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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä 
ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan
(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06929/2019),

– ottaa huomioon Genevessä 20. toukokuuta 2015 allekirjoitetun alkuperänimityksistä ja 
maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjan, 

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
207 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti 
esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0133/2019),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen sekä kansainvälisen 
kaupan valiokunnan ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan lausunnot (A8-0000/2019),

1. antaa hyväksyntänsä Euroopan unionin liittymiselle Geneven asiakirjaan;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Lokakuun 31 päivänä 1958 tehdyllä Lissabonin sopimuksella alkuperänimitysten suojasta ja 
niiden kansainvälisestä rekisteröinnistä perustettiin erityisliitto Pariisin yleissopimuksella 
vuonna 1883 perustetun teollisoikeuden suojelemista koskevan liiton puitteissa.

Sopimuspuolet sitoutuvat suojelemaan alueillaan erityisliiton muiden maiden tuotteiden 
alkuperänimityksiä, jotka on tunnustettu ja suojattu sellaisenaan alkuperämaassa ja 
rekisteröity Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kansainvälisessä toimistossa, 
paitsi jos kyseiset sopimuspuolet ilmoittavat, etteivät ne voi taata tällaista suojaa.

Unionin jäsenvaltioista seitsemän (Bulgaria, Tšekki, Ranska, Italia, Unkari, Portugali ja 
Slovakia) on Lissabonin sopimuksen osapuolia. Kolme muuta unionin jäsenvaltiota (Kreikka, 
Espanja ja Romania) on allekirjoittanut Lissabonin sopimuksen, muttei ole ratifioinut sitä. 

Lissabonin sopimusta tarkistettiin 20. toukokuuta 2015 hyväksytyllä Geneven asiakirjalla, 
jolla laajennetaan Lissabonin sopimuksen soveltamisala alkuperänimityksistä kaikkiin 
maantieteellisiin merkintöihin ja mahdollistetaan kansainvälisten järjestöjen, kuten Euroopan 
unionin, liittyminen sen sopimuspuoliksi.

Unionilla on yksinomainen toimivalta Geneven asiakirjan kattamilla aloilla. Tämä 
yksinomainen toimivalta vahvistettiin Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiossa.

Unioni on ottanut eräiden maataloustuotteiden osalta käyttöön yhdenmukaiset ja kattavat 
maantieteellisten merkintöjen suojajärjestelmät viineille (1970), tislatuille alkoholijuomille 
(1989), maustetuille viineille (1991) ja muille maataloustuotteille ja -elintarvikkeille (1992). 
Ilman liittymistä unioni ja sen jäsenvaltiot eivät voisi kuitenkaan hyötyä Lissabonin 
sopimuksen Geneven asiakirjasta.

Esittelijä suhtautuukin myönteisesti neuvoston päätökseen hyväksyä unionin liittyminen 
Geneven asiakirjaan. Esittelijä on myös tyytyväinen jäsenvaltioille tarjoutuneesta 
mahdollisuudesta liittyä kyseiseen asiakirjaan unionin edun mukaisesti ja sen yksinomaista 
toimivaltaa kunnioittaen. Tämä takaa EU:lle äänioikeuden ja antaa samalla mahdollisuuden 
ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen osapuolina jo olevien jäsenvaltioiden yksilölliset 
olosuhteet.


