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_____________________________________________________________
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(1) Jotta unionin voisi käyttää
täysimääräisesti yksinomaista
toimivaltansa yhteisen kauppapolitiikan
alalla, siitä tulee alkuperänimityksistä ja
maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn
Lissabonin sopimuksen Geneven
asiakirjan, jäljempänä ’Geneven asiakirja’2,
sopimuspuoli neuvoston päätöksen (EU)
…/…3 nojalla. Geneven asiakirjan
sopimuspuolet ovat alkuperänimitysten
suojaamisesta ja niiden kansainvälisestä
rekisteröinnistä tehdyllä Lissabonin
sopimuksella luodun erityisliiton,
jäljempänä ’erityisliitto’4, jäseniä.
Päätöksen (EU)…/… 3 artiklan mukaan
unionia edustaa erityisliitossa komissio.

(1) Jotta unioni voisi käyttää
täysimääräisesti yksinomaista
toimivaltaansa yhteisen kauppapolitiikan
alalla ja noudattaa täysin Maailman
kauppajärjestön teollis- ja
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä
näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS)
sitoumuksia, siitä tulee
alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä
merkinnöistä tehdyn Lissabonin
sopimuksen Geneven asiakirjan,
jäljempänä ’Geneven asiakirja’,
sopimuspuoli neuvoston päätöksen (EU)
…/…3 nojalla. Geneven asiakirjan
sopimuspuolet ovat alkuperänimitysten
suojaamisesta ja niiden kansainvälisestä
rekisteröinnistä tehdyllä Lissabonin
sopimuksella luodun erityisliiton,
jäljempänä ’erityisliitto’, jäseniä.
Päätöksen (EU)…/… 3 artiklan mukaan
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unionia edustaa erityisliitossa komissio.
__________________

__________________

2

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties
/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.
3

EUVL C […], […], s. […].

3

EUVL C […], […], s. […].

4

http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
(1 a) Euroopan parlamentti antoi 6
päivänä lokakuuta 2015 päätöslauselman
Euroopan unionin maantieteellisten
merkintöjen suojan mahdollisesta
ulottamisesta muihin kuin
maataloustuotteisiin ja esitti siinä
näkemyksiään tästä asiasta.

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(4) Unionin liityttyä Geneven asiakirjaan
komission olisi ensimmäisenä toimenaan
jätettävä Maailman henkisen omaisuuden
järjestön kansainväliselle toimistolle,
jäljempänä ’kansainvälinen toimisto’,
hakemus unionin alueelta peräisin olevien
ja unionin alueella suojattujen
maantieteellisten merkintöjen luettelon
rekisteröimiseksi sen rekisteriin,
jäljempänä ’kansainvälinen rekisteri’.
Tällaista luetteloa vahvistettaessa olisi
otettava huomioon, kuten eräissä
maantieteellisten merkintöjen suojaa
koskevissa unionin kahdenvälisten ja
alueellisten sopimusten yhteydessä,
erityisesti tuotannon ja viennin arvo,

(4) Unionin liityttyä Geneven asiakirjaan
komission olisi ensimmäisenä toimenaan
jätettävä Maailman henkisen omaisuuden
järjestön kansainväliselle toimistolle,
jäljempänä ’kansainvälinen toimisto’,
hakemus unionin alueelta peräisin olevien
ja unionin alueella suojattujen
maantieteellisten merkintöjen luettelon
rekisteröimiseksi sen rekisteriin,
jäljempänä ’kansainvälinen rekisteri’,
toimien tiiviissä yhteistyössä
asianomaisten jäsenvaltioiden,
toimialajärjestöjen ja tuottajien kanssa.
Jotta komissio voisi vahvistaa tällaisen
luettelon, unionissa suojattua ja
rekisteröityä maantieteellistä merkintää
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muihin sopimuksiin perustuva suoja sekä
nykyinen tai mahdollinen väärinkäyttö
asianomaisissa kolmansissa maissa.

käyttävän jäsenvaltion, tuottajaryhmän tai
yksittäisen tuottajan olisi ilmoitettava
komissiolle niiden maantieteellisten
merkintöjen nimet, jotka ne haluaisivat
sisällytettävän kyseiseen luetteloon.
Komission olisi sisällytettävä nämä
maantieteelliset merkinnät kyseiseen
luetteloon. Komission olisi kuitenkin
voitava vastustaa tietyn maantieteellisen
merkinnän lisäämistä unionin alueelta
peräisin olevien ja unionin alueella
suojattujen maantieteellisten merkintöjen
luetteloon eräissä maantieteellisten
merkintöjen suojaa koskevissa unionin
kahdenvälisissä ja alueellisissa
sopimuksissa usein käytettyjen kriteerien,
erityisesti tuotannon ja viennin arvon,
muihin sopimuksiin perustuvan suojan
sekä nykyisen tai mahdollisen
asianomaisissa kolmansissa maissa
tapahtuvan väärinkäytön perusteella, ja
sen olisi perusteltava päätöksensä tältä
osin. Lisäksi luettelon olisi katettava
kaikki maantieteelliset merkinnät, jotka
on tällä hetkellä suojattu unionin
lainsäädännössä ja jotka ne jäsenvaltiot,
jotka olivat erityisliiton jäseniä ennen
kuin unioni liittyi Geneven asiakirjaan,
ovat rekisteröineet kansainväliseen
rekisteriin.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(5) Sen varmistamiseksi, että unionissa
myöhemmin suojattavat ja rekisteröitävät
maantieteelliset merkinnät kirjataan
kansainväliseen rekisteriin, on
asianmukaista valtuuttaa komissio
jättämään myöhemmässä vaiheessa
hakemuksia tällaisten maantieteellisten
merkintöjen kansainväliseksi
rekisteröimiseksi joko omasta aloitteestaan
taikka jäsenvaltion, tuottajaryhmän tai
poikkeustapauksissa yksittäisen tuottajan

(5) Sen varmistamiseksi, että unionissa
myöhemmin suojattavat ja rekisteröitävät
maantieteelliset merkinnät kirjataan
kansainväliseen rekisteriin, myös sen
jälkeen kun suoja mahdollisesti ulotetaan
kattamaan muiden kuin
maataloustuotteiden maantieteelliset
merkinnät, on asianmukaista valtuuttaa
komissio jättämään myöhemmässä
vaiheessa hakemuksia tällaisten
maantieteellisten merkintöjen
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pyynnöstä.

kansainväliseksi rekisteröimiseksi joko
omasta aloitteestaan taikka jäsenvaltion,
Euroopan parlamentin, asiaankuuluvien
toimialajärjestöjen, tuottajaryhmän tai
poikkeustapauksissa yksittäisen tuottajan
pyynnöstä. Komission olisi näin ollen
kuultava kaikkia asiaankuuluvia
sidosryhmiä säännöllisesti. Unionin
Geneven asiakirjaan liittymisellä ei
myöskään pitäisi vaarantaa
kahdenvälisiin vapaakauppasopimuksiin
perustuvaa maantieteellisten merkintöjen
nykyistä ja tulevaa suojaa.

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
(5 a) Maantieteellisten merkintöjen
kansainväliseen rekisteriin lisäämisen
olisi palveltava laadukkaiden tuotteiden
tuottamista, reilua kilpailua ja
kuluttajansuojaa. Maantieteellisten
merkintöjen lisäämisellä on merkittävää
kulttuurista ja taloudellista arvoa, ja
niiden lisäämistä olisi arvioitava
suhteessa siihen, mitä arvoa ne luovat
paikallisille yhteisöille, jotta voidaan
tukea maaseudun kehitystä ja edistää
uusia työmahdollisuuksia tuotannossa,
jalostuksessa ja muissa asiaan liittyvissä
palveluissa.

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
(5 b) Komission olisi kuultava
säännöllisesti jäsenvaltioita,
toimialajärjestöjä ja unionin tuottajia
asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa
käytävän jatkuvan vuoropuhelun
käynnistämiseksi.
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Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
(6 a) On aiheellista säätää menettelystä
suojan peruuttamiseksi tai epäämiseksi,
erityisesti jos unionin lainsäädäntö
kehittyy edelleen siten, että muiden kuin
maataloustuotteiden maantieteellisiä
merkintöjä voidaan suojata.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
(8 a) On mahdollista, että ne seitsemän
jäsenvaltiota, jotka olivat erityisliiton
jäseniä, haluavat osallistua myös Geneven
asiakirjaan suojatakseen maantieteellisiä
merkintöjä, joihin ei sovelleta unionin
tason laaja-alaista suojaa. Jotta ne voivat
tehdä näin, olisi harkittava
mahdollisuutta, että ne voisivat
osallistuvat osittain Geneven asiakirjaan,
tämän vaikuttamatta soveltuvin osin
unionin toimivaltaan.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(10) Erityisliiton toimintatalousarvion
vajeiden täyttämiseksi unionin olisi voitava
säätää erityisestä rahoitusosuudesta tätä
tarkoitusta varten unionin vuotuisessa
talousarviossa käytettävissä olevista
varoista.

(10) Erityisliiton toimintatalousarvion
vajeiden täyttämiseksi unionin olisi voitava
säätää erityisestä rahoitusosuudesta tätä
tarkoitusta varten unionin vuotuisessa
talousarviossa käytettävissä olevista
varoista, kun otetaan huomioon
maantieteellisten merkintöjen suojan
taloudellinen ja kulttuurinen arvo.
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Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(11) Jotta varmistetaan yhdenmukaiset
edellytykset unionin jäsenyyden
täytäntöönpanemiseksi erityisliitossa,
komissiolle olisi siirrettävä
täytäntöönpanovalta maantieteellisten
merkintöjen luettelon vahvistamiseksi
seuraavien toteuttamiseksi: hakemuksen
jättäminen kansainväliselle toimistolle
hakemus maantieteellisten merkintöjen
kansainvälistä rekisteröintiä varten unionin
liityttyä Geneven asiakirjaan, hakemuksen
jättäminen vastaisuudessa kansainväliselle
toimistolle maantieteellisen merkinnän
kansainvälistä rekisteröintiä varten,
vastaväitteen hylkääminen, päätös suojan
myöntämisestä tai myöntämättä
jättämisestä kansainväliseen rekisteriin
kirjatulle maantieteelliselle merkinnälle ja
kansainväliseen rekisteriin kirjatun
maantieteellisen merkinnän suojan
peruuttaminen unionissa. Tätä valtaa olisi
käytettävä Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20117
mukaisesti.

(11) Jotta varmistetaan yhdenmukaiset
edellytykset unionin jäsenyyden
täytäntöönpanemiseksi erityisliitossa,
komissiolle olisi siirrettävä
täytäntöönpanovalta maantieteellisten
merkintöjen luettelon vahvistamiseksi
seuraavien toteuttamiseksi: hakemuksen
jättäminen kansainväliselle toimistolle
maantieteellisten merkintöjen
kansainvälistä rekisteröintiä varten unionin
liityttyä Geneven asiakirjaan, hakemuksen
jättäminen vastaisuudessa kansainväliselle
toimistolle maantieteellisen merkinnän
kansainvälistä rekisteröintiä varten,
vastaväitteen hylkääminen, päätös suojan
myöntämisestä tai myöntämättä
jättämisestä kansainväliseen rekisteriin
kirjatulle maantieteelliselle merkinnälle,
kansainväliseen rekisteriin kirjatun
maantieteellisen merkinnän suojan
peruuttaminen unionissa sekä
kansainvälisen rekisteröinnin vaikutusten
peruuttaminen tai niiden hyväksymisen
epääminen. Tätä valtaa olisi käytettävä
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 182/20117 mukaisesti.
Asetuksessa (EU) N:o 182/2011
tarkoitettujen komiteoiden luetteloa olisi
päivitettävä tapauksessa, jossa unionin
lainsäädännön kehittyminen edelleen
mahdollistaisi muiden kuin
maataloustuotteiden suojaamisen.

__________________

__________________

7

7

Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä
säännöistä ja periaatteista, joiden
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55,
28.2.2011, s. 13).

Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä
säännöistä ja periaatteista, joiden
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55,
28.2.2011, s. 13).

Tarkistus 11
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
(11 a)
Jotta unioni voi
täysimääräisesti osallistua Geneven
asiakirjaan, on aiheellista säätää unionin
tason horisontaalisella lainsäädännöllä
järjestelmästä muiden kuin
maataloustuotteiden maantieteellisten
merkintöjen suojaamiseksi. Tätä varten
komission olisi suotavaa esittää
mahdollisimman pian
lainsäädäntöehdotus unionin
lainsäädännössä maantieteellisille
merkinnöille myönnetyn suojan
ulottamisesta muihin kuin
maataloustuotteisiin. Tämä asetus ei saisi
vaikuttaa jäsenvaltioissa suojattuihin
muiden kuin maataloustuotteiden
maantieteellisiin merkintöihin ennen kuin
tällainen järjestelmä on käytössä.

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
(11 b)
Koska sopimuspuolina olevien
kolmansien maiden osallistuminen
Geneven asiakirjaan on edelleen
rajallista, on tärkeää varmistaa, että
komissio seuraa ja arvioi unionin
osallistumista asiakirjaan ajan myötä.
Tällaisen arvioinnin toteuttamiseksi
komission olisi muun muassa otettava
huomioon niiden unionin
lainsäädännössä suojattujen
maantieteellisten merkintöjen määrä,
jotka on ilmoitettu, niiden määrä, jotka
kolmannet osapuolet ovat hylänneet,
Geneven asiakirjaan osallistuvien
kolmansien maiden määrän kehitys ja
komission toteuttamat toimet tämän
määrän lisäämiseksi sekä komission
hylkäämien sopimuspuolina olevien
kolmansien maiden muiden kuin
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maataloustuotteiden maantieteellisten
merkintöjen määrä.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Komission teksti

Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamiseksi
alkuperänimityksiin, asetuksissa (EU) N:o
1151/2012 ja (EU) N:o 1308/2013
määritellyt alkuperänimitykset mukaan
lukien, sekä maantieteellisiin merkintöihin
viitataan ilmaisulla ’maantieteelliset
merkinnät’.

Tämän asetuksen soveltamiseksi
alkuperänimityksiin, asetuksissa (EU) N:o
1151/2012 ja (EU) N:o 1308/2013
määritellyt alkuperänimitykset mukaan
lukien, sekä maantieteellisiin merkintöihin
viitataan ilmaisulla ’maataloustuotteiden
ja muiden kuin maataloustuotteiden
maantieteelliset merkinnät’.

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
2 artikla
Komission teksti

Tarkistus

2 artikla

2 artikla

Maantieteellisten merkintöjen
kansainvälinen rekisteröiminen unionin
liittymisen yhteydessä

Maantieteellisten merkintöjen
kansainvälinen rekisteröiminen unionin
liittymisen yhteydessä

Kun unioni liittyy Geneven asiakirjaan,
komissio jättää Maailman henkisen
omaisuuden järjestön kansainväliselle
toimistolle, jäljempänä ’kansainvälinen
toimisto’, hakemukset, jotka koskevat
unionin lainsäädännön nojalla suojattujen
ja rekisteröityjen, unionista peräisin oleviin
tuotteisiin liittyvien maantieteellisten
merkintöjen kansainvälistä rekisteröintiä
Geneven asiakirjan 5 artiklan 1 ja 2 kohdan
nojalla.

1. Kun unioni liittyy Geneven asiakirjaan,
komissio jättää Maailman henkisen
omaisuuden järjestön kansainväliselle
toimistolle, jäljempänä ’kansainvälinen
toimisto’, hakemukset, jotka koskevat
unionin lainsäädännön nojalla suojattujen
ja rekisteröityjen, unionista peräisin oleviin
tuotteisiin liittyvien maantieteellisten
merkintöjen kansainvälistä rekisteröintiä
Geneven asiakirjan 5 artiklan 1 ja 2 kohdan
nojalla.

Arvioidessaan, jätetäänkö kansainvälistä
rekisteröintiä koskeva hakemus vai ei,
komissio ottaa huomioon 2 artiklan
kolmannessa alakohdassa esitetyt
perusteet. Täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua tarkastelumenettelyä

Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
tarkastelumenettelyä noudattaen.
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noudattaen.
Komissio hyväksyy
täytäntöönpanosäädöksen, jossa
vahvistetaan ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitettu maantieteellisten merkintöjen
luettelo, 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanosäädöksen, jossa
vahvistetaan tämän artiklan
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu
maantieteellisten merkintöjen luettelo,
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
tarkastelumenettelyä noudattaen. Kyseisen
luettelon on katettava kaikki
eurooppalaiset maantieteelliset
merkinnät, jotka ne jäsenvaltiot, jotka
olivat erityisliiton jäseniä ennen kuin
unioni liittyi Geneven asiakirjaan, ovat jo
rekisteröineet kansainväliseen rekisteriin.
3. Jäsenvaltion viranomaisen,
tuottajaryhmän tai yksittäisen tuottajan,
joka käyttää unionissa suojattua ja
rekisteröityä maantieteellistä merkintää,
on viimeistään ... päivänä ...kuuta ...
[kuuden kuukauden kuluttua tämän
asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava
komissiolle niiden maantieteellisten
merkintöjen nimet, jotka se haluaa
sisällytettävän 2 kohdassa tarkoitettuun
maantieteellisten merkintöjen luetteloon.

Toisessa alakohdassa tarkoitetun luettelon
vahvistamiseksi komissio ottaa huomioon
erityisesti seuraavat seikat:

Edellä 2 kohdassa tarkoitetun luettelon
vahvistamiseksi komissio sisällyttää siihen
kaikki sille tämän kohdan ensimmäisen
alakohdan mukaisesti ilmoitetut
maantieteelliset merkinnät.
Komissio voi kuitenkin tiiviissä
yhteistyössä asianomaisten
jäsenvaltioiden, toimialajärjestöjen ja
tuottajien kanssa kieltäytyä
sisällyttämästä tiettyä maantieteellistä
merkintää luetteloon ja se perustelee
päätöksensä ottaen huomioon erityisesti
seuraavat seikat:

(a) maantieteellisen merkinnän
tuotantoarvo;
(b) maantieteellisen merkinnän
vientiarvo;

(b) maantieteellisen merkinnän
vientiarvo ja/tai sen vientipotentiaali;
(b a) maantieteellisen merkinnän
erityinen taloudellinen ja alueellinen
merkitys;

(c)

maantieteellisen merkinnän suoja
PE637.727/ 9

FI

muiden kansainvälisten sopimusten
nojalla;
(d) maantieteellisen merkinnän
nykyinen tai mahdollinen väärinkäyttö
muissa erityisliiton jäsenissä;
(e) niiden maantieteellisten merkintöjen
kokonaislukumäärä, jotka ovat peräisin
erityisliiton muiden jäsenten alueilta ja
jotka on rekisteröity kansainvälisen
viraston rekisteriin, jäljempänä
’kansainvälinen rekisteri’.

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
3 artikla
Komission teksti

Tarkistus

3 artikla

3 artikla

Unionin maantieteellisten merkintöjen
myöhemmät kansainväliset rekisteröinnit

Unionin maantieteellisten merkintöjen
myöhemmät kansainväliset rekisteröinnit

Kun unioni on liittynyt Geneven
asiakirjaan, komissio voi omasta
aloitteestaan taikka jäsenvaltion,
tuottajaryhmän tai unionissa suojattua ja
rekisteröityä maantieteellistä merkintää
käyttävän yksittäisen tuottajan pyynnöstä
hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä
sellaisen hakemuksen jättämiseksi
kansainväliselle toimistolle, joka koskee
unionin lainsäädännön nojalla suojatun ja
rekisteröidyn, unionista peräisin olevaan
tuotteeseen liittyvän maantieteellisen
merkinnän kansainvälistä rekisteröintiä.

Kun unioni on liittynyt Geneven
asiakirjaan, komissio voi omasta
aloitteestaan hyväksyä tai jäsenvaltion,
Euroopan parlamentin, tuottajaryhmän tai
unionissa suojattua ja rekisteröityä
maantieteellistä merkintää käyttävän
yksittäisen tuottajan pyynnöstä se hyväksyy
täytäntöönpanosäädöksiä sellaisen
hakemuksen jättämiseksi kansainväliselle
toimistolle, joka koskee unionin
lainsäädännön nojalla suojatun ja
rekisteröidyn, unionista peräisin olevaan
tuotteeseen liittyvän maantieteellisen
merkinnän kansainvälistä rekisteröintiä.
Tätä varten komissio kuulee
jäsenvaltioita, toimialajärjestöjä ja
unionin tuottajia säännöllisesti.

Arvioidessaan, jätetäänkö kansainvälistä
rekisteröintiä koskeva hakemus vai ei,
komissio ottaa huomioon 2 artiklan
kolmannessa alakohdassa esitetyt
perusteet. Täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua tarkastelumenettelyä

Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
tarkastelumenettelyä noudattaen.
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noudattaen.

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
4 artikla
Komission teksti

Tarkistus

4 artikla

4 artikla

Kansainväliseen rekisteriin kirjatun
kolmannen maan maantieteellisen
merkinnän arviointi

Kansainväliseen rekisteriin kirjatun
kolmannen maan maantieteellisen
merkinnän arviointi

(1) Komissio arvioi kansainvälisen
toimiston Geneven asiakirjan 6 artiklan 4
kohdan nojalla tiedoksiantaman julkaisun,
joka koskee kansainväliseen rekisteriin
kirjattua maantieteellistä merkintää ja
jonka osalta Geneven asiakirjan 1 artiklan
xv alakohdassa määritelty alkuperämaana
oleva sopimuspuoli ei ole jäsenvaltio,
määritelläkseen, sisältääkö se Lissabonin
sopimusta ja Lissabonin sopimusta
koskevaa Geneven asiakirjaa koskevien
yhteisten täytäntöönpanomääräysten8,
jäljempänä ’täytäntöönpanomääräykset’, 5
säännön 2 kohdassa vahvistetut pakolliset
osatekijät ja 5 säännön 3 kohdassa
määrätyt laatua, mainetta tai ominaisuuksia
koskevat tiedot, sekä arvioidakseen,
liittyykö julkaiseminen tuotteeseen, jolle
on jo myönnetty unionissa maantieteellisen
merkinnän suoja. Tällainen arviointi on
tehtävä neljän kuukauden kuluessa, ja
siihen ei sisällytetä unionin muita erityisiä
säännöksiä, jotka liittyvät tuotteiden
markkinoille saattamiseen ja erityisesti
terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin,
kaupan pitämisen vaatimuksiin ja
elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin,
koskevaa arviointia.

1.
Komissio arvioi kansainvälisen
toimiston Geneven asiakirjan 6 artiklan 4
kohdan nojalla tiedoksi antaman julkaisun,
joka koskee kansainväliseen rekisteriin
kirjattua maantieteellistä merkintää ja
jonka osalta Geneven asiakirjan 1 artiklan
xv alakohdassa määritelty alkuperämaana
oleva sopimuspuoli ei ole jäsenvaltio,
määritelläkseen, sisältääkö se Lissabonin
sopimusta ja Lissabonin sopimusta
koskevaa Geneven asiakirjaa koskevien
yhteisten täytäntöönpanomääräysten8,
jäljempänä ’täytäntöönpanomääräykset’, 5
säännön 2 kohdassa vahvistetut pakolliset
osatekijät ja 5 säännön 3 kohdassa
määrätyt laatua, mainetta tai ominaisuuksia
koskevat tiedot, sekä arvioidakseen,
liittyykö julkaiseminen tuotteeseen, jolle
on myönnetty unionissa maantieteellisen
merkinnän suoja. Tällainen arviointi on
tehtävä neljän kuukauden kuluessa, ja
siihen ei sisällytetä arviointia, joka koskee
unionin muita erityisiä säännöksiä, jotka
liittyvät tuotteiden markkinoille
saattamiseen ja erityisesti terveys- ja
kasvinsuojeluvaatimuksiin, kaupan
pitämisen vaatimuksiin ja elintarvikkeiden
pakkausmerkintöihin.

(2) Jos komissio katsoo 1 kohdan
mukaisesti tekemänsä arvioinnin
perusteella, että kyseisessä kohdassa
säädetyt edellytykset vaikuttavat ensi
näkemältä täyttyvän, se julkaisee unionissa
suojattavaksi ehdotetun maantieteellisen

2.
Jos komissio katsoo 1 kohdan
mukaisesti tekemänsä arvioinnin
perusteella, että kyseisessä kohdassa
säädetyt edellytykset vaikuttavat ensi
näkemältä täyttyvän, se julkaisee unionissa
suojattavaksi ehdotetun maantieteellisen
PE637.727/ 11
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merkinnän yhdessä tuotelajin ja
alkuperämaan kanssa Euroopan unionin
virallisen lehden C-sarjassa.

merkinnän yhdessä tuotelajin ja
alkuperämaan kanssa Euroopan unionin
virallisen lehden C-sarjassa.

(3) Jos komissio katsoo 1 kohdan
mukaisesti tekemänsä arvioinnin
perusteella, että kyseisessä kohdassa
säädetyt edellytykset eivät täyty, se tekee
päätöksen, jolla kieltäydytään
hyväksymästä maantieteellisen merkinnän
suojaa, 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
tarkastelumenettelyä noudattaen
hyväksyttävällä
täytäntöönpanosäädöksellä. Niiden
maantieteellisten merkintöjen osalta,
jotka eivät kuulu 13 artiklan 1 kohdassa
säädettyjen komiteoiden toimivaltaan,
komissio tekee päätöksen soveltamatta 13
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
tarkastelumenettelyä.

3.
Jos komissio katsoo 1 kohdan
mukaisesti tekemänsä arvioinnin
perusteella, että kyseisessä kohdassa
säädetyt edellytykset eivät täyty, se tekee
perustellun päätöksen, jolla kieltäydytään
hyväksymästä maantieteellisen merkinnän
suojaa, 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
tarkastelumenettelyä noudattaen
hyväksyttävällä
täytäntöönpanosäädöksellä.

Komissio ilmoittaa kansainväliselle
toimistolle Geneven asiakirjan 15 artiklan
1 kohdan mukaisesti kieltäytyvänsä
hyväksymästä asianomaisen kansainvälisen
rekisteröinnin vaikutuksia unionin alueella,
yhden vuoden kuluessa siitä, kun se on
vastaanottanut kansainvälistä rekisteröintiä
koskevan ilmoituksen Geneven asiakirjan 6
artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Komissio ilmoittaa kansainväliselle
toimistolle Geneven asiakirjan 15 artiklan
1 kohdan mukaisesti kieltäytyvänsä
hyväksymästä asianomaisen kansainvälisen
rekisteröinnin vaikutuksia unionin alueella,
yhden vuoden kuluessa siitä, kun se on
vastaanottanut kansainvälistä rekisteröintiä
koskevan ilmoituksen Geneven asiakirjan 6
artiklan 4 kohdan mukaisesti.
3 a. Jos sen jälkeen, kun on ilmoitettu
kyseisen kansainvälisen rekisteröinnin
vaikutusten hyväksymisestä
kieltäytymisestä unionin alueella sen
vuoksi, että tuoteryhmää ei ole suojattu
unionissa maantieteellisin merkinnöin,
unionin lainsäädäntö myöhemmin
kehittyy siten, että kyseisen tuoteryhmän
suojaaminen on mahdollista, komissio
arvioi uudelleen, voidaanko aiemmin
hylätty maantieteellinen merkintä nyt
suojata unionin alueella.
Jos komissio katsoo tämän kohdan
mukaisesti tekemänsä arvioinnin
perusteella, että 1 kohdassa säädetyt
edellytykset täyttyvät, se tekee päätöksen,
jolla perutaan maantieteellisen
merkinnän suojan hyväksymisestä
kieltäytyminen, 13 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua tarkastelumenettelyä
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noudattaen hyväksyttävällä
täytäntöönpanosäädöksellä.
Komissio ilmoittaa Geneven asiakirjan
16 artiklan mukaisesti kansainväliselle
toimistolle kyseisen kansainvälisen
rekisteröinnin vaikutusten hyväksymisestä
kieltäytymisen peruuttamisesta unionin
alueella.
_________________

_________________

8 Lissabonin

8 Lissabonin

sopimusta ja Lissabonin
sopimuksen Geneven asiakirjaa koskevat
yhteiset täytäntöönpanomääräykset, jotka
Lissabonin liiton yleiskokous hyväksyi 11.
lokakuuta 2017:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_deta
ils.jsp?doc_id=376416, asiakirja WIPO
A/57/11, 11.10.2017.

sopimusta ja Lissabonin
sopimuksen Geneven asiakirjaa koskevat
yhteiset täytäntöönpanomääräykset, jotka
Lissabonin liiton yleiskokous hyväksyi 11.
lokakuuta 2017. Asiakirja WIPO A/57/11,
11. lokakuuta 2017.

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
Komission teksti
(1) Jäsenvaltion tai muun kolmannen
maan kuin alkuperämaana olevan
sopimuspuolen viranomainen taikka
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö,
jolla on oikeutettu etu ja joka on
sijoittautunut unioniin tai muuhun
kolmanteen maahan kuin alkuperämaana
oleva sopimuspuoli, voi jättää komissiolle
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
maantieteellisen merkinnän nimi on
julkaistu Euroopan unionin virallisen
lehdessä 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti,
vastaväitteen jollakin unionin virallisista
kielistä.

Tarkistus
(1) Jäsenvaltion tai muun kolmannen
maan kuin alkuperämaana olevan
sopimuspuolen viranomainen taikka
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö,
jolla on oikeutettu etu ja joka on
sijoittautunut unioniin tai muuhun
kolmanteen maahan kuin alkuperämaana
oleva sopimuspuoli, voi jättää komissiolle
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun
maantieteellisen merkinnän nimi on
julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti,
vastaväitteen jollakin unionin virallisista
kielistä.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – e alakohta
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Komission teksti
(e) kansainväliseen rekisteriin kirjattu
maantieteellinen merkintä liittyy
tuotteeseen, jonka osalta ei EU:ssa ei tällä
hetkellä säädetä maantieteellisten
merkintöjen suojasta;

Tarkistus
Poistetaan.

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
13 a artikla
Seuranta ja tarkastelu
1.
Komissio arvioi unionin
osallistumista Geneven asiakirjaan
viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kahden
vuoden kuluttua tämän asetuksen
voimaantulosta] ja toimittaa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen
tärkeimmistä havainnoista.
Arviointi perustuu muun muassa
seuraaviin näkökohtiin:
(a) ilmoitettujen unionin
lainsäädännössä suojattujen
maantieteellisten merkintöjen määrä sekä
perustelut ilmoitettujen merkintöjen
valinnalle ja unionin lainsäädännössä
suojatut maantieteelliset merkinnät, joita
kolmannet osapuolet eivät ole
hyväksyneet;
(b) kolmansien maiden Geneven
asiakirjaan osallistumisen kehitys ja
komission toteuttamat toimet määrän
lisäämiseksi; ja
(c) niiden kolmansista maista peräisin
olevien muiden kuin maataloustuotteiden
maantieteellisten merkintöjen määrä,
joita komissio ei ole hyväksynyt.
2.
Komissio esittää tarvittaessa
viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kahden
vuoden kuluttua tämän asetuksen
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voimaantulosta] lainsäädäntöehdotuksen
unionin lainsäädännössä
maantieteellisille merkinnöille myönnetyn
suojan ulottamisesta muihin kuin
maataloustuotteisiin ennakoiden unionin
täysimääräistä osallistumista Geneven
asiakirjaan.
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