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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-019 
které předložil Výbor pro právní záležitosti

Zpráva
Virginie Rozière A8-0036/2019
Opatření Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních 
původu a zeměpisných označeních

Návrh nařízení (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Aby mohla Unie plně vykonávat 
svou výlučnou pravomoc s ohledem na 
společnou obchodní politiku, stane se 
smluvní stranou Ženevského aktu 
Lisabonské dohody o označeních původu a 
zeměpisných označeních (dále jen 
„Ženevský akt“)2, a to podle rozhodnutí 
Rady (EU) …/…3. Smluvní strany 
Ženevského aktu jsou členy Zvláštní unie 
vytvořené Lisabonskou dohodou na 
ochranu označení původu a o jejich 
mezinárodním zápisu4 (dále jen „Zvláštní 
unie“). V souladu s článkem 3 rozhodnutí 
(EU)…/… má Unii ve Zvláštní unii 
zastupovat Komise.

(1) Aby mohla Unie plně vykonávat 
svou výlučnou pravomoc s ohledem na 
společnou obchodní politiku a aby dosáhla 
plného souladu se svými závazky v rámci 
Dohody WTO o obchodních aspektech 
práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), 
stane se smluvní stranou Ženevského aktu 
Lisabonské dohody o označeních původu a 
zeměpisných označeních (dále jen 
„Ženevský akt“), a to podle rozhodnutí 
Rady (EU) …/…3. Smluvní strany 
Ženevského aktu jsou členy Zvláštní unie 
vytvořené Lisabonskou dohodou na 
ochranu označení původu a o jejich 
mezinárodním zápisu (dále jen „Zvláštní 
unie“). V souladu s článkem 3 rozhodnutí 
(EU)…/… má Unii ve Zvláštní unii 
zastupovat Komise.

__________________ __________________
2 
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http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties
/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf
3 Úř. věst. L […], […], s. […]. 3 Úř. věst. L […], […], s. […].
4 
http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Dne 6. října 2015 Evropský 
parlament přijal usnesení o možném 
rozšíření unijní ochrany zeměpisných 
označení na nezemědělské produkty, ve 
kterém uvedl své postoje k této otázce.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

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“), a to v kontextu 
úzké spolupráce s dotčenými členskými 
státy, obchodními sdruženími a výrobci. 
Aby mohla Komise takový seznam 
vypracovat, měli by proto členský stát, 
dotčené seskupení producentů nebo jeden 
producent používající zeměpisné 
označení, které je chráněno a zapsáno 
v Unii, vyrozumět Komisi o názvech 
zeměpisných označení, která by chtěli do 
seznamu zahrnout. Komise by měla tato 
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zeměpisná označení do seznamu 
zahrnout. Na základě často používaných 
kritérií u některých dvoustranných a 
regionálních dohod Unie týkajících se 
ochrany zeměpisných označení, zejména 
co se týče produkční hodnoty a vývozní 
hodnoty, ochrany na základě jiných dohod 
a stávajícího či potenciálního zneužití 
v dotčených třetích zemích, by však 
Komise měla mít možnost vznést námitku 
proti zařazení konkrétního zeměpisného 
označení na seznam zeměpisných 
označení, která pocházejí z území Unie a 
jsou na tomto území chráněna, 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.

Pozměňovací návrh 4

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, a to i po případném 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, příslušných obchodních 
sdružení či dotčeného seskupení 
producentů nebo ve výjimečných 
případech na žádost jednoho producenta. 
Komise by proto měla vést pravidelné 
konzultace se všemi příslušnými 
zainteresovanými stranami. Přistoupením 
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Unie k Ženevskému aktu by navíc neměla 
být ohrožena stávající ani budoucí 
ochrana zeměpisných označení v rámci 
dvoustranných dohod o volném obchodu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Zápis zeměpisných označení na 
mezinárodní seznam by měl sloužit k 
zajištění kvalitních produktů, spravedlivé 
hospodářské soutěže a ochrany 
spotřebitelů. Zápis zeměpisných označení, 
jenž má významnou kulturní a 
ekonomickou hodnotu, by měl být 
posuzován s ohledem na vytvořenou 
hodnotu pro místní společenství s cílem 
podporovat rozvoj venkova a nové 
pracovní příležitosti ve výrobě, zpracování 
a dalších souvisejících službách.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 7

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

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

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Je možné, že sedm členských států, 
které byly členy Zvláštní unie, by si rovněž 
přálo účastnit se Ženevského aktu za 
účelem ochrany zeměpisných označení, 
na která se nevztahuje horizontální 
ochrana na úrovni Unie. Aby jim to bylo 
umožněno, měla by se zvážit možnost 
jejich částečné účasti na Ženevském aktu, 
bez ohledu na případné pravomoci Unie.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) K uhrazení případného schodku ve 
vztahu k provoznímu rozpočtu Zvláštní 
unie by měla mít Unie možnost poskytnout 
zvláštní příspěvek v rámci prostředků, 
které jsou za tímto účelem dostupné v 
ročním rozpočtu Unie.

(10) K uhrazení případného schodku ve 
vztahu k provoznímu rozpočtu Zvláštní 
unie by Unie s ohledem na ekonomickou a 
kulturní hodnotu ochrany zeměpisných 
označení měla mít možnost poskytnout 
zvláštní příspěvek v rámci prostředků, 
které jsou za tímto účelem dostupné v 
ročním rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
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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 
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,

(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 
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 stažení 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 v případě, že další 
vývoj práva Unie umožní ochranu 
nezemědělských produktů, aktualizován.

__________________ __________________
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).

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Aby se mohla Unie plně účastnit 
Ženevského aktu, je nezbytné zavést 
systém na ochranu nezemědělských 
zeměpisných označení zřízený 
prostřednictvím horizontálních právních 
předpisů na úrovni Unie. Za tímto účelem 



PE637.727/ 7

CS

by bylo žádoucí, aby Komise co nejdříve 
předložila legislativní návrh na rozšíření 
ochrany poskytované zeměpisným 
označením v rámci práva Unie na 
nezemědělské produkty. Toto nařízení by 
nemělo mít vliv na zeměpisná označení 
pro nezemědělské produkty, a to až do 
zavedení takovéhoto systému.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Vzhledem ke stále omezené účasti 
třetích zemí, které jsou smluvními 
stranami, na Ženevském aktu je důležité 
zajistit, aby Komise průběžně sledovala a 
hodnotila účast Unie na tomto aktu. Za 
účelem provedení tohoto hodnocení by 
Komise mimo jiné měla zohlednit počet 
zeměpisných označení chráněných podle 
práva Unie, která byla oznámena, počet 
označení, která byla odmítnuta třetími 
stranami, vývoj počtu třetích zemí 
účastnících se Ženevského aktu, opatření 
přijatá Komisí ke zvýšení tohoto počtu a 
počet nezemědělských zeměpisných 
označení pocházejících ze třetích zemí, 
které jsou smluvními stranami, jež Komise 
zamítla.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem tohoto rozhodnutí se na 
označení původu, včetně „označení 
původu“ vymezených v nařízení (EU) 
č. 1151/2012 a nařízení (EU) č. 1308/2013, 
i na zeměpisná označení dále odkazuje 
jako na „zeměpisná označení“.

Za účelem tohoto rozhodnutí se na 
označení původu, včetně „označení 
původu“ vymezených v nařízení (EU) 
č. 1151/2012 a nařízení (EU) č. 1308/2013, 
i na zeměpisná označení dále odkazuje 
jako na „zeměpisná označení“, a to jak 
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zemědělská, tak nezemědělská.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 Článek 2

Mezinárodní zápis zeměpisných označení 
po přistoupení

Mezinárodní zápis zeměpisných označení 
po přistoupení

Po přistoupení Unie k Ženevskému aktu 
podá Komise Mezinárodnímu úřadu 
Světové organizace duševního vlastnictví 
(dále jen „Mezinárodní úřad“) žádosti o 
mezinárodní zápis zeměpisných označení 
chráněných a zapsaných podle právních 
předpisů Unie a náležících produktům, 
které pocházejí z Unie, podle čl. 5 odst. 1 
a 2 Ženevského aktu.

1. Po přistoupení Unie k Ženevskému aktu 
podá Komise Mezinárodnímu úřadu 
Světové organizace duševního vlastnictví 
(dále jen „Mezinárodní úřad“) žádosti o 
mezinárodní zápis zeměpisných označení 
chráněných a zapsaných podle právních 
předpisů Unie a náležících produktům, 
které pocházejí z Unie, podle čl. 5 odst. 1 
a 2 Ženevského aktu.

Při posuzování toho, zda žádost o 
mezinárodní zápis podat či nepodat, 
vezme Komise v úvahu kritéria stanovená 
v čl. 2 třetím pododstavci. Tyto prováděcí 
akty jsou přijímány přezkumným postupem 
podle čl. 13 odst. 2.

Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
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.

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 evropská zeměpisná označení, jež 
jsou zapsána v mezinárodním rejstříku 
těmi členskými státy, které byly smluvními 
stranami Zvláštní unie před přistoupením 
Unie k Ženevskému aktu.
3. Do …[šesti měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost] orgán členského 
státu, zainteresované 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.
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Při vypracování seznamu uvedeného v 
druhém pododstavci vezme Komise v 
úvahu zejména:

Při vypracování seznamu uvedeného v 
druhém odstavci Komise zařadí všechna 
oznámená zeměpisná označení obdržená v 
souladu s prvním pododstavcem tohoto 
odstavce.
Komise však může - v úzké spolupráci s 
členskými státy, obchodními sdruženími a 
dotčenými producenty - odmítnout 
konkrétní zeměpisné označení na seznam 
zařadit a toto své rozhodnutí odůvodní, 
přičemž vezme v úvahu zejména:

a) produkční hodnotu zeměpisného 
označení;
b) vývozní hodnotu zeměpisného 
označení;

b) vývozní hodnotu zeměpisného 
označení nebo jeho vývozní potenciál či 
obojí;
ba) zvláštní hospodářský nebo 
regionální význam zeměpisného označení;

c) ochranu zeměpisného označení 
podle jiných mezinárodních dohod;
d) stávající nebo potenciální zneužití 
zeměpisného označení v jiných státech, 
které jsou členy Zvláštní unie;
e) celkový počet zeměpisných označení 
pocházejících z území ostatních členů 
Zvláštní unie a zapsaných v rejstříku 
Mezinárodního úřadu (dále jen 
„mezinárodní rejstřík“).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 Článek 3

Následný mezinárodní zápis zeměpisných 
označení Unie

Následný mezinárodní zápis zeměpisných 
označení Unie

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 

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 
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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.

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. Pro tento účel 
Komise pravidelně konzultuje s členskými 
státy, oborovými sdruženími a výrobci 
Unie.

Při posuzování toho, zda žádost o 
mezinárodní zápis podat či nepodat, 
vezme Komise v úvahu kritéria stanovená 
v čl. 2 třetím pododstavci. Tyto prováděcí 
akty jsou přijímány přezkumným postupem 
podle čl. 13 odst. 2.

Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
přezkumným postupem podle čl. 13 
odst. 2.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 Článek 4

Posouzení zeměpisných označení třetích 
zemí, která jsou zapsána v mezinárodním 

rejstříku

Posouzení zeměpisných označení třetích 
zemí, která jsou zapsána v mezinárodním 

rejstříku

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 současnosti v rámci Unie poskytována 
ochrana zeměpisných označení. Lhůta pro 



PE637.727/ 11

CS

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.

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.

2) Pokud má Komise na základě 
posouzení provedeného podle odstavce 1 
za to, že podmínky stanovené ve zmíněném 
odstavci jsou prima facie splněny, zveřejní 
zeměpisné označení navrhované pro 
ochranu v Unii spolu s druhem produktu a 
zemí původu v řadě C Úředního věstníku 
Evropské unie.

2. Pokud má Komise na základě 
posouzení provedeného podle odstavce 1 
za to, že podmínky stanovené ve zmíněném 
odstavci jsou prima facie splněny, zveřejní 
zeměpisné označení navrhované pro 
ochranu v Unii spolu s druhem produktu a 
zemí původu v řadě C Úředního věstníku 
Evropské unie.

3) Pokud má Komise na základě 
posouzení provedeného podle odstavce 1 
za to, že podmínky stanovené ve zmíněném 
odstavci splněny nejsou, přijme rozhodnutí 
o odmítnutí ochrany zeměpisného označení 
prostřednictvím prováděcího aktu přijatého 
přezkumným postupem podle čl. 13 
odst. 2. S ohledem na zeměpisná označení 
vztahující se na produkty, jež nespadají do 
pravomoci výborů uvedených v čl. 13 
odst. 1, přijme Komise rozhodnutí bez 
použití přezkumného postupu podle čl. 13 
odst. 2.

3. Pokud má Komise na základě 
posouzení provedeného podle odstavce 1 
za to, že podmínky stanovené ve zmíněném 
odstavci splněny nejsou, přijme 
odůvodněné rozhodnutí o odmítnutí 
ochrany zeměpisného označení 
prostřednictvím prováděcího aktu přijatého 
přezkumným postupem podle čl. 13 odst. 
2. 

V souladu s čl. 15 odst. 1 Ženevského aktu 
oznámí Komise Mezinárodnímu úřadu 
odmítnutí účinků dotčeného mezinárodního 
zápisu na území Unie, a to do jednoho roku 
od přijetí oznámení o mezinárodním zápisu 
podle čl. 6 odst. 4 Ženevského aktu.

V souladu s čl. 15 odst. 1 Ženevského aktu 
oznámí Komise Mezinárodnímu úřadu 
odmítnutí účinků dotčeného mezinárodního 
zápisu na území Unie, a to do jednoho roku 
od přijetí oznámení o mezinárodním zápisu 
podle čl. 6 odst. 4 Ženevského aktu.

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 
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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 
zpětvzetí odmítnutí účinků dotčeného 
mezinárodního zápisu na území Unie.

_________________ _________________
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_deta
ils.jsp?doc_id=376416, Doc. 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. Doc. dokument 
WIPO A/57/11 ze dne 11. října 2017.

Pozměňovací návrh 17

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 šesti 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.

Pozměňovací návrh 18

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 

vypouští se
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zeměpisných označení;

Pozměňovací návrh 19

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, ve vztahu 
k nimž byla obdržena oznámení 
s odůvodněním výběru oznámených 
označení, a zeměpisných označení 
chráněných v rámci práva Unie, která 
byla zamítnuta třetími stranami;
b) vývoj počtu třetích zemí podílejících 
se na Ženevském aktu a opatření přijatá 
Komisí ke zvýšení tohoto počtu; a
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.


