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KAPITEL I

Inledning och allmänna bestämmelser
Artikel 1
Definitioner
Nedanstående termer ska ha den betydelse som här anges, om inte annat uttryckligen anges på annan plats:
(i.) Lissabonöverenskommelsen: Lissabonöverenskommelsen om skydd för ursprungsbeteckningar och om internatio
nell registrering av dem av den 31 oktober 1958.
(ii.) 1967 års akt: Lissabonöverenskommelsen, i dess lydelse enligt revisionen i Stockholm den 14 juli 1967 och
ändringen den 28 september 1979.
(iii.) denna akt: Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar i den lydelse den
får genom denna akt.
(iv.) föreskrifter: föreskrifter enligt artikel 25.
(v.) Pariskonventionen: Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten, undertecknad i Paris den
20 mars 1883, i dess reviderade och ändrade lydelse.
(vi.) ursprungsbeteckning: en sådan benämning som avses i artikel 2.1 i.
(vii.) geografisk beteckning: en sådan benämning som avses i artikel 2.1 ii.
(viii.) det internationella registret: det internationella register som förs av den internationella byrån, i enlighet med
artikel 4, som officiella samlingen av uppgifter om internationella registreringar av ursprungsbeteckningar och
geografiska beteckningar, oavsett mediet för lagring av sådana uppgifter.
(ix.) internationell registrering: internationell registrering i det internationella registret.
(x.) ansökan: ansökan om internationell registrering.
(xi.) registrerat: infört i det internationella registret i enlighet med denna akt.
(xii.) geografiskt ursprungsområde: ett sådant geografiskt område som avses i artikel 2.2.
(xiii.) gränsöverskridande geografiskt område: ett geografiskt område som är beläget i eller som omfattar intilliggande
avtalsslutande parter.
(xiv.) avtalsslutande part: alla stater och mellanstatliga organisationer som är parter i denna akt.
(xv.) avtalsslutande ursprungspart: den avtalsslutande part där det geografiska ursprungsområdet är beläget eller de
avtalsslutande parter där det gränsöverskridande geografiska ursprungsområdet är beläget.
(xvi.) behörig myndighet: en myndighet som utsetts i enlighet med artikel 3.
(xvii.) förmånstagare: fysiska eller juridiska personer som enligt lagstiftningen i den avtalsslutande ursprungsparten har
rätt att använda en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning.
(xviii.) mellanstatlig organisation: en mellanstatlig organisation som har rätt att bli part i denna akt i enlighet med
artikel 28.1 ii.
(xix.) organisationen: Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten.
(xx.) generaldirektören: organisationens generaldirektör.
(xxi.) den internationella byrån: organisationens internationella byrå.
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Artikel 2
Syfte
(1)

[Ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar] Denna akt är tillämplig på
(i.) alla beteckningar som är skyddade i den avtalsslutande ursprungsparten, bestående av eller innehållande
namnet på ett geografiskt område eller en annan benämning som hänvisar till ett sådant område, som
används för att ange att en vara har sitt ursprung i det geografiska området, där varans kvalitet eller egenska
per beror helt eller delvis på den geografiska omgivningen, inbegripet naturliga och mänskliga faktorer, och
som har gett varan dess rykte, samt
(ii.) alla beteckningar som är skyddade i den avtalsslutande ursprungsparten, bestående av eller innehållande
namnet på ett geografiskt område eller en annan beteckning som hänvisar till ett sådant område, som anger
att en vara har sitt ursprung i det geografiska området, när en viss kvalitet, renommé eller annan egenskap
hos varan i huvudsak kan hänföras till dess geografiska ursprung.

(2)

[Möjliga geografiska ursprungsområden] Ett geografiskt ursprungsområde enligt punkt 1 kan bestå av hela den
avtalsslutande ursprungspartens territorium eller en region, ort eller plats i den avtalsslutande ursprungsparten.
Detta utesluter inte att denna akt tillämpas på ett geografiskt område, enligt definitionen i punkt 1, som består av
ett gränsöverskridande geografiskt område eller en del därav.
Artikel 3
Behörig myndighet

Varje avtalsslutande part ska utse en enhet som ska ansvara för förvaltningen av denna akt på dess territorium och för
kommunikation med den internationella byrån enligt denna akt och enligt föreskrifterna. Den avtalsslutande parten ska
anmäla denna behöriga myndighets namn och kontaktuppgifter till den internationella byrån, i enlighet med
föreskrifterna.
Artikel 4
Det internationella registret
Den internationella byrån ska föra ett internationellt register där internationella registreringar enligt denna akt anteck
nas, enligt Lissabonöverenskommelsen och enligt 1967 års akt, eller enligt båda, och uppgifter som rör sådana interna
tionella registreringar.
KAPITEL II

Ansökan och internationell registrering
Artikel 5
Ansökan
(1)

[Plats för inlämnande] Ansökningar ska lämnas till den internationella byrån.

(2)

[Ansökan som lämnas av behörig myndighet] Med förbehåll för vad som sägs i punkt 3 ska ansökan om internatio
nell registrering av en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning lämnas av den behöriga myndigheten för
(i.) förmånstagarna, eller
(ii.) en fysisk eller juridisk person som har rätt enligt den avtalsslutande partens lagstiftning att åberopa förmåns
tagarnas rättigheter eller andra rättigheter till ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen.

(3)

[Direkt inlämnad ansökan]
a) Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 får, om den avtalsslutande ursprungspartens lagstiftning med
ger det, ansökan lämnas in av förmånstagarna eller av en sådan fysisk eller juridisk person som avses i punkt 2
ii.
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b) Led a gäller med förbehåll för en förklaring från den avtalsslutande parten om att dess lagstiftning medger det.
En sådan förklaring får lämnas av den avtalsslutande parten när ratifikationsinstrumentet eller anslutningsin
strumentet deponeras eller vid en senare tidpunkt. Om förklaringen lämnas i samband med deponeringen av
ratifikationsinstrumentet eller anslutningsinstrumentet, ska den få verkan när denna akt träder i kraft med
avseende på den avtalsslutande parten. Om en förklaring lämnas efter denna akts ikraftträdande med avseende
på den avtalsslutande parten, ska den få verkan tre månader efter den dag då generaldirektören tog emot
förklaringen.
(4)

[Möjlig gemensam ansökan avseende ett gränsöverskridande geografiskt område] För ett geografiskt område som består av
ett gränsöverskridande geografiskt område får de intilliggande avtalsslutande parterna i enlighet med en över
enskommelse dem mellan lämna in en ansökan gemensamt genom en gemensamt utsedd behörig myndighet.

(5)

[Obligatoriskt innehåll] I föreskrifterna ska det anges vilka obligatoriska uppgifter som ansökan ska innehålla,
utöver dem som anges i artikel 6.3.

(6)

[Valfritt innehåll] I föreskrifterna får det anges ytterligare uppgifter som får ingå i ansökan.
Artikel 6
Internationell registrering

(1)

[Formalprövning av den internationella byrån] Efter mottagandet av en ansökan om internationell registrering av en
ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning i vederbörlig ordning, enligt vad som anges i föreskrifterna,
ska den internationella byrån registrera ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen i det interna
tionella registret.

(2)

[Dag för internationell registrering] Om inte annat följer av punkt 3 ska dagen för internationell registrering vara den
dag då ansökan togs emot av den internationella byrån.

(3)

[Dag för internationell registrering om uppgifter saknas] Om ansökan inte innehåller alla följande uppgifter:
(i.) uppgift om den behöriga myndigheten eller, i det fall som avses i artikel 5.3, sökanden eller sökandena,
(ii.) uppgift om förmånstagarna, och i tillämpliga fall den fysiska eller juridiska person som avses i artikel 5.2 ii,
(iii.) ursprungsbeteckning eller den geografiska beteckning för vilken registrering söks,
(iv.) den vara eller de varor som ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen avser,
ska dagen för internationell registrering vara den dag då den sista av de uteblivna uppgifterna inkommer till den
internationella byrån.

(4)

[Offentliggörande och anmälan av internationella registreringar] Den internationella byrån ska utan dröjsmål
offentliggöra alla internationella registreringar och anmäla den internationella registreringen till de behöriga myn
digheterna i varje avtalsslutande part.

(5)

[Dag för verkan av internationell registrering]
a) Om inte annat följer av led b, ska en registrerad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning i varje
avtalsslutande part, som inte har avslagit ansökan om skydd i enlighet med artikel 15 eller som sänt en anmä
lan om meddelande av skydd till den internationella byrån i enlighet med artikel 18, vara skyddad från dagen
för internationell registrering.
b) En avtalsslutande part får i en förklaring anmäla till generaldirektören att en registrerad ursprungsbeteckning
eller geografisk beteckning i enlighet med nationell eller regional lagstiftning är skyddad från och med den dag
som anges i förklaringen, som dock inte får infalla efter utgången av tidsfristen för avslag i föreskrifterna
i enlighet med artikel 15.1 a.
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Artikel 7
Avgifter
(1)

[Avgift för internationell registrering] För internationell registrering av varje ursprungsbeteckning och geografisk
beteckning ska en avgift betalas, i enlighet med föreskrifterna.

(2)

[Avgifter för övriga anteckningar i det internationella registret] I föreskrifterna ska det anges vilka avgifter som ska
betalas för andra anteckningar i det internationella registret och för tillhandahållande av utdrag, intyg eller annan
information om innehållet i den internationella registreringen.

(3)

[Nedsatta avgifter] Församlingen ska fastställa nedsatta avgifter för vissa internationella registreringar av ursprungs
beteckningar och vissa internationella registreringar av geografiska beteckningar, särskilt sådana där den
avtalsslutande ursprungsparten är ett utvecklingsland eller ett minst utvecklat land.

(4)

[Individuell avgift]
a) Varje avtalsslutande part får i en förklaring underrätta generaldirektören om att det skydd som följer av den
internationella registreringen ska gälla endast om en avgift betalas för att täcka kostnaderna för sakgranskning
av den internationella registreringen. Beloppet på denna individuella avgift ska anges i förklaringen och får
ändras i senare förklaringar. Detta belopp får inte vara högre än det belopp som krävs enligt nationell eller
regional lagstiftning i den avtalsslutande parten, minus de besparingar som följer av det internationella förfa
randet. Dessutom får den avtalsslutande parten i en förklaring underrätta generaldirektören om att den kräver
en administrativ avgift för förmånstagarnas användning av ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteck
ningen i den avtalsslutande parten.
b) Utebliven betalning av en individuell avgift ska i enlighet med förordningarna få till följd att skyddet har
avståtts i den avtalsslutande part som kräver avgiften.
Artikel 8
Internationella registreringars giltighetstid

(1)

[Avhängighet] Internationella registreringar ska vara giltiga på obestämd tid, under förutsättning att skyddet av en
registrerad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning inte längre ska krävas om benämningen som utgör
ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen inte längre är skyddad i den avtalsslutande ursprungs
parten.

(2)

[Annullering]
a) Den behöriga myndigheten i den avtalsslutande ursprungsparten, eller i det fall som avses i artikel 5.3, för
månstagarna eller en sådan fysisk eller juridisk person som avses i artikel 5.2 ii eller den behöriga myndigheten
i den avtalsslutande ursprungsparten, får när som helst begära att den internationella byrån annullerar en inter
nationell registrering.
b) Om en benämning som utgör en registrerad ursprungsbeteckning eller en registrerad geografisk beteckning inte
längre är skyddad i den avtalsslutande ursprungsparten, ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande
ursprungsparten begära annullering av den internationella registreringen.
KAPITEL III

Skydd
Artikel 9
Åtagande om skydd
Varje avtalsslutande part ska skydda registrerade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar på sitt territorium,
inom sitt egna rättssystem och praxis, men i enlighet med villkoren i denna akt, med förbehåll för eventuella avslag,
avståenden, upphävanden eller annulleringar som kan få verkan med avseende på dess territorium, under förutsättning
att avtalsslutande parter som inte gör någon åtskillnad i den nationella eller regionala lagstiftningen mellan ursprungsbe
teckningar och geografiska beteckningar inte ska vara skyldiga att införa en sådan åtskillnad i sin nationella eller regio
nala lagstiftning.
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Artikel 10
Skydd enligt de avtalsslutande parternas lagstiftning och andra instrument
(1)

[Det rättsliga skyddets form] Det ska stå varje avtalsslutande part fritt att välja den typ av lagstiftning enligt vilken
den upprättar det skydd som föreskrivs i denna akt, förutsatt att lagstiftningen uppfyller de materiella kraven
i denna akt.

(2)

[Skydd enligt andra instrument] Bestämmelserna i denna akt ska inte på något sätt påverka något annat skydd av
registrerade ursprungsbeteckningar eller registrerade geografiska beteckningar som en avtalsslutande part beviljar
enligt nationell eller regional lagstiftning eller enligt andra internationella instrument.

(3)

[Förhållande till andra instrument] Inget i denna akt ska utgöra undantag från några skyldigheter som de
avtalsslutande parterna har gentemot varandra enligt andra internationella instrument eller påverka några rättighe
ter som en avtalsslutande part har enligt andra internationella instrument.
Artikel 11
Skydd av registrerade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

(1)

[Skyddets omfattning] Om inte annat följer av bestämmelserna i denna akt ska varje avtalsslutande part för en regi
strerad ursprungsbeteckning eller en registrerad geografisk beteckning tillhandahålla rättsliga medel för att
förebygga
a) användning av ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen
(i.) med avseende på varor som är av samma slag som de som omfattas av ursprungsbeteckningen eller den
geografiska beteckningen men som inte har sitt ursprung i det geografiska ursprungsområdet eller inte
uppfyller andra tillämpliga krav för användning av ursprungsbeteckningen eller den geografiska
beteckningen,
(ii.) med avseende på varor som inte är av samma slag som de som omfattas av ursprungsbeteckningen eller
den geografiska beteckningen, om en sådan användning skulle kunna antyda ett samband mellan varorna
eller tjänsterna och ursprungsbeteckningens eller den geografiska beteckningens förmånstagare, och
sannolikt skulle skada deras intressen eller, i tillämpliga fall, en sådan användning på grund av ursprungs
betecknings eller den geografiska beteckningens renommé i den berörda avtalsslutande parten, skulle vara
ägnad att på ett orättvist sätt skada eller försvaga eller dra otillbörlig fördel av detta renommé,
b) annan praxis som är ägnad att vilseleda konsumenterna i fråga om varornas verkliga ursprung, härkomst eller
beskaffenhet.

(2)

[Skyddets omfattning vid viss användning] Punkt 1 a ska också tillämpas på sådan användning av ursprungsbeteck
ningen eller den geografiska beteckningen som är att betrakta som imitation av den, även om varornas verkliga
ursprung anges eller om ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen används i översatt form eller
åtföljs av uttryck som ”stil”, ”sort”, ”typ”, ”i”, ”imitation”, ”metod”, ”som tillverkas i”, ”liknande” eller
motsvarande (1).

(3)

[Användning i varumärke] Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13.1 ska en avtalsslutande part på eget
initiativ, om dess lagstiftning tillåter det, eller på begäran av en berörd part avslå ansökan om eller ogiltigförklara
registrering av ett yngre varumärke, om användningen av varumärket skulle leda till någon av de situationer som
avses i punkt 1.
Artikel 12
Skydd mot att bli generisk

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna akt kan registrerade ursprungsbeteckningar och registrerade geografiska
beteckningar inte anses ha blivit generiska (2) i en avtalsslutande part.
(1) Gemensamt uttalande avseende artikel 11.2: Vid tillämpningen av denna akt är det underförstått att om vissa delar av en benämning
eller term som utgör en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning har generisk karaktär i den avtalsslutande ursprungsparten,
ska det inte krävas att de skyddas enligt denna punkt i de andra avtalsslutande parterna. För tydlighetens skull påpekas att ett avslag
på ansökan om eller en ogiltigförklaring av ett varumärke eller ett konstaterande av en överträdelse i de avtalsslutande parterna enligt
artikel 11 inte kan grundas på den del som har generisk karaktär.
(2) Gemensamt uttalande avseende artikel 12: Vid tillämpningen av denna akt är det underförstått att artikel 12 inte ska påverka
tillämpningen av bestämmelserna i denna akt om tidigare användning, eftersom den benämning eller term som utgjort ursprungsbe
teckningen eller den geografiska beteckningen före den internationella registreringen kan vara helt eller delvis generisk i en annan
avtalsslutande part än den avtalsslutande ursprungsparten, exempelvis på grund av att benämningen eller termen, eller en del av den,
är identisk med en beteckning som enligt gängse språkbruk används som vedertagen benämning för en vara eller tjänst i den
avtalsslutande parten, eller är identisk med det sedvanliga namnet på en druvsort i den avtalsslutande parten.

24.10.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/21

Artikel 13
Skyddsåtgärder i fråga om andra rättigheter
(1)

[Äldre varumärkesrätt] Bestämmelserna i denna akt ska inte inverka på ett äldre varumärke som ansökts om eller
registrerats i god tro eller inarbetats i god tro i en avtalsslutande part. Om en avtalsslutande parts lagstiftning
föreskriver ett begränsat undantag från de rättigheter som ett varumärke medför, som innebär att ett sådant äldre
varumärke under vissa omständigheter kanske inte ger innehavaren rätt att hindra att en registrerad ursprungsbe
teckning eller registrerad geografisk beteckning meddelas skydd eller används i denna avtalsslutande part, ska
skyddet av den registrerade ursprungsbeteckningen eller geografiska beteckningen inte begränsa de rättigheter som
följer av varumärket på något annat sätt.

(2)

[Personnamn som används i näringsverksamhet] Bestämmelserna i denna akt ska inte hindra en person att i närings
verksamhet använda sitt namn eller namnet på sin företrädare i rörelsen, utom om användningen av ett sådant
namn är ägnad att vilseleda allmänheten.

(3)

[Rättigheter som grundas på beteckningar för växtsorter eller djurraser] Bestämmelserna i denna akt ska inte påverka
rätten för envar att använda beteckningen på en växtsort eller djurras i näringsverksamhet, utom om använd
ningen av en sådan beteckning på en växtsort eller djurras är ägnad att vilseleda allmänheten.

(4)

[Skyddsåtgärder vid anmälan om tillbakadragning, avslag eller meddelande av skydd] Om en avtalsslutande part som har
avslagit verkan av en internationell registrering enligt artikel 15 på grund av användning enligt ett äldre varu
märke eller annan rätt, i enlighet med denna artikel, anmäler att den drar tillbaka detta avslag enligt artikel 16
eller meddelar skydd enligt artikel 18, ska det därav följande skyddet av ursprungsbeteckningen eller den geogra
fiska beteckningen inte påverka denna rätt eller användningen av den, utom om skyddet meddelats efter
annullering, utebliven förlängning, återkallande eller ogiltigförklaring av rätten.

Artikel 14
Förfaranden för efterlevande och rättsmedel
Varje avtalsslutande part ska tillhandahålla effektiva rättsmedel för skydd av registrerade ursprungsbeteckningar och regi
strerade geografiska beteckningar och föreskriva att rättsliga förfaranden för att skydda dem får väckas av en myndighet
eller av någon berörd part, oavsett om det rör sig om en fysisk person eller en juridisk person och oavsett om de är
offentliga eller privata, beroende på dess rättsordning och praxis.

KAPITEL IV

Avslag och andra åtgärder i fråga om internationell registrering
Artikel 15
Avslag
(1)

[Avslag i fråga om verkan av internationell registrering]
a) Inom den tidsfrist som anges i föreskrifterna får en avtalsslutande parts behöriga myndighet till den interna
tionella byrån anmäla ett avslag i fråga om verkan av en internationell registrering på dess territorium. Anmä
lan av avslag kan göras av den behöriga myndigheten på eget initiativ, om dess lagstiftning medger detta, eller
på begäran av en berörd part.
b) I varje avslagsanmälan ska de skäl som avslaget grundar sig på anges.

(2)

[Skydd enligt andra instrument] Avslagsanmälan ska inte vara till nackdel för annat skydd som kan vara tillgängligt,
i enlighet med artikel 10.2, för beteckningen i den avtalsslutande part som avslaget avser.

(3)

[Skyldighet att underrätta berörda parter] Varje avtalsslutande part ska ge rimlig möjlighet till alla vars intressen
påverkas av en internationell registrering att begära att den behöriga myndigheten anmäler ett avslag i fråga om
den internationella registreringen.
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(4)

[Registrering, offentliggörande och meddelande av avslag] Den internationella byrån ska registrera avslaget och grun
derna för det i det internationella registret. Den ska offentliggöra avslaget och grunderna för det och meddela
avslagsanmälan till den avtalsslutande ursprungspartens behöriga myndighet, eller om ansökan har lämnats in
direkt i enlighet med artikel 5.3, förmånstagarna eller den fysiska eller juridiska person som avses i artikel 5.2 ii
samt den avtalsslutande ursprungspartens behöriga myndighet.

(5)

[Nationell behandling] Varje avtalsslutande part ska ge de berörda parter som påverkas av ett avslag samma tillgång
till rättsliga och administrativa medel som är tillgängliga för dess egna medborgare med avseende på avslag på
ansökan om skydd av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning.

Artikel 16
Tillbakadragande av avslag
Ett avslag får dras tillbaka i enlighet med de förfaranden som anges i föreskrifterna. Ett tillbakadragande ska registreras
i det internationella registret.

Artikel 17
Övergångsperiod
(1)

[Möjlighet att medge övergångsperiod] Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 får en avtalsslutande part,
som inte avslagit verkan av en internationell registrering på grund av äldre användning av tredje man eller som
har dragit tillbaka ett sådant avslag eller har anmält att skydd beviljas, om dess lagstiftning medger det, bevilja en
viss period enligt vad som anges i föreskrifterna för avslutande av sådan användning.

(2)

[Anmälan av övergångsperiod] Den avtalsslutande parten ska anmäla alla sådana övergångsperioder till den interna
tionella byrån, i enlighet med de förfaranden som anges i föreskrifterna.

Artikel 18
Anmälan om beviljande av skydd
Den behöriga myndigheten i en avtalsslutande part får till den internationella byrån anmäla beviljat skydd av en registre
rad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning. Den internationella byrån ska registrera varje sådan anmälan i det
internationella registret och offentliggöra den.

Artikel 19
Ogiltigförklaring
(1)

[Möjlighet att försvara rättigheter] En internationell registrerings verkan på en avtalsslutande parts territorium får
endast ogiltigförklaras, helt eller delvis, efter det att förmånstagarna beretts tillfälle att försvara sina rättigheter. Ett
sådant tillfälle ska också beredas den fysiska eller juridiska person som avses i artikel 5.2 ii.

(2)

[Anmälan, registrering och offentliggörande] Den avtalsslutande parten ska anmäla en ogiltigförklaring av verkan av
en internationell registrering till den internationella byrån, som ska anteckna ogiltigförklaringen i det interna
tionella registret och offentliggöra den.

(3)

[Skydd enligt andra instrument] Ogiltigförklaringen ska inte vara till nackdel för annat skydd som kan vara tillgäng
ligt, i enlighet med artikel 10.2, för beteckningen i den avtalsslutande part som ogiltigförklarade verkan av den
internationella registreringen.

Artikel 20
Ändringar och andra anteckningar i det internationella registret
Förfaranden för ändring av internationella registreringar och andra uppgifter i det internationella registret ska anges
i föreskrifterna.
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KAPITEL V

Administrativa bestämmelser
Artikel 21
Medlemskap i Lissabonunionen
De avtalsslutande parterna ska vara medlemmar i samma särskilda union som de stater som är parter i Lissabonavtalet
eller 1967 års akt, även om de inte är parter i Lissabonavtalet eller 1967 års akt.
Artikel 22
Den särskilda unionens församling
(1)

[Sammansättning]
a) De avtalsslutande parterna ska vara medlemmar i samma församling som de stater som är parter i 1967 års
akt.
b) Varje avtalsslutande part ska företrädas av ett ombud, som kan bistås av biträdande ombud, rådgivare och
experter.
c) Varje delegation ska stå för sina egna kostnader.

(2)

[Uppgifter]
a) Församlingen ska göra följande:
(i.) Handlägga alla frågor som rör den särskilda unionens upprätthållande och utveckling och denna akts
genomförande.
(ii.) Ge anvisningar till generaldirektören om förberedelserna inför sådana revisionskonferenser som avses
i artikel 26.1, varvid vederbörlig hänsyn ska tas till eventuella synpunkter från de medlemmar i den
särskilda unionen som inte har ratificerat eller anslutit sig till denna akt.
(iii.) Ändra föreskrifterna.
(iv.) Granska och godkänna generaldirektörens rapporter och verksamhet när det gäller den särskilda unio
nen, och ge generaldirektören alla erforderliga instruktioner i frågor som omfattas av den särskilda unio
nens behörighet.
(v.) Fastställa den särskilda unionens program och tvåårsbudget och godkänna dess slutliga räkenskaper.
(vi.) Anta budgetföreskrifter för den särskilda unionen.
(vii.) Inrätta sådana kommittéer och arbetsgrupper som den finner lämpligt för att uppnå den särskilda unio
nens mål.
(viii.) Avgöra vilka stater, mellanstatliga organisationer och icke-statliga organisationer som ska få tillträde till
dess sammanträden som observatörer.
(ix.) Anta ändringar av artiklarna 22–24 och artikel 27.
(x.) Vidta alla andra lämpliga åtgärder för att främja den särskilda unionens mål och fullgöra alla andra
uppgifter som är tillämpliga enligt denna akt.
b) När det gäller frågor som även berör andra unioner som förvaltas av organisationen ska församlingen fatta sina
beslut efter hörande av organisationens samordningskommitté.

(3)

[Beslutsförhet]
a) Hälften av de medlemmar i församlingen som har rösträtt i en viss fråga ska vara tillräcklig för beslutsförhet
i omröstningar i den frågan.
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b) Oavsett vad som sägs under a ovan får församlingen, om under något sammanträde antalet medlemmar
i församlingen som är stater, som har rösträtt i en viss fråga och som är företrädda är mindre än hälften men
lika med eller mer än en tredjedel av de medlemmar i församlingen som är stater och som har rösträtt i frågan,
fatta beslut, med undantag av beslut som rör dess egen arbetsordning, och alla sådana beslut ska träda i kraft
endast om de villkor som anges nedan är uppfyllda. Den internationella byrån ska överlämna dessa beslut till
de medlemmar av församlingen som är stater, som har rösträtt i frågan och inte var företrädda och ska
uppmana dem att skriftligen ange sin röst eller röstnedläggelse inom tre månader från dagen för överlämnan
det. Om antalet medlemmar som uttryckt sin röst eller röstnedläggelse när denna tidsfrist löpt ut uppgår till
det antal medlemmar som saknades för att uppnå beslutsförhet vid själva sammanträdet, ska sådana beslut
träda i kraft under förutsättning att den erforderliga majoriteten fortfarande är uppnådd.
(4)

[Beslutsfattande i församlingen]
a) Församlingen ska sträva efter att fatta sina beslut med enhällighet.
b) Om ett beslut inte kan fattas enhälligt ska frågan avgöras med omröstning. I sådana fall gäller följande:
(i.) Varje avtalsslutande part som utgör en stat ska ha en röst och får enbart rösta i sitt eget namn, och
(ii.) alla avtalsslutande parter som är mellanstatliga organisationer får rösta i sina medlemsstaters ställe med
ett röstantal som är lika med antalet medlemsstater som är parter i denna akt. Ingen sådan mellanstatlig
organisation får delta i omröstningen om någon av dess medlemsstater använder sin rösträtt och vice
versa.
c) I frågor som enbart rör stater som är bundna av 1967 års akt ska de avtalsslutande parter som inte är bundna
av 1967 års akt inte ha rösträtt, och i frågor som enbart rör avtalsslutande parter ska endast dessa ha rösträtt.

(5)

[Majoriteter]
a) Med förbehåll för artiklarna 25.2 och 27.2 ska församlingens beslut kräva två tredjedels majoritet av de avlagda
rösterna.
b) Nedlagda röster ska inte betraktas som röster.

(6)

[Sammanträden]
a) Församlingen ska sammanträda efter kallelse av generaldirektören under samma period och på samma plats
som organisationens generalförsamling, utom vid extraordinära omständigheter.
b) Församlingen ska sammanträda i extraordinarie sammanträde på generaldirektörens kallelse, antingen på begä
ran av en fjärdedel av församlingens medlemmar eller på generaldirektörens eget initiativ.
c) Dagordning för varje sammanträde ska utarbetas av generaldirektören.

(7)

[Arbetsordning] Församlingen ska anta sin egen arbetsordning.
Artikel 23
Internationella byrån

(1)

[Administrativa uppgifter]
a) Internationell registrering och därtill hörande uppgifter samt alla andra administrativa uppgifter med anknyt
ning till den särskilda unionen ska utföras av den internationella byrån.
b) Särskilt ska den internationella byrån förbereda församlingens sammanträden samt tillhandahålla sekretariat åt
församlingen och åt eventuella kommittéer och arbetsgrupper som församlingen inrättar.
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c) Generaldirektören ska vara den särskilda unionens högsta verkställande tjänsteman och ska företräda den sär
skilda unionen.
(2)

[Den internationella byråns uppgifter i församlingen och vid andra sammanträden] Generaldirektören och alla tjänstemän
som han eller hon utser ska delta utan rösträtt i alla sammanträden i församlingen, och i de kommittéer och
arbetsgrupper som församlingen inrättat. Generaldirektören eller en tjänsteman som han eller hon utser ska vara
självskriven som sekreterare i dessa organ.

(3)

[Konferenser]
a) Den internationella byrån ska i enlighet med församlingens instruktioner göra förberedelser inför revisionskon
ferenser.
b) Den internationella byrån får samråda med mellanstatliga organisationer och internationella och nationella
icke-statliga organisationer om dessa förberedelser.
c) Generaldirektören och personer som han eller hon utser ska delta utan rösträtt i diskussionerna vid revisions
konferenserna.

(4)

[Andra uppgifter] Den internationella byrån ska utföra alla andra uppgifter som den anförtros i samband med
denna akt.
Artikel 24
Finanser

(1)

[Budget] Den särskilda unionens inkomster och utgifter ska återspeglas i organisationens budget på ett rättvist och
öppet sätt.

(2)

[Källor till finansiering av budgeten] Den särskilda unionens inkomstkällor ska vara följande:
(i.) Avgifter som tas ut enligt artikel 7.1 och 7.2.
(ii.) Inkomster från försäljning av eller royalties från den internationella byråns publikationer.
(iii.) Gåvor, donationer och subsidier.
(iv.) Hyra, avkastning på investeringar och övriga, inklusive diverse, inkomster.
(v.) Särskilda bidrag från de avtalsslutande parterna eller andra källor som härrör från de avtalsslutande parterna
eller förmånstagarna, eller bägge, om och i den utsträckning som inkomsterna från de källor som anges
i leden i–iv inte räcker till för att täcka de utgifter som beslutats av församlingen.

(3)

[Fastställande av avgifter. Budgetens omfattning]
a) Storleken på de avgifter som avses i punkt 2 ska fastställas av församlingen på förslag av generaldirektören och
ska fastställas så att den särskilda unionens inkomster, tillsammans med inkomster från andra källor enligt
punkt 2, under normala förhållanden bör vara tillräckliga för att täcka den internationella byråns utgifter för att
upprätthålla den internationella registreringstjänsten.
b) Om organisationens program och budget inte antas före en ny räkenskapsperiods början, ska generaldirektö
rens behörighet att ta på sig förpliktelser och göra utbetalningar ligga kvar på samma nivå som under föregå
ende räkenskapsperiod.

(4)

[Fastställande av sådana särskilda bidrag som avses i punkt 2 v] Vid fastställandet av en avtalsslutande parts bidrag ska
varje part tillhöra samma kategori som i Pariskonventionen, eller om den inte är avtalsslutande part
i Pariskonventionen den kategori som den skulle tillhöra om den vore avtalsslutande part i Pariskonventionen.
Mellanstatliga organisationer ska anses tillhöra bidragskategori I (ett), såvida inte annat enhälligt beslutats av för
samlingen. Bidraget ska delvis viktas utifrån antalet registreringar med ursprung i den avtalsslutande parten,
i enlighet med vad församlingen beslutar.
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(5)

[Fond för arbetskapital] Den särskilda unionen ska ha en fond för arbetskapital som ska bestå av betalningar
i förskott från varje medlem av den särskilda unionen, när den särskilda unionen bestämmer det. Om fonden blir
otillräcklig får församlingen besluta att utöka den. Andelarna och betalningsvillkoren ska fastställas av försam
lingen på generaldirektörens förslag. Om den särskilda unionens inkomster överstiger dess utgifter under någon
räkenskapsperiod får förskotten i fonden för arbetskapital återbetalas till medlemmarna i proportion till deras
ursprungliga inbetalningar, efter beslut av församlingen på generaldirektörens förslag.

(6)

[Förskott från värdstaten]
a) I huvudkontorsavtalet med den stat på vars territorium organisationen har sitt huvudkontor ska anges att när
fonden för arbetskapital är otillräcklig ska den staten bevilja förskott. Storleken på de förskotten och villkoren
för dem ska regleras i särskilda avtal för varje enskilt fall mellan den staten och organisationen.
b) Den stat som avses under a ovan och organisationen ska bägge ha rätt att skriftligen säga upp skyldigheten att
bevilja förskott. Uppsägningen ska träda i kraft tre år efter utgången av det år under vilket den lämnades.

(7)

[Revision] Revision ska utföras av en eller flera stater som är medlemmar i den särskilda unionen eller av externa
revisorer, i enlighet med organisationens budgetföreskrifter. De ska utses med sitt samtycke av församlingen.
Artikel 25
Föreskrifter

(1)

[Syfte] Närmare bestämmelser om genomförandet av denna akt ska fastställas i föreskrifter.

(2)

[Ändring av vissa bestämmelser i föreskrifterna]
a) Församlingen får bestämma att vissa bestämmelser i föreskrifterna bara får ändras med enhällighet eller med
tre fjärdedelars majoritet.
b) För beslut om att kravet på enhällighet eller tre fjärdedelars majoritet inte längre ska tillämpas på ändringar av
en bestämmelse i föreskrifterna ska enhällighet krävas.
c) För beslut om att kravet på enhällighet eller tre fjärdedelars majoritet hädanefter ska tillämpas på ändringar av
en bestämmelse i föreskrifterna ska tre fjärdedelars majoritet krävas.

(3)

[Konflikt mellan denna akt och föreskrifterna] I händelse av konflikt mellan bestämmelserna i denna akt och dem
i föreskrifterna ska bestämmelserna i denna akt ha företräde.
KAPITEL VI

Revidering och ändring
Artikel 26
Revidering
(1)

[Revisionskonferenser] Denna akt kan revideras av de avtalsslutande parternas diplomatkonferens. Sammankallande
av diplomatkonferensen ska beslutas av församlingen.

(2)

[Revidering eller ändring av vissa artiklar] Artiklarna 22–24 och artikel 27 får ändras antingen av en revisionskonfe
rens eller av församlingen i enlighet med bestämmelserna i artikel 27.
Artikel 27
Ändringar av vissa artiklar genom beslut av församlingen

(1)

[Förslag om ändringar]
a) Förslag om ändringar av artiklarna 22–24 och denna artikel får läggas fram av alla avtalsslutande parter eller
av generaldirektören.
b) Sådana förslag ska överlämnas av generaldirektören till de avtalsslutande parterna minst sex månader innan de
behandlas av församlingen.

(2)

[Majoriteter] Antagande av alla ändringar av de artiklar som avses i punkt 1 ska kräva tre fjärdedelars majoritet,
med det undantaget att antagande av alla ändringar av artikel 22 och av denna punkt ska kräva fyra femtedelars
majoritet.
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[Ikraftträdande]
a) Utom om led b är tillämpligt ska alla ändringar av de artiklar som avses i punkt 1 träda i kraft en månad efter
det att skriftliga meddelanden om godkännande, lämnade i enlighet med deras respektive författningsfästa för
faranden, har tagits emot av generaldirektören från tre fjärdedelar av de avtalsslutande parter som vid den tid
punkt då ändringen antogs var medlemmar av församlingen och hade rätt att rösta om den ändringen.
b) Alla ändringar av artikel 22.3 eller 22.4 eller av detta led får inte träda i kraft om en avtalsslutande part inom
sex månader efter det att de har antagits av församlingen underrättar generaldirektören om att den inte godtar
ändringen.
c) Alla ändringar som träder i kraft i enlighet med bestämmelserna i denna punkt ska vara bindande för alla
stater och mellanstatliga organisationer som är avtalsslutande parter vid den tidpunkt då ändringen träder
i kraft eller som blir avtalsslutande parter vid en senare tidpunkt.

KAPITEL VII

Slutbestämmelser
Artikel 28
Tillträde till denna akt
(1)

[Tillträde] Med förbehåll för artikel 29 och punkterna 2 och 3 i denna artikel
(i.) får varje stat som är part i Pariskonventionen underteckna och bli part i denna akt,
(ii.) får varje annan stat som är medlem i organisationen underteckna och bli part i denna akt om den förklarar
att dess lagstiftning är förenlig med bestämmelserna i Pariskonventionen avseende ursprungsbeteckningar,
geografiska beteckningar och varumärken,
(iii.) får varje mellanstatlig organisation underteckna och bli part i denna akt, förutsatt att minst en av den
mellanstatliga organisationens medlemsstater är part i Pariskonventionen och förutsatt att den mellanstatliga
organisationen förklarar att den vederbörligen har bemyndigats, i enlighet med sina interna förfaranden, att
bli part i denna akt och att det i enlighet med den mellanstatliga organisationens inrättningsfördrag gäller
lagstiftning enligt vilken regionalt skydd av geografiska beteckningar kan beviljas.

(2)

[Ratificering eller anslutning] Alla stater eller mellanstatliga organisationer enligt punkt 1 får deponera
(i.) ett ratifikationsinstrument om den har undertecknat denna akt, eller
(ii.) ett anslutningsinstrument om den inte har undertecknat denna akt.

(3)

[Dag för verkan av deponering]
a) Med förbehåll för led b ska deponering av ett ratifikationsinstrument eller ett anslutningsinstrument få verkan
den dag som det instrumentet deponeras.
b) Dagen för verkan av deponering av ratifikationsinstrument eller anslutningsinstrument för en stat som är med
lemsstat i en mellanstatlig organisation och avseende vilken skyddet av ursprungsbeteckningar eller geografiska
beteckningar endast kan erhållas på grundval av lagstiftning som är tillämplig mellan den mellanstatliga organi
sationens medlemsstater ska vara den dag då den mellanstatliga organisationens ratifikationsinstrument eller
anslutningsinstrument deponeras, om den dagen infaller senare än den dag då den statens instrument depone
rades. Detta led ska dock inte tillämpas på stater som är parter i Lissabonöverenskommelsen eller 1967 års akt
och ska inte påverka tillämpningen av artikel 31 med avseende på sådana stater.
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Artikel 29
Dag för verkan av ratificering och anslutning
(1)

[Instrument som ska beaktas] Vid tillämpningen av denna artikel ska endast ratifikationsinstrument eller anslutnings
instrument som deponeras av sådana stater eller mellanstatliga organisationer som avses i artikel 28.1 och har en
dag för verkan enligt artikel 28.3 beaktas.

(2)

[Denna akts ikraftträdande] Denna akt träder i kraft tre månader efter det att fem tillträdesberättigade parter enligt
artikel 28 har deponerat sina ratificeringsinstrument eller anslutningsinstrument.

(3)

[Ratifikationers och anslutningars ikraftträdande]
a) Varje stat eller mellanstatlig organisation som har deponerat sitt ratifikationsinstrument eller anslutningsinstru
ment tre månader före denna akts ikraftträdande ska bli bundna av denna akt den dag då den träder i kraft.
b) Alla andra stater eller mellanstatliga organisationer ska bli bundna av denna akt tre månader efter den dag då
den deponerade sitt ratifikationsinstrument eller anslutningsinstrument eller vid en senare tidpunkt som anges
i det instrumentet.

(4)

[Internationella registreringar före anslutning] På den anslutande statens territorium, och om den avtalsslutande parten
är en mellanstatlig organisation på det territorium där den mellanstatliga organisationens inrättningsfördrag är
tillämplig, ska bestämmelserna i denna akt tillämpas på ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som
redan registrerats enligt denna akt då anslutningen får verkan, med förbehåll för artikel 7.4 samt bestämmelserna
i kapitel IV som gäller i tillämpliga delar. Den anslutande staten eller mellanstatliga organisationen kan också i en
förklaring som bifogas dess ratifikationsinstrument eller anslutningsinstrument ange en förlängning av den tidsfrist
som avses i artikel 15.1, och de perioder som avses i artikel 17, i enlighet med de förfaranden som anges
i föreskrifterna om detta.
Artikel 30
Reservationsförbud

Inga reservationer mot denna akt är tillåtna.
Artikel 31
Tillämpning av Lissabonöverenskommelsen och 1967 års akt
(1)

[Förhållanden mellan stater som är parter i både denna akt och Lissabonöverenskommelsen eller 1967 års akt] Endast
denna akt ska tillämpas på förhållandena mellan stater som är parter både i denna akt och
i Lissabonöverenskommelsen eller 1967 års akt. När det gäller internationella registreringar av ursprungsbeteck
ningar som gjorts enligt Lissabonöverenskommelsen eller 1967 års akt får staterna emellertid inte bevilja ett sämre
skydd än vad som krävs enligt Lissabonöverenskommelsen eller 1967 års akt.

(2)

[Förhållanden mellan stater som är parter i både denna akt och i Lissabonöverenskommelsen eller 1967 års akt och
i Lissabonöverenskommelsen eller i 1967 års akt utan att vara parter i denna akt] Alla stater som är parter i både denna
akt och Lissabonöverenskommelsen eller i 1967 års akt ska fortsätta att tillämpa Lissabonöverenskommelsen eller
1967 års akt, beroende på vad som är tillämpligt, i sina förhållanden med stater som är parter
i Lissabonöverenskommelsen eller i 1967 års akt men inte i denna akt.
Artikel 32
Uppsägning

(1)

[Anmälan] Varje avtalsslutande part får säga upp denna akt genom en anmälan ställd till generaldirektören.

(2)

[Dag för verkan] Uppsägningen ska få verkan ett år efter den dag då generaldirektören tog emot anmälan eller vid
en senare tidpunkt som anges i anmälan. Den ska inte påverka tillämpningen av denna akt på någon ansökan
under handläggning eller på någon internationell registrering som vid den tidpunkt då uppsägningen får verkan är
giltig och som avser den avtalsslutande part som säger upp akten.
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Artikel 33
Avtalsspråk. Underskrift
(1)

[Originaltexter. Officiella texter]
a) Denna akt ska undertecknas som ett enda original på engelska, arabiska, kinesiska, franska, ryska och spanska,
varvid alla språk ska vara lika giltiga.
b) Officiella texter ska upprättas av generaldirektören, efter samråd med berörda regeringar, på sådana andra språk
som församlingen bestämmer.

(2)

[Tidsfrist för undertecknande] Denna akt ska stå öppen för undertecknande vid organisationens huvudkontor i ett år
efter det att den har antagits.
Artikel 34
Depositarie

Generaldirektören ska vara depositarie för denna akt.

