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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la 
Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și 
indicațiile geografice
(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06929/2019),

– având în vedere Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de 
origine și indicațiile geografice, semnat la Geneva la 20 mai 2015, 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
207, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0133/2019),

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei 
pentru comerț internațional și Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară (A8-0000/2019),

1. aprobă aderarea Uniunii Europene la act;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Acordul de la Lisabona din 31 octombrie 1958 privind protecția și înregistrarea internațională 
a denumirilor de origine a creat o „Uniune specială” în cadrul Uniunii pentru Protecția 
Proprietății Industriale care a fost instituită prin Convenția de la Paris din 1883 pentru 
protecția proprietății industriale.

Părțile contractante se angajează să protejeze, pe teritoriile lor, denumirile de origine ale 
produselor celorlalte țări din cadrul Uniunii speciale, care sunt recunoscute și protejate ca 
atare în țara de origine și care sunt înregistrate la Biroul Internațional de Proprietate 
Intelectuală din cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), cu excepția 
cazului în care părțile respective declară că nu pot asigura protecția respectivă.

Șapte state membre sunt părți ale Acordului de la Lisabona, și anume Bulgaria, Republica 
Cehă, Franța, Italia, Ungaria, Portugalia și Slovacia. Alte trei state membre au semnat, dar nu 
au ratificat Acordul de la Lisabona, și anume Grecia, Spania și România. 

La 20 mai 2015, Actul de la Geneva a revizuit Acordul de la Lisabona Actul de la Geneva 
extinde domeniul de aplicare al sistemului de la Lisabona, pentru a include, pe lângă 
denumirile de origine, și toate indicațiile geografice. De asemenea, permite organizațiilor 
internaționale (precum Uniunea Europeană) să devină părți contractante.

Uniunea are competență exclusivă pentru domeniile acoperite de Actul de la Geneva. Această 
competență exclusivă a fost confirmată într-o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În ceea ce privește anumite produse agricole, Uniunea a stabilit sisteme uniforme și 
cuprinzătoare de protecție a indicațiilor geografice pentru vinuri (1970), băuturi 
spirtoase (1989), vinuri aromatizate (1991) și alte produse agricole și produse 
alimentare (1992). Totuși, dacă nu aderă la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona, 
Uniunea și statele sale membre ar rămâne în continuare în imposibilitatea de a beneficia de 
prevederile acestuia.

Raportoarea salută, deci, decizia Consiliului de aprobare a aderării Uniunii la Actul de la 
Geneva. Ea salută, de asemenea, posibilitatea oferită statelor membre de a adera la actul 
respectiv în interesul Uniunii și cu respectarea competenței exclusive a acesteia, ceea ce, în 
același timp, va garanta dreptul de vot al Uniunii și va respecta situația specială a statelor 
membre care sunt deja părți contractante la Acordul de la Lisabona.


