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BEKNOPTE MOTIVERING

Door middel van deze handeling verleent het Europees Parlement toestemming aan de EU om 
partij te worden bij de Overeenkomst van Lissabon van de WIPO.

De Overeenkomst van Lissabon is een verdrag uit 1958 over de bescherming van 
oorsprongsbenamingen (OB). Deze overeenkomst is in 2015 herzien door middel van de Akte 
van Genève waardoor de overeenkomst eveneens van toepassing werd op geografische 
aanduidingen (GA). Dankzij de overeenkomst kan door middel van een enkele registratie 
bescherming worden verkregen voor OB en GA.

Aangezien slechts zeven EU-lidstaten partij bij de overeenkomsten zijn en gezien het feit dat 
voor bescherming op grond van de nationale stelsels van de lidstaten een registratie in de 
lidstaat in kwestie vereist zou zijn, hetgeen tot verschillende wettelijke waarborgen zou 
kunnen leiden, is de rapporteur voor advies van mening dat de toetreding van de EU tot de 
Overeenkomst van Lissabon de bescherming van Europese GA in alle landen die partij bij 
deze overeenkomst zijn, zal verbeteren. 

Bovendien zou de Unie bij bilaterale onderhandelingen met handelspartners naar het stelsel 
van Lissabon kunnen verwijzen als basis voor onderhandelingen over de bescherming van 
GA. 

Gezien de positieve gevolgen van GA voor de landbouwsectoren waar met een hoge 
toegevoegde waarde wordt geproduceerd stelt de rapporteur voor advies voor dat het 
Parlement toestemming voor de toetreding geeft.

******

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken het 
Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel voor een besluit van de 
Raad inzake de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst 
van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.
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