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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato,)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

referente ao projeto de decisão do Conselho sobre a adesão da União Europeia ao Ato de 
Genebra do Acordo de Lisboa relativo às denominações de origem e às indicações 
geográficas
(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (06929/2019),

– Tendo em conta o Ato de Genebra do Acordo de Lisboa relativo às denominações de 
origem e às indicações geográficas, assinado em Genebra, em 20 de maio de 2015, 

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 207.º, em articulação com o artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C8-0133/2019),

– Tendo em conta o artigo 99.º, n.ºs 1 e 4, e o artigo 108.º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da 
Comissão do Comércio Internacional e da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar (A8-000/2019),

1. Aprova a adesão da União Europeia ao Ato;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Acordo de Lisboa relativo à proteção das denominações de origem e à sua inscrição num 
registo internacional de 31 de outubro de 1958 criou uma «União Particular» no quadro da 
União para a proteção da propriedade industrial estabelecida pela Convenção de Paris (1883) 
para a proteção da propriedade industrial.

As partes contratantes comprometem-se a proteger, nos seus territórios, as denominações de 
origem de produtos dos outros países membros da União Particular que estejam reconhecidas 
e protegidas enquanto tal no país de origem e registadas junto da Secretaria Internacional da 
Propriedade Intelectual da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), exceto 
caso essas partes declarem não poderem conceder proteção.

Sete Estados-Membros são partes no Acordo de Lisboa, a saber, a Bulgária, a República 
Checa, a França, a Itália, a Hungria, Portugal e a Eslováquia. Três outros Estados-Membros 
assinaram, mas não ratificaram o Acordo: a Grécia, a Roménia e Espanha. 

Em 20 de maio de 2015, o Acordo de Lisboa foi revisto através do Ato de Genebra. O Ato de 
Genebra alarga o âmbito do sistema de Lisboa, que passa a incluir as indicações geográficas 
além das denominações de origem e permite a organizações internacionais (tais como a União 
Europeia) tornarem-se partes contratantes.

A União tem competência exclusiva nas áreas abrangidas pelo Ato de Genebra, como 
confirmado pelo acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Para certos produtos agrícolas, a União criou sistemas de proteção de indicações geográficas 
uniformes e exaustivas para os vinhos (1970), bebidas espirituosas (1989), vinhos 
aromatizados (1991) e outros produtos agrícolas e géneros alimentícios (1992). No entanto, 
uma não adesão implicaria que a União e os seus Estados-Membros ficassem impedidos de 
beneficiar do Ato de Genebra do Acordo de Lisboa.

Por conseguinte, a relatora congratula-se com a decisão do Conselho, de aprovar a adesão da 
União ao Ato de Genebra. A relatora acolhe igualmente com agrado a possibilidade de os 
Estados-Membros aderirem ao referido ato, no interesse da União e no respeito das suas 
competências exclusivas, o que garantirá o direito de voto da União, tendo simultaneamente 
em conta a situação especial dos Estados-Membros que já são partes contratantes do Acordo 
de Lisboa.


