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Pelo seu interesse histórico e factual traduz-se uma Nota Interpretativa 
publicada pela Comissão Europeia em 2004. 
 
Esta Nota era acompanhada da seguinte mensagem: 

 
A presente interpretação não prejudica eventuais 
decisões do Tribunal de Justiça, única instância 
competente para se pronunciar, com carácter 
juridicamente vinculativo, sobre a validade e 

interpretação dos actos adoptados pelas instituições 
comunitárias. 

 

SECTOR: Política da qualidade    
 
 
MEDIDA: Protecção das denominações de origem e das indicações 
geográficas 
 
 

DISPOSIÇÕES PERTINENTES: Regulamento (CE) nº 2081/921 do 
Conselho; artigos 28º, 30º e 307º do Tratado CE.   

 

Sistema comunitário de protecção das denominações de origem e das 

indicações geográficas 

 

O Regulamento (CEE) nº 2081/92 do Conselho (a seguir designado “o 

regulamento”) estabelece um sistema comunitário para o registo e a 

protecção das denominações de origem e das indicações geográficas de 

 
1 Nota do Tradutor –  O Regulamento (CE) nº 2081/92 foi revogado pelo 
Regulamento (CE) nº 510/2006, o qual viria a ser revogado e substituído 
pelo actual Regulamento (UE) nº 1151/2012 
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produtos agrícolas e géneros alimentícios2. Em ambos os casos, é necessário 

um vínculo entre as características do produto agrícola ou género alimentício 

e a sua origem geográfica3. 

 
Quando o regulamento foi adoptado, os Estados-Membros dispunham de seis 

meses para propor o registo das denominações protegidas ao abrigo da sua 

legislação nacional e podiam manter a protecção nacional dessas 

denominações até à data em que fosse tomada uma decisão sobre o registo4.  

 

A Áustria, a Finlândia e a Suécia beneficiaram de um período similar de seis 

meses a contar da respectiva adesão. Além disso, um Estado-Membro pode 

prever, sob a sua única responsabilidade, uma protecção nacional transitória 

a partir da data de apresentação de um pedido de registo e até à data em 

que uma decisão seja adoptada5. 

 

 

 
2  “Considerando, no entanto, que as actuais práticas nacionais de 
execução das denominações de origem e das indicações geográficas não 
estão harmonizadas; que é necessário prever uma abordagem comunitária; 
(…)” (considerando 7 do regulamento). 
 
3  No caso de uma denominação de origem, a qualidade ou as 
características do produto agrícola ou do género alimentício devem ser 
essencial ou exclusivamente devidas ao meio geográfico, incluindo os 
factores naturais e humanos, enquanto no caso de uma indicação geográfica 
o produto agrícola ou o género alimentício deve possuir uma determinada 
qualidade, reputação ou outra característica que pode ser atribuível à sua 
origem geográfica (nº 2 do artigo 2º do regulamento).  
 
4  Artigo 17º do regulamento (agora suprimido).  
 
5  Nº 5 do artigo 5º do regulamento. 
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Deste modo, foi criado por este regulamento um sistema exclusivo de 

protecção na Comunidade das denominações geográficas incluídas no seu 

âmbito de aplicação, enquanto que a Comunidade tem competências 

exclusivas para concluir acordos internacionais no domínio abrangido pelo 

regulamento.  

 
 
Implicações para a protecção nacional e para os acordos internacionais 
 
 
O sistema comunitário de protecção das denominações de origem e das 
indicações geográficas, criado pelo regulamento, tem as seguintes 
implicações:  
 
 
(1) Os Estados-Membros não podem  dispor de regimes nacionais ou 

regionais diferentes para a protecção de denominações geográficas 

abrangidas pelo campo de aplicação do regulamento6. Essa protecção 

nacional só pode ser concedida, em aplicação do regulamento, na 

pendência do exame de um pedido de registo ao nível comunitário. Do 

mesmo modo, a utilização de menções nacionais é reservada aos 

produtos ou aos géneros alimentícios registados em conformidade com 

o regulamento7.  

 

 

 
6  Cf. Acórdão do Tribunal de 6 de Março de 2003. Comissão das 
Comunidades Europeias contra a República Francesa (Processo C-6/02) 
(marcas regionais).  
7  Artigo 8º do regulamento. 
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(2) Pelo mesmo motivo, os Estados-Membros não podem estabelecer 

acordos entre si para a protecção das denominações geográficas 

incluídas no âmbito de aplicação do regulamento.  

Qualquer acordo existente entre um Estado-Membro actual e um 

Estado em vias de adesão é anulado a partir do momento da adesão 

deste último.  

 

(3) Um Estado-Membro não pode estabelecer um acordo com um país 

terceiro para a protecção de denominações geográficas incluídas no 

âmbito de aplicação do regulamento8.  

 

Contudo, eventuais acordos concluídos antes de 1 de Janeiro de 1958 

ou antes da data de adesão de um novo Estado-Membro não são 

afectados. O Tratado CE permite, em conformidade com o seu artigo 

307º, que um Estado-Membro continue a aplicar acordos já existentes 

sempre que estes contenham obrigações vinculativas para esse Estado 

por força do direito internacional. No entanto, na medida em que tais 

 
8  Cf.  a jurisprudência constante do Tribunal após o seu acórdão de 31 
de Março de 1971, em Comissão contra Conselho (processo Acordo Europeu 
Sobre os Transportes Rodoviários) (Processo C-22/70), em que o Tribunal 
declarou que, sempre que, para aplicação de uma política comum prevista 
no Tratado, a Comunidade tenha tomado disposições que instituam, 
independentemente da forma que assumam, regras comuns, os Estados-
Membros deixam de ter o direito, quer ajam individualmente ou 
colectivamente, de contrair com os Estados terceiros obrigações que afectem 
estas regras; à medida que estas regras comuns são instituídas, apenas a 
Comunidade está em condições de assumir e executar, com efeitos para o 
conjunto do domínio de aplicação da ordem jurídica comunitária, os 
compromissos assumidos relativamente a Estados terceiros (parágrafos 17 
e 18). 
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obrigações não sejam compatíveis com o Tratado, o novo Estado-

Membro deve tomar todas as medidas necessárias para eliminar essas 

incompatibilidades. 

 

(4) O acordo de Lisboa em especial9 cria um sistema internacional de 

registo e de protecção das denominações de origem (nº 1 do artigo 

2º), que, por conseguinte, se inscreve inteiramente no âmbito de 

aplicação do regulamento. Isto significa que uma denominação de 

origem de um Estado em vias de adesão não pode continuar, após a 

adesão, a beneficiar da protecção do acordo de Lisboa. Por outro lado, 

uma vez que tal denominação deixa de poder beneficiar de uma 

protecção nacional e dado que o acordo de Lisboa protege as 

denominações de origem que são reconhecidas  e protegidas no país 

de origem (nº 2 do artigo 1º), pode também pôr-se em causa a sua 

protecção num país terceiro. 

 

 

Possibilidades de proteger as denominações geográficas não abrangidas pelo 

regulamento 

 

 

No respeitante às denominações geográficas não incluídas no âmbito do 

regulamento, isto é, quando não há uma relação entre as características do 

produto agrícola ou do género alimentício e a sua origem geográfica, o 

 
9  Acordo de Lisboa relativo à protecção das denominações de origem e 
seu registo internacional, de 31 de Outubro de 1958, revisto em Estocolmo 
em 14 de Julho de 1967 e conforme alterado em 28 de Setembro de 1979. 
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regulamento não se opõe a que sejam protegidas por uma lei nacional ou 

sejam objecto de um acordo internacional10. 

 

 

No entanto, tal protecção está sujeita às disposições do Tratado CE em 

matéria de livre circulação de mercadorias. Efectivamente, uma medida 

regulada pelo artigo 28º do Tratado, que proíbe as restrições quantitativas à 

importação e todas as medidas de efeito equivalente, pode, todavia, 

justificar-se nos termos do artigo 30º do Tratado, nomeadamente com base 

na protecção da propriedade industrial e comercial.  

 

Por outro lado, a Directiva 2000/13/CE11 prevê, como princípio geral, que a 

rotulagem não pode ser de natureza a induzir em erro no que se refere à 

origem do género alimentício12. A indicação do local de origem ou de 

 
10  “O Regulamento nº 2081/92 não se opõe à aplicação de uma 
regulamentação nacional que proíba a utilização, que comporte o risco de 
induzir em erro, de uma indicação de origem geográfica sem qualquer 
conexão entre as características do produto e a sua origem geográfica” 
(acórdão do Tribunal, de 7 de Novembro de 2000 - Schutzverband gegen 
Unwesen in der Wirtschaft eV contra Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH 
& Co. KG (Processo C-312/98), parágrafo 54). Essa protecção nacional rege-
se pelo direito nacional, ficando confinada ao território desse Estado-Membro 
(parágrafo 50). 
 
11 Nota do Tradutor - a Directiva 2000/13/CE foi entretanto revogada e 
substituída pelo REGULAMENTO (UE) nº 1169/2011 relativo à prestação de 
informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios 
 
12  Directiva 2000/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 
Março de 2000, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros 
alimentícios, JO L 109 de 6.5.2000, p. 29. Nº 1, subalínea i) da alínea a), do 
artigo 2º. 
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proveniência faz parte das indicações obrigatórias “quando a omissão desta 

indicação for susceptível de induzir em erro o consumidor quanto à origem 

ou proveniência real do género alimentício”13. 

 

Um exemplo de denominação geográfica não incluída no âmbito de aplicação 

do regulamento seria uma denominação relacionada com um produto não 

abrangido pelo nº 1 do seu artigo 1º, como é o caso do chocolate de 

Bruxelas14.  

 

Um outro exemplo seria uma indicação de proveniência, quando não exista 

uma especificação do produto que comprove a relação com a origem 

geográfica do produto15.  

 

Por outro lado, o Tribunal considerou que a denominação “montanha”, 

utilizada pela legislação francesa como marca de qualidade destinada a 

promover os produtos de zonas montanhosas, não pode ser considerada 

 
13  Nº 1, ponto 8, do artigo 3º da Directiva 2000/13. 
 
14  Nota do Tradutor – o chocolate foi, entretanto, incluído no campo de 
aplicação do regulamento UE nº 1151/2012 
 
15  Cf. Acórdão do Tribunal, de 10 de Novembro de 1992 - Exportur SA 
contra LOR SA e Confiserie du Tech SA (Processo C-3/91). Trata-se de 
“denominações geográficas utilizadas em produtos relativamente aos quais 
não pode provar-se que devem o seu particular sabor ao lugar de produção 
e que não foram produzidos de acordo com normas de qualidade e de fabrico 
estabelecidas por acto da autoridade pública, denominações que são 
normalmente conhecidas por indicações de proveniência. Estas 
denominações podem contudo gozar de grande reputação junto dos 
consumidores e constituir para os produtores, estabelecidos nos lugares por 
elas designados, um meio fundamental de obtenção de clientela, razão pela 
qual devem ser protegidas” (parágrafo 28).  
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como uma indicação de proveniência e não pode ser justificada ao abrigo do 

artigo 30º do Tratado16. Do mesmo modo, o regime ‘Markenqualität aus 

deutschen Landen’ (marca de qualidade para os produtos fabricados na 

Alemanha), que se aplica a todos os produtos que preencham certas 

condições de qualidade e abrange todo o território alemão, não pode ser 

considerado como uma indicação de proveniência e justificar-se nessa 

base17. 

 

 

 
16  Acórdão do Tribunal, de 7 de Maio de 1997 – Processo-crime contra 
Jacques Pistre (C-321/94, Michèle Barthes (C-322/94), Yves Milhau (C-
323/94) e Didier Oberti (C-324/94). 
 
17  Acórdão do Tribunal, de 5 de Novembro de 2002 Comissão das 
Comunidades Europeias contra a República Federal da Alemanha  (Processo 
C-325/00). 


