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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské 
dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06929/2019),

– s ohledem na Ženevský akt Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných 
označeních podepsaný v Ženevě dne 20. května 2015, 

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu 
s článkem 207 ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy 
o fungování Evropské unie (C8-0133/2019),

– s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro právní záležitosti, jakož i na stanoviska Výboru 
pro mezinárodní obchod a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin (A8-0000/2019),

1. uděluje souhlas s přistoupením Evropské unie k tomuto aktu;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám 
a parlamentům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 
31. října 1958 vytvořila „zvláštní unii“ v rámci Unie na ochranu průmyslového vlastnictví, 
která byla zřízena Pařížskou úmluvou o ochraně průmyslového vlastnictví (1883).

Smluvní strany této dohody se zavazují chránit na svém území označení původu výrobků 
jiných zemí Zvláštní unie, která jsou uznávána a chráněna z tohoto titulu v zemi původu 
a zapsána u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví Světové organizace duševního 
vlastnictví, pokud tyto smluvní strany neprohlásí, že takovouto ochranu nemohou zajistit.

Stranami Lisabonské dohody je sedm členských států, a to Bulharsko, Česká republika, 
Francie, Itálie, Maďarsko, Portugalsko a Slovensko. Další tři státy Lisabonskou dohodu 
podepsaly, neratifikovaly ji však, konkrétně Řecko, Španělsko a Rumunsko. 

Dne 20. května 2015 byl přijat Ženevský akt, který Lisabonskou dohodu revidoval. Ženevský 
akt rozšiřuje oblast působnosti systému Lisabonské dohody kromě označení původu i na 
všechna zeměpisná označení a umožňuje mezinárodním organizacím (jako je Evropská unie), 
aby se staly smluvními stranami.

S ohledem na oblasti upravené Ženevským aktem má Unie výlučnou pravomoc. Tato výlučná 
pravomoc byla potvrzena v rozsudku Soudního dvora Evropské unie.

Pokud jde o určité zemědělské produkty, Unie zavedla jednotné a komplexní systémy ochrany 
zeměpisných označení vín (1970), lihovin (1989), aromatizovaných vín (1991) a dalších 
zemědělských produktů a potravin (1992). Avšak bez přistoupení by Unie a její členské státy 
nemohly mít ze Ženevského aktu Lisabonské dohody prospěch.

Zpravodajka proto vítá, že se Rada rozhodla schválit přistoupení Unie k Ženevskému aktu. 
Vítá rovněž, že byla členským státům nabídnuta možnost přistoupit k uvedenému aktu 
v zájmu Unie a s ohledem na její výlučnou pravomoc, což Unii zaručí právo hlasovat 
a zároveň zohlední specifickou situaci členských států, které smluvními stranami Lisabonské 
dohody již jsou.


