov 
chránené a zapísané v Únii prijme
vykonávacie akty s cieľom podať 
medzinárodnému úradu žiadosť 
o medzinárodný zápis zemepisného 
označenia chráneného a zapísaného 
v súlade s právnymi predpismi Únie a 
vzťahujúceho sa na výrobky s pôvodom 
v Únii.
Komisia na tento účel využíva 
mechanizmus pravidelných konzultácií s 
členskými štátmi, obchodnými 
združeniami a európskymi výrobcami.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom posúdiť, či podať žiadosť 
o medzinárodnú registráciu, alebo nie, 
Komisia zohľadní kritériá stanovené 
v článku 2 ods. 3. Uvedené vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2.

Ako je stanovené v prvom odseku tohto 
článku, uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 13 ods. 2.
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia posúdi oznámenie 
zverejnené medzinárodným úradom podľa 
článku 6 ods. 4 Ženevského aktu 
o zemepisných označeniach zapísaných 
v medzinárodnom registri, a v súvislosti 
s ktorými zmluvná strana pôvodu, ako sa 
vymedzuje podľa článku 1 písm. xv) 
Ženevského aktu, nie je členským štátom, 
a to s cieľom určiť, či obsahuje povinné 
prvky stanovené v pravidle 5 ods. 2 
vykonávacieho predpisu k Lisabonskej 
dohode a Ženevskému aktu (ďalej len 
„vykonávací predpis“)8, ako aj údaje 
o kvalite, dobrom mene alebo 
vlastnostiach, ako sa stanovuje v pravidle 5 
ods. 3 tohto predpisu, ako aj posúdiť, či sa 
oznámenie vzťahuje na výrobok, pre ktorý 
sa ochrana zemepisných označení v rámci 
Únie v súčasnosti poskytuje. Lehota na 
vykonanie takéhoto posúdenia nesmie 
presiahnuť štyri mesiace a nesmie zahŕňať 
posúdenie iných osobitných ustanovení 
Únie týkajúcich sa umiestňovania 
produktov na trh, a najmä sanitárnych 
a rastlinolekárskych noriem, obchodných 
noriem a označovania potravín.

(1) Komisia posúdi oznámenie 
zverejnené medzinárodným úradom podľa
článku 6 ods. 4 Ženevského aktu 
o zemepisných označeniach zapísaných 
v medzinárodnom registri, a v súvislosti 
s ktorými zmluvná strana pôvodu, ako sa 
vymedzuje podľa článku 1 písm. xv) 
Ženevského aktu, nie je členským štátom, 
a to s cieľom určiť, či obsahuje povinné 
prvky stanovené v pravidle 5 ods. 2 
vykonávacieho predpisu k Lisabonskej 
dohode a Ženevskému aktu (ďalej len 
„vykonávací predpis“)8, ako aj údaje 
o kvalite, dobrom mene alebo 
vlastnostiach, ako sa stanovuje v pravidle 5 
ods. 3 tohto predpisu, ako aj posúdiť, či sa 
oznámenie vzťahuje na výrobok, pre ktorý 
sa ochrana zemepisných označení v rámci 
Únie poskytuje. Lehota na vykonanie 
takéhoto posúdenia nesmie presiahnuť štyri 
mesiace a nesmie zahŕňať posúdenie iných 
osobitných ustanovení Únie týkajúcich sa 
umiestňovania produktov na trh, a najmä 
sanitárnych a rastlinolekárskych noriem, 
obchodných noriem a označovania 
potravín.

_________________ _________________

8 Vykonávací predpis k Lisabonskej 
dohode a Ženevskému aktu Lisabonskej 
dohody, ako ho prijalo zhromaždenie 
Lisabonskej únie 11. októbra 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, dok. WIPO A/57/11 
z 11. októbra 2017.

8 Vykonávací predpis k Lisabonskej 
dohode a Ženevskému aktu Lisabonskej 
dohody, ako ho prijalo zhromaždenie 
Lisabonskej únie 11. októbra 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, dok. WIPO A/57/11 
z 11. októbra 2017.

Odôvodnenie

V nariadení by sa mal zohľadniť akýkoľvek budúci vývoj právnych predpisov EÚ, napríklad 
pokiaľ ide o ochranu zemepisných označení iných než poľnohospodárskych výrobkov.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zemepisné označenie zapísané 
v medzinárodnom registri sa vzťahuje na 
výrobok, pre ktorý sa v rámci EÚ 
v súčasnosti neposkytuje ochrana v rámci 
zemepisných označení EÚ;

e) zemepisné označenie zapísané 
v medzinárodnom registri sa vzťahuje na 
výrobok, pre ktorý sa v rámci EÚ 
neposkytuje v čase podania námietky
ochrana v rámci zemepisných označení 
EÚ;

Odôvodnenie

V nariadení by sa mal zohľadniť akýkoľvek budúci vývoj právnych predpisov EÚ, napríklad 
pokiaľ ide o ochranu zemepisných označení iných než poľnohospodárskych výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto ustanovením nie je dotknuté 
akékoľvek rozhodnutie členského štátu 
požiadať o vrátanie súm uvedených 
v prvom odseku od skupiny výrobcov 
alebo od jednotlivých výrobcov 
používajúcich zemepisné označenie, pre 
ktoré sa žiada medzinárodný zápis.

vypúšťa sa
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