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Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Euroopan komissio antoi 6.4.2020 ehdotuksensa neuvoston päätökseksi Maailman
henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) Lissabonin liiton vuosikokouksessa syyslokakuussa 2020 unionin puolesta otettavan kannan vahvistamisesta. Ehdotus koskee
alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen
Geneven asiakirjan 24 artiklan 2 kohdan v alakohdan mukaisia sopimuspuolten
erityisrahoitusosuuksia koskevan päätöksen suunniteltua hyväksymistä.
Neuvoston puheenjohtajamaa Kroatia on pyytänyt jäsenmailta toimittamaan komissiolle
asiaa koskevat mahdolliset kysymykset, kommentit tai ehdotukset 25.5.2020 mennessä.
Asiaa käsitellään neuvoston puheenjohtajamaa Kroatian johdolla neuvoston henkisen
omaisuuden työryhmässä. Puheenjohtajamaa tiedottaa myöhemmin päätöksen
jatkokäsittelyn aikataulusta.
Suomen kanta
Suomi voi hyväksyä komission ehdotuksen, jolla EU sitoutuu Lissabonin unionin
yleiskokouksessa eritysrahoitusosuuteen.
Pääasiallinen sisältö
Euroopan unioni liittyi WIPO:n erityisliittoihin kuuluvan Lissabonin sopimuksen
Geneven asiakirjaan 26.2.2020. Geneven asiakirjalla laajennetaan Lissabonin
sopimuksen soveltamisala alkuperänimityksistä kaikkiin maantieteellisiin merkintöihin.
Se on yhteensopiva WTO:n teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä
näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimuksen) kanssa ja on maataloustuotteiden
maantieteellisiä merkintöjä koskevan unionin lainsäädännön mukainen.
Lissabonin unionin yleiskokous voi, siinä määrin kuin erityisliiton tulolähteistä saadut
tulot eivät riitä kattamaan menoja, velvoittaa sopimuspuolet suorittamaan Geneven
asiakirjan 24 artiklan 2 kohdan v alakohdan mukaisia erityisrahoitusosuuksia.
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EU:n vuoden 2020 talousarvioon sisältyy 1 miljoonan euron rahoitusosuus WIPOn
Lissabonin liiton toimintaan. Kyseessä olevan komission ehdotuksen mukaan EU:n olisi
voitava liittyä Lissabonin liiton yleiskokouksen Geneven asiakirjan 24 artiklan 2 kohdan
v alakohdan mukaisesti tekemää päätöstä koskevaan konsensukseen.

EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Ehdotuksen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUTsopimuksen) 207 artikla yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa.

Käsittely Euroopan parlamentissa
Kansallinen valmistelu
EU-8 kilpailukykyjaosto kirjallinen menettely 12.5-14.5.2020
EH-18 maatalous- ja elintarvikejaosto kirjallinen menettely 12.5-13.5.2020
Eduskuntakäsittely
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Taloudelliset vaikutukset
EU:n budjetissa (budjettikohta 05 06 01 kansainväliset maataloussopimukset)
tarkoitukseen on osoitettu yksimiljoona euroa.
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
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