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Uppdrag att analysera behovet av lag- ellerforordningsandringar
med aniedning av EU:s anslutning till Geneveakten inom

Lissabondverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och
geografiska beteckningar

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar at Livsmedelsverket att analysera behovet av lag- eller

forordningsandringar med aniedning av EU:s anslutning till Geneveakten
inom Lissabonoverenskommelsen. Fullst^diga forfattningsforslag ska
redovisas. En analys av konsekvenserna av forslagen ska utforas i enlighet
med 6 och 7 §§ forordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

regelgivning. Utover vad som framgar av forordningens krav pa att redovisa

de ekonomiska konsekvenserna av forslagen for de berorda ska forslag
utformas sa att de ger sa laga administrativa och andra kostnader som mdjHgt
for foretag. I det fall forslaget har ekonomiska konsekvenser for det

offentliga ska forslag pa finansiering l^nas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Naringsdepartementet) senast
den 14 februari 2020. Uppdraget ska utforas inom ram.

Skal for regeringens beslut

Inom EU finns ett antal forordningar som ger skydd for

ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar for vin, spritdrycker,

aromatiserade viner, andra jordbruksprodukter och livsmedel. Dessa

forordningar ar direkt tillampliga i nationell ratt. De kompletteras i nationell
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ratt av bl.a. lagen (2009:1424) om kontxoU av skyddade beteckningar pa
jordbruksprodukter och livsmedel och forordningen (2009:1425) om

kontroll av skyddade beteckningar pa jordbruksprodukter och livsmedel.

Lissabonoverenskommelsen ar ett internationellt registreringssystem for
skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar. Systemet
administreras av WIPO, FN:s specialorgan for immaterialratt. Genom
Geneveakten, en revidering av Lissabonoverenskommelsen, skapades bl.a.
en mojlighet for mellanstatliga organisationer att ansluta sig till systemet EU
har, genom ett radsbeslut och Europaparlamentet och radets forordning
(EU) 2019/1753 av den 23 oktober 2019 om unionens atgMer efter
anslutningen till Geneveakten inom Lissabonoverenskommelsen om

ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, anslutit sig till
Geneveakten och d^genom Lissabonoverenskommelsen. Anslutnings-
avtalet undertecknades av EU den 26 november 2019 och trader i kraft i

februari 2020.

I den nya EU-forordningen finns ett antal artikiar som ger vissa mojligheter
for medlemsstatema att agera. Medlemsstatema har bl.a. ratt att begara att

Europeiska kommissionen registrerar en skyddad beteckning enUgt
Geneveakten, inleder ett upphavningsforfarande eller overklagar en
registrering som skett for nagon annan parts rakning. Forordningen

innehMler inte nagra uttryckliga skyldigheter for medlemsstatema.

Medlemsstatema alaggs dock att betala avgift for de registreringar av
skyddade beteckningar som ska ske i enlighet med det nya systemet, om
dessa har sitt urspmng i medlemsstaten. Medlemsstatema far besluta att

dessa avgifter ska betalas av en fysisk eUer juridisk person.

Den nya forordningen medfor att det finns ett behov av att overvaga
andringar i de natdonella bestammelserna, bl.a. behover en behorig

myndighet utses. Livsmedelsverket ska ocksa undersoka om mojligheten
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att lata avgifter for registrering av skyddade beteckningar betalas av en fysisk
eller juridisk person bor utnyttjas. Verket ska aven bedoma om det darutover

kan finnas behov av ytterligare kompletterande bestammelser.

Pa regeringens vagnar

Jennie Nilsson

Gustkv af Wetterstedt

Kopia till

Statsradsberedningen/SAM
Finansdepartementet/BA, KO och SKA

Utrikesdepartementet/HI

Justitiedepartementet/L3

Naringsdepartementet/DL och RS

Socialdepartementet/FS
Skatteverket
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