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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja 
geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga
(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (06929/2019),

– võttes arvesse päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe 
Genfi redaktsiooni, mis allkirjastati Genfis 20. mail 2015, 

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 207 koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktiga a 
(C8-0133/2019),

– võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

– võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ja 
keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamusi (A8-0000/2019),

1. annab nõusoleku liidu ühinemiseks Genfi redaktsiooniga;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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Päritolunimetuste kaitset ja nende rahvusvahelist registreerimist käsitleva 31. oktoobri 1958. 
aasta Lissaboni kokkuleppega loodi eriliit tööstusomandi kaitse liidu raames, mis asutati 
Pariisis 1883. aastal allkirjastatud tööstusomandi kaitse konventsiooniga.

Kokkuleppeosalised kohustuvad kaitsma oma territooriumil eriliidu teiste riikide toodete 
päritolunimetusi, mida tunnustatakse ja kaitstakse päritolunimetustena päritoluriigis ning mis 
on registreeritud Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) rahvusvahelises 
büroos, välja arvatud juhul, kui kõnealused kokkuleppeosalised teatavad, et nad ei saa sellist 
kaitset tagada.

Lissaboni kokkuleppe osalised on seitse liikmesriiki: Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, 
Prantsusmaa, Itaalia, Ungari, Portugal ja Slovakkia. Liidu kolm liikmesriiki (Kreeka, 
Rumeenia ja Hispaania) on kokkuleppele alla kirjutanud, kuid ei ole seda ratifitseerinud. 

20. mail 2015. aastal muudeti Lissaboni kokkulepet Genfi redaktsiooniga. Genfi 
redaktsiooniga laiendatakse Lissaboni süsteemi kohaldamisala päritolunimetustelt kõigile 
geograafilistele tähistele ning selle kohaselt võivad kokkuleppeosalisteks saada 
rahvusvahelised organisatsioonid (nt EL).

Liidul on Genfi redaktsiooniga hõlmatud valdkondades ainupädevus. Seda ainupädevust 
kinnitati Euroopa Liidu Kohtu otsuses.

Teatavate põllumajandustoodete osas on liit kehtestanud ühtse ja ammendava süsteemi 
geograafilise tähise kaitseks; need tooted on veinid (1970), piiritusjoogid (1989), 
aromatiseeritud veinid (1991) ning muud põllumajandustooted ja toiduained (1992). Kui liit ja 
selle liikmesriigid ei ühineks Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga, jääks sellekohane 
kasu saamata.

Seetõttu tunneb raportöör heameelt nõukogu otsuse üle anda nõusolek liidu ühinemiseks 
Genfi redaktsiooniga. Samuti tunneb raportöör heameelt liikmesriikide võimaluse üle ühineda 
Genfi redaktsiooniga liidu huvides ja austades liidu ainupädevust, millega liidule antakse 
hääleõigus ja võetakse samas arvesse nende liikmesriikide eriolukorda, kes on juba Lissaboni 
kokkuleppe osalised.


