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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la 
Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice
(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0365),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C8-0383/2018),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru 
comerț internațional, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
Comisiei pentru agricultură și dezvoltare regională (A8-0000/2018),

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4
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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 
în special valoarea producției și valoarea 
exporturilor, protecția în temeiul altor 
acorduri, precum și utilizarea abuzivă 
actuală sau potențială în țările terțe în 
cauză.

(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. Pentru ca Comisia să poată 
întocmi o astfel de listă, un stat membru, 
un grup de producători interesat sau un 
producător unic care utilizează o indicație 
geografică protejată și înregistrată în 
Uniune ar trebui să notifice Comisiei 
numele indicațiilor geografice pe care ar 
dori să le includă 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 
includerii unei indicații geografice 
specifice în lista indicațiilor geografice 
care provin de pe teritoriul Uniunii, unde 
sunt protejate, și ar trebui să își justifice 
decizia. 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.

Or. en
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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, protejate și 
înregistrate în Uniune, sunt înregistrate în 
registrul internațional, inclusiv extinderea 
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 respective, din inițiativă 
proprie, la cererea unui stat membru, a 
Parlamentului European sau a unui grup 
de producători interesat sau, în cazuri 
excepționale, la cererea unui singur 
producător.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) 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 
continuu cu părțile interesate pertinente.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)



PE631.792v01-00 8/18 PR\1170731RO.docx

RO

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.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Este posibil ca cele șapte state 
membre 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 acorde 
atenție posibilității ca acestea să participe 
parțial la Actul de la Geneva, fără a aduce 
atingere competențelor Uniunii, după caz.

Or. en

Amendamentul 7

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 

(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 
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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,

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

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

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Având în vedere participarea încă 
limitată a părților contractante terțe la 
Actul de la Geneva, este important să se 
asigure faptul că Comisia monitorizează 
și evaluează participarea Uniunii în timp. 
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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 terți, de evoluția participării 
țărilor terțe la Actul de la Geneva și de 
acțiunile întreprinse de Comisie în 
vederea creșterii acestui număr, precum și 
de numărul de indicații geografice 
neagricole care provin de la părți 
contractante din țări terțe care au fost 
respinse de către Comisie.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Pentru ca Uniunea să participe pe 
deplin la Actul de la Geneva, este necesar 
să se prevadă, cât mai curând posibil, un 
sistem de protecție a indicațiilor 
geografice neagricole prin intermediul 
legislației orizontale la nivelul Uniunii. 
Prin urmare, Comisia ar trebui, după caz,
să prezinte o propunere legislativă pentru 
a extinde protecția acordată indicațiilor 
geografice în temeiul dreptului Uniunii 
produselor neagricole,

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă un act de punere în Comisia adoptă un act de punere în 



PR\1170731RO.docx 11/18 PE631.792v01-00

RO

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

aplicare prin care stabilește lista indicațiilor 
geografice menționate la alineatul (1), în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 13 alineatul (2). 
Lista respectivă cuprinde 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.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la... [șase luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament], o 
autoritate a unui stat membru, a unui 
grup de producători interesat sau a unui 
singur producător care utilizează o 
indicație geografică protejată și 
înregistrată în Uniune notifică Comisiei 
denumirile indicațiilor geografice pe care 
doresc să le includă pe lista indicațiilor 
geografice menționată la al doilea 
paragraf.

Or. en

Amendamentul 12

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 al 
doilea paragraf, Comisia include toate 
indicațiile geografice notificate primite în 



PE631.792v01-00 12/18 PR\1170731RO.docx

RO

concordanță cu alineatul (3).

Cu toate acestea, Comisia poate refuza 
includerea în listă a unei indicații 
geografice specifice și își justifică decizia, 
luând în considerare, în special, 
următoarele:

Or. en

Amendamentul 13

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, fie din inițiativă 
proprie, fie 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, 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.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia evaluează publicarea (1) Comisia evaluează publicarea 
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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.

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 
articolul 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 articolul  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 la 
momentul notificării. 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.

__________________ __________________

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.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
de la Geneva, Comisia notifică Biroul 
Internațional cu privire la retragerea 
refuzului efectelor înregistrării 
internaționale în cauză pe teritoriul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 16

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 

(1) În termen de patru 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 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 17

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;

eliminat

Or. en

Amendamentul 18

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 
care au fost notificate împreună cu o 
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justificare pentru alegerea indicațiilor 
notificate și a indicațiilor geografice 
protejate în temeiul dreptului Uniunii 
care au fost respinse de terți;

b) evoluția participării țărilor terțe la 
Actul de la Geneva și acțiunea întreprinsă 
de Comisie pentru a crește acest număr;

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 a 
protecției acordate indicațiilor geografice 
în temeiul dreptului Uniunii produselor 
neagricole, în vederea participării depline 
a Uniunii la Actul de la Geneva.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul de la Lisabona privind protecția și înregistrarea internațională a denumirilor de 
origine este un tratat din 1958, care oferă mijloacele de obținere a protecției pentru denumirile 
de origine în părțile contractante. Acordul are în prezent 28 de părți contractante, inclusiv 
șapte state membre. Cu toate acestea, Uniunea nu este parte contractantă, întrucât Acordul de 
la Lisabona permite numai apartenența statelor. 

Acordul de la Lisabona a fost actualizat prin Actul de la Geneva, care permite organizațiilor 
internaționale să devină părți contractante. Astfel, Parlamentul va fi invitat să aprobe aderarea 
Uniunii la Actul de la Geneva pentru ca Uniunea să își exercite pe deplin competența 
exclusivă în ceea ce privește politica comercială comună. Prezenta propunere de regulament 
va permite apoi participarea efectivă a Uniunii la Uniunea de la Lisabona. 

În general, raportoarea salută propunerea care va asigura poziția indicațiilor geografice ale 
Uniunii pe scena internațională, precum și poziția de lider a Uniunii în ceea ce privește 
protecția culturii și a producătorilor locali și va contribui la stimularea comerțului pentru 
anumite produse europene dincolo de acordurile bilaterale încheiate de Uniune cu partenerii 
săi. 

Cu toate acestea, în opinia raportoarei, ar trebui găsite soluții pentru unele deficiențe ale 
propunerilor pentru ca aceasta să fie cea mai benefică pentru indicațiile geografice ale 
Uniunii.

1. Raportoarea ar dori să sugereze Comisiei să prezinte o primă listă a indicațiilor 
geografice pe baza contribuțiilor din partea statelor membre și a părților interesate 
pertinente. Într-adevăr, acestea sunt cele mai în măsură să identifice indicațiile 
geografice (IG) pertinente ce urmează a fi incluse în registrul internațional. În plus, 
raportoarea este de părere că Comisia ar trebui să includă în lista sa toate IG care 
beneficiază în prezent de protecția prevăzută de dreptul Uniunii și care sunt înregistrate 
în registrul internațional de către acele state membre care erau membre ale Uniunii 
speciale înainte de aderarea Uniunii la Actul de la Geneva. Această listă ar trebui să fie 
actualizată într-o etapă ulterioară și ar trebui să vizeze includerea unui număr cât mai 
mare de IG ale Uniunii. În plus, Parlamentul ar trebui să fie în măsură să propună ca IG 
să fie înregistrate în Uniunea de la Lisabona. 

2. Deși Acordul de la Lisabona se referă atât la IG agricole, cât și la cele neagricole, 
Uniunea nu prevede o protecție pentru produsele neagricole. Aceasta constituie o
deficiență gravă, care, în prezent, împiedică Uniunea să participe pe deplin la Actul de 
la Geneva. În plus, având în vedere competența exclusivă a Uniunii, statele membre 
care protejează IG neagricole nu vor putea să le protejeze în temeiul Actului de la
Geneva. Raportoarea regretă această situație, în special pentru că ar fi putut fi 
soluționată înainte de adoptarea acestui act, având în vedere faptul că Parlamentul a 
formulat mai multe cereri în favoarea unei mai bune protecții a acestei categorii de 
produse în ultimii ani. În consecință, raportoarea propune ca Comisia să introducă rapid 
un instrument pentru protejarea IG neagricole prin intermediul unei legislații orizontale. 
Pe baza acestei sugestii, raportoarea a făcut o modificare pentru a se asigura că 
prezentul regulament ar fi în continuare adecvat scopului în cazul unor noi evoluții ale 
dreptului Uniunii în ceea ce privește produsele neagricole. 
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3. 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. Raportoarea salută 
introducerea unei perioade de tranziție pentru ca aceste state membre să își poată 
îndeplini obligațiile internaționale asumate înainte de aderarea Uniunii la Actul de la 
Geneva. Raportoarea ar dori, de asemenea, să sublinieze că ar trebui analizată o soluție, 
cum ar fi participarea parțială a acestor țări la Actul de la Geneva, pentru ca acestea să 
poată continua să își protejeze pe deplin IG neagricole. 

4. Deși Actul de la Geneva permite organizațiilor internaționale să fie membre ale Uniunii 
speciale, acesta nu le conferă în mod automat  un drept de vot. Într-adevăr, fiecare 
organizație internațională are un număr de voturi egal cu numărul statelor sale membre 
care sunt parte la act. Având în vedere competența exclusivă a Uniunii, acest lucru ar 
priva Uniunea de un drept de vot. Raportoarea ar dori să își exprime îngrijorările cu 
privire la această situație și să solicite Comisiei să examineze o posibilă soluție la 
această problemă, cum ar fi ratificarea instrumentului în interesul Uniunii de către 
statele membre. 
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