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_____________________________________________________________
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Om ervoor te zorgen dat de Unie
haar exclusieve bevoegdheid op het gebied
van gemeenschappelijk handelsbeleid ten
volle kan uitoefenen, wordt zij krachtens
Besluit (EU) .../... van de Raad2
overeenkomstsluitende partij bij de Akte
van Genève bij de Overeenkomst van
Lissabon betreffende
oorsprongsbenamingen en geografische
aanduidingen3 (hierna de "Akte van
Genève" genoemd). De
overeenkomstsluitende partijen bij de Akte
van Genève zijn lid van een bijzondere
unie die is opgericht bij de Overeenkomst
van Lissabon betreffende
oorsprongsbenamingen en geografische
aanduidingen4 (hierna de "bijzondere unie"
genoemd). Overeenkomstig artikel 3 van
Besluit (EU) .../... moet de Unie in de
bijzondere unie worden vertegenwoordigd

(1) Om ervoor te zorgen dat de Unie
haar exclusieve bevoegdheid op het gebied
van gemeenschappelijk handelsbeleid ten
volle kan uitoefenen en volledig kan
voldoen aan haar verplichtingen die zij is
aangegaan in het kader van de
Overeenkomst inzake de handelsaspecten
van de intellectuele eigendom (TRIPS)
van de Wereldhandelsorganisatie, wordt
zij krachtens Besluit (EU) .../... van de
Raad overeenkomstsluitende partij bij de
Akte van Genève bij de Overeenkomst van
Lissabon betreffende
oorsprongsbenamingen en geografische
aanduidingen3 (hierna de "Akte van
Genève" genoemd). De
overeenkomstsluitende partijen bij de Akte
van Genève zijn lid van een bijzondere
unie die is opgericht bij de Overeenkomst
van Lissabon betreffende
oorsprongsbenamingen en geografische
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door de Commissie.

aanduidingen (hierna de "bijzondere unie"
genoemd). Overeenkomstig artikel 3 van
Besluit (EU) .../... moet de Unie in de
bijzondere unie worden vertegenwoordigd
door de Commissie.

__________________

__________________

2

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

PB L […] van […], blz. […].

3

PB L […] van […], blz. […].

4

http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(1 bis)
Op 6 oktober 2015 heeft het
Europees Parlement een resolutie
aangenomen over de mogelijke
uitbreiding van de bescherming door de
Europese Unie van geografische
aanduidingen tot
niet-landbouwproducten, waarin het zijn
standpunten hieromtrent uiteenzet.

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Na de toetreding van de Unie tot de
Akte van Genève moet de Commissie eerst
bij het Internationaal Bureau van de
Wereldorganisatie voor de Intellectuele
Eigendom (hierna het "internationaal
bureau" genoemd) een aanvraag indienen
tot inschrijving in zijn register (hierna het
"internationaal register" genoemd) van een
lijst van geografische aanduidingen die

(4) Na de toetreding van de Unie tot de
Akte van Genève moet de Commissie eerst
bij het Internationaal Bureau van de
Wereldorganisatie voor de Intellectuele
Eigendom (hierna het "internationaal
bureau" genoemd) een aanvraag indienen
tot inschrijving in zijn register (hierna het
"internationaal register" genoemd) van een
lijst van geografische aanduidingen die
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afkomstig zijn uit en beschermd zijn op het
grondgebied van de Unie. De criteria voor
het opstellen van die lijst moeten, net zoals
bij bepaalde bilaterale en regionale
overeenkomsten van de Unie betreffende
de bescherming van geografische
aanduidingen, met name rekening houden
met de productiewaarde en de
exportwaarde, met bescherming in het
kader van andere overeenkomsten en met
bestaand of mogelijk misbruik in de
betrokken derde landen.

afkomstig zijn uit en beschermd zijn op het
grondgebied van de Unie, in het kader van
een nauwe samenwerking met de
lidstaten, de brancheorganisaties en de
betrokken producenten. Om de Commissie
in staat te stellen een dergelijke lijst op te
stellen, moet een lidstaat, een
belanghebbende producentengroepering
of een enkele producent die gebruikmaakt
van een geografische aanduiding die in de
Unie is beschermd en ingeschreven, de
Commissie daarom in kennis stellen van
de namen van de geografische
aanduidingen die hij in die lijst wil
opnemen. De Commissie dient die
geografische aanduidingen op te nemen
in deze lijst. De Commissie moet echter
bezwaar kunnen maken tegen de
toevoeging van een specifieke
geografische aanduiding in de lijst van
geografische aanduidingen die afkomstig
zijn uit en beschermd zijn op het
grondgebied van de Unie op basis van
criteria die vaak worden gebruikt voor
bepaalde bilaterale en regionale
overeenkomsten van de Unie betreffende
de bescherming van geografische
aanduidingen, met name de
productiewaarde en de exportwaarde,
bescherming in het kader van andere
overeenkomsten en bestaand of mogelijk
misbruik in de betrokken derde landen, en
moet haar besluit in dit verband
motiveren. Voorts dient de lijst alle
geografische aanduidingen te omvatten
die momenteel krachtens Unierecht zijn
beschermd en in het internationaal
register zijn ingeschreven door de
lidstaten die al lid waren van de
bijzondere unie vóór de toetreding van de
Unie tot de Akte van Genève.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Om ervoor te zorgen dat extra
geografische aanduidingen die in de Unie
beschermd en ingeschreven zijn, in het
internationaal register worden
ingeschreven, moet het de Commissie
worden toegestaan in een latere fase
aanvragen tot internationale inschrijving
van die extra geografische aanduidingen in
te dienen, hetzij op eigen initiatief, hetzij
op verzoek van een lidstaat of een
belanghebbende producentengroepering of,
in uitzonderlijke gevallen, van een enkele
producent.

(5) Om ervoor te zorgen dat extra
geografische aanduidingen die in de Unie
beschermd en ingeschreven zijn, in het
internationaal register worden
ingeschreven, ook na de eventuele
uitbreiding van de bescherming tot
geografische aanduidingen voor nietlandbouwproducten, moet het de
Commissie worden toegestaan in een latere
fase aanvragen tot internationale
inschrijving van die extra geografische
aanduidingen in te dienen, hetzij op eigen
initiatief, hetzij op verzoek van een
lidstaat, het Europees Parlement,
relevante brancheorganisaties of een
belanghebbende producentengroepering of,
in uitzonderlijke gevallen, van een enkele
producent. De Commissie moet daarom
regelmatig overleggen met alle relevante
belanghebbenden. De toetreding van de
Unie tot de Akte van Genève mag
bovendien geen afbreuk doen aan de
huidige en toekomstige bescherming van
geografische aanduidingen in bilaterale
vrijhandelsovereenkomsten.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(5 bis)
De toevoeging van
geografische aanduidingen aan het
internationaal register moet het leveren
van kwaliteitsproducten, eerlijke
concurrentie en
consumentenbescherming ten goede
komen. De toevoeging van geografische
aanduidingen heeft weliswaar een
belangrijke culturele en economische
waarde, maar moet worden beoordeeld in
termen van toegevoegde waarde voor
lokale gemeenschappen, teneinde de
plattelandsontwikkeling te ondersteunen
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en nieuwe werkgelegenheid in de
productie, verwerking en andere
aanverwante diensten te bevorderen.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(5 ter)
De Commissie moet voorzien
in een mechanisme voor regelmatig
overleg met de lidstaten, de
brancheorganisaties en de producenten in
de Unie, om een permanente dialoog met
de relevante belanghebbenden tot stand te
brengen.

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(6 bis)
Er moet worden voorzien in
een procedure voor de intrekking van een
weigering van bescherming, met name in
het geval van verdere ontwikkelingen in
het Unierecht die de bescherming van
geografische aanduidingen voor
niet-landbouwproducten mogelijk maken.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(8 bis)
Het is mogelijk dat de zeven
lidstaten die lid waren van de bijzondere
unie ook willen deelnemen aan de Akte
van Genève om de geografische
aanduidingen te beschermen die op het
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niveau van de Unie geen horizontale
bescherming genieten. Om hen hiertoe in
staat te stellen, moet worden overwogen
hun de mogelijkheid te geven gedeeltelijk
aan de Akte van Genève deel te nemen,
onverminderd de bevoegdheden van de
Unie, voor zover van toepassing.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Om mogelijke tekorten in de
operationele begroting van de bijzondere
unie op te vangen, moet de Unie kunnen
voorzien in een bijzondere bijdrage binnen
het budget dat daarvoor beschikbaar is in
de jaarlijkse begroting van de Unie.

(10) Om mogelijke tekorten in de
operationele begroting van de bijzondere
unie op te vangen, moet de Unie kunnen
voorzien in een bijzondere bijdrage binnen
het budget dat daarvoor beschikbaar is in
de jaarlijkse begroting van de Unie, gezien
de economische en culturele waarde van
de bescherming van geografische
aanduidingen.

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 11
Door de Commissie voorgestelde tekst
(11) Om eenvormige voorwaarden voor
de implementatie van het
Unielidmaatschap van de bijzondere unie
te waarborgen, moeten aan de Commissie
uitvoeringsbevoegdheden worden
toegekend voor de opstelling van een lijst
van geografische aanduidingen voor de
indiening van een aanvraag tot
internationale inschrijving bij het
internationaal bureau na de toetreding tot
de Akte van Genève, voor de latere
indiening van een aanvraag tot
internationale inschrijving van een
geografische aanduiding bij het
internationaal bureau, voor de afwijzing

Amendement
(11) Om eenvormige voorwaarden voor
de implementatie van het
Unielidmaatschap van de bijzondere unie
te waarborgen, moeten aan de Commissie
uitvoeringsbevoegdheden worden
toegekend voor de opstelling van een lijst
van geografische aanduidingen voor de
indiening van een aanvraag tot
internationale inschrijving bij het
internationaal bureau na de toetreding tot
de Akte van Genève, voor de latere
indiening van een aanvraag tot
internationale inschrijving van een
geografische aanduiding bij het
internationaal bureau, voor de afwijzing
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van een oppositie, voor een besluit over het
al dan niet verlenen van bescherming aan
een in het internationaal register
ingeschreven geografische aanduiding en
voor de opheffing van de bescherming in
de Unie van een in het internationaal
register ingeschreven geografische
aanduiding. Die bevoegdheden moeten
worden uitgeoefend overeenkomstig
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het
Europees Parlement en de Raad7,

van een oppositie, voor een besluit over het
al dan niet verlenen van bescherming aan
een in het internationaal register
ingeschreven geografische aanduiding,
voor de opheffing van de bescherming in
de Unie van een in het internationaal
register ingeschreven geografische
aanduiding en voor de intrekking van de
weigering van de gevolgen van een
internationale inschrijving. Die
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend
overeenkomstig Verordening (EU)
nr. 182/2011 van het Europees Parlement
en de Raad7. De lijst van de comités in de
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011
moet worden bijgewerkt indien verdere
ontwikkelingen in het Unierecht de
bescherming van niet-landbouwproducten
mogelijk maken.

__________________

__________________

7

7

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het
Europees Parlement en de Raad van 16
februari 2011 tot vaststelling van de
algemene voorschriften en beginselen die
van toepassing zijn op de wijze waarop de
lidstaten de uitoefening van de
uitvoeringsbevoegdheden door de
Commissie controleren (PB L 55 van
28.2.2011, blz. 13).

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het
Europees Parlement en de Raad van
16 februari 2011 tot vaststelling van de
algemene voorschriften en beginselen die
van toepassing zijn op de wijze waarop de
lidstaten de uitoefening van de
uitvoeringsbevoegdheden door de
Commissie controleren (PB L 55 van
28.2.2011, blz. 13).

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(11 bis)
Met het oog op de volledige
deelname van de Unie aan de Akte van
Genève moet een systeem voor de
bescherming van geografische
aanduidingen voor nietlandbouwproducten worden opgezet
middels horizontale wetgeving op het
niveau van de Unie. Daartoe zou het
passend zijn dat de Commissie zo snel
mogelijk een wetgevingsvoorstel indient
om de krachtens Unierecht verleende
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bescherming van geografische
aanduidingen uit te breiden tot nietlandbouwproducten. Deze verordening
mag geen gevolgen hebben voor in de
lidstaten beschermde geografische
aanduidingen voor nietlandbouwproducten totdat een dergelijk
systeem is ingevoerd.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(11 ter)
Gezien de nog altijd beperkte
deelname van derde
overeenkomstsluitende partijen aan de
Akte van Genève, is het van belang ervoor
te zorgen dat de Commissie de deelname
van de Unie aan deze akte door de jaren
heen volgt en evalueert. Bij een dergelijke
evaluatie moet de Commissie onder meer
rekening houden met het aantal krachtens
Unierecht beschermde geografische
aanduidingen waarvan kennis is gegeven,
de aanduidingen die door derden zijn
afgewezen, de ontwikkeling van het aantal
derde landen dat deelneemt aan de Akte
van Genève, de door de Commissie
getroffen maatregelen ter verhoging van
dit aantal en het aantal geografische
aanduidingen voor nietlandbouwproducten van derde
overeenkomstsluitende partijen die door
de Commissie zijn afgewezen.

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
In deze verordening worden
oorsprongsbenamingen, waaronder die

Amendement
In deze verordening worden
oorsprongsbenamingen, waaronder die
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welke worden bedoeld in Verordening
(EU) nr. 1151/2012 en Verordening (EU)
nr. 1308/2013, en geografische
aanduidingen tezamen aangeduid als
"geografische aanduidingen".

welke worden bedoeld in Verordening
(EU) nr. 1151/2012 en Verordening (EU)
nr. 1308/2013, en geografische
aanduidingen tezamen aangeduid als
"geografische aanduidingen", zowel voor
landbouw- als voor
niet-landbouwproducten.

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 2

Artikel 2

Internationale inschrijving van
geografische aanduidingen bij toetreding

Internationale inschrijving van
geografische aanduidingen bij toetreding

Na de toetreding van de Unie tot de Akte
van Genève dient de Commissie bij het
Internationaal Bureau van de
Wereldorganisatie voor de Intellectuele
Eigendom (hierna het "internationaal
bureau" genoemd) krachtens artikel 5,
leden 1 en 2, van de Akte van Genève een
aanvraag in tot internationale inschrijving
van geografische aanduidingen die
krachtens Unierecht beschermd en
ingeschreven zijn en die betrekking hebben
op producten uit de Unie.

1. Na de toetreding van de Unie tot de Akte
van Genève dient de Commissie bij het
Internationaal Bureau van de
Wereldorganisatie voor de Intellectuele
Eigendom (hierna het "internationaal
bureau" genoemd) krachtens artikel 5,
leden 1 en 2, van de Akte van Genève een
aanvraag in tot internationale inschrijving
van geografische aanduidingen die
krachtens Unierecht beschermd en
ingeschreven zijn en die betrekking hebben
op producten uit de Unie.

Bij de beoordeling of een aanvraag tot
internationale inschrijving al dan niet
wordt ingediend, houdt de Commissie
rekening met de in artikel 2, derde alinea,
genoemde criteria. Deze
uitvoeringshandelingen worden volgens de
in artikel 13, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Deze uitvoeringshandelingen worden
volgens de in artikel 13, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.

De Commissie stelt een
uitvoeringshandeling met een lijst van in
de eerste alinea bedoelde geografische
aanduidingen vast overeenkomstig de in
artikel 13, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.

2. De Commissie stelt een
uitvoeringshandeling met een lijst van in
lid 1 van dit artikel bedoelde geografische
aanduidingen vast overeenkomstig de in
artikel 13, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure. Die lijst bevat alle
Europese geografische aanduidingen die
al in het internationaal register zijn
ingeschreven door de lidstaten die
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overeenkomstsluitende partij waren bij de
bijzondere unie vóór de toetreding van de
Unie tot de Akte van Genève.
3. Uiterlijk ... [zes maanden na de
inwerkingtreding van deze verordening]
stelt een autoriteit van een lidstaat, of een
belanghebbende producentengroepering
of een enkele producent die gebruikmaakt
van een geografische aanduiding die in de
Unie beschermd en ingeschreven is, de
Commissie in kennis van de namen van
de geografische aanduidingen die zij
willen opnemen in de in lid 2 bedoelde
lijst van geografische aanduidingen.
Bij de opstelling van de in de tweede
alinea bedoelde lijst houdt de Commissie
met name rekening met:

Bij de opstelling van de in lid 2 bedoelde
lijst neemt de Commissie alle geografische
aanduidingen op waarvan het in kennis
werd gesteld overeenkomstig de eerste
alinea van dit lid.
De Commissie kan echter, in nauwe
samenwerking met de lidstaten, de
brancheorganisaties en de betrokken
producenten, weigeren een specifieke
geografische aanduiding in die lijst op te
nemen en dient haar besluit te motiveren,
waarbij zij met name rekening houdt met:

(a) de productiewaarde van de
geografische aanduiding;
(b) de exportwaarde van de geografische
aanduiding;

(b) de exportwaarde van de geografische
aanduiding of het exportpotentieel ervan,
of beide;
(b bis)
het bijzondere economische en
regionale belang van de geografische
aanduiding;

(c) de bescherming van de geografische
aanduiding in het kader van andere
internationale overeenkomsten;
(d) bestaand of mogelijk misbruik van
de geografische aanduiding in andere
leden van de bijzondere unie;
(e) het totale aantal in het register van
het internationaal bureau (hierna het
"internationaal register" genoemd)
ingeschreven geografische aanduidingen
van de andere leden van de bijzondere
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unie.

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 3

Artikel 3

Latere internationale inschrijving van
geografische aanduidingen van de Unie

Latere internationale inschrijving van
geografische aanduidingen van de Unie

Na de toetreding van de Unie tot de Akte
van Genève kan de Commissie op eigen
initiatief of op verzoek van een lidstaat of
een belanghebbende
producentengroepering of één enkele
producent die gebruikmaakt van een
geografische aanduiding die in de Unie
beschermd en ingeschreven is,
uitvoeringshandelingen vaststellen voor de
indiening bij het internationaal bureau van
een aanvraag tot internationale inschrijving
van een geografische aanduiding die
krachtens Unierecht beschermd en
ingeschreven is en die betrekking heeft op
een product uit de Unie.

Na de toetreding van de Unie tot de Akte
van Genève kan de Commissie op eigen
initiatief of moet de Commissie op verzoek
van een lidstaat, het Europees Parlement,
een belanghebbende
producentengroepering of één enkele
producent die gebruikmaakt van een
geografische aanduiding die in de Unie
beschermd en ingeschreven is,
uitvoeringshandelingen vaststellen voor de
indiening bij het internationaal bureau van
een aanvraag tot internationale inschrijving
van een geografische aanduiding die
krachtens Unierecht beschermd en
ingeschreven is en die betrekking heeft op
een product uit de Unie. Hiertoe overlegt
de Commissie regelmatig met de lidstaten,
de brancheorganisaties en de producenten
in de Unie.

Bij de beoordeling of een aanvraag tot
internationale inschrijving al dan niet
wordt ingediend, houdt de Commissie
rekening met de in artikel 2, derde alinea,
genoemde criteria. Deze
uitvoeringshandelingen worden volgens de
in artikel 13, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Deze uitvoeringshandelingen worden
volgens de in artikel 13, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 4

Artikel 4

Beoordeling van in het internationaal
register ingeschreven geografische
aanduidingen van derde landen

Beoordeling van in het internationaal
register ingeschreven geografische
aanduidingen van derde landen

(1) De Commissie beoordeelt de door
het internationale bureau krachtens
artikel 6, lid 4, van de Akte van Genève
gemelde publicatie van in het
internationaal register ingeschreven
geografische aanduidingen ingeval de
overeenkomstsluitende partij van
oorsprong, als bedoeld in artikel 1, punt xv,
van de Akte van Genève, geen lidstaat is,
om uit te maken of deze publicatie de
verplichte elementen bevat die zijn
genoemd in regel 5, punt 2, van de
gemeenschappelijke regels van de
Overeenkomst van Lissabon enerzijds en
de Akte van Genève bij de Overeenkomst
van Lissabon anderzijds (hierna
"gemeenschappelijke regels" genoemd)8,
evenals de bijzonderheden over de
kwaliteit, de reputatie of de kenmerken
zoals vastgelegd in regel 5, punt 3, van de
gemeenschappelijke regels, en om uit te
maken of de publicatie geen betrekking
heeft op een product dat momenteel al
bescherming geniet in de Unie. De termijn
voor deze beoordeling mag niet langer zijn
dan vier maanden en mag geen toetsing aan
andere specifieke Uniebepalingen over het
op de markt brengen van producten, en met
name over sanitaire en fytosanitaire
normen, handelsnormen en de etikettering
van levensmiddelen omvatten.

1.
De Commissie beoordeelt de door
het internationale bureau krachtens
artikel 6, lid 4, van de Akte van Genève
gemelde publicatie van in het
internationaal register ingeschreven
geografische aanduidingen ingeval de
overeenkomstsluitende partij van
oorsprong, als bedoeld in artikel 1, punt xv,
van de Akte van Genève, geen lidstaat is,
om uit te maken of deze publicatie de
verplichte elementen bevat die zijn
genoemd in regel 5, punt 2, van de
gemeenschappelijke regels van de
Overeenkomst van Lissabon enerzijds en
de Akte van Genève bij de Overeenkomst
van Lissabon anderzijds (hierna
"gemeenschappelijke regels" genoemd)8,
evenals de bijzonderheden over de
kwaliteit, de reputatie of de kenmerken
zoals vastgelegd in regel 5, punt 3, van de
gemeenschappelijke regels, en om uit te
maken of de publicatie geen betrekking
heeft op een product dat al bescherming
geniet in de Unie. De termijn voor deze
beoordeling mag niet langer zijn dan vier
maanden en mag geen toetsing aan andere
specifieke Uniebepalingen over het op de
markt brengen van producten, en met name
over sanitaire en fytosanitaire normen,
handelsnormen en de etikettering van
levensmiddelen omvatten.

(2) Wanneer de Commissie op basis van
de krachtens lid 1 verrichte beoordeling
meent dat op het eerste gezicht is voldaan
aan de in die alinea vastgestelde
voorwaarden, maakt zij de geografische
aanduiding die ter bescherming in de Unie
is voorgesteld, samen met de soort product
en het land van oorsprong bekend in het
Publicatieblad van de Europese Unie (Cserie).

2.
Wanneer de Commissie op basis van
de krachtens lid 1 verrichte beoordeling
meent dat op het eerste gezicht is voldaan
aan de in die alinea vastgestelde
voorwaarden, maakt zij de geografische
aanduiding die ter bescherming in de Unie
is voorgesteld, samen met de soort product
en het land van oorsprong bekend in het
Publicatieblad van de Europese Unie
(C-serie).
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(3) Wanneer de Commissie op basis van
de krachtens lid 1 verrichte beoordeling
meent dat niet is voldaan aan de in die
alinea vastgestelde voorwaarden, neemt zij
een besluit tot weigering van bescherming
van de geografische aanduiding door
middel van een uitvoeringshandeling die
wordt vastgesteld overeenkomstig de in
artikel 13, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure. Voor geografische
aanduidingen van producten die niet
onder de bevoegdheid van de comités als
bedoeld in artikel 13, lid 1 vallen, neemt
de Commissie het besluit zonder
toepassing van de in artikel 13, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure.

3.
Wanneer de Commissie op basis van
de krachtens lid 1 verrichte beoordeling
meent dat niet is voldaan aan de in die
alinea vastgestelde voorwaarden, neemt zij
een gemotiveerd besluit tot weigering van
bescherming van de geografische
aanduiding door middel van een
uitvoeringshandeling die wordt vastgesteld
overeenkomstig de in artikel 13, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure.

Overeenkomstig artikel 15, lid 1, van de
Akte van Genève stelt de Commissie het
internationaal bureau binnen een jaar na
ontvangst van de kennisgeving van de
internationale inschrijving krachtens
artikel 6, lid 4, van de Akte van Genève in
kennis van de weigering van de gevolgen
van de betrokken internationale
inschrijving op het grondgebied van de
Unie.

Overeenkomstig artikel 15, lid 1, van de
Akte van Genève stelt de Commissie het
internationaal bureau binnen een jaar na
ontvangst van de kennisgeving van de
internationale inschrijving krachtens
artikel 6, lid 4, van de Akte van Genève in
kennis van de weigering van de gevolgen
van de betrokken internationale
inschrijving op het grondgebied van de
Unie.
3 bis. Indien na de kennisgeving van de
weigering van de gevolgen van de
betrokken internationale inschrijving op
het grondgebied van de Unie vanwege het
ontbreken van bescherming voor een
productcategorie in het kader van de
geografische aanduidingen van de Unie,
verdere ontwikkelingen in het Unierecht
de bescherming van de betreffende
productcategorie mogelijk maken,
beoordeelt de Commissie opnieuw of de
eerder geweigerde geografische
aanduiding nu op het grondgebied van de
Unie kan worden beschermd.
Indien de Commissie op basis van de
krachtens dit lid verrichte beoordeling
meent dat niet is voldaan aan de in lid 1
vastgestelde voorwaarden, neemt zij een
besluit tot intrekking van de weigering
door middel van een uitvoeringshandeling
die wordt vastgesteld overeenkomstig de in
artikel 13, lid 2, bedoelde
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onderzoeksprocedure.
Overeenkomstig artikel 16 van de Akte
van Genève stelt de Commissie het
internationaal bureau in kennis van de
intrekking van de weigering van de
gevolgen van de betrokken internationale
inschrijving op het grondgebied van de
Unie.
_________________

_________________

8

8

Gemeenschappelijke regels van de
Overeenkomst van Lissabon enerzijds en
de Akte van Genève bij de Overeenkomst
van Lissabon anderzijds, als aangenomen
door de vergadering van de Unie van
Lissabon op 11 oktober 2017,
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_deta
ils.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO
A/57/11 van 11 oktober 2017.

Gemeenschappelijke regels van de
Overeenkomst van Lissabon enerzijds en
de Akte van Genève bij de Overeenkomst
van Lissabon anderzijds, als aangenomen
door de vergadering van de Unie van
Lissabon op 11 oktober 2017,
Doc. WIPO A/57/11 van 11 oktober 2017.

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Binnen twee maanden na de
bekendmaking van de naam van de
geografische aanduiding in het
Publicatieblad van de Europese Unie
overeenkomstig artikel 4, lid 2, kunnen de
autoriteiten van een lidstaat of een derde
land dat geen overeenkomstsluitende partij
van oorsprong is, of een natuurlijk of
rechtspersoon met een rechtmatig belang
die gevestigd is in de Unie of in een derde
land dat geen overeenkomstsluitende partij
van oorsprong is, bij de Commissie een
oppositie indienen in een van de officiële
talen van de Unie.

(1) Binnen zes maanden na de
bekendmaking van de naam van de
geografische aanduiding in het
Publicatieblad van de Europese Unie
overeenkomstig artikel 4, lid 2, kunnen de
autoriteiten van een lidstaat of een derde
land dat geen overeenkomstsluitende partij
van oorsprong is, of een natuurlijk of
rechtspersoon met een rechtmatig belang
die gevestigd is in de Unie of in een
derde land dat geen overeenkomstsluitende
partij van oorsprong is, bij de Commissie
een oppositie indienen in een van de
officiële talen van de Unie.

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst
(e) de in het internationaal register
ingeschreven geografische aanduiding
heeft betrekking op een product dat
momenteel geen bescherming geniet in de
Unie;

Amendement
Schrappen

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 13 bis
Toezicht en evaluatie
1.
Uiterlijk ... [twee jaar na de
inwerkingtreding van deze verordening]
beoordeelt de Commissie de deelname van
de Unie aan de Akte van Genève en legt
zij een verslag over de belangrijkste
bevindingen voor aan het Europees
Parlement en de Raad.
De beoordeling berust onder meer op de
volgende aspecten:
a)
het aantal krachtens Unierecht
beschermde geografische aanduidingen
waarvan een kennisgeving is ontvangen,
met een motivering voor de keuze van die
aanduidingen waarvan kennis is gegeven,
en de krachtens Unierecht beschermde
geografische aanduidingen die door
derden zijn afgewezen;
b)
de ontwikkeling van het aantal
derde landen dat deelneemt aan de Akte
van Genève en de door de Commissie
getroffen maatregelen om het aantal te
verhogen; en
c)
het aantal geografische
aanduidingen voor nietlandbouwproducten uit derde landen die
door de Commissie zijn afgewezen.
2.

Uiterlijk ... [twee jaar na de
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inwerkingtreding van deze verordening]
dient de Commissie in voorkomend geval
een wetgevingsvoorstel in om de
krachtens Unierecht verleende
bescherming van geografische
aanduidingen uit te breiden tot
niet-landbouwproducten, in afwachting
van de volledige deelname van de Unie
aan de Akte van Genève.
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