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*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních Unie po jejím 
přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných 
označeních
(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0365),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0383/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro 
mezinárodní obchod, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0000/2018),

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dne 6. října 2015 Evropský parlament 
přijal usnesení o možném rozšíření 
ochrany zeměpisných označení ze strany 
Evropské unie na nezemědělské produkty, 
ve kterém uvedl svá stanoviska v této 
oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Po přistoupení Unie k Ženevskému 
aktu by měla Komise jako první krok podat 
Mezinárodnímu úřadu Světové organizace 
duševního vlastnictví (dále jen 
„Mezinárodní úřad“) žádost o zápis 
seznamu zeměpisných označení, která 
pocházejí z území Unie a jsou na tomto 
území chráněna, do jeho rejstříku (dále jen 
„mezinárodní rejstřík“). Kritéria pro 
vypracování tohoto seznamu by měla 
stejně jako u některých dvoustranných a 
regionálních dohod Unie týkajících se 
ochrany zeměpisných označení přihlížet
zejména k produkční hodnotě a vývozní 
hodnotě, ochraně na základě jiných dohod 
a stávajícímu či potenciálnímu zneužití v 
dotčených třetích zemích.

(4) Po přistoupení Unie k Ženevskému 
aktu by měla Komise jako první krok podat 
Mezinárodnímu úřadu Světové organizace 
duševního vlastnictví (dále jen 
„Mezinárodní úřad“) žádost o zápis 
seznamu zeměpisných označení, která 
pocházejí z území Unie a jsou na tomto 
území chráněna, do jeho rejstříku (dále jen 
„mezinárodní rejstřík“). Aby mohla 
Komise takový seznam vypracovat, určitý 
členský stát, dotčené seskupení 
producentů nebo jeden producent 
používající zeměpisné označení, které je 
chráněno a zapsáno v Unii, by měli 
vyrozumět Komisi o názvech zeměpisných 
označení, která by chtěli do seznamu 
zahrnout. Komise by měla tato zeměpisná 
označení do seznamu zahrnout. Nicméně, 
na základě často používaných kritérií u 
některých dvoustranných a regionálních 
dohod Unie týkajících se ochrany 
zeměpisných označení, zejména produkční 
hodnoty a vývozní hodnoty, ochrany na 
základě jiných dohod a stávajícího či 
potenciálního zneužití v dotčených třetích 
zemích, by Komise měla mít možnost proti 
zařazení konkrétního zeměpisného 
označení na seznam zeměpisných 
označení, která pocházejí z území Unie a 
jsou na tomto území chráněna, vznést 
námitku a měla by své rozhodnutí 
odůvodnit. Kromě toho by měl seznam 
zahrnovat všechna zeměpisná označení, 
na něž se v současné době vztahuje 
ochrana v rámci práva Unie a jež jsou 
zapsána v mezinárodním rejstříku 
členskými státy, které byly členy Zvláštní 
unie před přistoupením Unie 
k Ženevskému aktu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby byl zajištěn zápis dalších 
zeměpisných označení, která jsou chráněna 
a zapsána v Unii, do mezinárodního 
rejstříku, je vhodné zmocnit Komisi k 
podávání žádostí o mezinárodní zápis 
těchto dalších zeměpisných označení v 
pozdější fázi, a to z jejího vlastního 
podnětu, nebo na žádost určitého 
členského státu či dotčeného seskupení 
producentů nebo ve výjimečných 
případech na žádost jednoho producenta.

(5) Aby byl zajištěn zápis dalších 
zeměpisných označení, která jsou chráněna 
a zapsána v Unii, do mezinárodního 
rejstříku, včetně rozšíření ochrany na 
zeměpisná označení nezemědělských 
produktů, je vhodné zmocnit Komisi 
k podávání žádostí o mezinárodní zápis 
těchto dalších zeměpisných označení v 
pozdější fázi, a to z jejího vlastního 
podnětu, na žádost určitého členského 
státu, Evropského parlamentu či 
dotčeného seskupení producentů nebo ve 
výjimečných případech na žádost jednoho
producenta.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Komise by měla využívat 
mechanismus pravidelných konzultací s 
členskými státy, oborovými sdruženími a 
unijními výrobci s cílem navázat stálý 
dialog s příslušnými zúčastněnými 
stranami.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Je třeba stanovit postup pro 
zpětvzetí odmítnutí ochrany, zejména 
v případě dalšího vývoje práva Unie, který 
umožní ochranu nezemědělských 
zeměpisných označení.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Je možné, že těchto sedm 
členských států by si rovněž přálo účastnit 
se Ženevského aktu za účelem ochrany 
zeměpisných označení, na která se 
nevztahuje horizontální ochrana na 
úrovni Unie. Aby toho mohly dosáhnout, 
je nutné zvážit možnost jejich částečné 
účasti na Ženevském aktu, bez ohledu na 
případné pravomoci Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby byly zajištěny jednotné 
podmínky pro uplatňování členství Unie ve 
Zvláštní unii, měly by být Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci k vypracování 
seznamu zeměpisných označení za účelem 
podání žádosti o jejich mezinárodní zápis 
Mezinárodnímu úřadu po přistoupení k 
Ženevskému aktu, k následnému podání 

(11) Aby byly zajištěny jednotné 
podmínky pro uplatňování členství Unie ve 
Zvláštní unii, měly by být Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci k vypracování 
seznamu zeměpisných označení za účelem 
podání žádosti o jejich mezinárodní zápis 
Mezinárodnímu úřadu po přistoupení k 
Ženevskému aktu, k následnému podání 
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žádosti o mezinárodní zápis zeměpisného 
označení Mezinárodnímu úřadu, k 
zamítnutí námitky, k přijetí rozhodnutí o 
udělení či neudělení ochrany zeměpisného 
označení zapsaného v mezinárodním 
rejstříku a k zrušení ochrany zeměpisného 
označení zapsaného v mezinárodním 
rejstříku v Unii. Tyto pravomoci by měly 
být vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/20117,

žádosti o mezinárodní zápis zeměpisného 
označení Mezinárodnímu úřadu, k 
zamítnutí námitky, k přijetí rozhodnutí o 
udělení či neudělení ochrany zeměpisného 
označení zapsaného v mezinárodním 
rejstříku, k zrušení ochrany zeměpisného 
označení zapsaného v mezinárodním 
rejstříku v Unii a ke zpětvzetí odmítnutí 
účinků mezinárodního zápisu. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/20117. 
Seznam výborů ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011 by měl být aktualizován 
v případě, že další vývoj práva Unie 
umožní ochranu nezemědělských 
produktů.

__________________ __________________

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Vzhledem ke stále omezené účasti 
třetích smluvních stran na Ženevském 
aktu je důležité zajistit, aby Komise 
průběžně monitorovala a hodnotila účast 
Unie. Za účelem provedení tohoto 
hodnocení by Komise mimo jiné měla 
zohlednit počet zeměpisných označení 
chráněných v rámci práva Unie, která 
byla oznámena, počet označení, která byla 
odmítnuta třetími stranami, vývoj účasti 
třetích zemí na Ženevském aktu a 
opatření přijaté Komisí ke zvýšení tohoto 
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počtu a počet nezemědělských 
zeměpisných označení pocházejících ze 
smluvních stran třetích zemí, která 
Komise zamítla.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Aby se mohla Unie plně účastnit 
Ženevského aktu, je nezbytné co nejdříve 
stanovit systém na ochranu 
nezemědělských zeměpisných označení 
prostřednictvím horizontálních právních 
předpisů na úrovni Unie. Komise by proto 
měla případně předložit legislativní návrh 
na rozšíření ochrany poskytované 
zeměpisným označením v rámci práva 
Unie na nezemědělské produkty,

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí akt, kterým se 
stanoví seznam zeměpisných označení 
uvedených v prvním odstavci, 
přezkumným postupem podle čl. 13 
odst. 2.

Komise přijme prováděcí akt, kterým se 
stanoví seznam zeměpisných označení 
uvedených v prvním odstavci, 
přezkumným postupem podle čl. 13 
odst. 2. Tento seznam bude obsahovat 
všechna zeměpisná označení, na něž se 
v současné době vztahuje ochrana v rámci 
práva Unie a jež jsou zapsána 
v mezinárodním rejstříku těmi členskými 
státy, které byly členy Zvláštní unie před 
přistoupením Unie k Ženevskému aktu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do …[šest měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost] orgán členského 
státu, dotčené seskupení producentů nebo 
jeden producent používající zeměpisné 
označení, které je chráněno a zapsáno 
v Unii, oznámí Komisi názvy zeměpisných 
označení, která si přejí zařadit na seznam 
zeměpisných označení uvedený v druhém 
odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při vypracování seznamu uvedeného v 
druhém pododstavci vezme Komise v 
úvahu zejména:

Při vypracování seznamu uvedeného v 
druhém pododstavci Komise zařadí 
všechna oznámená zeměpisná označení 
obdržená v souladu s třetím odstavcem.

Komise však může odmítnout konkrétní 
zeměpisné označení na seznam zařadit a 
toto své rozhodnutí odůvodní, přičemž 
vezme v úvahu zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po přistoupení Unie k Ženevskému aktu 
může Komise z vlastního podnětu nebo na 
žádost určitého členského státu či
dotčeného seskupení producentů nebo 
jednoho producenta používajícího 
zeměpisné označení, které je chráněno a 
zapsáno v Unii, přijmout prováděcí akty k 
podání žádosti o mezinárodní zápis 
zeměpisného označení chráněného a 
zapsaného podle právních předpisů Unie a 
náležícího produktům, které pocházejí z 
Unie, u Mezinárodního úřadu.

Po přistoupení Unie k Ženevskému aktu 
může Komise buď z vlastního podnětu,
nebo na žádost určitého členského státu, 
Evropského parlamentu, dotčeného 
seskupení producentů nebo jednoho 
producenta používajícího zeměpisné 
označení, které je chráněno a zapsáno v 
Unii, přijmout prováděcí akty k podání 
žádosti o mezinárodní zápis zeměpisného 
označení chráněného a zapsaného podle 
právních předpisů Unie a náležícího 
produktům, které pocházejí z Unie, u 
Mezinárodního úřadu. Komise za tímto 
účelem využívá mechanismus 
pravidelných konzultací s členskými státy, 
oborovými sdruženími a unijními výrobci.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Komise posoudí zveřejnění 
oznámená Mezinárodním úřadem podle 
čl. 6 odst. 4 Ženevského aktu, která se 
týkají zeměpisných označení zapsaných v 
mezinárodním rejstříku, u nichž není 
smluvní stranou původu vymezenou v čl. 1 
bodu xv) Ženevského aktu členský stát, 
aby určila, zda obsahuje povinné prvky 
stanovené v pravidle 5 odst. 2 společného 
prováděcího řádu k Lisabonské dohodě 
a Ženevskému aktu (dále jen „společný 
prováděcí řád“)8 a údaje o jakosti, pověsti 
nebo vlastnostech, jak je stanoveno v 
pravidle 5 odst. 3 společného prováděcího 
řádu, a aby posoudila, zda se zveřejnění 
týká produktu, s ohledem na nějž je 
v současnosti v rámci Unie poskytována 
ochrana zeměpisných označení. Lhůta pro 

1) Komise posoudí zveřejnění 
oznámená Mezinárodním úřadem podle 
čl. 6 odst. 4 Ženevského aktu, která se 
týkají zeměpisných označení zapsaných v 
mezinárodním rejstříku, u nichž není 
smluvní stranou původu vymezenou v čl. 1 
bodu xv) Ženevského aktu členský stát, 
aby určila, zda obsahuje povinné prvky 
stanovené v pravidle 5 odst. 2 společného 
prováděcího řádu k Lisabonské dohodě 
a Ženevskému aktu (dále jen „společný 
prováděcí řád“)8 a údaje o jakosti, pověsti 
nebo vlastnostech, jak je stanoveno v 
pravidle 5 odst. 3 společného prováděcího 
řádu, a aby posoudila, zda se zveřejnění 
týká produktu, s ohledem na nějž je 
v okamžiku oznámení v rámci Unie 
poskytována ochrana zeměpisných 
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provedení tohoto posouzení nepřesáhne 
čtyři měsíce a toto posouzení nezahrnuje 
posouzení jiných zvláštních ustanovení 
Unie týkajících se uvádění výrobků na trh, 
a zejména sanitárních a fytosanitárních 
norem, obchodních norem a označování 
potravin.

označení. Lhůta pro provedení tohoto 
posouzení nepřesáhne čtyři měsíce a toto 
posouzení nezahrnuje posouzení jiných 
zvláštních ustanovení Unie týkajících se 
uvádění výrobků na trh, a zejména 
sanitárních a fytosanitárních norem, 
obchodních norem a označování potravin.

__________________ __________________

8 Společný prováděcí řád k Lisabonské 
dohodě a Ženevskému aktu Lisabonské 
dohody přijatý Shromážděním Lisabonské 
unie dne 11. října 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, dokument WIPO 
A/57/11 ze dne 11. října 2017.

8 Společný prováděcí řád k Lisabonské 
dohodě a Ženevskému aktu Lisabonské 
dohody přijatý Shromážděním Lisabonské 
unie dne 11. října 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, dokument WIPO 
A/57/11 ze dne 11. října 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V případě, že po oznámení 
odmítnutí účinků dotčeného 
mezinárodního zápisu na území Unie 
s ohledem na neexistenci ochrany určité 
kategorie produktů v rámci unijních 
zeměpisných označení další vývoj práva 
Unie umožní, aby tato zamítnutá 
kategorie produktů byla chráněna, 
Komise znovu posoudí, zda dříve 
zamítnuté zeměpisné označení může být 
nyní na území Unie chráněno.

Pokud má Komise na základě posouzení 
provedeného podle tohoto odstavce za to, 
že podmínky stanovené v prvním odstavci 
jsou splněny, přijme rozhodnutí o 
zpětvzetí odmítnutí prostřednictvím 
prováděcího aktu přijatého přezkumným 
postupem podle čl. 13 odst. 2.

V souladu s článkem 16 Ženevského aktu 
Komise uvědomí Mezinárodní úřad o 
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zpětvzetí odmítnutí účinků dotčeného 
mezinárodního zápisu na území Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Do dvou měsíců ode dne zveřejnění 
názvu zeměpisného označení v Úředním 
věstníku Evropské unie podle čl. 4 odst. 2 
mohou orgány členského státu nebo jiné 
třetí země, než je smluvní strana původu, 
nebo fyzická či právnická osoba 
s oprávněným zájmem, která je usazena v 
Unii nebo v jiné třetí zemi, než je smluvní 
strana původu, podat Komisi námitku v 
jednom z úředních jazyků Unie.

1) Do čtyř měsíců ode dne zveřejnění 
názvu zeměpisného označení v Úředním 
věstníku Evropské unie podle čl. 4 odst. 2 
mohou orgány členského státu nebo jiné 
třetí země, než je smluvní strana původu, 
nebo fyzická či právnická osoba 
s oprávněným zájmem, která je usazena v 
Unii nebo v jiné třetí zemi, než je smluvní 
strana původu, podat Komisi námitku v 
jednom z úředních jazyků Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zeměpisné označení zapsané v 
mezinárodním rejstříku se týká produktu, 
s ohledem na nějž není v současnosti v 
rámci EU poskytována ochrana 
zeměpisných označení;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a

Monitorování a přezkum

1. Do …[dva roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost] Komise posoudí účast 
Unie na Ženevském aktu a předloží 
zprávu o hlavních zjištěních Evropskému 
parlamentu a Radě.

Toto posouzení bude založeno mimo jiné 
na těchto aspektech:

a) počet zeměpisných označení 
chráněných v rámci práva Unie, která 
byla oznámena s odůvodněním výběru 
oznámených označení, a zeměpisných 
označení chráněných v rámci práva Unie, 
která byla zamítnuta třetími stranami;

b) vývoj účasti třetích zemí na Ženevském 
aktu a opatření přijatá Komisí ke zvýšení 
tohoto počtu;

c) počet nezemědělských zeměpisných 
označení pocházejících ze třetích zemí, 
která byla zamítnuta Komisí.

2. Do …[dva roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost] Komise s ohledem na 
plnou účast Unie na Ženevském aktu 
v příslušných případech předloží 
legislativní návrh na rozšíření ochrany 
poskytované zeměpisným označením podle 
práva Unie na nezemědělské produkty.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu je smlouva 
z roku 1958, která svým smluvním stranám poskytuje prostředky pro získání ochrany 
označení původu. Dohoda má v současné době 28 smluvních stran, a to včetně sedmi 
členských států. Unie samotná však smluvní stranou není, jelikož Lisabonská dohoda 
umožňuje pouze členství států. 

Lisabonská dohoda byla aktualizována prostřednictvím Ženevského aktu, který mezinárodním 
organizacím umožňuje, aby se staly smluvními stranami. Parlament bude tudíž vyzván 
k udělení souhlasu s přistoupením Unie k Ženevskému aktu, aby Unie mohla plně uplatnit 
svou výlučnou pravomoc týkající se společné obchodní politiky. Tento návrh nařízení tak 
umožní účinnou účast Unie v Lisabonské unii. 

Obecně zpravodajka vítá návrh, který usnadní postavení unijních zeměpisných označení na 
mezinárodní scéně a rovněž vedoucí pozici Unie, pokud jde o ochranu její místní kultury a 
producentů, a který pomůže posílit obchod s některými evropskými produkty nad rámec 
dvoustranných dohod uzavřených mezi Unií a jejími partnery. 

Podle zpravodajky je však potřeba v návrzích vyřešit některé nedostatky, aby byly pro unijní 
zeměpisná označení co nejvýhodnější.

1. Zpravodajka by chtěla navrhnout, aby Komise předložila první seznam zeměpisných 
označení vycházející z příspěvků členských států a příslušných zúčastněných stran. Jsou 
totiž v nejlepší pozici pro určení příslušných zeměpisných označení, která budou 
zařazena do mezinárodního rejstříku. Kromě toho je zpravodajka toho názoru, že by 
Komise měla na svůj seznam zařadit všechna zeměpisná označení, na něž se v současné 
době vztahuje ochrana v rámci práva Unie a jež jsou zapsána v mezinárodním rejstříku 
členskými státy, které byly členy Zvláštní unie před přistoupením Unie k Ženevskému 
aktu. Tento seznam by měl být v pozdější fázi aktualizován a měl by se snažit zahrnout 
co nejvíce unijních zeměpisných označení. Mimoto by měl Parlament být schopen 
navrhnout, která zeměpisná označení budou zapsána v Lisabonské unii. 

2. Přestože se Lisabonská dohoda vztahuje na zemědělská i nezemědělská zeměpisná 
označení, Unie nezajišťuje ochranu pro nezemědělské produkty. To představuje 
závažný nedostatek, který momentálně Unii brání, aby se Ženevského aktu plně 
účastnila. Členské státy, které nezemědělská zeměpisná označení chrání, navíc 
vzhledem k výlučné pravomoci Unie nebudou moci tato označení chránit v rámci 
Ženevského aktu. Zpravodajka vyjadřuje nad touto situací politování, zejména z toho 
důvodu, že mohla být vyřešena před přijetím tohoto aktu, jelikož Parlament 
v uplynulých letech několikrát požadoval další rozšíření ochrany této kategorie 
produktů. V důsledku toho zpravodajka navrhuje, aby Komise urychleně zavedla nástroj 
k ochraně nezemědělských zeměpisných označení prostřednictvím horizontálních 
právních předpisů. Na základě tohoto návrhu zpravodajka provedla úpravu, která má 
zajistit, aby toto nařízení bylo pro daný účel vhodné i v případě dalšího vývoje práva 
Unie, co se týče nezemědělských produktů. 

3. Členy Lisabonské unie je sedm členských států, které jako takové uznaly ochranu 
zeměpisných označení třetích zemí. Zpravodajka vítá zavedení přechodného období, 
aby tyto členské státy mohly splnit své mezinárodní povinnosti převzaté před 
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přistoupením Unie k Ženevskému aktu. Zpravodajka by rovněž chtěla zdůraznit, že je 
třeba zabývat se i řešením, jakým by byla například částečná účast na Ženevském aktu, 
aby tyto státy mohly nadále v plném rozsahu chránit svá nezemědělská zeměpisná 
označení. 

4. Ačkoli Ženevský akt umožňuje, aby se členem Zvláštní unie stala mezinárodní 
organizace, neposkytuje jí automaticky hlasovací právo. Počet hlasů každé mezinárodní 
organizace totiž odpovídá počtu jejích členských států, které jsou součástí aktu. 
Vzhledem k výlučné pravomoci Unie by tak Unie přišla o své hlasovací právo. 
Zpravodajka by chtěla vyjádřit obavy z této situace a žádá Komisi, aby se pokusila najít 
možné řešení této záležitosti, jako je například ratifikace nástroje v zájmu Unie 
členskými státy. 
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