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Virginie Rozière A8-0036/2019
Ação da União na sequência da sua adesão ao Ato de Genebra do Acordo de Lisboa relativo 
às denominações de origem e às indicações geográficas

Proposta de regulamento (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

_____________________________________________________________

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Para poder exercer a sua competência 
exclusiva no domínio da política comercial 
comum, a União tornar-se-á parte 
contratante no Ato de Genebra do Acordo 
de Lisboa relativo às denominações de 
origem e às indicações geográficas (a 
seguir designado por «Ato de Genebra»)2, 
nos termos da Decisão do Conselho (UE) 
.../…3 As partes contratantes no Ato de 
Genebra são membros de uma União 
Particular criada pelo Acordo de Lisboa 
relativo à proteção das denominações de 
origem e à sua inscrição num registo 
internacional4 (a seguir designada por 
«União Particular»). Em conformidade 
com o artigo 3.º da Decisão (UE) .../..., a 
Comissão representa a União no âmbito da 
União Particular.

(1) Para poder exercer a sua competência 
exclusiva no domínio da política comercial 
comum, e em plena consonância com os 
compromissos assumidos no âmbito do 
Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual relacionados com 
o Comércio (TRIPS) da Organização 
Mundial do Comércio, a União tornar-se-á 
parte contratante no Ato de Genebra do 
Acordo de Lisboa relativo às 
denominações de origem e às indicações 
geográficas (a seguir designado por «Ato 
de Genebra»), nos termos da Decisão do 
Conselho (UE) .../…3. As partes 
contratantes no Ato de Genebra são 
membros de uma União Particular criada 
pelo Acordo de Lisboa relativo à proteção 
das denominações de origem e à sua 
inscrição num registo internacional4 (a 
seguir designada por «União Particular»). 
Em conformidade com o artigo 3.º da 
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Decisão (UE) .../..., a Comissão representa 
a União no âmbito da União Particular.

__________________ __________________
2 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties
/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.
3 JO L […], […], p. […]. 3 JO L […], […], p. […].
4 
http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Em 6 de outubro de 2015, o 
Parlamento Europeu aprovou uma 
resolução sobre a eventual extensão da 
proteção proporcionada pelas indicações 
geográficas da União Europeia aos 
produtos não agrícolas, na qual expôs os 
seus pontos de vista sobre a questão.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Após a adesão da União ao Ato de 
Genebra, a Comissão depositará junto da 
Secretaria Internacional da Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (a 
seguir designada por «Secretaria 
Internacional») um pedido de inscrição no 
seu registo internacional (a seguir 
designado por «registo internacional») de 
uma lista das indicações geográficas 
originárias da União e protegidas no seu 
território. Os critérios para o 
estabelecimento de uma lista deste tipo 
devem ter particularmente em conta, 
como é o caso de alguns acordos bilaterais 

(4) Após a adesão da União ao Ato de 
Genebra, a Comissão depositará junto da 
Secretaria Internacional da Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (a 
seguir designada por «Secretaria 
Internacional») um pedido de inscrição no 
seu registo internacional (a seguir 
designado por «registo internacional») de 
uma lista das indicações geográficas 
originárias da União e protegidas no seu 
território, no âmbito de uma estreita 
colaboração com os Estados-Membros, as 
associações empresariais e os produtores 
interessados. Consequentemente, para que 
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e regionais da União respeitantes à 
proteção de indicações geográficas, o valor 
da produção e das exportações, a proteção 
ao abrigo de outros acordos, bem como os 
abusos constatados ou potenciais nos 
países terceiros em causa.

a Comissão estabeleça uma lista desse 
tipo, um Estado-Membro, um grupo de 
produtores interessados ou um produtor 
individual que utilize uma indicação 
geográfica protegida e registada na União 
deve notificar a Comissão dos nomes das 
indicações geográficas que pretende 
incluir nessa lista. A Comissão deve 
incluir tais indicações geográficas nessa 
lista. Porém, com base nos critérios 
frequentemente utilizados para o 
estabelecimento de alguns acordos 
bilaterais e regionais da União respeitantes 
à proteção de indicações geográficas, o 
valor da produção e das exportações, a 
proteção ao abrigo de outros acordos, bem 
como os abusos constatados ou potenciais 
nos países terceiros em causa, a Comissão 
deve poder opor-se ao aditamento de uma 
indicação geográfica específica à lista das 
indicações geográficas originárias e 
protegidas no território da União e deve 
justificar tal decisão. Além disso, a lista 
deve abranger todas as indicações 
geográficas que beneficiam atualmente de 
proteção ao abrigo do direito da União e 
que estão inscritas no registo 
internacional pelos Estados-Membros que 
eram membros da União Particular antes 
da adesão da União ao Ato de Genebra.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de garantir a inscrição de 
novas indicações geográficas protegidas e 
registadas na União no registo 
internacional, afigura-se oportuno autorizar 
a Comissão, numa fase posterior, a 
depositar pedidos de inscrição no registo 
internacional das referidas indicações 
geográficas, por iniciativa própria, a pedido 
de um Estado-Membro ou de um 
agrupamento de produtores interessado ou, 

(5) A fim de garantir a inscrição de 
novas indicações geográficas protegidas e 
registadas na União no registo 
internacional, incluindo na sequência do 
possível alargamento da proteção às 
indicações geográficas dos produtos não 
agrícolas, afigura-se oportuno autorizar a 
Comissão, numa fase posterior, a depositar 
pedidos de inscrição no registo 
internacional das referidas indicações 
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em casos excecionais, a pedido de um 
produtor individual.

geográficas, por iniciativa própria, a pedido 
de um Estado-Membro, do Parlamento 
Europeu, de  associações empresariais 
pertinentes ou de um agrupamento de 
produtores interessado ou, em casos 
excecionais, a pedido de um produtor 
individual. Consequentemente, a 
Comissão deve consultar regularmente 
todas as partes interessadas pertinentes. 
Além disso, a adesão da União ao Ato de 
Genebra não deve prejudicar a proteção 
atual e futura das indicações geográficas 
nos acordos bilaterais de comércio livre.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O aditamento de indicações 
geográficas ao registo internacional deve 
servir para garantir a oferta de produtos 
de qualidade, uma concorrência leal e a 
proteção dos consumidores. Embora com 
um valor cultural e económico 
significativo, o aditamento de indicações 
geográficas deve ser avaliado em função 
do valor criado para as comunidades 
locais, com vista a apoiar o 
desenvolvimento rural e promover novas 
oportunidades de emprego na produção, 
na transformação e noutros serviços 
conexos.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) A Comissão deve utilizar um 
mecanismo de consulta periódica dos 
Estados-Membros, das associações 
empresariais e dos produtores da União, a 
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fim de estabelecer um diálogo permanente 
com as partes interessadas.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) É conveniente prever um 
procedimento de retirada da recusa de 
proteção, especialmente no caso de novos 
desenvolvimentos no direito da União 
permitirem a proteção das indicações 
geográficas não agrícolas. 

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) É possível que os sete Estados-
Membros que são membros da União 
Particular também desejem participar no 
Ato de Genebra, a fim de proteger as 
indicações geográficas que não 
beneficiam de proteção horizontal a nível 
da União. Para que possam fazê-lo, deve 
ser considerada a possibilidade de os 
autorizar a participar parcialmente no Ato 
de Genebra, sem prejuízo, se for caso 
disso, das competências da União.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) De modo a cobrir eventuais 
insuficiências em relação ao orçamento de 
funcionamento da União Particular, a 

(10) De modo a cobrir eventuais 
insuficiências em relação ao orçamento de 
funcionamento da União Particular, a 
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União deverá ter a possibilidade de prever 
uma contribuição especial, mediante os 
meios disponíveis para o efeito no 
orçamento anual da União.

União deverá ter a possibilidade de prever 
uma contribuição especial, mediante os 
meios disponíveis para o efeito no 
orçamento anual da União, dado o valor 
económico e cultural da proteção das 
indicações geográficas.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar condições 
uniformes para a adesão da UE à União 
Particular, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão para 
estabelecer a lista de indicações 
geográficas que deverão ser objeto de 
pedidos de inscrição no registo 
internacional, a depositar junto da 
Secretaria Internacional após a adesão ao 
Ato de Genebra, de modo a poder 
posteriormente apresentar pedidos de 
inscrição de indicações geográficas junto 
da Secretaria Internacional, rejeitar uma 
oposição, decidir sobre a concessão - ou 
não - de proteção a uma indicação 
geográfica inscrita no registo internacional, 
e cancelar a proteção, na União, de uma 
indicação geográfica inscrita no registo 
internacional. Estas competências devem 
ser exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho7,

(11) A fim de assegurar condições 
uniformes para a adesão da UE à União 
Particular, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão para 
estabelecer a lista de indicações 
geográficas que deverão ser objeto de 
pedidos de inscrição no registo 
internacional, a depositar junto da 
Secretaria Internacional após a adesão ao 
Ato de Genebra, de modo a poder 
posteriormente apresentar pedidos de 
inscrição de indicações geográficas junto 
da Secretaria Internacional, rejeitar uma 
oposição, decidir sobre a concessão - ou 
não - de proteção a uma indicação 
geográfica inscrita no registo internacional, 
cancelar a proteção, na União, de uma 
indicação geográfica inscrita no registo 
internacional, e retirar a recusa de 
produção de efeitos de um registo 
internacional. Estas competências devem 
ser exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho7. A 
lista dos comités na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 deve ser 
atualizada no caso de novos 
desenvolvimentos no direito da União 
permitirem a proteção dos produtos não 
agrícolas.

__________________ __________________
7 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece 

7 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece 
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as regras e os princípios gerais relativos 
aos mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 
de 28.2.2011, p. 13).

as regras e os princípios gerais relativos 
aos mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 
de 28.2.2011, p. 13).

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Para que a União possa 
participar plenamente no Ato de Genebra, 
é necessário criar um sistema de proteção 
das indicações geográficas não agrícolas 
através de legislação horizontal a nível da 
União. Para o efeito, seria desejável que a 
Comissão apresentasse, o mais 
rapidamente possível, uma proposta 
legislativa que tornasse extensível aos 
produtos não agrícolas a proteção 
concedida às indicações geográficas ao 
abrigo do direito da União. As indicações 
geográficas não agrícolas protegidas nos 
Estados-Membros não devem ser afetadas 
pelo presente regulamento enquanto esse 
sistema não entrar em vigor.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) Tendo em conta a participação 
ainda limitada de países terceiros que são 
Partes Contratantes no Ato de Genebra, 
importa assegurar que a Comissão 
acompanhe e avalie a participação da 
União nesse Ato ao longo do tempo. Para 
efetuar essa avaliação, a Comissão deve 
ter em conta, nomeadamente, o número 
de indicações geográficas protegidas ao 
abrigo do direito da União que foram 
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notificadas e o das que foram rejeitadas 
por terceiros, a evolução do número de 
países terceiros que participam no Ato de 
Genebra, as medidas tomadas pela 
Comissão para aumentar esse número, e o 
número de indicações geográficas não 
agrícolas originárias de Partes 
Contratantes de países terceiros que 
foram rejeitadas pela Comissão.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente regulamento, as 
denominações de origem, tal como 
definidas pelos Regulamentos (UE) 
n.º 1151/2012 e (UE) n.º 1308/2013, e as 
indicações geográficas, são, doravante, 
ambas designadas por «indicações 
geográficas».

Para efeitos do presente regulamento, as 
denominações de origem, tal como 
definidas pelos Regulamentos (UE) n.º 
1151/2012 e (UE) n.º 1308/2013, e as 
indicações geográficas, são, doravante, 
ambas designadas por «indicações 
geográficas agrícolas e não agrícolas».

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º Artigo 2.º

Inscrição de indicações geográficas no 
registo internacional após a adesão

Inscrição de indicações geográficas no 
registo internacional após a adesão

Após a adesão da União ao Ato de 
Genebra, a Comissão deposita junto da 
Secretaria Internacional da Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (a 
seguir designada por «Secretaria 
Internacional») pedidos de inscrição no 
registo internacional das indicações 
geográficas protegidas e registadas ao 
abrigo da legislação europeia e relativas a 
produtos originários da União, nos termos 
do artigo 5.º, n.ºs 1 e 2, do Ato de Genebra.

1. Após a adesão da União ao Ato de 
Genebra, a Comissão deposita junto da 
Secretaria Internacional da Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (a 
seguir designada por «Secretaria 
Internacional») pedidos de inscrição no 
registo internacional das indicações 
geográficas protegidas e registadas ao 
abrigo da legislação europeia e relativas a 
produtos originários da União, nos termos 
do artigo 5.º, n.ºs 1 e 2, do Ato de Genebra.
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A fim de decidir depositar ou não um 
pedido de inscrição no registo 
internacional, a Comissão terá em conta 
os critérios estabelecidos no artigo 2.º, 
terceiro parágrafo. Os atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 13.º, n.º 2.

Os atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 13.º, n.º 2.

A Comissão adota um ato de execução que 
estabelece a lista das indicações 
geográficas a que se refere o primeiro 
parágrafo, em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 13.º, n.º 2.

2. A Comissão adota um ato de execução 
que estabelece a lista das indicações 
geográficas a que se refere o primeiro 
parágrafo, em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 13.º, n.º 2. Essa lista deve conter 
todas as indicações geográficas europeias 
já inscritas no registo internacional pelos 
Estados-Membros que eram Partes 
Contratantes na União Particular antes 
da adesão da União ao Ato de Genebra.
3. Até... [seis meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento], uma autoridade de um 
Estado-Membro, um grupo de produtores 
interessados ou um produtor individual 
que utilize uma indicação geográfica 
protegida e registada na União deve 
comunicar à Comissão os nomes das 
indicações geográficas que pretende 
incluir na lista de indicações geográficas 
a que se refere o n.º 2.

A fim de estabelecer a lista referida no 
segundo parágrafo, a Comissão toma em 
especial consideração o seguinte:

A fim de estabelecer a lista referida no 
segundo parágrafo, a Comissão deve 
incluir todas as indicações geográficas 
que lhe foram comunicadas em 
conformidade com o primeiro parágrafo 
do presente número.
No entanto, a Comissão, em estreita 
cooperação com os Estados-Membros, as 
associações profissionais e os produtores 
interessados, pode recusar-se a incluir 
uma indicação geográfica específica 
nessa lista e deve justificar a sua decisão, 
tendo em conta, nomeadamente, o 
seguinte:

(a) O valor da produção da indicação 
geográfica;
(b) O valor das exportações da indicação (b) O valor das exportações da indicação 
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geográfica; geográfica ou o seu potencial de 
exportação ou ambos;

(b-A) A importância económica e regional 
especial da indicação geográfica;

(c) A proteção de uma indicação 
geográfica ao abrigo de outros acordos 
internacionais;
(d) A utilização abusiva, constatada ou 
potencial, da indicação geográfica, nos 
outros membros da União Particular;
(e) O número total de indicações 
geográficas originárias de territórios dos 
outros membros da União Particular 
inscritas no registo da Secretaria 
Internacional (a seguir designado por 
«registo internacional»).

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º Artigo 3.º

Inscrição posterior no registo internacional 
de indicações geográficas da União

Inscrição posterior no registo internacional 
de indicações geográficas da União

Após a adesão da União ao Ato de 
Genebra, a Comissão pode, por iniciativa 
própria ou a pedido de um Estado-
Membro, de um agrupamento de 
produtores interessado, ou de um produtor 
individual que utilize uma indicação 
geográfica protegida e registada na União, 
adotar atos de execução para depositar, 
junto da Secretaria Internacional, um 
pedido de inscrição, no registo 
internacional, de uma indicação geográfica 
protegida e registada ao abrigo da 
legislação europeia e relativa a um produto 
originário da União.

Após a adesão da União ao Ato de 
Genebra, a Comissão pode adotar, por 
iniciativa própria, ou adota, a pedido de 
um Estado-Membro, do Parlamento 
Europeu, de um agrupamento de 
produtores interessado, ou de um produtor 
individual que utilize uma indicação 
geográfica protegida e registada na União, 
atos de execução para depositar, junto da 
Secretaria Internacional, um pedido de 
inscrição, no registo internacional, de uma 
indicação geográfica protegida e registada 
ao abrigo da legislação europeia e relativa 
a um produto originário da União. Para o 
efeito, a Comissão consulta regularmente 
os Estados-Membros, as associações 
profissionais e os produtores da União.

A fim de decidir depositar ou não um Os atos de execução são adotados em 
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pedido de inscrição no registo 
internacional, a Comissão terá em conta 
os critérios estabelecidos no artigo 2.º, 
terceiro parágrafo. Os atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 13.º, n.º 2.

conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 13.º, n.º 2.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º Artigo 4.º

Avaliação das indicações geográficas de 
países terceiros inscritas no registo 

internacional

Avaliação das indicações geográficas de 
países terceiros inscritas no registo 

internacional

(1) A Comissão avalia o teor da 
publicação notificada pela Secretaria 
Internacional, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 4, do Ato de Genebra, relativa às 
indicações geográficas inscritas no registo 
Internacional e em relação às quais a parte 
contratante de origem, tal como definida no 
artigo 1.º, alínea xv), do Ato de Genebra, 
não é um Estado-Membro, de modo a 
determinar se essa publicação inclui os 
elementos obrigatórios previstos na regra 
5, n.º 2, dos regulamentos comuns no 
âmbito do Acordo de Lisboa e do Ato de 
Genebra (a seguir designados por 
«regulamentos comuns»)8, bem como os 
elementos relativos à qualidade, reputação 
e características previstos na regra 5, n.º 3, 
desses regulamentos, e a avaliar se a 
publicação se refere a um produto que 
beneficia de proteção enquanto indicação 
geográfica da União. O período para 
realização dessa avaliação não deve ser 
superior a quatro meses nem incluir uma 
avaliação de outras disposições específicas 
da União relativamente à colocação de 
produtos no mercado, em especial, normas 
sanitárias e fitossanitárias, normas de 
comercialização, e normas de rotulagem 

1. A Comissão avalia o teor da 
publicação notificada pela Secretaria 
Internacional, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 4, do Ato de Genebra, relativa às 
indicações geográficas inscritas no registo 
Internacional e em relação às quais a parte 
contratante de origem, tal como definida no 
artigo 1.º, alínea xv), do Ato de Genebra, 
não é um Estado-Membro, de modo a 
determinar se essa publicação inclui os 
elementos obrigatórios previstos na regra 
5, n.º 2, dos regulamentos comuns no 
âmbito do Acordo de Lisboa e do Ato de 
Genebra (a seguir designados por 
«regulamentos comuns»)8, bem como os 
elementos relativos à qualidade, reputação 
e características previstos na regra 5, n.º 3, 
desses regulamentos, e a avaliar se a 
publicação se refere a um produto que 
beneficia de proteção enquanto indicação 
geográfica da União. O período para 
realização dessa avaliação não deve ser 
superior a quatro meses nem incluir uma 
avaliação de outras disposições específicas 
da União relativamente à colocação de 
produtos no mercado, em especial, normas 
sanitárias e fitossanitárias, normas de 
comercialização, e normas de rotulagem 
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dos géneros alimentícios. dos géneros alimentícios.

(2) Se a Comissão considerar, com base 
na avaliação efetuada nos termos do n.º 1, 
que as condições estabelecidas no n.º 1 
estão preenchidas prima facie, a Comissão 
publica o registo da indicação geográfica 
proposta para proteção na União, 
juntamente com o tipo de produto e país de 
origem, na série C do Jornal Oficial da 
União Europeia.

2. Se a Comissão considerar, com base 
na avaliação efetuada nos termos do n.º 1, 
que as condições estabelecidas no n.º 1 
estão preenchidas prima facie, a Comissão 
publica o registo da indicação geográfica 
proposta para proteção na União, 
juntamente com o tipo de produto e país de 
origem, na série C do Jornal Oficial da 
União Europeia.

(3) Se considerar, com base na avaliação 
efetuada nos termos do n.º 1, que as 
condições estabelecidas no n.º 1 não estão 
preenchidas, a Comissão toma a decisão de 
recusar a proteção da indicação geográfica 
por meio de um ato de execução adotado 
em conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 13.º, n.º 2. 
No que diz respeito a indicações 
geográficas relativas a produtos que não 
sejam da competência dos comités 
previstos no artigo 13.º, n.º 1, a Comissão 
adota a decisão sem proceder ao exame a 
que se refere o artigo 13.º, n.º 2.

3. Se considerar, com base na avaliação 
efetuada nos termos do n.º 1, que as 
condições estabelecidas no n.º 1 não estão 
preenchidas, a Comissão toma a decisão 
fundamentada de recusar a proteção da 
indicação geográfica por meio de um ato 
de execução adotado em conformidade 
com o procedimento de exame a que se 
refere o artigo 13.º, n.º 2. 

Em conformidade com o artigo 15.º, n.º 1, 
do Ato de Genebra, a Comissão notifica à 
Secretaria Internacional a recusa de 
produção de efeitos, no território da União, 
da inscrição no registo internacional do 
produto em causa, no prazo de um ano a 
contar da data de receção da notificação da 
inscrição no registo internacional, em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 4, do 
Ato de Genebra.

Em conformidade com o artigo 15.º, n.º 1, 
do Ato de Genebra, a Comissão notifica à 
Secretaria Internacional a recusa de 
produção de efeitos, no território da União, 
da inscrição no registo internacional do 
produto em causa, no prazo de um ano a 
contar da data de receção da notificação da 
inscrição no registo internacional, em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 4, do 
Ato de Genebra.

3-A. Se, após a notificação da recusa de 
produção de efeitos do registo 
internacional em causa no território da 
União devido à falta de proteção de uma 
categoria de produtos no âmbito das 
indicações geográficas da União, a 
evolução do direito da União permitir que 
a categoria de produtos abrangidos pela 
recusa seja protegida, a Comissão deve 
reavaliar se a indicação geográfica 
anteriormente recusada pode entretanto 
ser protegida no território da União.
Se a Comissão considerar, com base na 
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avaliação efetuada nos termos do presente 
número, que as condições estabelecidas 
no n.º 1 estão preenchidas, toma a decisão 
de retirar a recusa, por meio de um ato de 
execução adotado em conformidade com 
o procedimento de exame a que se refere 
o artigo 13.º, n.º 2.
Nos termos do artigo 16.º do Ato de 
Genebra, a Comissão notifica a Secretaria 
Internacional da retirada da recusa de 
produção de efeitos do registo 
internacional em causa no território da 
União.

_________________ _________________
8 Regulamentos comuns no âmbito do 
Acordo de Lisboa e do Ato de Genebra do 
Acordo de Lisboa adotados pela 
Assembleia da União de Lisboa em 11 de 
outubro de 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_deta
ils.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO 
A/57/11 de 11 de outubro de 2017.

8 Regulamentos comuns no âmbito do 
Acordo de Lisboa e do Ato de Genebra do 
Acordo de Lisboa adotados pela 
Assembleia da União de Lisboa em 11 de 
outubro de 2017. Doc. WIPO A/57/11 de 
11 de outubro de 2017.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) No prazo de dois meses a contar da 
data de publicação da denominação, 
enquanto indicação geográfica, no Jornal 
Oficial da União Europeia, em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, as 
autoridades de um Estado-Membro ou de 
um país terceiro, que não a parte 
contratante de origem, ou uma pessoa 
singular ou coletiva com um interesse 
legítimo e estabelecida na União ou num 
país terceiro que não a parte contratante de 
origem, poderão comunicar a sua oposição 
à Comissão numa das línguas oficiais da 
União.

(1) No prazo de seis meses a contar da 
data de publicação da denominação, 
enquanto indicação geográfica, no Jornal 
Oficial da União Europeia, em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, as 
autoridades de um Estado-Membro ou de 
um país terceiro, que não a parte 
contratante de origem, ou uma pessoa 
singular ou coletiva com um interesse 
legítimo e estabelecida na União ou num 
país terceiro que não a parte contratante de 
origem, poderão comunicar a sua oposição 
à Comissão numa das línguas oficiais da 
União.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A indicação geográfica inscrita no 
registo internacional diz respeito a um 
produto atualmente não elegível para 
proteção enquanto indicação geográfica 
da UE;

Suprimido

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Acompanhamento e reexame

1. Até ... [dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento], a 
Comissão avalia a participação da União 
no Ato de Genebra e apresenta um 
relatório sobre as principais conclusões 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
A avaliação basear-se-á, nomeadamente, 
nos seguintes elementos:
a) O número de indicações geográficas 
protegidas ao abrigo do direito da União 
que foram objeto de uma notificação 
acompanhada de uma justificação quanto 
à escolha das indicações notificadas e o 
número de indicações geográficas 
protegidas ao abrigo do direito da União 
que foram rejeitadas por terceiros;
b) A evolução do número de países 
terceiros que participam no Ato de 
Genebra e as medidas tomadas pela 
Comissão para aumentar esse número; e
c) O número de indicações geográficas 
não agrícolas originárias de países 
terceiros que foram rejeitadas pela 
Comissão.
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2. Até ... [dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento], a 
Comissão deve, se for caso disso, 
apresentar uma proposta legislativa 
tendente a alargar a proteção concedida 
às indicações geográficas ao abrigo da 
legislação da União aos produtos não 
agrícolas, na perspetiva da plena 
participação da União no Ato de Genebra.


