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BEKNOPTE MOTIVERING

Doel van dit voorstel is te zorgen voor een rechtskader voor een effectieve participatie van de 
EU in de Unie van Lissabon van de WIPO als zij eenmaal een overeenkomstsluitende partij is 
geworden bij de Akte van Genève. De rapporteur is ingenomen met het huidige voorstel dat is 
ingediend binnen een moeilijke geopolitieke context waarin door blokkades binnen de 
multilaterale fora helaas minder vooruitzicht is op substantiële vorderingen bij de 
bescherming van geografische aanduidingen. In het voorstel wordt de nadruk gelegd op 
diverse aspecten, waaronder de volgende onderwerpen:

1. EU-lidmaatschap van de Akte van Genève biedt een aantal grote voordelen. De 
rapporteur is ermee ingenomen dat de bescherming die de Akte van Genève Europese 
geografische aanduidingen zou bieden, een potentieel grotere reikwijdte heeft. Voorts 
kan de Unie na toetreding tot de Akte van Genève door middel van bilaterale 
overeenkomsten met handelspartners die (nog) geen partij zijn bij de Akte van Genève 
blijven verzoeken om bescherming van geografische aanduidingen.

2. De rapporteur wil, in het licht van eventuele koppeling in de toekomst, tevens 
onderstrepen dat het huidige voorstel verenigbaar is met de TRIPS-overeenkomst van 
de WTO.

3. De EU moet een lijst indienen van geografische aanduidingen die is samengesteld op 
basis van de lijsten van gevestigde geografische aanduidingen van de EU. De lijst 
moet in nauwe samenspraak met de lidstaten en de relevante belanghebbenden worden 
opgesteld en kan later worden aangepast om nieuwe markteisen tot uitdrukking te 
brengen.

4. De geografische aanduidingen van de EU krijgen dan in beginsel snelle onbeperkte 
bescherming op hoog niveau in alle huidige en toekomstige partijen bij de Akte van 
Genève, waarbij het multilaterale register en de ruime geografische reikwijdte van de 
bescherming krachtens de Akte van Genève de reputatie van deze geografische 
aanduidingen ten goede komt.

5. Zeven lidstaten zijn lid van de Unie van Lissabon en hebben als zodanig de 
bescherming van geografische aanduidingen van derde landen aanvaard. Er is een 
overgangsperiode nodig om te voldoen aan de internationale verplichtingen die vóór 
de toetreding van de Unie tot de Akte van Genève zijn aangegaan.

De rapporteur kan zich grotendeels vinden in deze wijzigingen, met uitzondering van de 
volgende amendementen.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:
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Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Om ervoor te zorgen dat de Unie 
haar exclusieve bevoegdheid op het gebied 
van gemeenschappelijk handelsbeleid ten 
volle kan uitoefenen, wordt zij krachtens 
Besluit (EU) .../... van de Raad2

overeenkomstsluitende partij bij de Akte 
van Genève bij de Overeenkomst van 
Lissabon betreffende 
oorsprongsbenamingen en geografische 
aanduidingen3 (hierna de "Akte van 
Genève" genoemd). De 
overeenkomstsluitende partijen bij de Akte 
van Genève zijn lid van een bijzondere 
unie die is opgericht bij de Overeenkomst 
van Lissabon betreffende 
oorsprongsbenamingen en geografische 
aanduidingen4  (hierna de "bijzondere 
unie" genoemd). Overeenkomstig artikel 3 
van Besluit (EU) .../... moet de Unie in de 
bijzondere unie worden vertegenwoordigd 
door de Commissie.

(1) Om ervoor te zorgen dat de Unie 
haar exclusieve bevoegdheid op het gebied 
van gemeenschappelijk handelsbeleid ten 
volle kan uitoefenen, waarbij zij handelt in 
volledige overeenstemming met de 
verplichtingen die zij is aangegaan in het 
kader van de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (TRIPS) van de 
Wereldhandelsorganisatie, wordt zij 
krachtens Besluit (EU) .../... van de Raad2

overeenkomstsluitende partij bij de Akte 
van Genève bij de Overeenkomst van 
Lissabon betreffende 
oorsprongsbenamingen en geografische 
aanduidingen3 (hierna de "Akte van 
Genève" genoemd). De 
overeenkomstsluitende partijen bij de Akte 
van Genève zijn lid van een bijzondere 
unie die is opgericht bij de Overeenkomst 
van Lissabon betreffende 
oorsprongsbenamingen en geografische 
aanduidingen4  (hierna de "bijzondere 
unie" genoemd). Overeenkomstig artikel 3 
van Besluit (EU) .../... moet de Unie in de 
bijzondere unie worden vertegenwoordigd 
door de Commissie.

__________________ __________________

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 PB L […] van […], blz. […]. 3 PB L […] van […], blz. […].

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.

Or. en
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Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om ervoor te zorgen dat extra 
geografische aanduidingen die in de Unie 
beschermd en ingeschreven zijn, in het 
internationaal register worden 
ingeschreven, moet het de Commissie 
worden toegestaan in een latere fase 
aanvragen tot internationale inschrijving 
van die extra geografische aanduidingen in 
te dienen, hetzij op eigen initiatief, hetzij 
op verzoek van een lidstaat of een 
belanghebbende producentengroepering of, 
in uitzonderlijke gevallen, van een enkele 
producent.

(5) Om ervoor te zorgen dat extra 
geografische aanduidingen die in de Unie 
beschermd en ingeschreven zijn, in het 
internationaal register worden 
ingeschreven, moet het de Commissie 
worden toegestaan in een latere fase 
aanvragen tot internationale inschrijving 
van die extra geografische aanduidingen in 
te dienen, hetzij op eigen initiatief, hetzij 
op verzoek van een lidstaat of een 
belanghebbende producentengroepering of, 
in uitzonderlijke gevallen, van een enkele 
producent. De toetreding van de Unie tot 
de Akte van Genève doet geen afbreuk 
aan de huidige en toekomstige 
bescherming van geografische 
aanduidingen in bilaterale 
vrijhandelsovereenkomsten.

Or. en
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