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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu 
Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach
(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06929/2019),

– so zreteľom na Ženevský akt Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných 
označeniach podpísaný 20. mája 2015 v Ženeve, 

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 
207 v spojení s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (C8-0133/2019),

– so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre právne veci, ako aj stanoviská Výboru pre 
medzinárodný obchod a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A8-0000/2019),

1. udeľuje súhlas s pristúpením Európskej únie k aktu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Lisabonskou dohodou o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu 
z 31. októbra 1958 sa vytvorila tzv. „Osobitná únia“ v rámci Únie na ochranu priemyslového 
vlastníctva, ktorá bola zriadená Parížskym dohovorom na ochranu priemyslového vlastníctva 
z roku 1883.

Zmluvné strany sa zaväzujú chrániť označenia pôvodu výrobkov iných krajín na svojich 
územiach v rámci Osobitnej únie, ktoré sú ako také uznávané a chránené v krajine pôvodu 
a ktoré sú zapísané na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva 
(WIPO), pokiaľ tieto strany neoznámia, že takúto ochranu nie sú schopné zabezpečiť.

Zmluvnými stranami Lisabonskej dohody je sedem členských štátov, a to Bulharsko, Česká 
republika, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Portugalsko a Slovensko. Tri ďalšie členské 
štáty Lisabonskú dohodu podpísali, ale neratifikovali, a to Grécko, Španielsko a Rumunsko. 

Dňa 20. mája 2015 bola Lisabonská dohoda revidovaná Ženevským aktom. Ženevským 
aktom sa rozširuje rozsah pôsobnosti Lisabonského systému okrem označení pôvodu aj na 
všetky zemepisné označenia a medzinárodným organizáciám (ako je Európska únia) sa 
umožňuje stať sa zmluvnými stranami.

Únia má výlučnú právomoc v oblastiach, ktorých sa týka Ženevský akt. Túto výlučnú 
právomoc potvrdil aj rozsudok Súdneho dvora Európskej únie.

Pokiaľ ide o určité poľnohospodárske výrobky, Únia zaviedla jednotné a komplexné systémy 
na ochranu zemepisných označení pre vína (1970), liehoviny (1989), aromatizované vína 
(1991) a ďalšie poľnohospodárske výrobky a potraviny (1992). Bez pristúpenia by však Únia 
a jej členské štáty stále nemohli využívať výhody Ženevského aktu Lisabonskej dohody.

Spravodajkyňa preto víta rozhodnutie Rady schváliť pristúpenie Únie k Ženevskému aktu. 
Rovnako víta to, že členské štáty dostali možnosť pristúpiť k uvedenému aktu v záujme Únie, 
pričom sa rešpektuje výlučná právomoc Únie v tejto oblasti, čím sa Únii zaručuje hlasovacie 
právo, ale zároveň sa zohľadňuje špecifická situácia členských štátov, ktoré už sú zmluvnými 
stranami Lisabonskej dohody.


