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1.Propunere de Decizie a Consiliului pentru 
aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva 
al Aranjamentului de la Lisabona privind 
denumirile de origine și indicațiile geografice  
 

- Reglementează aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al 

Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine și 

indicațiile geografice  ►I.G. europene vor putea beneficia de protecție 

internațională  prin sistemul Lisabona 

- Prevede posibilitatea ca S.M. să ratifice sau să adere la acest Act în 

numele și în interesul U.E.  

- Procedura de adoptate - prin co-decizie (adoptare de către Consiliu cu 

acord din partea Parlamentului European) 



2. Propunere de REGULAMENT al Parlamentului 

European și al Consiliului privind acțiunile Uniunii în 

urma aderării la Actul de la Geneva al Aranjamentului de 

la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile 

geografice 

- Implementează în ordinea juridică a U.E. obligațiile care 

decurg din Actul de la Geneva. 

- stabileste reguli și proceduri pentru înregistrarea 

internațională a indicațiilor geografice înregistrate la nivelul 

U.E. 

- Reglementează procedura de examinare a cererilor de 

înregistrare provenite din partea statelor terțe în vederea 

recunoașterii protectiei pe teritoriul U.E. 

- Propunere legislativă care parcurge procedura legislativă 

ordinară. 

 



 
 Intrarea in vigoare a ambelor propuneri ar urma sa aibă loc 

în același timp, deoarece acestea sunt interconectate si nu 

pot functiona una fara cealaltă. 

Pe perioada PERS RO a fost obținut acordul politic din 

partea P.E. asupra propunerii de regulament, urmând ca 

adoptarea finală a acestuia sa se realizeze în cadrul 

următoarei legislaturi a P.E. 

Implicații pentru România: 

- După aderarea U.E. la Actul de la Geneva indicațiile 

geografice românești protejate la nivel european pot 

beneficia de protecție internațională în sistem Lisabona. 

- Promovarea și recunoașterea produselor românești la nivel 

internațional. 

 

 

 

 

 



 

 

Vă mulțumesc pentru atenție! 

 
 


