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Revisão da Política de Indicações Geográficas: 

oriGIn UE lamenta a falta de ambição e de coerência, bem como as 
contradições na proposta da Comissão Europeia 

 
A Comissão Europeia (CE) divulgou hoje a sua proposta legislativa para a revisão do sistema de 
Indicações Geográficas (IG) da UE.  
 
A proposta de regulamento fornece alguns elementos encorajadores no que diz respeito a uma 
protecção e controlos mais robustos das IG, em particular no que respeita aos nomes de domínios. 
No entanto, a tentativa de definir os conceitos de evocação e o estatuto genérico dos termos 
poderá resultar na limitação da protecção das IG. Do mesmo modo, outras disposições não vão na 
direcção certa, recentemente estabelecidas pela reforma da Organização Comum de Mercado e do 
Regulamento 1151/2012.  
 
Antes de mais, teríamos esperado propostas mais fortes para apoiar o papel estratégico das IG e 
mais ambição no reconhecimento dos poderes e prerrogativas dos grupos, que constituem o núcleo 
do sistema da UE.  
 
Além disso, a oriGIn UE lamenta a complexidade dos procedimentos que poderiam resultar da 
proposta, uma vez que a simplificação do sistema é uma das suas principais prioridades. Embora 
continue responsável pela tomada de decisões sobre registos de IG, alterações e cancelamentos, a 
CE propõe-se levar a cabo a gestão do sistema em colaboração com o Gabinete de Propriedade 
Intelectual da União Europeia (EUIPO), sem explicar os poderes e responsabilidades que lhe são 
atribuídos. Isto pode levar a mais atrasos no processo e à perda da centralidade da CE.  
 
Finalmente, oriGIn UE observa que a proposta carece de uma visão clara sobre o futuro das IG. A 
CE solicita vários poderes delegados, que contornariam os dois co-legisladores da UE, o 
Parlamento Europeu, e o Conselho, decidissem, numa fase posterior, sobre questões estratégicas 
como a sustentabilidade.  
 
“Assim sendo, a oriGIn UE espera trabalhar com os membros do Parlamento Europeu e com 
representantes dos Estados-Membros, bem como da CE, para uma melhoria muito necessária e 
clara da proposta legislativa, que é crucial para o futuro do sector. Precisamos de um sistema 
ambicioso de Indicações Geográficas Europeias, para assegurar que os produtores possam 
continuar a contribuir para o desenvolvimento sustentável e económico das zonas rurais em toda a 
UE", disse o presidente da oriGIn EU, Charles Deparis. 
 
 
oriGIn EU é o ramo europeu da aliança global de Indicações Geográficas (IG) ( https://www.origin-gi.com ) e 
representa Agrupamentos individuais de IG assim como associações nacionais de IG perante as instituições 
europeias. O sector das IG dá uma enorme contribuição para a economia europeia, representando um valor 
de vendas de mais de 75 mil milhões de euros por ano e cerca de 15,5% do total das exportações de 
alimentos e bebidas da UE. 
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Revision of the Geographical Indication Policy: 
oriGIn EU regrets a lack of ambition and coherence as well as the 

contradictions in the proposal of the European Commission  
 
The European Commission (EC) released today its legislative proposal for the revision of the EU 
Geographical Indication (GI) system.  
 
The proposed Regulation provides some encouraging elements with respect to a more robust 
protection and controls of GIs, in particular in the domain names environment. However, the attempt 
to define the concepts of evocation and the generic status of terms might result in limiting GI 
protection. Likewise, other provisions do not go in the right direction recently set forth by the reform 
of the Common Market Organization and of Regulation 1151/2012.  
 
First of all, we would have expected stronger proposals to support the strategic role of GIs and more 
ambition in the recognition of powers and prerogatives of groups, which are the core of the EU 
system.  
 
Moreover, oriGIn EU regrets the complexity of the procedures which might result from the proposal, 
as the simplification of the system is one of its main priorities. While remaining responsible for 
decision-making on GI registrations, amendments and cancellations, the EC proposes to carry out 
the management of the system in collaboration with the European Union Intellectual Property Office 
(EUIPO), without explaining the powers and responsibilities given to it. This might lead to further 
delays in the process and the loss of centrality of the EC.  
 
Finally, oriGIn EU notes that the proposal lacks a clear vision on the future of GIs. The EC is calling 
for several delegated powers, which would bypass the two EU co-legislators, the European 
Parliament, and the Council, to decide, at a later stage, on strategic issues such as sustainability.  
 
“In light of this, oriGIn EU looks forward to working with the Members of the European Parliaments 
and the Member States, as well as the EC, for a very much needed and clear improvement of the 
legislative proposal, which is crucial for the future of the sector. We need an ambitious European 
Geographical Indication system to ensure that producers can continue contributing to the 
sustainable and economic development of rural areas across the EU.”, said the president of 
oriGIn EU, Charles Deparis. 
 
 
oriGIn EU is the European branch of the Geographical Indications (GIs) global alliance (https://www.origin-
gi.com ) and represents GIs individual groups as well as GIs national associations before the European 
institutions. The GIs sector makes a tremendous contribution to the European economy, representing a sales 
value of more than €75 billion a year and some 15.5% of total EU food and drink exports. 
 


