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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tegevuse 
kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva 
Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga
(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0365),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0383/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, 
keskkonnakomisjoni, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ning põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjoni arvamusi (A8-0000/2018),

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament võttis 6. oktoobril 
2015 vastu resolutsiooni Euroopa Liidu 
geograafilise tähise kaitse võimaliku 
laiendamise kohta 
mittepõllumajanduslikele toodetele, milles 
ta esitas oma seisukohad kõnealuses 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Pärast liidu ühinemist Genfi 
redaktsiooniga peaks komisjon esimese 
sammuna esitama Maailma Intellektuaalse 
Omandi Organisatsiooni rahvusvahelisele 
büroole (edaspidi „rahvusvaheline büroo“) 
taotluse registreerida liidu territooriumilt 
pärit ja liidus kaitstud geograafiliste tähiste 
loetelu nende registris (edaspidi 
„rahvusvaheline register“). Sellise loetelu 
koostamise kriteeriumide puhul, nagu see 
on kohane mõne liidu kahepoolse ja 
piirkondliku lepingu puhul, mis on seotud 
geograafiliste tähiste kaitsega, tuleks 
eelkõige võtta arvesse toodangu väärtust ja 
ekspordiväärtust, muude lepingute kohast 
kaitset, väärkasutamist või selle 
võimalikkust asjaomastes kolmandates 
riikides.

(4) Pärast liidu ühinemist Genfi 
redaktsiooniga peaks komisjon esimese 
sammuna esitama Maailma Intellektuaalse 
Omandi Organisatsiooni rahvusvahelisele 
büroole (edaspidi „rahvusvaheline büroo“) 
taotluse registreerida liidu territooriumilt 
pärit ja liidus kaitstud geograafiliste tähiste 
loetelu nende registris (edaspidi 
„rahvusvaheline register“). Selleks et 
komisjon saaks sellise loetelu koostada, 
peaks liikmesriik, huvitatud tootjarühm 
või liidus registreeritud ja registreeritud 
geograafilist tähist kasutav üksiktootja 
teatama komisjonile nende geograafiliste 
tähiste nimed, mida nad soovivad 
kõnealusesse loetellu kanda. Komisjon 
peaks lisama need geograafilised tähised 
kõnealusesse loetelusse. Kuid komisjonil 
peaks siiski olema õigus mitte nõustuda 
konkreetse geograafilise tähise lisamisega 
liidu territooriumilt pärinevate ja kaitstud 
geograafiliste tähiste loetellu lähtudes 
kriteeriumidest, mida sageli kasutatakse
mõne liidu kahepoolse ja piirkondliku 
lepingu puhul, mis on seotud geograafiliste 
tähiste kaitsega, eelkõige toodangu väärtus
ja ekspordiväärtus, muude lepingute 
kohane kaitse, väärkasutamine või selle 
võimalikkus asjaomastes kolmandates 
riikides, ning komisjon peaks oma otsust 
põhjendama. Lisaks peaks loetelu 
hõlmama kõiki geograafilisi tähiseid, 
mille suhtes praegu kohaldatakse liidu 
õiguse kohast kaitset, ning mis on kantud 
rahvusvahelisse registrisse nende 
liikmesriikide poolt, kes olid eriliidu 
liikmed enne liidu ühinemist Genfi 
redaktsiooniga.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et tagada, et liidus kaitstud 
ja registreeritud täiendavad geograafilised 
tähised registreeritakse rahvusvahelises 
registris, on asjakohane lubada, et 
komisjon saaks hiljem selliste täiendavate 
geograafiliste tähiste rahvusvahelise 
registreerimise taotlusi esitada kas omal 
algatusel või liikmesriigi või huvitatud 
tootjarühmade taotlusel või erandjuhtudel 
üksiktootja taotlusel.

(5) Selleks et tagada, et liidus kaitstud 
ja registreeritud täiendavad geograafilised 
tähised registreeritakse rahvusvahelises 
registris, sealhulgas geograafiliste tähiste 
kaitse laiendamine 
mittepõllumajanduslikele toodetele on 
asjakohane lubada, et komisjon saaks 
hiljem selliste täiendavate geograafiliste 
tähiste rahvusvahelise registreerimise 
taotlusi esitada kas omal algatusel või 
liikmesriigi, Euroopa Parlamendi või 
huvitatud tootjarühmade taotlusel või 
erandjuhtudel üksiktootja taotlusel.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Komisjon peaks kasutama 
liikmesriikide, kutseühingute ja liidu 
tootjatega konsulteerimiseks korrapärast 
mehhanismi, et sisse seada pidev dialoog 
asjaomaste sidusrühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)



PE631.792v01-00 8/18 PR\1170731ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) On asjakohane näha ette menetlus 
kaitsest keeldumise tühistamiseks, 
eelkõige juhul, kui liidu õiguses on 
toimunud edasine areng, mis võimaldab 
kaitsta mittepõllumajanduslikke 
geograafilisi tähiseid.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) On võimalik, et ka need seitse 
liikmesriiki soovivad osaleda Genfi 
redaktsioonis, et kaitsta geograafilisi 
tähiseid, mille puhul ei saa kasutada 
horisontaalset kaitset liidu tasandil. 
Selleks et võimaldada neil seda teha, 
tuleks kaaluda võimalust osaleda Genfi 
redaktsioonis osaliselt, olenemata liidu 
pädevusest, kui see on asjakohane.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et tagada ühetaolised liidu 
liikmesuse rakendamistingimused eriliidus, 
tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused seoses järgmisega: 
geograafiliste tähiste loetelu koostamine, et 
esitada rahvusvahelisele büroole taotlus 
nende rahvusvahelise registreeringu 

(11) Selleks et tagada ühetaolised liidu 
liikmesuse rakendamistingimused eriliidus, 
tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused seoses järgmisega: 
geograafiliste tähiste loetelu koostamine, et 
esitada rahvusvahelisele büroole taotlus 
nende rahvusvahelise registreeringu 
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saamiseks pärast Genfi redaktsiooniga 
ühinemist; rahvusvahelisele büroole 
hilisemate taotluste esitamine geograafilise 
tähise rahvusvahelise registreeringu 
saamiseks; vastuväite tagasilükkamine; 
otsus selle kohta, kas anda rahvusvahelises 
registris registreeritud geograafilisele 
tähisele kaitse või mitte; rahvusvahelises 
registris registreeritud geograafilise tähise 
kaitse tühistamine liidus. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
nr 182/20117 ,

saamiseks pärast Genfi redaktsiooniga 
ühinemist; rahvusvahelisele büroole 
hilisemate taotluste esitamine geograafilise 
tähise rahvusvahelise registreeringu 
saamiseks; vastuväite tagasilükkamine; 
otsus selle kohta, kas anda rahvusvahelises 
registris registreeritud geograafilisele 
tähisele kaitse või mitte; rahvusvahelises 
registris registreeritud geograafilise tähise 
kaitse tühistamine liidus; ning 
rahvusvahelise registreeringu 
jõustumisest keeldumise tühistamiseks. 
Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) nr 182/20117, Komiteede nimekirja 
määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses 
tuleks ajakohastada, kui liidu õiguse 
edasine areng võimaldab kaitsta 
mittepõllumajanduslikke tooteid.

__________________ __________________

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Arvestades, et kolmandaid 
osapooli osaleb Genfi redaktsioonis 
endiselt vähe, on oluline tagada, et 
komisjon jälgib ja hindab aja jooksul liidu 
osalemist. Selliseks hindamiseks peaks 
komisjon muu hulgas võtma arvesse liidu 
õigusega kaitstud geograafiliste tähiste 
arvu, millest on teatatud, kolmandate 
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osapoolte poolt tagasi lükatud 
geograafiliste tähiste arvu, kolmandate 
riikide Genfi redaktsioonis osalemise 
arengut ning komisjoni võetud meetmeid 
kõnealuse arvu ja nende 
mittepõllumajanduslike geograafiliste 
tähiste arvu suurendamiseks, mis on pärit 
osalevatest kolmandatest riikidest ja mille 
komisjon on tagasi lükanud.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Selleks et liit saaks täielikult 
osaleda Genfi redaktsioonis, on vaja 
võimalikult kiiresti ette näha süsteem, et 
kaitsta mittepõllumajanduslikke 
geograafilisi tähiseid horisontaalsete 
õigusaktide abil liidu tasandil. Seepärast 
peaks komisjon, kui see osutub 
asjakohaseks, esitama seadusandliku 
ettepaneku, et laiendada liidu õiguse 
alusel geograafilistele tähistele antud 
kaitset mittepõllumajanduslikele 
toodetele.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusakti, 
millega kehtestatakse esimeses lõigus 
osutatud geograafiliste tähiste loetelu 
kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud 

Komisjon võtab vastu rakendusakti, 
millega kehtestatakse esimeses lõigus 
osutatud geograafiliste tähiste loetelu 
kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud 
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kontrollimenetlusega. kontrollimenetlusega. Kõnealune loetelu 
sisaldab kõiki geograafilisi tähiseid, mille 
suhtes praegu kohaldatakse liidu õiguse 
kohast kaitset ja mis on kantud 
rahvusvahelisse registrisse nende 
liikmesriikide poolt, kes olid enne liidu 
ühinemist Genfi redaktsiooniga eriliidu 
liikmed.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt... [kuus kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist] teatab liikmesriigi 
ametiasutus, huvitatud tootjate rühm või 
tootja, kes kasutavad liidus kaitstud ja 
registreeritud geograafilist tähist, 
komisjonile need geograafiliste tähiste 
nimed, mida nad soovivad kanda teises 
lõigus osutatud geograafiliste tähiste 
loetellu.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 3 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et kehtestada teises lõigus osutatud 
loetelu, võtab komisjon arvesse eelkõige 
järgmist:

Selleks et kehtestada teises lõigus osutatud 
loetelu, lisab komisjon loetellu kõik 
geograafilised tähised, millest on lõike 3 
kohaselt teatatud.

Komisjon võib siiski keelduda teatava 
geograafilise tähise lisamisest loetellu ja 
põhjendab oma otsust, võttes eelkõige 
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arvesse järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga 
võib komisjon kas omal algatusel või 
liikmesriigi või huvitatud tootjarühmade 
taotlusel või liidus kaitstud ja registreeritud 
geograafilist tähist kasutava üksiktootja 
taotlusel võtta vastu rakendusaktid, et 
esitada rahvusvahelisele büroole liidu 
õigusaktide kohaselt kaitstud ja 
registreeritud ning liidust pärit 
geograafiliste tähiste rahvusvahelise 
registreeringu taotlused.

Pärast liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga 
võib komisjon kas omal algatusel või 
liikmesriigi, Euroopa Parlamendi või 
huvitatud tootjarühmade taotlusel või liidus 
kaitstud ja registreeritud geograafilist tähist 
kasutava üksiktootja taotlusel võtta vastu 
rakendusaktid, et esitada rahvusvahelisele 
büroole liidu õigusaktide kohaselt kaitstud 
ja registreeritud ning liidust pärit 
geograafiliste tähiste rahvusvahelise 
registreeringu taotlused. Selleks kasutab 
komisjon korrapärast mehhanismi, et 
konsulteerida liikmesriikide, 
kutseühingute ja liidu tootjatega.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon hindab Genfi 
redaktsiooni artikli 6 lõike 4 kohaselt 
rahvusvahelise büroo poolt rahvusvahelises 
registris registreeritud geograafilise tähise 
kohta tehtud avaldust, mille puhul 
päritoluriigiks olev osalisriik, nagu on 
määratletud Genfi redaktsiooni artikli 1 
punktis xv, ei ole liikmesriik, et teha 
kindlaks, kas see sisaldab Lissaboni 
kokkuleppe ja Genfi redaktsiooni kohaste 

(1) Komisjon hindab Genfi 
redaktsiooni artikli 6 lõike 4 kohaselt 
rahvusvahelise büroo poolt rahvusvahelises 
registris registreeritud geograafilise tähise 
kohta tehtud avaldust, mille puhul 
päritoluriigiks olev osalisriik, nagu on 
määratletud Genfi redaktsiooni artikli 1 
punktis xv, ei ole liikmesriik, et teha 
kindlaks, kas see sisaldab Lissaboni 
kokkuleppe ja Genfi redaktsiooni kohaste 
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ühiseeskirjade (edaspidi „ühiseeskirjad“)8

eeskirja 5 lõikes 2 sätestatud kohustuslikke 
elemente ning andmeid kõnealuste 
ühiseeskirjade eeskirja 5 lõikes 3 sätestatud 
omaduse, maine või tunnusjoonte kohta, 
samuti hindab komisjon, kas avaldatud 
teade on seotud tootega, millel on praegu
liidu geograafiliste tähiste kohane kaitse. 
Selline hindamine tuleb teha nelja kuu 
jooksul ning see ei hõlma muude selliste 
liidu erisätete hindamist, mis on seotud 
toote turuleviimisega, eelkõige sanitaar- ja 
fütosanitaarnõuete, turustamisstandard ja 
toidu märgistamisega.

ühiseeskirjade (edaspidi „ühiseeskirjad“)8

eeskirja 5 lõikes 2 sätestatud kohustuslikke 
elemente ning andmeid kõnealuste 
ühiseeskirjade eeskirja 5 lõikes 3 sätestatud 
omaduse, maine või tunnusjoonte kohta, 
samuti hindab komisjon, kas avaldatud 
teade on seotud tootega, millel on 
teatamise ajal antud liidu geograafiliste 
tähiste kohane kaitse. Selline hindamine 
tuleb teha nelja kuu jooksul ning see ei 
hõlma muude selliste liidu erisätete 
hindamist, mis on seotud toote 
turuleviimisega, eelkõige sanitaar- ja 
fütosanitaarnõuete, turustamisstandard ja 
toidu märgistamisega.

__________________ __________________

8 Lissaboni kokkuleppe ja selle Genfi 
redaktsiooni ühiseeskirjad, nagu on vastu 
võtnud Lissaboni Liidu assamblee 11. 
oktoobril 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, Dokument WIPO 
A/57/11, 11. oktoober 2017

8 Lissaboni kokkuleppe ja selle Genfi 
redaktsiooni ühiseeskirjad, nagu on vastu 
võtnud Lissaboni Liidu assamblee 11. 
oktoobril 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, Dokument WIPO 
A/57/11, 11. oktoober 2017

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Juhul kui teatati keeldumisest 
jõustada Euroopa Liidu territooriumil 
asjaomane rahvusvaheline registreering, 
põhjusel et liidu geograafiliste tähiste 
hulgas ei ole sellele toodete kategooriale 
kaitset ette nähtud, kuid kui liidu õiguse 
edasine areng võimaldab kaitsta seda 
toodete kategooriat, mida keeldumine 
puudutas, siis hindab komisjon uuesti, kas 
geograafilist tähist, mille kaitsmisest 
varem keelduti, võib nüüd liidu 
territooriumil kaitsta.
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Kui komisjon leiab käesoleva lõike 
kohaselt tehtud hindamise alusel, et lõikes 
1 sätestatud tingimused on täidetud, peab 
ta rakendusaktiga võtma vastu otsuse 
tühistada keeldumine geograafilise tähise 
kaitsest kooskõlas artikli 13 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Genfi redaktsiooni artikli 16 kohaselt 
teatab komisjon rahvusvahelisele büroole 
asjaomase rahvusvahelise registreeringu 
jõustumisest keeldumise tühistamisest 
liidu territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kahe kuu jooksul alates 
geograafilise tähise Euroopa Liidu Teatajas 
avaldamise kuupäevast kooskõlas artikli 4 
lõikega 2 võivad liikmesriigi ametiasutused 
või muu kui päritoluriigiks oleva osalisriigi 
kolmanda riigi ametiasutused või liidus või 
kolmandas riigis asuv või seal tegutsev 
füüsiline ja või juriidiline isik, kellel on 
õigustatud huvi, esitada komisjonile 
vastuväite ühes liidu ametlikus keeles.

(1) Nelja kuu jooksul alates 
geograafilise tähise Euroopa Liidu Teatajas 
avaldamise kuupäevast kooskõlas artikli 4 
lõikega 2 võivad liikmesriigi ametiasutused 
või muu kui päritoluriigiks oleva osalisriigi 
kolmanda riigi ametiasutused või liidus või 
kolmandas riigis asuv või seal tegutsev 
füüsiline ja või juriidiline isik, kellel on 
õigustatud huvi, esitada komisjonile 
vastuväite ühes liidu ametlikus keeles.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) rahvusvahelises registris 
registreeritud geograafiline tähis on 
seotud tootega, mida praegu ELis 

välja jäetud



PR\1170731ET.docx 15/18 PE631.792v01-00

ET

geograafilise tähisena ei kaitsta;

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a

Järelevalve ja läbivaatamine

1. Hiljemalt... [kaks aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] hindab 
komisjon liidu osalemist Genfi 
redaktsioonis ning esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
peamiste järelduste kohta.

Hindamine tugineb muu hulgas 
järgmistele aspektidele:

a) selliste liidu õigusega kaitstud 
geograafiliste tähiste arv, millest on 
teatatud põhjendusega nende valiku 
kohta, ja liidu õigusega kaitstud 
geograafiliste tähiste arv, mis on 
kolmandate osapoolte poolt tagasi 
lükatud;

b) kolmandate riikide osalemise areng 
Genfi redaktsioonis ja meetmed, mida 
komisjon võtab selle arvu 
suurendamiseks;

c) mittepõllumajanduslike geograafiliste 
tähiste arv, mis on pärit kolmandatest 
riikidest ja mille komisjon on tagasi 
lükanud.

2. Hiljemalt... [kaks aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] esitab 
komisjon vajaduse korral seadusandliku 
ettepaneku, et laiendada liidu õiguse 
alusel geograafilistele tähistele antud 
kaitset mittepõllumajanduslikele 
toodetele, pidades silmas liidu täielikku 
osalemist Genfi redaktsioonis.
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SELETUSKIRI

1958. aasta Lissaboni kokkulepe on päritolunimetuste kaitset ja nende rahvusvahelist 
registreerimist käsitlev kokkulepe, mis pakub võimalust päritolunimetustele kaitse saamiseks 
selle lepinguosalistes riikides. Praegu on kokkuleppel 28 lepinguosalist riiki, sealhulgas seitse 
liikmesriiki. Liit ise ei ole kokkuleppe osaline, kuna Lissaboni kokkulepe lubab üksnes riikide 
liikmesust. 

Lissaboni kokkulepet ajakohastati Genfi redaktsiooniga, mis võimaldab rahvusvahelistel 
organisatsioonidel saada lepinguosalisteks. Seega palutakse Euroopa Parlamendil anda 
nõusolek liidu ühinemiseks Genfi redaktsiooniga, et liit saaks täiel määral täita oma 
ainupädevust ühise kaubanduspoliitika vallas. Käesolev ettepanek võtta vastu määrus 
võimaldab Euroopa Liidul tegelikult osaleda Lissaboni liidus. 

Raportöör kiidab üldiselt heaks ettepaneku, mis kindlustab nii liidu geograafiliste tähiste 
positsiooni rahvusvahelisel tasandil, kui ka liidu juhtrolli seoses oma kohaliku kultuuri ja 
tootjate kaitsega, ning aitab elavdada kauplemist teatavate Euroopa toodetega, ulatudes 
kaugemale kahepoolsetest lepingutest, mida liit oma partneritega sõlmib. 

Siiski tuleks raportööride arvates kõrvaldada mõned puudujäägid ettepanekutes, et need 
oleksid liidu geograafiliste tähiste jaoks kõige kasulikumad.

1. Raportöör soovitab komisjonil esitada geograafiliste tähiste kohta esimese loetelu, mis 
põhineb liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmade panusel. Liikmesriigid ja 
sidusrühmad on kõige paremas olukorras, et kindlaks teha geograafilised tähised, mida 
kanda rahvusvahelisse registrisse. Lisaks on raportöör arvamusel, et komisjon peaks 
oma loetellu lisama kõik geograafilised tähised, mis praegu kuuluvad liidu õiguse 
kohase kaitse alla ja on kantud rahvusvahelisse registrisse nende liikmesriikide poolt, 
kes olid enne liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga eriliidu liikmed. Loetelu tuleks 
hiljem ajakohastada ja selle eesmärk peaks olema lisada võimalikult palju liidu 
geograafilisi tähiseid. Lisaks peaks Euroopa Parlamendil olema võimalus teha 
ettepanekuid geograafiliste tähiste registreerimiseks Lissaboni liidus. 

2. Kuigi Lissaboni kokkulepe hõlmab nii põllumajanduslikke kui ka 
mittepõllumajanduslikke geograafilisi tähiseid, ei näe liit ette kaitset 
mittepõllumajanduslikele toodetele. See on tõsine puudus, mis praegu takistab liidul 
Genfi redaktsioonis täiel määral osaleda. Lisaks sellele, võttes arvesse liidu 
ainupädevust, ei saa liikmesriigid, kes kaitsevad mittepõllumajanduslike geograafilisi 
tähiseid, neid Genfi redaktsiooni kohaselt kaitsta. Raportöör peab seda olukorda 
kahetsusväärseks eelkõige seetõttu, et seda oleks saanud lahendada enne käesoleva 
õigusakti vastuvõtmist, kuna Euroopa Parlament on viimastel aastatel esitanud mitmeid 
nõudmisi selle kategooria toodete kaitse edasiseks arendamiseks. Seetõttu teeb 
raportöör ettepaneku, et komisjon võtaks kiiresti kasutusele vahendi 
mittepõllumajanduslike geograafiliste tähiste kaitsmiseks horisontaalsete õigusaktide 
abil. Selle ettepaneku põhjal tegi raportöör muudatuse, et tagada käesoleva määruse 
eesmärgipärasus mittepõllumajanduslike toodetega seotud liidu õiguse edasise arengu 
puhul. 

3. Seitse liikmesriiki on Lissaboni Liidu liikmed ja seetõttu on nad nõustunud kolmandate 
riikide geograafiliste tähiste kaitsega. Raportöör väljendab heameelt üleminekuperioodi 
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kehtestamise üle, et liikmesriigid saaksid täita oma rahvusvahelisi kohustusi, mis on 
võetud enne liidu ühinemist Genfi redaktsiooniga. Raportöör soovib samuti rõhutada, et 
tuleks uurida sellist lahendust, näiteks nende riikide osalist osalemist Genfi 
redaktsiooniga, et neil oleks võimalik jätkata oma mittepõllumajanduslike geograafiliste 
tähiste täielikku kaitsmist. 

4. Kuigi Genfi redaktsioon lubab rahvusvahelistel organisatsioonidel eriliitu kuuluda, ei 
anna see neile automaatselt hääleõigust. Igal rahvusvahelisel organisatsioonil on teatav 
arv hääli, mis võrdub tema liikmesriikide arvuga, kes redaktsioonis osalevad. Võttes 
arvesse liidu ainupädevust, jääks liit hääleõigusest ilma. Raportöör väljendab selle 
olukorra pärast muret ja palub komisjonil uurida võimalusi selle küsimuse 
lahendamiseks, näiteks et liikmesriigid ratifitseeriksid liidu huvides vahendi. 
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