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Az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló 
Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő 
fellépése ***I
Az Európai Parlament 2019. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Uniónak az 
eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi 
szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0365),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-
0383/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. december 12-i 
véleményére1,

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. 
március 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament 
álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményeire (A8-0036/2019),

1 HL C 110., 2019.3.22., 55. o.



1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt három nyilatkozatát, amelyek 
közül az elsőt és a másodikat a végleges jogi aktussal együtt teszik közzé az Európai 
Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



P8_TC1-COD(2018)0189

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 16-án került 
elfogadásra az Uniónak a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi 
jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló (EU) 
2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/1753 rendelettel.)



MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata a földrajzi jelzések uniós oltalmának nem mezőgazdasági 
termékekre való esetleges kiterjesztéséről

A Bizottság tudomásul veszi az Európai Parlament 2015. október 6-i állásfoglalását a 
földrajzi jelzések európai uniós oltalmának nem mezőgazdasági termékekre való esetleges 
kiterjesztéséről.

A Bizottság 2018 novemberében – egy 2013. évi tanulmány kiegészítéseként – megbízást 
adott egy tanulmány elkészítésére, hogy további gazdasági és jogi bizonyítékokat 
szerezzen a nem mezőgazdasági termékekre vonatkozó földrajzi jelzések egységes piacon 
belüli oltalmáról, valamint hogy további adatokat gyűjtsön a versenyképességről, a 
tisztességtelen versenyről, a hamisításról, a fogyasztói véleményekről, a költségekről és 
előnyökről, valamint arról, hogy a nem mezőgazdasági termékekre vonatkozó földrajzi 
jelzések oltalma területén létező modellek mennyire hatékonyak az arányosság elvének 
fényében.

A minőségi jogalkotás elveivel összhangban és a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi megállapodásban meghatározott kötelezettségvállalásoknak 
megfelelően a Bizottság elemezni fogja a tanulmányt, valamint az Uniónak a Genfi Szöveg 
szerződő feleként való részvételéről szóló jelentést – az Uniónak az eredetmegjelölésekről és 
a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását 
követő fellépéséről szóló rendelet nyomonkövetéséről és felülvizsgálatáról szóló cikkben 
foglaltak szerint –, valamint mérlegelni fogja a lehetséges további lépéseket.

A Bizottság nyilatkozata a rendelet 9a. cikkének (3) bekezdésében meghatározott 
eljárásról

A Bizottság megjegyzi, hogy jóllehet a rendelet 9a. cikkének (3) bekezdésében meghatározott 
eljárás az Unió kizárólagos hatáskörére tekintettel jogi szükségszerűség, a jelenlegi uniós 
vívmányokkal összefüggésben a Bizottság csak kivételes és kellően indokolt esetben lépne 
fel. A tagállamokkal folytatott konzultációk során a Bizottság mindent meg fog tenni annak 
érdekében, hogy a kedvezőtlen vélemény kibocsátásának elkerülése érdekében az aggályokat 
a tagállamokkal közösen oszlassa el. A Bizottság kijelenti, hogy az esetleges kedvezőtlen 
véleményről az érintett tagállam írásbeli értesítést kapna, amely értesítés az EUMSZ 296. 
cikke értelmében tartalmazná annak indokolását. A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a 
kedvezőtlen vélemény nem zárná ki az ugyanazon eredet megjelölésre vonatkozó újabb 
kérelem benyújtásának lehetőségét, amennyiben a kedvezőtlen vélemény indokait 
megfelelően kezelték vagy azok már nem állnak fenn.



A Tanács határozata az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi 
jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozásáról

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az Unió kizárólagos külső hatáskörrel rendelkezik 
a földrajzi árujelzők tekintetében, és saját jogon csatlakozik a Lisszaboni Megállapodás genfi 
szövegéhez. Ez az Európai Bíróság C-389/15. számú, Bizottság kontra Tanács ügyben 2017. 
október 25-én hozott ítéletéből következik. Tekintettel az EU kizárólagos külső hatáskörére, a 
tagállamok saját jogon nem válhatnak a Genfi Szöveg tagjává, valamint nem részesíthetik ők 
maguk oltalomban a lisszaboni rendszer harmadik országbeli tagjai által újonnan bejegyzett 
földrajzi árujelzőket. A Bizottság szem előtt tartja azokat a rendkívüli körülményeket, hogy 
hét tagállam régóta részes fele a lisszaboni megállapodásnak, hogy kiterjedt, annak keretében 
bejegyzett szellemi tulajdonnal rendelkeznek, valamint hogy zökkenőmentes átmenetre van 
szükség, ezért kivételesen kész lett volna elfogadni, hogy ebben a konkrét esetben BG, CZ, 
SK, FR, HU, IT és PT engedélyt kaphasson arra, hogy az EU érdekében csatlakozzon a Genfi 
Szöveghez.

A Bizottság határozottan elutasítja, hogy a Tanács továbbra is ragaszkodik ahhoz a 
lehetőséghez, hogy valamennyi uniós tagállam – amennyiben úgy kívánja – az Unióval 
párhuzamosan megerősíthesse a Genfi Szöveget vagy csatlakozhasson ahhoz, amelyet a 
Tanács szerint a Genfi Szöveg 22. cikke (4) bekezdése b) pontjának ii. alpontjával 
összefüggésben az Unió szavazati jogának rendezése indokol, nem pedig az említett 
rendkívüli körülmények.

Ezenkívül a Bizottság emlékeztetni kíván arra, hogy mivel az Unió a mezőgazdasági földrajzi 
árujelzők tekintetében gyakorolja belső hatáskörét, az uniós tagállamok nem rendelkezhetnek 
a mezőgazdasági árujelzők számára oltalmat biztosító saját nemzeti rendszerekkel.

Ezért a Bizottság fenntartja minden jogát, többek között a Tanács határozatával szembeni 
jogorvoslati lehetőségek igénybevételének jogát, és mindenképpen úgy tekinti, hogy ez az 
eset nem teremthet precedenst semmilyen meglévő vagy jövőbeli nemzetközi/WIPO-
megállapodás tekintetében, különösen, de nem kizárólag abban az esetben, amikor az EU 
kizárólagos hatáskörében már maga megerősített egy adott nemzetközi megállapodást.


