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PR_NLE-AP_Agreement

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom 
Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar
(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (06929/2019),

– med beaktande av Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om 
ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, som undertecknades i Genève 
den 20 maj 2015, 

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 207 jämförd med artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (C8-0133/2019),

– med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena 
från utskottet för internationell handel och utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet (A8-0000/2019).

1. Europaparlamentet godkänner Europeiska unionens anslutning till akten.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.
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MOTIVERING

Genom Lissabonöverenskommelsen om skydd för ursprungsbeteckningar och deras 
internationella registrering av den 31 oktober 1958 inrättades en ”särskild union” inom ramen 
för unionen för industriellt rättsskydd, som inrättades genom Pariskonventionen för skydd av 
den industriella äganderätten från 1833.

De avtalsslutande parterna åtar sig att på sina territorier skydda ursprungsbeteckningar för 
produkter från andra medlemmar i den särskilda unionen, när dessa ursprungsbeteckningar är 
erkända och skyddade i den egenskapen i ursprungslandet och registrerade hos den 
internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, om inte 
parterna förklarar att de inte kan säkerställa sådant skydd.

Sju medlemsstater är parter i Lissabonöverenskommelsen: Bulgarien, Tjeckien, Frankrike, 
Italien, Ungern, Portugal och Slovakien. Tre andra medlemsstater har undertecknat 
Lissabonöverenskommelsen men inte ratificerat den, nämligen Grekland, Spanien och 
Rumänien. 

Lissabonöverenskommelsen reviderades genom Genèveakten den 20 maj 2015. Genèveakten 
utökar Lissabonsystemets räckvidd från ursprungsbeteckningar till alla geografiska 
beteckningar och låter internationella organisationer (som EU) bli avtalsslutande parter.

Unionen har exklusiv befogenhet på de områden som Genèveakten omfattar. Det framgår av 
en dom från Europeiska unionens domstol.

För vissa jordbruksprodukter har unionen inrättat enhetliga och heltäckande system för skydd 
av geografiska ursprungsbeteckningar för vin (1970), spritdrycker (1989), aromatiserade viner 
(1991) och andra jordbruksprodukter och livsmedel (1992). Om inte EU ansluter sig, kan 
dock inte EU och medlemsstaterna dra nytta av Genèveakten inom 
Lissabonöverenskommelsen.

Föredraganden välkomnar därför rådets beslut att godkänna unionens anslutning till 
Genèveakten. Hon välkomnar också att medlemsstaterna ges möjlighet att ansluta sig till 
denna akt i unionens intresse, med respekt för dess exklusiva befogenhet. Unionen får på så 
sätt rösträtt, samtidigt som man kan ta hänsyn till den särskilda situationen för de 
medlemsstater som redan är parter i Lissabonöverenskommelsen.


