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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni 
Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra 
irányuló tervezetről
(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (06929/2019),

– tekintettel az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni 
Megállapodás genfi szövegére, melyet 2015. május 20-án írtak alá, 

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkével 
összhangban, a 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával 
összefüggésben előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0133/2019),

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) 
bekezdésére,

– tekintettel a Jogi Bizottság ajánlására és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, 
valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
véleményére (A8 0000/2019),

1. egyetért az Uniónak a szöveghez történő csatlakozásával;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó, 1958. október 31-
i Lisszaboni Megállapodás az 1883. március 20-án Párizsban aláírt, az ipari tulajdon oltalmára 
létesült Párizsi Uniós Egyezmény által létrehozott, az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi 
Unió keretében egy külön uniót hozott létre.

A szerződő felek vállalják, hogy a területükön oltalomban részesítik a Külön Unió többi 
országa termékeinek a származási országban elismert és oltalom alatt álló, és a Szellemi 
Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája által lajstromozott 
eredetmegjelölését, kivéve, ha az említett felek nyilatkoznak, hogy nem tudják biztosítani az 
ilyen oltalmat.

Hét tagállam részese a Lisszaboni Megállapodásnak, nevezetesen Bulgária, a Cseh 
Köztársaság, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Portugália és Szlovákia. Három 
másik tagállam, nevezetesen Görögország, Románia és Spanyolország aláírta, de nem 
erősítette meg a Lisszaboni Megállapodást. 

A 2015. május 20-i Genfi Szöveg a Lisszaboni Megállapodás felülvizsgálatát tartalmazza. A 
Genfi Szöveg az eredetmegjelöléseken túl valamennyi földrajzi jelzésre kiterjeszti a 
lisszaboni rendszer alkalmazási körét, továbbá lehetővé teszi a nemzetközi szervezetek 
(például az Európai Unió) számára, hogy a szövegben részes szerződő felekké váljanak.

A Genfi Szöveg által érintett területekkel kapcsolatban az Unió kizárólagos hatáskörrel 
rendelkezik. Ezt a kizárólagos hatáskört az Európai Unió Bíróságának ítélete megerősítette

Egyes mezőgazdasági termékeket illetően az Unió egységes és átfogó rendszereket dolgozott 
ki a földrajzi jelzések oltalmára a borok (1970), a szeszes italok (1989), az ízesített borok 
(1991), valamint az egyéb mezőgazdasági termékek és élelmiszerek (1992) vonatkozásában. 
A csatlakozás hiányában azonban az Unió és tagállamai nem tudnának részesülni a Lisszaboni 
Megállapodás genfi szövege által nyújtott előnyökből.

Az előadó üdvözli az Uniónak a Genfi Szöveghez történő csatlakozásáról szóló tanácsi 
határozatot. Üdvözli továbbá, hogy a tagállamoknak is lehetőséget biztosítanak az említett 
szöveghez történő csatlakozásra az Unió érdekében és az Unió kizárólagos hatásköreinek 
tiszteletben tartása mellett, ami biztosítani fogja az Unió szavazati jogát, ugyanakkor rendezi 
azoknak a tagállamoknak a különleges helyzetét, amelyek már részes felei voltak a Lisszaboni 
Megállapodásnak.


