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ÆNDRINGSFORSLAG 001-019 
af Retsudvalget

Betænkning
Virginie Rozière A8-0036/2019
Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende 
oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

Forslag til forordning (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) For at Unionen til fulde kan udøve 
sin enekompetence i henseende til sin 
fælles handelspolitik, bliver den 
kontraherende part i Genèveaftalen om 
Lissabonaftalen vedrørende 
oprindelsesbetegnelser og geografiske 
betegnelser ("Genèveaftalen")2 i medfør af 
Rådets afgørelse (EU) .../…3 De 
kontraherende parter i Genèveaftalen er 
medlem af en særlig union stiftet ved 
Lissabonaftalen om beskyttelse af 
oprindelsesbetegnelser og deres 
internationale registrering4 ("den særlige 
union"). I overensstemmelse med artikel 3 
i afgørelse (EU) .../... skal Unionen 
repræsenteres af Kommissionen i den 
særlige union.

(1) For at Unionen til fulde kan udøve 
sin enekompetence i henseende til sin 
fælles handelspolitik og fuldt ud opfylde 
sine forpligtelser i henhold til 
Verdenshandelsorganisationens aftale om 
handelsrelaterede intellektuelle 
ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen) 
bliver den kontraherende part i 
Genèveaftalen om Lissabonaftalen 
vedrørende oprindelsesbetegnelser og 
geografiske betegnelser ("Genèveaftalen") 
i medfør af Rådets afgørelse (EU) .../… De 
kontraherende parter i Genèveaftalen er 
medlem af en særlig union stiftet ved 
Lissabonaftalen om beskyttelse af 
oprindelsesbetegnelser og deres 
internationale registrering ("den særlige 
union"). I overensstemmelse med artikel 3 
i afgørelse (EU) .../... skal Unionen 
repræsenteres af Kommissionen i den 
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særlige union.

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

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den 6. oktober 2015 vedtog Europa-
Parlamentet en beslutning om en mulig 
udvidelse af beskyttelsen af geografiske 
betegnelser i Den Europæiske Union til 
ikke-landbrugsprodukter, hvori det 
redegjorde for sine synspunkter på dette 
område.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Efter Unionens tiltrædelse af 
Genèveaftalen bør Kommissionen som det 
første indgive en ansøgning til Det 
Internationale Bureau under 
Verdensorganisationen for Intellektuel 
Ejendomsret ("Det Internationale Bureau") 
om registrering i dets register ("det 
internationale register") af en liste over 
geografiske betegnelser, der har oprindelse 
i og er beskyttet på Unionens område. 
Kriterierne for udarbejdelsen af en sådan 
liste bør som i forbindelse med visse af 
Unionens bilaterale og regionale aftaler om 
beskyttelse af geografiske betegnelser 

(4) Efter Unionens tiltrædelse af 
Genèveaftalen bør Kommissionen inden 
for rammerne af et tæt samarbejde med 
medlemsstaterne, erhvervsorganisationer 
og berørte producenter som det første 
indgive en ansøgning til Det Internationale 
Bureau under Verdensorganisationen for 
Intellektuel Ejendomsret ("Det 
Internationale Bureau") om registrering i 
dets register ("det internationale register") 
af en liste over geografiske betegnelser, der 
har oprindelse i og er beskyttet på 
Unionens område. For at Kommissionen 
kan opstille en sådan liste, bør en 



PE637.727/ 3

DA

omfatte navnlig produktionsværdi og 
eksportværdi, beskyttelse ifølge andre 
aftaler samt aktuel eller potentiel misbrug i 
de berørte tredjelande.

medlemsstat, en interesseret 
producentgruppe eller en enkelt 
producent, som anvender en geografisk 
betegnelse, der er beskyttet og registreret i 
Unionen, således meddele Kommissionen 
navnene på de geografiske betegnelser, de 
ønsker medtaget på denne liste. 
Kommissionen bør medtage disse 
geografiske betegnelser på denne liste. På 
grundlag af de kriterier, der ofte anvendes 
i forbindelse med visse af Unionens 
bilaterale og regionale aftaler om 
beskyttelse af geografiske betegnelser, 
navnlig produktionsværdi og eksportværdi, 
beskyttelse ifølge andre aftaler samt aktuel 
eller potentiel misbrug i de berørte 
tredjelande, bør Kommissionen imidlertid 
kunne gøre indsigelse mod, at en specifik 
geografisk betegnelse tilføjes på listen 
over geografiske betegnelser, der har 
oprindelse i og er beskyttet på Unionens 
område, og den bør begrunde sin 
beslutning i denne henseende. Desuden 
bør listen omfatte alle de geografiske 
betegnelser, som i dag nyder godt af 
beskyttelse i henhold til EU-retten, og som 
er registreret i det internationale register 
af de medlemsstater, der var medlemmer 
af den særlige union før Unionens 
tiltrædelse af Genèveaftalen.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre, at yderligere geografiske 
betegnelser, der er beskyttet og registreret i 
Unionen, registreres i det internationale 
register, er det hensigtsmæssigt at give 
Kommissionen beføjelse til på et senere 
tidspunkt at indgive ansøgninger om 
international registrering af sådanne 
yderligere geografiske betegnelser på eget 
initiativ eller på anmodning fra en 
medlemsstat eller en berørt 

(5) For at sikre, at yderligere geografiske 
betegnelser, der er beskyttet og registreret i 
Unionen, registreres i det internationale 
register, også efter den mulige udvidelse 
af beskyttelsen til geografiske betegnelser 
for ikke-landbrugsprodukter, er det 
hensigtsmæssigt at give Kommissionen 
beføjelse til på et senere tidspunkt at 
indgive ansøgninger om international 
registrering af sådanne yderligere 
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producentgruppe eller i helt særlige 
tilfælde på anmodning fra en enkelt 
producent.

geografiske betegnelser på eget initiativ 
eller på anmodning fra en medlemsstat, 
Europa-Parlamentet, relevante 
erhvervsorganisationer eller en berørt 
producentgruppe eller i helt særlige 
tilfælde på anmodning fra en enkelt 
producent. Kommissionen bør derfor 
regelmæssigt høre alle relevante 
interesserede parter. Unionens tiltrædelse 
af Genèveaftalen bør endvidere ikke 
bringe den nuværende og fremtidige 
beskyttelse af geografiske betegnelser i 
bilaterale frihandelsaftaler i fare.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Tilføjelsen af geografiske 
betegnelser til det internationale register 
bør bidrage til at sikre kvalitetsprodukter, 
fair konkurrence og forbrugerbeskyttelse. 
Ud over at have en betydelig kulturel og 
økonomisk værdi bør tilføjelsen af 
geografiske betegnelser vurderes med 
hensyn til den værdi, der skabes for 
lokalsamfundene, med henblik på at støtte 
udviklingen af landdistrikterne og fremme 
nye jobmuligheder inden for produktion, 
forarbejdning og andre relaterede 
tjenesteydelser.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Kommissionen bør gøre brug af en 
mekanisme til regelmæssig høring af 
medlemsstater, erhvervsorganisationer og 
EU-producenter med henblik på at 
etablere en tæt dialog med relevante 
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interesserede parter.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Der bør fastsættes en procedure for 
tilbagekaldelse af afslag på beskyttelse, 
navnlig i tilfælde af yderligere udvikling i 
EU-retten, der tillader beskyttelse af 
geografiske betegnelser for ikke-
landbrugsprodukter. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Det er muligt, at de syv 
medlemsstater, som var medlemmer af 
den særlige union, også ønsker at deltage 
i Genèveaftalen for at beskytte de 
geografiske betegnelser, der ikke nyder 
godt af horisontal beskyttelse på EU-plan. 
For at gøre det muligt for dem at gøre 
dette bør det overvejes at give dem 
mulighed for at deltage delvist i 
Genèveaftalen, uanset Unionens 
kompetence, hvor det er relevant.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at dække eventuelle huller i den 
særlige unions driftsbudget bør Unionen 
kunne fastsætte et særligt bidrag inden for 
rammerne af de midler, der er afsat til dette 

(10) For at dække eventuelle huller i den 
særlige unions driftsbudget bør Unionen 
kunne fastsætte et særligt bidrag inden for 
rammerne af de midler, der er afsat til dette 
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formål i Unionens årlige budget. formål i Unionens årlige budget, i 
betragtning af den økonomiske og 
kulturelle værdi, som beskyttelsen af 
geografiske betegnelser giver.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af Unionens medlemskab 
af den særlige union bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser til 
udarbejdelse af en liste over geografiske 
betegnelser med henblik på indgivelse af 
en ansøgning om deres internationale 
registrering hos Det Internationale Bureau 
efter tiltrædelsen af Genèveaftalen, senere 
indgivelse af en ansøgning om 
international registrering af en geografisk 
betegnelse hos Det Internationale Bureau, 
afvisning af en indsigelse, vedtagelse af en 
beslutning om at give tilsagn eller ikke om 
beskyttelse af en geografisk betegnelse, der 
er registreret i det internationale register, 
og annullering af beskyttelsen i Unionen af 
en geografisk betegnelse, der er registreret 
i det internationale register. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/20117 —

(11) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af Unionens medlemskab 
af den særlige union bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser til 
udarbejdelse af en liste over geografiske 
betegnelser med henblik på indgivelse af 
en ansøgning om deres internationale 
registrering hos Det Internationale Bureau 
efter tiltrædelsen af Genèveaftalen, senere 
indgivelse af en ansøgning om 
international registrering af en geografisk 
betegnelse hos Det Internationale Bureau, 
afvisning af en indsigelse, vedtagelse af en 
beslutning om at give tilsagn eller ikke om 
beskyttelse af en geografisk betegnelse, der 
er registreret i det internationale register, 
og annullering af beskyttelsen i Unionen af 
en geografisk betegnelse, der er registreret 
i det internationale register, samt 
tilbagekaldelse af afslag på at give en 
international registrering virkninger. 
Disse beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/20117. Listen over udvalg som 
omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011 
bør ajourføres i tilfælde af, at yderligere 
ændringer i EU-retten tillader, at ikke-
landbrugsprodukter beskyttes.

__________________ __________________
7Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

7 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
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28.2.2011, s. 13). 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Med henblik på at Unionen deltager 
fuldt ud i Genèveaftalen, er det 
nødvendigt at etablere et system til 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
ikke-landbrugsprodukter gennem 
horisontal lovgivning på EU-plan. Med 
henblik herpå vil det være ønskeligt, at 
Kommissionen snarest muligt forelægger 
et lovforslag om udvidelse af beskyttelsen 
af geografiske betegnelser i henhold til 
EU-retten til også at omfatte ikke-
landbrugsprodukter. Geografiske 
betegnelser for ikke-landbrugsprodukter, 
der er beskyttet i medlemsstaterne, bør 
ikke berøres af denne forordning, før et 
sådant system er indført.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) I betragtning af at kontraherende 
tredjelandsparter stadig kun deltager i 
begrænset omfang i Genèveaftalen, er det 
vigtigt at sikre, at Kommissionen 
overvåger og evaluerer Unionens 
deltagelse i denne aftale over tid. Med 
henblik på at gennemføre en sådan 
evaluering bør Kommissionen bl.a. tage 
hensyn til antallet af geografiske 
betegnelser beskyttet i henhold til EU-
retten, som er blevet meddelt, og dem, som 
har fået afslag fra tredjeparter, 
udviklingen i antallet af tredjelande, der 
deltager i Genèveaftalen, de tiltag, 
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Kommissionen har iværksat for at øge 
dette antal, og antallet af geografiske 
betegnelser for ikke-landbrugsprodukter 
med oprindelse i kontraherende 
tredjelandsparter, som har fået afslag fra 
Kommissionen.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning forstås ved "geografiske 
betegnelser" i det følgende både 
oprindelsesbetegnelser [dette vedrører kun 
engelsk, da begge udtryk "appellations of 
origin" og "designations of origin" 
oversættes til oprindelsesbetegnelse, også i 
disse to forordninger: Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1308/2013] og 
geografiske betegnelser.

I denne forordning forstås ved "geografiske 
betegnelser" i det følgende både 
oprindelsesbetegnelser [dette vedrører kun 
engelsk, da begge udtryk "appellations of 
origin" og "designations of origin" 
oversættes til oprindelsesbetegnelse, også i 
disse to forordninger: Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1308/2013] og 
geografiske betegnelser, hvad enten der er 
tale om et landbrugsprodukt eller et ikke-
landbrugsprodukt.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 Artikel 2

International registrering af geografiske 
betegnelser efter tiltrædelsen

International registrering af geografiske 
betegnelser efter tiltrædelsen

Efter Unionens tiltrædelse af 
Genèveaftalen indgiver Kommissionen i 
henhold til Genèveaftalens artikel 5, stk. 1 
og 2, ansøgninger om international 
registrering af geografiske betegnelser, der 
er beskyttet og registreret i henhold til EU-
retten og har oprindelse i Unionen, til Det 
Internationale Bureau under 

1. Efter Unionens tiltrædelse af 
Genèveaftalen indgiver Kommissionen i 
henhold til Genèveaftalens artikel 5, stk. 1 
og 2, ansøgninger om international 
registrering af geografiske betegnelser, der 
er beskyttet og registreret i henhold til EU-
retten og har oprindelse i Unionen, til Det 
Internationale Bureau under 
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Verdensorganisationen for Intellektuel 
Ejendomsret ("Det Internationale Bureau").

Verdensorganisationen for Intellektuel 
Ejendomsret ("Det Internationale Bureau").

Ved vurderingen af, hvorvidt der bør 
indgives en ansøgning om international 
registrering, tager Kommissionen hensyn 
til de kriterier, der er fastlagt i artikel 2, 
tredje afsnit. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren som omhandlet i 
artikel 13, stk. 2.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren som 
omhandlet i artikel 13, stk. 2.

Kommissionen vedtager en 
gennemførelsesretsakt om udarbejdelse af 
listen over de i første afsnit nævnte 
geografiske betegnelser efter 
undersøgelsesproceduren som omhandlet i 
artikel 13, stk. 2.

2. Kommissionen vedtager en 
gennemførelsesretsakt om udarbejdelse af 
listen over de i første afsnit nævnte 
geografiske betegnelser efter 
undersøgelsesproceduren som omhandlet i 
artikel 13, stk. 2. Denne liste omfatter alle 
de europæiske geografiske betegnelser, 
som allerede er registreret i det 
internationale register af de 
medlemsstater, der var kontraherende 
parter i den særlige union før Unionens 
tiltrædelse af Genèveaftalen.
3. Senest den... [seks måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden] meddeler en 
myndighed i en medlemsstat, en 
interesseret producentgruppe eller en 
enkelt producent, som anvender en 
geografisk betegnelse, der er beskyttet og 
registreret i Unionen, Kommissionen 
navnene på de geografiske betegnelser, 
som de ønsker medtaget på den liste over 
geografiske betegnelser, der er omhandlet 
i stk. 2.

Ved udarbejdelsen af den i andet afsnit 
nævnte liste tager Kommissionen hensyn 
til navnlig følgende:

Ved udarbejdelsen af den i andet afsnit 
nævnte liste medtager Kommissionen alle 
de geografiske betegnelser, som den er 
blevet meddelt i overensstemmelse med 
første afsnit i dette stykke.
Kommissionen kan dog i tæt samarbejde 
med medlemsstaterne, 
erhvervsorganisationer og berørte 
producenter afvise at medtage en specifik 
geografisk betegnelse på listen og skal 
begrunde sin beslutning navnlig under 
hensyntagen til følgende:

a) den geografiske betegnelses 
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produktionsværdi
b) den geografiske betegnelses 
eksportværdi

b) den geografiske betegnelses 
eksportværdi og/eller dens 
eksportpotentiale;
ba) den geografiske betegnelses særlige 
økonomiske og regionale betydning;

c) beskyttelsen af den geografiske 
betegnelse ifølge andre internationale 
aftaler
d) aktuel eller potentiel misbrug af den 
geografiske betegnelse i andre 
medlemmer af den særlige union
e) det samlede antal geografiske 
betegnelser, der har oprindelse i andre 
medlemmer af den særlige union og er 
registreret i Det Internationale Bureaus 
register ("det internationale register").

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 Artikel 3

Senere international registrering af 
Unionens geografiske betegnelser

Senere international registrering af 
Unionens geografiske betegnelser

Efter Unionens tiltrædelse af 
Genèveaftalen kan Kommissionen på eget 
initiativ eller på anmodning fra en 
medlemsstat eller en berørt 
producentgruppe eller en enkelt producent, 
som anvender en geografisk betegnelse, 
der er beskyttet og registreret i Unionen, 
vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på at indgive en søgning om 
international registrering af en geografisk 
betegnelse hos Det Internationale Bureau.

Efter Unionens tiltrædelse af 
Genèveaftalen kan Kommissionen på eget 
initiativ eller skal på anmodning fra en 
medlemsstat, Europa-Parlamentet eller en 
berørt producentgruppe eller en enkelt 
producent, som anvender en geografisk 
betegnelse, der er beskyttet og registreret i 
Unionen, vedtage gennemførelsesretsakter 
med henblik på at indgive en søgning om 
international registrering af en geografisk 
betegnelse hos Det Internationale Bureau. 
Kommissionen hører med henblik herpå 
regelmæssigt medlemsstaterne, 
erhvervsorganisationer og EU-
producenter.

Ved vurderingen af, hvorvidt der bør 
indgives en ansøgning om international 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren som 
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registrering, tager Kommissionen hensyn 
til de kriterier, der er fastlagt i artikel 2, 
tredje afsnit. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren som omhandlet i 
artikel 13, stk. 2.

omhandlet i artikel 13, stk. 2.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 Artikel 4

Vurdering af geografiske betegnelser med 
oprindelse i tredjelande og registreret i det 

internationale register

Vurdering af geografiske betegnelser med 
oprindelse i tredjelande og registreret i det 

internationale register

1) Kommissionen vurderer 
offentliggørelsen, som Det Internationale 
Bureau giver meddelelse om i henhold til 
Genèveaftalens artikel 6, stk. 4, af de 
geografiske betegnelser, der er registreret i 
det internationale register, og i henseende 
til hvilke den kontraherende 
oprindelsespart som defineret i 
Genèveaftalens artikel 1, nr. xv), ikke er en 
medlemsstat, for at fastslå, om den 
indeholder de obligatoriske oplysninger, 
der er fastlagt i regel 5, stk. 2, i de fælles 
gennemførelsesforskrifter til 
Lissabonaftalen og Genèveaftalen ("de 
fælles gennemførelsesforskrifter")8, og 
oplysningerne om kvalitet, omdømme eller 
egenskaber som fastlagt i regel 5, stk. 3, i 
gennemførelsesforskrifterne, og for at 
vurdere, om offentliggørelsen vedrører et 
produkt, som i øjeblikket nyder beskyttelse 
af geografiske betegnelser inden for 
Unionen. Perioden for denne vurdering må 
ikke overstige fire måneder og må ikke 
omfatte vurdering af andre specifikke EU-
bestemmelser om markedsføring af 
produkter, navnlig sundheds- eller 
plantesundhedsstandarder, 
markedsføringsstandarder og mærkning af 
fødevarer.

1) Kommissionen vurderer 
offentliggørelsen, som Det Internationale 
Bureau giver meddelelse om i henhold til 
Genèveaftalens artikel 6, stk. 4, af de 
geografiske betegnelser, der er registreret i 
det internationale register, og i henseende 
til hvilke den kontraherende 
oprindelsespart som defineret i 
Genèveaftalens artikel 1, nr. xv), ikke er en 
medlemsstat, for at fastslå, om den 
indeholder de obligatoriske oplysninger, 
der er fastlagt i regel 5, stk. 2, i de fælles 
gennemførelsesforskrifter til 
Lissabonaftalen og Genèveaftalen ("de 
fælles gennemførelsesforskrifter")8, og 
oplysningerne om kvalitet, omdømme eller 
egenskaber som fastlagt i regel 5, stk. 3, i 
gennemførelsesforskrifterne, og for at 
vurdere, om offentliggørelsen vedrører et 
produkt, som nyder beskyttelse af 
geografiske betegnelser inden for Unionen. 
Perioden for denne vurdering må ikke 
overstige fire måneder og må ikke omfatte 
vurdering af andre specifikke EU-
bestemmelser om markedsføring af 
produkter, navnlig sundheds- eller 
plantesundhedsstandarder, 
markedsføringsstandarder og mærkning af 
fødevarer.
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2) Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, den har foretaget i henhold 
til stk. 1, finder, at betingelserne i det 
stykke umiddelbart er opfyldt, offentliggør 
den i C-udgaven af Den Europæiske 
Unions Tidende den geografiske 
betegnelse, hvortil der er søgt om 
beskyttelse i Unionen, sammen med 
produkttypen og oprindelseslandet.

2 Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, den har foretaget i henhold 
til stk. 1, finder, at betingelserne i det 
stykke umiddelbart er opfyldt, offentliggør 
den i C-udgaven af Den Europæiske 
Unions Tidende den geografiske 
betegnelse, hvortil der er søgt om 
beskyttelse i Unionen, sammen med 
produkttypen og oprindelseslandet.

3) Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, den har foretaget i henhold 
til stk. 1, finder, at betingelserne i samme 
stykke ikke er opfyldt, træffer den 
beslutning om at afslå beskyttelse af den 
geografiske betegnelse ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt efter 
undersøgelsesproceduren som omhandlet i 
artikel 13, stk. 2. I henseende til 
geografiske betegnelser for produkter, 
som ikke falder inden for udvalgenes 
kompetence som fastlagt i artikel 13, 
stk. 1, træffes beslutningen af 
Kommissionen uden anvendelse af 
undersøgelsesproceduren i artikel 13, 
stk. 2.

3) Hvis Kommissionen på grundlag af 
den vurdering, den har foretaget i henhold 
til stk. 1, finder, at betingelserne i samme 
stykke ikke er opfyldt, træffer den 
begrundet beslutning om at afslå 
beskyttelse af den geografiske betegnelse 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt efter 
undersøgelsesproceduren som omhandlet i 
artikel 13, stk. 2. 

I overensstemmelse med Genèveaftalens 
artikel 15, stk. 1, meddeler Kommissionen 
Det Internationale Bureau sit afslag på at 
give den pågældende internationale 
registrering virkninger på Unionens 
område, inden for et år efter at den i 
henhold til Genèveaftalens artikel 6, stk. 4, 
har modtaget meddelelsen om international 
registrering.

I overensstemmelse med Genèveaftalens 
artikel 15, stk. 1, meddeler Kommissionen 
Det Internationale Bureau sit afslag på at 
give den pågældende internationale 
registrering virkninger på Unionens 
område, inden for et år efter at den i 
henhold til Genèveaftalens artikel 6, stk. 4, 
har modtaget meddelelsen om international 
registrering.

3a. I tilfælde af at der, efter at der er 
givet meddelelse om afslag på at give den 
pågældende internationale registrering 
virkning på Unionens område på grund af 
manglende beskyttelse af en kategori af 
produkter inden for Unionens geografiske 
betegnelser, sker en yderligere udvikling i 
EU-lovgivningen, som gør det muligt at 
beskytte den kategori af produkter, der er 
berørt af afslaget, revurderer 
Kommissionen, om den geografiske 
betegnelse, som tidligere havde fået 
afslag, nu kan beskyttes på Unionens 
område.
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Hvis Kommissionen på grundlag af den 
vurdering, der er foretaget i henhold til 
dette stykke, finder, at betingelserne i stk. 
1 er opfyldt, træffer den beslutning om at 
trække afslaget tilbage ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 13, 
stk. 2.
I overensstemmelse med Genèveaftalens 
artikel 16 underretter Kommissionen Det 
Internationale Bureau om 
tilbagetrækningen af afslaget på at give 
den pågældende internationale 
registrering virkninger på Unionens 
område.

_________________ _________________

De fælles gennemførelsesforskrifter i 
henhold til Lissabonaftalen og 
Genèveaftalen om Lissabonaftalen som 
vedtaget af Lissabonunionens forsamling 
den 11. oktober 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_deta
ils.jsp?doc_id=376416 , Doc. WIPO 
A/57/11 af 11. oktober 2017.

8De fælles gennemførelsesforskrifter i 
henhold til Lissabonaftalen og 
Genèveaftalen om Lissabonaftalen som 
vedtaget af Lissabonunionens forsamling 
den 11. oktober 2017, Doc. WIPO A/57/11 
af 11. oktober 2017.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Inden for en frist på to måneder fra 
datoen for offentliggørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende af den 
geografiske betegnelse i henhold til artikel 
4, stk. 2, kan myndighederne i en anden 
medlemsstat eller et andet tredjeland end 
den kontraherende oprindelsespart eller en 
fysisk eller juridisk person med en legitim 
interesse, som er etableret i Unionen eller i 
et andet tredjeland end den kontraherende 
oprindelsespart, indgive en indsigelse til 
Kommissionen på et af Unionens officielle 
sprog.

1) Inden for en frist på seks måneder fra 
datoen for offentliggørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende af den 
geografiske betegnelse i henhold til artikel 
4, stk. 2, kan myndighederne i en anden 
medlemsstat eller et andet tredjeland end 
den kontraherende oprindelsespart eller en 
fysisk eller juridisk person med en legitim 
interesse, som er etableret i Unionen eller i 
et andet tredjeland end den kontraherende 
oprindelsespart, indgive en indsigelse til 
Kommissionen på et af Unionens officielle 
sprog.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Den geografiske betegnelse 
registreret i det internationale register 
knytter sig til et produkt, som i øjeblikket 
ikke nyder beskyttelse af geografiske 
betegnelser inden for EU.

udgår

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Overvågning og revision

1. Senest den... [to år efter denne 
forordnings ikrafttræden] vurderer 
Kommissionen Unionens deltagelse i 
Genèveaftalen og forelægger en rapport 
om de vigtigste resultater for Europa-
Parlamentet og Rådet.
Vurderingen skal bl.a. baseres på 
følgende aspekter:
a) antallet af geografiske betegnelser 
beskyttet i henhold til EU-retten, for 
hvilke der er modtaget en meddelelse, 
ledsaget af en begrundelse for valget af de 
meddelte betegnelser, og de geografiske 
betegnelser, der er beskyttet i henhold til 
EU-retten, og som har fået afslag af 
tredjeparter;
b) udviklingen i antallet af tredjelande, 
der deltager i Genèveaftalen, og de 
foranstaltninger, Kommissionen har 
truffet for at øge dette antal; og
c) antallet af geografiske betegnelser 
for ikke-landbrugsprodukter med 
oprindelse i tredjelande, som har fået 
afslag fra Kommissionen.
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2. Senest den... [to år efter denne 
forordnings ikrafttræden] forelægger 
Kommissionen, hvor det er relevant, et 
lovgivningsmæssigt forslag om at udvide 
beskyttelsen af geografiske betegnelser 
under EU-retten til også at omfatte ikke-
landbrugsprodukter med henblik på 
Unionens fulde deltagelse i 
Genèveaftalen.


