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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezenta propunere a Comisiei vizează să asigure cadrul juridic pentru participarea efectivă a 
UE la Uniunea de la Lisabona a OMPI după ce UE va fi devenit parte contractantă la Actul de 
la Geneva. Raportorul salută propunerea actuală, care vine într-un context geopolitic 
complicat în care blocajele din cadrul forumurilor multilaterale reduc perspectiva unor 
progrese semnificative în ceea ce privește protecția indicațiilor geografice. Propunerea pune 
accentul pe mai multe chestiuni și, printre altele, subliniază următoarele aspecte:

1. Vor exista avantaje semnificative legate de aderarea UE la Actul de la Geneva. 
Raportorul salută amploarea potențială extinsă a protecției pe care Actul de la Geneva 
l-ar oferi indicațiilor geografice europene; în plus, în urma aderării la Actul de la 
Geneva, Uniunea poate continua să solicite protecție pentru indicațiile geografice prin 
intermediul unor acorduri bilaterale cu partenerii comerciali care nu sunt (încă) părți la 
Actul de la Geneva.

2. Raportorul dorește, de asemenea, să insiste asupra compatibilității propunerii actuale 
cu Acordul TRIPS al OMC, în vederea unei viitoare eventuale acțiuni de andocare.

3. UE ar trebui să prezinte o listă cu indicațiile geografice extrase din listele de indicații 
geografice stabilite ale UE. Această listă ar trebui stabilită în strânsă consultare cu 
statele membre și cu părțile interesate pertinente și poate fi adaptată ulterior pentru a 
reflecta noile imperative de pe piață.

4. În principiu, indicațiile geografice ale UE vor avea un nivel ridicat de protecție rapidă 
și definitivă în toate părțile prezente și viitoare la Actul de la Geneva, existând, în 
același timp, o reputație sporită a indicațiilor geografice ale UE prin intermediul 
registrului multilateral și datorită întinderii geografice extinse a protecției în temeiul 
Actului de la Geneva.

5. Șapte state membre ale UE sunt membre ale Uniunii de la Lisabona și, în această 
calitate, au acceptat protecția unor indicații geografice din țări terțe. Este necesară o 
perioadă de tranziție pentru a îndeplini obligațiile internaționale asumate înainte de 
aderarea Uniunii la Actul de la Geneva.

În general, raportorul este de acord cu aceste modificări, cu excepția următoarelor 
amendamente.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este 
comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
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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 compatibilitate 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 
să fie reprezentată de Comisie în cadrul 
Uniunii speciale.

__________________ __________________

2

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/
en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

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.

4

http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Amendamentul 2

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 

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

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, în strânsă colaborare cu statele
membre, asociațiile profesionale și 
producătorii interesați. Această listă ar 
trebui să includă, în măsura 
posibilităților, indicațiile geografice deja 
înregistrate de statele membre care erau 
părți contractante ale Uniunii speciale 
înaintea aderării Uniunii Europene la 
Actul de la Geneva. În plus, 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 în special valoarea 
producției și valoarea exporturilor, 
protecția în temeiul altor acorduri, precum 
și utilizarea abuzivă actuală sau potențială 
în țările terțe în cauză.

Amendamentul 3

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 sau, în 
cazuri excepționale, la cererea unui singur 
producător.

(5) Pentru a asigura faptul că indicațiile 
geografice suplimentare sau viitoare, 
protejate și înregistrate în Uniune, sunt 
înregistrate în registrul internațional, 
inclusiv posibila extindere a protecției 
indicațiilor geografice pentru produsele 
neagricole, 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, în 
cazul unor indicații geografice neagricole,
la cererea unui stat membru sau a unui 
grup de producători interesat sau, în cazuri 
excepționale, la cererea unui singur 
producător. Aderarea Uniunii la Actul de 
la Geneva nu aduce atingere protecției 
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actuale și viitoare a indicațiilor geografice 
în acordurile bilaterale de liber-schimb. 
În acest sens, Comisia ar trebui să 
folosească un mecanism de consultare 
periodică a statelor membre, a asociațiilor 
profesionale și a producătorilor europeni 
pentru a stabili un dialog fluid cu părțile 
interesate.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pare echitabil ca taxele care trebuie 
plătite, în temeiul Actului de la Geneva și 
al Regulamentului comun al Acordului de 
la Lisabona și al Actului de la Geneva, 
pentru depunerea unei cereri la Biroul 
Internațional în vederea înregistrării 
internaționale a unei indicații geografice, 
precum și taxele care trebuie plătite cu 
privire la alte mențiuni din registrul 
internațional și pentru furnizarea de 
extrase, atestări sau alte informații cu 
privire la conținutul unei înregistrări 
internaționale să fie suportate de statul 
membru din care este originară indicația 
geografică respectivă. Acest lucru nu ar 
trebui să aducă atingere niciunei decizii a 
statului membru de a solicita 
rambursarea taxelor respective de către 
grupul de producători sau de către 
producătorul izolat care folosește 
indicația geografică pentru care se 
solicită înregistrarea internațională.

(9) Pare echitabil ca taxele care trebuie 
plătite, în temeiul Actului de la Geneva și 
al Regulamentului comun al Acordului de 
la Lisabona și al Actului de la Geneva, 
pentru depunerea unei cereri la Biroul 
Internațional în vederea înregistrării 
internaționale a unei indicații geografice, 
precum și taxele care trebuie plătite cu 
privire la alte mențiuni din registrul 
internațional și pentru furnizarea de 
extrase, atestări sau alte informații cu 
privire la conținutul unei înregistrări 
internaționale să fie suportate de statul 
membru din care este originară indicația 
geografică respectivă.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului regulament, atât În sensul prezentului regulament, atât 
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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”.

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 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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 sau la cererea unui 
stat membru sau a unui grup de 
producători interesat, în cazul indicațiilor 
geografice neagricole, în temeiul 
articolului 5 alineatele (1) și (2) din Actul 
de la Geneva.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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).

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). 
Lista include, în măsura posibilităților, 
indicațiile geografice europene deja 
înregistrate în registrul internațional de 
statele membre care erau părți 
contractante ale Uniunii speciale înaintea
aderării Uniunii Europene la Actul de la 
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Geneva.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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, 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, agricolă sau 
neagricolă, 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 acest sens, Comisia folosește un 
mecanism de consultare periodică a 
statelor membre, a asociațiilor 
profesionale și a producătorilor europeni.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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).

Potrivit dispozițiilor din primul paragraf 
al prezentului articol, actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 13 alineatul (2).

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, în prezent, 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.

_________________ _________________
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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_detai
ls.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, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO 
A/57/11 din 11 octombrie 2017.

Justificare

Regulamentul ar trebui să țină seama de eventualele evoluții viitoare ale legislației europene, 
de exemplu în ceea ce privește protecția indicațiilor geografice altele decât cele agricole.

Amendamentul 12

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 
cadrul UE;

(e) indicația geografică înregistrată în 
registrul internațional se referă la un 
produs cu privire la care nu se acordă 
protecția indicațiilor geografice în cadrul 
UE în momentul opoziției;

Justificare

Regulamentul ar trebui să țină seama de eventualele evoluții viitoare ale legislației europene, 
de exemplu în ceea ce privește protecția indicațiilor geografice altele decât cele agricole.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest lucru nu aduce atingere niciunei 
decizii a statului membru de a solicita 
rambursarea sumelor menționate la 
primul paragraf de către grupul de 
producători sau de către producătorul 
izolat care folosește indicația geografică 
pentru care se solicită înregistrarea 

eliminat
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internațională.
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Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu 
Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel 
Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, 
Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul 
(2)] prezenți la votul final

Paloma López Bermejo, Francisco José Millán Mon, Anders Sellström, 
Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo
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VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ
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ALDE Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI David Borrelli

PPE Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, 
Francisco José Millán Mon, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, 
Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia 
Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE Klaus Buchner, Yannick Jadot
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Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri
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