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AMENDAMENTE 001-019 
depuse de Comisia pentru afaceri juridice

Raport
Virginie Rozière A8-0036/2019
Acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind 
denumirile de origine și indicațiile geografice

Propunere de regulament (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

_____________________________________________________________

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru ca Uniunea să își poată 
exercita pe deplin competența exclusivă în 
legătură cu politica sa comercială comună, 
aceasta va deveni parte contractantă la 
Actul de la Geneva al Acordului de la 
Lisabona privind denumirile de origine și 
indicațiile geografice („Actul de la 
Geneva”)2 în temeiul Deciziei (UE) …/… 
a Consiliului3. Părțile contractante la Actul 
de la Geneva sunt membre ale unei Uniuni 
speciale create prin Acordul de la Lisabona 
privind protecția și înregistrarea 
internațională a denumirilor de origine4 
(„Uniunea specială”). În conformitate cu 
articolul 3 din Decizia (UE) …/…, 
Uniunea urmează să fie reprezentată de 
Comisie în cadrul Uniunii speciale.

(1) Pentru ca Uniunea să își poată 
exercita pe deplin competența exclusivă în 
legătură cu politica sa comercială comună, 
și în deplină conformitate cu 
angajamentele sale asumate în temeiul 
Acordului privind aspectele legate de 
comerț ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS) al Organizației 
Mondiale a Comerțului, aceasta va deveni 
parte contractantă la Actul de la Geneva al 
Acordului de la Lisabona privind 
denumirile de origine și indicațiile 
geografice („Actul de la Geneva”)2 în 
temeiul Deciziei (UE) …/… a Consiliului3. 
Părțile contractante la Actul de la Geneva 
sunt membre ale unei Uniuni speciale 
create prin Acordul de la Lisabona privind 
protecția și înregistrarea internațională a 
denumirilor de origine4 („Uniunea 
specială”). În conformitate cu articolul 3 
din Decizia (UE) …/…, Uniunea urmează 
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să fie reprezentată de Comisie în cadrul 
Uniunii speciale.

__________________ __________________
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.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La 6 octombrie 2015, Parlamentul 
European a adoptat o rezoluție referitoare 
la posibilitatea de a extinde protecția 
indicațiilor geografice (IG) ale Uniunii 
Europene la produsele neagricole, în care 
și-a prezentat punctele de vedere în acest 
domeniu.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În urma aderării Uniunii la Actul de 
la Geneva, Comisia ar trebui, într-o primă 
etapă, să depună la Biroul Internațional al 
Organizației Mondiale a Proprietății 
Intelectuale („Biroul Internațional”) o 
cerere de înregistrare în registrul acestuia 
(„registrul internațional”) a unei liste a 
indicațiilor geografice originare de pe 
teritoriul Uniunii și protejate pe teritoriul 
acesteia. Criteriile pentru întocmirea unei 
astfel de liste ar trebui, astfel cum se 
întâmplă în cazul unor acorduri bilaterale 
și regionale ale Uniunii privind protecția 
indicațiilor geografice, să ia în considerare 

(4) În urma aderării Uniunii la Actul de 
la Geneva, Comisia ar trebui, într-o primă 
etapă, să depună la Biroul Internațional al 
Organizației Mondiale a Proprietății 
Intelectuale („Biroul Internațional”) o 
cerere de înregistrare în registrul acestuia 
(„registrul internațional”) a unei liste a 
indicațiilor geografice originare de pe 
teritoriul Uniunii și protejate pe teritoriul 
acesteia, întocmită în contextul cooperării 
strânse cu statele membre, asociațiile 
profesionale și producătorii interesați. În 
consecință, pentru ca Comisia să poată 
întocmi o astfel de listă, un stat membru, 



PE637.727/ 3

RO

în special valoarea producției și valoarea 
exporturilor, protecția în temeiul altor 
acorduri, precum și utilizarea abuzivă 
actuală sau potențială în țările terțe în 
cauză.

un grup de producători interesat sau un 
singur producător care utilizează o 
indicație geografică protejată și 
înregistrată în Uniune ar trebui să notifice 
Comisiei numele indicațiilor geografice 
care ar dori să fie incluse în lista 
respectivă. Comisia ar trebui să includă 
aceste indicații geografice în lista 
respectivă. Cu toate acestea, pe baza 
criteriilor utilizate frecvent în cazul unor 
acorduri bilaterale și regionale ale Uniunii 
privind protecția indicațiilor geografice, în 
special valoarea producției și valoarea 
exporturilor, protecția în temeiul altor 
acorduri, precum și utilizarea abuzivă 
actuală sau potențială în țările terțe în 
cauză, Comisia ar trebui să aibă 
posibilitatea de a se opune adăugării unei 
indicații geografice specifice în lista 
indicațiilor geografice care provin de pe 
teritoriul Uniunii și protejate pe teritoriul 
acesteia și ar trebui să își justifice decizia 
în acest sens. În plus, lista ar trebui să 
cuprindă toate indicațiile geografice care 
beneficiază în prezent de protecție în 
temeiul dreptului Uniunii și sunt 
înregistrate în registrul internațional de 
către statele membre care erau membre 
ale Uniunii speciale înainte de aderarea 
Uniunii la Actul de la Geneva.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a asigura faptul că indicațiile 
geografice suplimentare, protejate și 
înregistrate în Uniune, sunt înregistrate în 
registrul internațional, este oportun să se 
autorizeze Comisia, într-o etapă ulterioară, 
să depună cereri de înregistrare 
internațională a indicațiilor geografice 
suplimentare respective, din inițiativă 
proprie sau la cererea unui stat membru 
sau a unui grup de producători interesat 

(5) Pentru a asigura faptul că indicațiile 
geografice suplimentare, protejate și 
înregistrate în Uniune, sunt înregistrate în 
registrul internațional, inclusiv în urma 
eventualei extinderi a protecției la 
indicațiile geografice pentru produse 
neagricole, este oportun să se autorizeze 
Comisia, într-o etapă ulterioară, să depună 
cereri de înregistrare internațională a 
indicațiilor geografice suplimentare 
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sau, în cazuri excepționale, la cererea unui 
singur producător.

respective, din inițiativă proprie, la cererea 
unui stat membru, a Parlamentului 
European, a asociațiilor profesionale 
relevante sau a unui grup de producători 
interesat sau, în cazuri excepționale, la 
cererea unui singur producător. În 
consecință, Comisia ar trebui să consulte 
în mod regulat toate părțile interesate 
relevante. În plus, aderarea Uniunii la 
Actul de la Geneva nu ar trebui să pună 
în pericol protecția actuală și viitoare a 
indicațiilor geografice în acordurile 
bilaterale de liber-schimb.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Adăugarea indicațiilor geografice în 
registrul internațional ar trebui să aibă ca 
scop furnizarea produselor de calitate, 
concurența loială și protecția 
consumatorilor. Cu toate că are o valoare 
culturală și economică semnificativă, 
adăugarea indicațiilor geografice ar 
trebui evaluată în raport cu valoarea 
creată pentru comunitățile locale pentru a 
sprijini dezvoltarea rurală și a promova 
oportunitățile de creare a noi de locuri de 
muncă în sectoarele producției, 
prelucrării și al altor servicii conexe.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Comisia ar trebui să folosească un 
mecanism de consultare periodică a 
statelor membre, a asociațiilor 
profesionale și a producătorilor din 
Uniune pentru a stabili un dialog 
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permanent cu părțile interesate 
pertinente.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Este oportun să se prevadă o 
procedură de retragere a refuzului de 
protecție, în special în cazul unor evoluții 
ulterioare ale dreptului Uniunii care 
permit protejarea indicațiilor geografice 
neagricole. 

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Este posibil ca cele șapte state 
membre care au fost membre ale Uniunii 
speciale să dorească, de asemenea, să 
participe la Actul de la Geneva pentru a 
proteja indicațiile geografice care nu 
beneficiază de protecție orizontală la 
nivelul Uniunii. Pentru a le permite să 
facă acest lucru, ar trebui să se analizeze 
posibilitatea de a le permite să participe 
parțial la Actul de la Geneva, fără a aduce 
atingere competențelor Uniunii, după caz.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a acoperi orice deficit în 
legătură cu bugetul de funcționare al 
Uniunii speciale, Uniunea Europeană ar 

(10) Pentru a acoperi orice deficit în 
legătură cu bugetul de funcționare al 
Uniunii speciale, Uniunea Europeană ar 
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trebui să poată asigura o contribuție 
specială în măsura mijloacelor disponibile 
în acest scop în bugetul anual al UE.

trebui să poată asigura o contribuție 
specială în măsura mijloacelor disponibile 
în acest scop în bugetul anual al UE, având 
în vedere valoarea economică și culturală 
a protecției indicațiilor geografice.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a aderării 
Uniunii Europene la Uniunea specială, 
Comisiei ar trebui să i se confere 
competențe de executare pentru întocmirea 
unei liste a indicațiilor geografice pentru 
depunerea unei cereri de înregistrare 
internațională a acestora la Biroul 
Internațional în urma aderării la Actul de la 
Geneva, pentru depunerea ulterioară a unei 
cereri de înregistrare internațională a unei 
indicații geografice la Biroul Internațional, 
pentru respingerea unei opoziții, pentru o 
decizie de a acorda sau nu protecție unei 
indicații geografice înregistrată în registrul 
internațional și pentru anularea protecției în 
cadrul Uniunii a unei indicații geografice 
înregistrate în registrul internațional. 
Respectivele competențe ar trebui să fie 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului7.

(11) Pentru a asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a aderării 
Uniunii Europene la Uniunea specială, 
Comisiei ar trebui să i se confere 
competențe de executare pentru întocmirea 
unei liste a indicațiilor geografice pentru 
depunerea unei cereri de înregistrare 
internațională a acestora la Biroul 
Internațional în urma aderării la Actul de la 
Geneva, pentru depunerea ulterioară a unei 
cereri de înregistrare internațională a unei 
indicații geografice la Biroul Internațional, 
pentru respingerea unei opoziții, pentru o 
decizie de a acorda sau nu protecție unei 
indicații geografice înregistrată în registrul 
internațional, pentru anularea protecției în 
cadrul Uniunii a unei indicații geografice 
înregistrate în registrul internațional și 
pentru retragerea refuzului efectelor unei 
înregistrări internaționale. Respectivele 
competențe ar trebui să fie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului7. Lista comitetelor în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011 ar 
trebui să fie actualizată în cazul în care 
evoluțiile ulterioare ale dreptului Uniunii 
permit protejarea produselor neagricole.

__________________ __________________
7 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 

7 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
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executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru ca Uniunea să participe pe 
deplin la Actul de la Geneva, trebuie să se 
pună în aplicare un sistem de protecție a 
indicațiilor geografice neagricole, stabilite 
prin intermediul legislației orizontale la 
nivelul Uniunii. În acest scop, ar fi de 
dorit ca Comisia să prezinte, cât mai 
curând posibil, o propunere legislativă de 
extindere la produsele neagricole a 
protecției acordate indicațiilor geografice 
în temeiul dreptului Uniunii. Indicațiile 
geografice neagricole protejate în statele 
membre nu ar trebui să fie afectate de 
prezentul regulament până la instituirea 
unui astfel de sistem.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Având în vedere participarea încă 
limitată a părților contractante care sunt 
țări terțe la Actul de la Geneva, este 
important să se asigure faptul că Comisia 
monitorizează și evaluează participarea 
Uniunii la acest act în timp. Pentru a 
efectua o astfel de evaluare, Comisia ar 
trebui, printre altele, să țină seama de 
numărul de indicații geografice protejate 
în temeiul dreptului Uniunii care au fost 
notificate, de cele care au fost respinse de 
părțile terțe, de evoluția numărului țărilor 
terțe participante la Actul de la Geneva, 
de acțiunile întreprinse de Comisie în 
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vederea creșterii acestui număr și de 
numărul de indicații geografice 
neagricole provenite de la părți 
contractante care sunt țări terțe și care au 
fost respinse de către Comisie.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului regulament, atât 
denumirile de origine, inclusiv „denumirile 
de origine” definite în Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012 și în Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013, cât și indicațiile geografice 
sunt denumite în continuare „indicații 
geografice”.

În sensul prezentului regulament, atât 
denumirile de origine, inclusiv „denumirile 
de origine” definite în Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012 și în Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013, cât și indicațiile geografice 
sunt denumite în continuare „indicații 
geografice agricole sau neagricole”.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 Articolul 2

Înregistrarea internațională a indicațiilor 
geografice în urma aderării

Înregistrarea internațională a indicațiilor 
geografice în urma aderării

În urma aderării Uniunii la Actul de la 
Geneva, Comisia depune la Biroul 
Internațional al Organizației Mondiale a 
Proprietății Intelectuale („Biroul 
Internațional”) cereri de înregistrare 
internațională a indicațiilor geografice 
protejate și înregistrate în temeiul dreptului 
Uniunii și care se referă la produse 
originare din Uniune în temeiul 
articolului 5 alineatele (1) și (2) din Actul 
de la Geneva.

1. În urma aderării Uniunii la Actul de la 
Geneva, Comisia depune la Biroul 
Internațional al Organizației Mondiale a 
Proprietății Intelectuale („Biroul 
Internațional”) cereri de înregistrare 
internațională a indicațiilor geografice 
protejate și înregistrate în temeiul dreptului 
Uniunii și care se referă la produse 
originare din Uniune în temeiul 
articolului 5 alineatele (1) și (2) din Actul 
de la Geneva.

Pentru a evalua dacă trebui depusă sau 
nu o cerere de înregistrare internațională, 
Comisia ia în considerare criteriile 
prevăzute la articolul 2 alineatul (3). 

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 13 
alineatul (2).
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Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 13 
alineatul (2).

Comisia adoptă un act de punere în 
aplicare prin care stabilește lista indicațiilor 
geografice menționate la alineatul (1), în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 13 alineatul (2).

2. Comisia adoptă un act de punere în 
aplicare prin care stabilește lista indicațiilor 
geografice menționate la prezentul articol 
alineatul (1), în conformitate cu procedura 
de examinare menționată la articolul 13 
alineatul (2). Lista respectivă cuprinde 
toate indicațiile geografice europene care 
au fost înregistrate deja în registrul 
internațional de către statele membre care 
erau părți contractante ale Uniunii 
speciale înainte de aderarea Uniunii la 
Actul de la Geneva.
3. Până la... [șase luni de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament], o 
autoritate a unui stat membru, un grup de 
producători interesat sau un singur 
producător care utilizează o indicație 
geografică protejată și înregistrată în 
Uniune notifică Comisiei denumirile 
indicațiilor geografice pe care doresc să le 
includă în lista indicațiilor geografice 
menționată la alineatul (2).

Pentru a întocmi lista menționată la 
alineatul (2), Comisia ia în considerare, în 
special, următoarele:

Pentru a întocmi lista menționată la 
alineatul (2), Comisia include toate 
indicațiile geografice notificate pe care le-
a primit în conformitate cu prezentul 
alineat primul paragraf.
Cu toate acestea, Comisia poate refuza, în 
strânsă cooperare cu statele membre, 
asociațiile profesionale și producătorii 
interesați, includerea în lista respectivă a 
unei indicații geografice specifice și își 
justifică decizia, luând în considerare, în 
special, următoarele:

(a) valoarea producției indicației 
geografice;
(b) valoarea exporturilor indicației 
geografice;

(b) valoarea exporturilor indicației 
geografice sau a potențialului ei privind 
exporturile sau ambele;

(ba) importanța economică și regională 
specială a indicației geografice;

(c) protecția indicației geografice în 
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temeiul altor acorduri internaționale;
(d) utilizarea abuzivă actuală sau 
potențială a indicației geografice pe 
teritoriul altor membri ai Uniunii 
speciale;
(e) numărul total de indicații geografice 
originare de pe teritoriile altor membri ai 
Uniunii speciale și înregistrate în registrul 
Biroului Internațional („registrul 
internațional”).

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 Articolul 3

Înregistrarea internațională ulterioară a 
indicațiilor geografice ale Uniunii

Înregistrarea internațională ulterioară a 
indicațiilor geografice ale Uniunii

În urma aderării Uniunii la Actul de la 
Geneva, Comisia poate, din inițiativă 
proprie sau la cererea unui stat membru sau 
a unui grup de producători interesat sau a 
unui singur producător care utilizează o 
indicație geografică protejată și înregistrată 
în Uniune, să adopte acte de punere în 
aplicare pentru depunerea, la Biroul 
Internațional, a unei cereri de înregistrare 
internațională a unei indicații geografice 
protejate și înregistrate în temeiul dreptului 
Uniunii și care se referă la un produs 
originar din Uniune.

În urma aderării Uniunii la Actul de la 
Geneva, Comisia poate să adopte, din 
inițiativă proprie, sau adoptă, la cererea 
unui stat membru, a Parlamentului 
European sau a unui grup de producători 
interesat sau a unui singur producător care 
utilizează o indicație geografică protejată și 
înregistrată în Uniune, acte de punere în 
aplicare pentru depunerea, la Biroul 
Internațional, a unei cereri de înregistrare 
internațională a unei indicații geografice 
protejate și înregistrate în temeiul dreptului 
Uniunii și care se referă la un produs 
originar din Uniune. În acest scop, 
Comisia consultă în mod regulat statele 
membre, asociațiile profesionale și 
producătorii din Uniune.

Pentru a evalua dacă trebui depusă sau 
nu o cerere de înregistrare internațională, 
Comisia ia în considerare criteriile 
prevăzute la articolul 2 alineatul (3). 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 13 
alineatul (2).

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 13 
alineatul (2).
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 Articolul 4

Evaluarea indicațiilor geografice din țări 
terțe înregistrate în registrul internațional

Evaluarea indicațiilor geografice din țări 
terțe înregistrate în registrul internațional

(1) Comisia evaluează publicarea 
notificată de Biroul Internațional în temeiul 
articolului 6 alineatul (4) din Actul de la 
Geneva cu privire la indicațiile geografice 
înregistrate în registrul internațional și cu 
privire la care partea contractantă de 
origine, definită la articolul 1 litera (xv) din 
Actul de la Geneva, nu este un stat 
membru, pentru a stabili dacă aceasta 
conține elementele obligatorii prevăzute în 
norma 5 alineatul (2) din Regulamentul 
comun al Acordului de la Lisabona și al 
Actului de la Geneva („regulamentul 
comun”)8 și datele specifice privind 
calitatea, reputația sau caracteristicile 
prevăzute în norma 5 alineatul (3) din 
regulamentul respectiv, precum și pentru a 
evalua dacă publicarea se referă la un 
produs pentru care se acordă protecția 
indicațiilor geografice în cadrul Uniunii. 
Perioada pentru efectuarea acestei evaluări 
nu depășește patru luni și nu include 
evaluarea altor dispoziții specifice ale 
Uniunii referitoare la introducerea 
produselor pe piață și, în special, la 
standardele sanitare și fitosanitare, la 
standardele de comercializare și la 
etichetarea produselor alimentare.

1. Comisia evaluează publicarea 
notificată de Biroul Internațional în temeiul 
articolului 6 alineatul (4) din Actul de la 
Geneva cu privire la indicațiile geografice 
înregistrate în registrul internațional și cu 
privire la care partea contractantă de 
origine, definită la articolul 1 litera (xv) din 
Actul de la Geneva, nu este un stat 
membru, pentru a stabili dacă aceasta 
conține elementele obligatorii prevăzute în 
norma 5 alineatul (2) din Regulamentul 
comun al Acordului de la Lisabona și al 
Actului de la Geneva („regulamentul 
comun”)8 și datele specifice privind 
calitatea, reputația sau caracteristicile 
prevăzute în norma 5 alineatul (3) din 
regulamentul respectiv, precum și pentru a 
evalua dacă publicarea se referă la un 
produs pentru care se acordă protecția 
indicațiilor geografice în cadrul Uniunii. 
Perioada pentru efectuarea acestei evaluări 
nu depășește patru luni și nu include 
evaluarea altor dispoziții specifice ale 
Uniunii referitoare la introducerea 
produselor pe piață și, în special, la 
standardele sanitare și fitosanitare, la 
standardele de comercializare și la 
etichetarea produselor alimentare.

(2) În cazul în care, pe baza evaluării 
efectuate în temeiul alineatului (1), 
Comisia consideră că condițiile prevăzute 
la respectivul alineat sunt îndeplinite prima 
facie, aceasta publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria C, indicația 
geografică propusă pentru protecție în 
Uniune, împreună cu tipul de produs și țara 

2. În cazul în care, pe baza evaluării 
efectuate în temeiul alineatului (1), 
Comisia consideră că condițiile prevăzute 
la respectivul alineat sunt îndeplinite prima 
facie, aceasta publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria C, indicația 
geografică propusă pentru protecție în 
Uniune, împreună cu tipul de produs și țara 
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de origine. de origine.

(3) În cazul în care, pe baza evaluării 
efectuate în temeiul alineatului (1), 
Comisia consideră că condițiile prevăzute 
la respectivul alineat nu sunt îndeplinite, 
aceasta va lua decizia de a refuza protecția 
indicației geografice prin intermediul unui 
act de punere în aplicare adoptat în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 13 alineatul (2). În 
ceea ce privește indicațiile geografice care 
acoperă produse care nu țin de 
competența comitetelor prevăzute la 
articolul 13 alineatul (1), decizia va fi 
adoptată de Comisie fără aplicarea 
procedurii de examinare menționată la 
articolul 13 alineatul (2).

3. În cazul în care, pe baza evaluării 
efectuate în temeiul alineatului (1), 
Comisia consideră că condițiile prevăzute 
la respectivul alineat nu sunt îndeplinite, 
aceasta ia o decizie motivată de a refuza 
protecția indicației geografice prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
adoptat în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 13 
alineatul (2). 

În conformitate cu articolul 15 alineatul (1) 
din Actul de la Geneva, Comisia notifică 
Biroul Internațional cu privire la refuzarea 
efectelor înregistrării internaționale în 
cauză pe teritoriul Uniunii, în termen de un 
an de la primirea notificării înregistrării 
internaționale în conformitate cu articolul 6 
alineatul (4) din Actul de la Geneva.

În conformitate cu articolul 15 alineatul (1) 
din Actul de la Geneva, Comisia notifică 
Biroul Internațional cu privire la refuzarea 
efectelor înregistrării internaționale în 
cauză pe teritoriul Uniunii, în termen de un 
an de la primirea notificării înregistrării 
internaționale în conformitate cu articolul 6 
alineatul (4) din Actul de la Geneva.

3a. În cazul în care, după notificarea 
refuzului efectelor înregistrării 
internaționale în cauză pe teritoriul 
Uniunii ca urmare a absenței protecției 
pentru o categorie de produse în cadrul 
indicațiilor geografice ale Uniunii, 
evoluțiile ulterioare ale dreptului Uniunii 
permit categoriei de produse vizate de 
refuz să fie protejată, Comisia 
reevaluează dacă indicația geografică 
refuzată anterior poate fi protejată în 
prezent pe teritoriul Uniunii.
În cazul în care, pe baza evaluării 
efectuate în temeiul prezentului alineat, 
Comisia consideră că condițiile prevăzute 
la alineatul (1) nu sunt îndeplinite, 
aceasta ia decizia de a retrage refuzul prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
adoptat în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 13 
alineatul (2).
În conformitate cu articolul 16 din Actul 
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de la Geneva, Comisia notifică Biroul 
Internațional cu privire la retragerea 
refuzului efectelor înregistrării 
internaționale în cauză pe teritoriul 
Uniunii.

_________________ _________________
8 Regulamentul comun al Acordului de la 
Lisabona și al Actului de la Geneva al 
Acordului de la Lisabona, astfel cum a fost 
adoptat de Adunarea Uniunii de la 
Lisabona la 11 octombrie 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_deta
ils.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO 
A/57/11 din 11 octombrie 2017.

8 Regulamentul comun al Acordului de la 
Lisabona și al Actului de la Geneva al 
Acordului de la Lisabona, astfel cum a fost 
adoptat de Adunarea Uniunii de la 
Lisabona la 11 octombrie 2017. Doc. 
WIPO A/57/11 din 11 octombrie 2017.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de două luni de la data 
publicării denumirii indicației geografice în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2), 
autoritățile unui stat membru sau ale unei 
țări terțe alta decât partea contractantă de 
origine, sau o persoană fizică sau juridică 
care are un interes legitim și este stabilită 
în Uniune sau într-o țară terță alta decât 
partea contractantă de origine poate depune 
o opoziție la Comisie, într-una dintre 
limbile oficiale ale Uniunii.

(1) În termen de șase luni de la data 
publicării denumirii indicației geografice în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2), 
autoritățile unui stat membru sau ale unei 
țări terțe alta decât partea contractantă de 
origine, sau o persoană fizică sau juridică 
care are un interes legitim și este stabilită 
în Uniune sau într-o țară terță alta decât 
partea contractantă de origine poate depune 
o opoziție la Comisie, într-una dintre 
limbile oficiale ale Uniunii.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) indicația geografică înregistrată în 
registrul internațional se referă la un 
produs cu privire la care, în prezent, nu se 
acordă protecția indicațiilor geografice în 

eliminat
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cadrul UE;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Monitorizare și reexaminare

1. Până la... [doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament], 
Comisia evaluează participarea Uniunii la 
Actul de la Geneva și transmite 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind principalele constatări.
Evaluarea se bazează, printre altele, pe 
următoarele aspecte:
a) numărul de indicații geografice 
protejate în temeiul dreptului Uniunii 
pentru care s-au primit notificări, 
împreună cu o justificare pentru alegerea 
respectivelor indicații notificate și 
indicațiile geografice protejate în temeiul 
dreptului Uniunii care au fost respinse de 
terți;
b) evoluția numărului țărilor terțe 
participante la Actul de la Geneva și 
acțiunea întreprinsă de Comisie pentru a 
crește acest număr; și
c) numărul de indicații geografice 
neagricole care provin din țări terțe, care 
au fost respinse de Comisie.
2. Până la... [doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament], 
Comisia prezintă, dacă este cazul, o 
propunere legislativă de extindere la 
produsele neagricole a protecției acordate 
indicațiilor geografice în temeiul 
dreptului Uniunii, în vederea participării 
depline a Uniunii la Actul de la Geneva.
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