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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens åtgärder efter 
anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om 
ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar
(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0365),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0383/2018),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor samt yttrandena från 
utskottet för internationell handel, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0000/2018).

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Den 6 oktober 2015 antog 
Europaparlamentet en resolution om en 
möjlig utvidgning av Europeiska 
unionens skydd av geografiska 
beteckningar till andra produkter än 
jordbruksprodukter, i vilken det framförde 
sina synpunkter på detta område.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Efter unionens anslutning till 
Genèveakten bör kommissionen som ett 
första steg till den internationella byrån vid 
Världsorganisationen för den intellektuella
äganderätten (nedan kallad den 
internationella byrån) ge in en ansökan om 
registrering av en förteckning över 
geografiska beteckningar som har sitt 
ursprung i och är skyddade i det aktuella 
unionsterritoriet i deras register (nedan 
kallat det internationella registret). 
I kriterierna för upprättandet av en sådan 
förteckning bör, i likhet med vissa av de 
bilaterala och regionala avtal som rör 
skydd av geografiska beteckningar, 
särskild hänsyn tas till produktionsvärdet 
och exportvärdet, skydd enligt andra avtal 
samt pågående eller potentiellt missbruk i 
de berörda tredjeländerna.

(4) Efter unionens anslutning till 
Genèveakten bör kommissionen som ett 
första steg till den internationella byrån vid 
Världsorganisationen för den intellektuella 
äganderätten (nedan kallad den 
internationella byrån) ge in en ansökan om 
registrering av en förteckning över 
geografiska beteckningar som har sitt 
ursprung i och är skyddade i det aktuella 
unionsterritoriet i deras register (nedan 
kallat det internationella registret). För att 
kommissionen ska kunna upprätta en 
sådan förteckning bör en medlemsstat, en 
berörd producentgrupp eller en enskild 
producent som använder en geografisk 
beteckning som är skyddad och 
registrerad i unionen meddela 
kommissionen namnen på de geografiska 
beteckningar som de vill ska tas med i den 
förteckningen. Kommissionen bör ta med 
dessa geografiska beteckningar i 
förteckningen. På grundval av de kriterier 
som ofta används för upprättandet av
vissa av de bilaterala och regionala avtal 
som rör skydd av geografiska 
beteckningar, särskilt produktionsvärdet 
och exportvärdet, skydd enligt andra avtal 
samt pågående eller potentiellt missbruk i 
de berörda tredjeländerna, bör 
kommissionen emellertid ha möjlighet att 
invända mot att en särskild geografisk 
beteckning införs i förteckningen över 
geografiska beteckningar som har sitt 
ursprung i och är skyddade inom 
unionens territorium och motivera sitt 
beslut. Förteckningen bör dessutom 
omfatta alla geografiska beteckningar 
som för närvarande åtnjuter skydd enligt 
unionsrätten och som är registrerade i det 
internationella registret av de 
medlemsstater som var medlemmar av den 
särskilda unionen före unionens 
anslutning till Genèveakten.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att säkerställa att ytterligare 
geografiska beteckningar som är skyddade 
och registrerade i unionen även registreras 
i det internationella registret, är det 
lämpligt att bemyndiga kommissionen att 
senare lämna in ansökningar om 
internationell registrering av sådana 
ytterligare geografiska beteckningar, på 
eget initiativ eller på begäran av en 
medlemsstat, en berörd producentgrupp 
eller i undantagsfall en enskild producent.

(5) För att säkerställa att ytterligare 
geografiska beteckningar som är skyddade 
och registrerade i unionen även registreras 
i det internationella registret, och att 
skyddet av geografiska beteckningar 
utvidgas till att omfatta andra produkter 
än jordbruksprodukter, är det lämpligt att 
bemyndiga kommissionen att senare lämna 
in ansökningar om internationell 
registrering av sådana ytterligare 
geografiska beteckningar, på eget initiativ,
på begäran av en medlemsstat,
Europaparlamentet eller en berörd 
producentgrupp eller i undantagsfall en 
enskild producent.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Kommissionen bör använda en 
mekanism för regelbundet samråd med 
medlemsstaterna, 
branschorganisationerna och 
unionsproducenterna för att skapa en 
kontinuerlig dialog med berörda parter.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Det är lämpligt att föreskriva ett 
förfarande för tillbakadragande av avslag 
på ansökan om skydd, särskilt när det 
gäller den fortsatta utvecklingen av 
unionsrätten som gör det möjligt att 
skydda geografiska beteckningar till 
andra produkter än jordbruksprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Det är möjligt att dessa sju 
medlemsstater även önskar delta i 
Genèveakten för att skydda de geografiska 
beteckningar som inte åtnjuter 
övergripande skydd på unionsnivå. För 
att de ska kunna göra detta bör man 
överväga möjligheten att låta dem delvis 
delta i Genèveakten utan att det påverkar 
unionens befogenheter i tillämpliga fall.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av unionens 
medlemskap i den särskilda unionen, bör 

(11) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av unionens 
medlemskap i den särskilda unionen, bör 
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kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter att upprätta en 
förteckning över geografiska beteckningar 
för ingivande av en ansökan om 
internationell registrering hos den 
internationella byrån i samband med 
anslutningen till Genèveakten, för senare 
inlämning av ansökan om internationell 
registrering av en geografisk beteckning till 
den internationella byrån, för avslag på en 
invändning, för beslut om huruvida skydd 
beviljas av en geografisk beteckning som 
är registrerad i det internationella registret
samt för annullering av skyddet i unionen 
av en geografisk beteckning som är 
registrerad i det internationella registret. 
Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/20117.

kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter att upprätta en 
förteckning över geografiska beteckningar 
för ingivande av en ansökan om 
internationell registrering hos den 
internationella byrån i samband med 
anslutningen till Genèveakten, för senare 
inlämning av ansökan om internationell 
registrering av en geografisk beteckning till 
den internationella byrån, för avslag på en 
invändning, för beslut om huruvida skydd 
beviljas av en geografisk beteckning som 
är registrerad i det internationella registret,
för annullering av skyddet i unionen av en 
geografisk beteckning som är registrerad i 
det internationella registret samt för 
tillbakadragande av avslag på verkan av 
en internationell registrering. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/20117. Förteckningen över 
kommittéer i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011 bör 
uppdateras om en vidareutveckling av 
unionsrätten gör det möjligt att skydda 
andra produkter än jordbruksprodukter.

__________________ __________________

7 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

7 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Med tanke på det fortfarande 
begränsade deltagandet av avtalsslutande 
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parter i Genèveakten som är tredjeländer 
är det viktigt att se till att kommissionen 
övervakar och utvärderar unionens 
deltagande över tid. För att kunna göra 
en sådan bedömning bör kommissionen 
bland annat ta hänsyn till antalet 
geografiska beteckningar som skyddas 
enligt unionsrätten och som har anmälts, 
sådana som har fått avslag av tredje part, 
utvecklingen av tredjeländers deltagande i 
Genèveakten och kommissionens åtgärder 
för att öka detta antal och antalet 
geografiska beteckningar för andra 
produkter än jordbruksprodukter som har 
sitt ursprung i tredjeländer som är 
avtalsslutande parter och som har fått 
avslag av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) För att unionen ska kunna delta 
fullt ut i Genèveakten är det nödvändigt 
att så snart som möjligt tillhandahålla ett 
system för skydd av geografiska 
beteckningar för andra produkter än 
jordbruksprodukter genom övergripande 
lagstiftning på unionsnivå. Kommissionen 
bör därför, i tillämpliga fall, lägga fram 
ett lagstiftningsförslag för att utvidga det 
skydd som beviljas geografiska 
beteckningar i enlighet med 
unionslagstiftningen till andra produkter 
än jordbruksprodukter.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta en 
genomförandeakt om fastställande av 
förteckningen över de geografiska 
beteckningar som avses i första stycket, i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 13.2.

Kommissionen ska anta en 
genomförandeakt om fastställande av 
förteckningen över de geografiska 
beteckningar som avses i första stycket, i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 13.2. Denna 
förteckning ska innehålla alla 
geografiska beteckningar som för 
närvarande åtnjuter skydd enligt 
unionsrätten och som är registrerade i det 
internationella registret av de 
medlemsstater som var medlemmar av den 
särskilda unionen före unionens 
anslutning till Genèveakten.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den ... [sex månader efter denna 
förordnings ikraftträdande] ska en 
myndighet i en medlemsstat, en berörd 
producentgrupp eller en enskild 
producent som använder en geografisk 
beteckning som är skyddad och 
registrerad i unionen meddela 
kommissionen namnen på de geografiska 
beteckningar som de önskar ingå i den 
förteckning över geografiska 
beteckningar som avses i andra stycket.

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid fastställandet av den förteckning som 
avses i andra stycket ska kommissionen 
särskilt beakta följande:

Vid fastställandet av den förteckning som 
avses i andra stycket ska kommissionen ta 
med alla anmälda geografiska 
beteckningar som inkommit i enlighet 
med tredje stycket.

Kommissionen får dock vägra att ta med 
en särskild geografisk beteckning i 
förteckningen och ska, när den motiverar 
sitt beslut, särskilt beakta följande:

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter unionens anslutning till Genèveakten 
får kommissionen, på eget initiativ eller på 
begäran av en medlemsstat eller av en 
berörd grupp producenter eller av en 
enskild producent som använder en 
geografisk beteckning som är skyddad och 
registrerad i unionen, anta 
genomförandeakter för att till den 
internationella byrån ge in en ansökan om 
internationell registrering av en geografisk 
beteckning som är skyddad och registrerad 
enligt unionsrätten och avser en produkt 
med ursprung i unionen.

Efter unionens anslutning till Genèveakten 
får kommissionen, antingen på eget 
initiativ eller på begäran av en 
medlemsstat, av Europaparlamentet, av en 
berörd grupp producenter eller av en 
enskild producent som använder en 
geografisk beteckning som är skyddad och 
registrerad i unionen, anta 
genomförandeakter för att till den 
internationella byrån ge in en ansökan om 
internationell registrering av en geografisk 
beteckning som är skyddad och registrerad 
enligt unionsrätten och avser en produkt 
med ursprung i unionen. Tanken är att 
kommissionen i detta syfte ska använda 
en mekanism för regelbundet samråd med 
medlemsstaterna, 
branschorganisationerna och 
unionsproducenterna.

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen ska bedöma sådana 
offentliggöranden som anmäls av den 
internationella byrån i enlighet med 
artikel 6.4 i Genèveakten om geografiska 
beteckningar i det internationella registret 
för vilka den avtalsslutande 
ursprungsparten, enligt definitionen i 
artikel 1 xv i Genèveakten, inte är en 
medlemsstat, för att avgöra huruvida den 
innehåller de obligatoriska uppgifter som 
anges i regel 5.2 i de gemensamma 
föreskrifterna inom 
Lissabonöverenskommelsen och 
Genèveakten (nedan kallade de 
gemensamma föreskrifterna)8 och de 
uppgifter om kvalitet, renommé eller 
egenskaper som anges i regel 5.3 i 
föreskrifterna, samt bedöma huruvida 
offentliggörandet avser en produkt för 
vilken skydd av geografisk beteckning för 
närvarande ges inom unionen. Fristen för 
en sådan bedömning får inte överstiga fyra 
månader och ska inte omfatta någon 
bedömning av andra särskilda 
unionsbestämmelser om utsläppande av 
produkter på marknaden, särskilt 
beträffande sanitära och fytosanitära 
normer, handelsnormer och 
livsmedelsmärkning.

1. Kommissionen ska bedöma sådana 
offentliggöranden som anmäls av den 
internationella byrån i enlighet med 
artikel 6.4 i Genèveakten om geografiska 
beteckningar i det internationella registret 
för vilka den avtalsslutande 
ursprungsparten, enligt definitionen i 
artikel 1 xv i Genèveakten, inte är en 
medlemsstat, för att avgöra huruvida den 
innehåller de obligatoriska uppgifter som 
anges i regel 5.2 i de gemensamma 
föreskrifterna inom 
Lissabonöverenskommelsen och 
Genèveakten (nedan kallade de 
gemensamma föreskrifterna)8 och de 
uppgifter om kvalitet, renommé eller 
egenskaper som anges i regel 5.3 i 
föreskrifterna, samt bedöma huruvida 
offentliggörandet avser en produkt för 
vilken skydd av geografisk beteckning ges 
inom unionen vid tidpunkten för anmälan. 
Fristen för en sådan bedömning får inte 
överstiga fyra månader och ska inte 
omfatta någon bedömning av andra 
särskilda unionsbestämmelser om 
utsläppande av produkter på marknaden, 
särskilt beträffande sanitära och 
fytosanitära normer, handelsnormer och 
livsmedelsmärkning.

__________________ __________________

8 Gemensamma föreskrifter enligt 
Lissabonöverenskommelsen och 
Genèveakten inom 
Lissabonöverenskommelsen, antagna av 
Lissabonunionens församling den 
11 oktober 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, dok. WIPO A/57/11 
av den 11 oktober 2017.

8 Gemensamma föreskrifter enligt 
Lissabonöverenskommelsen och 
Genèveakten inom 
Lissabonöverenskommelsen, antagna av 
Lissabonunionens församling den 
11 oktober 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, dok. WIPO A/57/11 
av den 11 oktober 2017.
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Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När det, efter en underrättelse om 
avslag på verkan av en internationell 
registrering på unionens territorium på 
grund av bristande skydd för en 
produktkategori inom unionens 
geografiska beteckningar, sker en 
vidareutveckling av unionsrätten som gör 
det möjligt att skydda den produktkategori 
som berörs av avslaget, ska kommissionen 
göra en ny bedömning av huruvida den 
geografiska beteckning som tidigare fått 
avslag nu kan skyddas inom unionens 
territorium.

När kommissionen på grundval av 
bedömningen enligt denna punkt anser att 
villkoren i punkt 1 är uppfyllda, ska den 
fatta ett beslut om att dra tillbaka avslaget 
genom en genomförandeakt som antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 13.2.

I enlighet med artikel 16 i Genèveakten 
ska kommissionen underrätta den 
internationella byrån om 
tillbakadragandet av avslag på verkan av 
en internationell registrering inom 
unionens territorium.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Inom två månader från dagen för 
offentliggörandet av namnet på den 
geografiska beteckningen i Europeiska 
unionens officiella tidning enligt artikel 4.2 
får myndigheterna i en medlemsstat eller i 
ett annat tredjeland än den avtalsslutande 
ursprungsparten, eller en fysisk eller 
juridisk person med legitimt intresse som 
är etablerad i unionen eller i ett annat 
tredjeland än den avtalsslutande 
ursprungsparten, lämna in en invändning 
till kommissionen på något av unionens 
officiella språk.

1. Inom fyra månader från dagen för 
offentliggörandet av namnet på den 
geografiska beteckningen i Europeiska 
unionens officiella tidning enligt artikel 4.2 
får myndigheterna i en medlemsstat eller i 
ett annat tredjeland än den avtalsslutande 
ursprungsparten, eller en fysisk eller 
juridisk person med legitimt intresse som 
är etablerad i unionen eller i ett annat 
tredjeland än den avtalsslutande 
ursprungsparten, lämna in en invändning 
till kommissionen på något av unionens 
officiella språk.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att den geografiska beteckningen i 
det internationella registret avser en 
produkt för vilken skydd av geografiska 
beteckningar för närvarande inte 
tillhandahålls inom unionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a

Övervakning och översyn

1. Senast den ... [två år efter denna 
förordnings ikraftträdande] ska 
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kommissionen bedöma unionens 
deltagande i Genèveakten och lägga fram 
en rapport om de viktigaste resultaten för 
Europaparlamentet och rådet.

Bedömningen ska bland annat grundas 
på

(a) antalet geografiska beteckningar som 
skyddas enligt unionsrätten och som har 
anmälts med en motivering av valet av de 
anmälda beteckningarna och de 
geografiska beteckningarna som skyddas 
enligt unionsrätten och som fått avslag av 
tredje part,

(b) utvecklingen av tredjeländers 
deltagande i Genèveakten och 
kommissionens åtgärder för att öka detta 
antal,

(c) antalet geografiska beteckningar till 
andra produkter än jordbruksprodukter 
med ursprung i tredjeländer som fått 
avslag av kommissionen.

2. Senast ... [två år efter denna 
förordnings ikraftträdande] ska 
kommissionen, i tillämpliga fall, lägga 
fram ett lagstiftningsförslag för att 
utvidga skyddet för geografiska 
beteckningar i enlighet med 
unionslagstiftningen till andra produkter 
än jordbruksprodukter mot bakgrund av 
unionens fullständiga deltagande i 
Genèveakten.

Or. en
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MOTIVERING

Lissabonöverenskommelsen om skydd för ursprungsbeteckningar och deras internationella 
registrering är ett fördrag från 1958 som tillhandahåller olika sätt för att få skydd för 
ursprungsbeteckningar inom de avtalsslutande parternas territorium. Avtalet har för 
närvarande 28 avtalsslutande parter, däribland sju medlemsstater. Unionen är dock själv inte 
en avtalsslutande part, eftersom Lissabonöverenskommelsen endast tillåter medlemskap för 
stater.

Lissabonavtalet uppdaterades genom Genèveakten, som gör det möjligt för internationella 
organisationer att bli avtalsslutande parter. Parlamentet kommer därför att uppmanas att 
godkänna unionens anslutning till Genèveakten så att unionen fullt ut kan utöva sin exklusiva 
behörighet i fråga om den gemensamma handelspolitiken. Detta förslag till förordning 
kommer sedan att göra det möjligt för unionen att effektivt delta i Lissabonunionen. 

I regel välkomnar föredraganden det förslag som kommer att göra EU:s geografiska 
beteckningar, liksom unionens ledarskap i fråga om skyddet av dess lokala kultur och 
producenter, mer synliga på den internationella arenan, något som kommer att bidra till att 
handeln med vissa europeiska produkter främjas utöver de bilaterala avtal som unionen har 
ingått med sina partner. 

Föredraganden anser dock att vissa brister i förslagen bör åtgärdas så att det kan gynna 
unionens geografiska beteckningar på bästa sätt.

1. Föredraganden skulle vilja föreslå att kommissionen lägger fram en första förteckning 
över geografiska beteckningar på grundval av uppgifter från medlemsstaterna och de 
berörda parterna. Faktum är att de är bäst lämpade för att fastställa vilka geografiska 
beteckningar som ska ingå i det internationella registret. Dessutom anser föredraganden 
att kommissionen i förteckningen bör ta upp alla geografiska beteckningar som för 
närvarande åtnjuter skyddet enligt unionsrätten och som är registrerade i det 
internationella registret av de medlemsstater som var medlemmar av den särskilda 
unionen före unionens anslutning till Genèveakten. Denna förteckning bör uppdateras i 
ett senare skede och syfta till att inkludera så många som möjligt av unionens 
geografiska beteckningar. Parlamentet bör dessutom kunna föreslå vilka geografiska 
beteckningar som ska registreras i Lissabonunionen. 

2. Medan Lissabonavtalet omfattar geografiska beteckningar till både jordbruksprodukter 
och andra produkter än jordbruksprodukter, ger unionen inte något skydd för andra 
produkter än jordbruksprodukter. Detta utgör en allvarlig brist som för närvarande 
hindrar unionen från att fullt ut delta i Genèveakten. Med tanke på unionens exklusiva 
behörighet kommer de medlemsstater som skyddar geografiska beteckningar till andra 
produkter än jordbruksprodukter dessutom inte att kunna skydda dem enligt 
Genèveakten. Föredraganden beklagar denna situation, särskilt med tanke på att den 
kunde ha lösts innan denna akt antogs, eftersom parlamentet under de senaste åren har 
inkommit med flera begäranden om att vidareutveckla skyddet för denna 
produktkategori. Föredraganden föreslår därför att kommissionen snabbt inför ett 
instrument för att skydda geografiska beteckningar till andra produkter än 
jordbruksprodukter genom en övergripande lagstiftning. På grundval av detta förslag 
har föredraganden gjort ändringar för att se till att denna förordning fortfarande är 
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ändamålsenlig ifall unionsrätten vidareutvecklas i fråga om andra produkter än 
jordbruksprodukter.

3. Sju EU-medlemsstater är medlemmar i Lissabonunionen och har därför godtagit skydd 
av geografiska beteckningar från tredjeländer. Föredraganden ser positivt på att det 
införs en övergångsperiod så att dessa medlemsstater ska kunna fullgöra de 
internationella skyldigheter som de åtagit sig innan unionen ansluter sig till 
Genèveakten. Föredraganden skulle också vilja betona att en lösning, till exempel ett 
delvis deltagande av dessa länder i Genèveakten, bör undersökas för att de till fullo ska 
kunna fortsätta att skydda sina geografiska beteckningar till andra produkter än 
jordbruksprodukter. 

4. Även om Genèveakten tillåter att internationella organisationer är medlemmar i den 
särskilda unionen, innebär det inte per automatik att de har rösträtt. Varje internationell 
organisation ska i själva verket ha det antal röster som motsvarar det antal av dess 
medlemsstater som är parter i akten. Med tanke på unionens exklusiva behörighet skulle 
detta frånta unionen rätten att rösta. Föredraganden uttrycker härmed sin oro över denna 
situation och ber kommissionen att undersöka möjliga lösningar på denna fråga, t.ex. att 
medlemsstaterna ratificerar instrumentet i unionens intresse. 
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