A fost adoptat Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind protecția
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În perioada 11 – 21 mai curent, la Geneva, a fost convocată Conferința Diplomatică pentru revizuirea
sistemului internațional de înregistrare a denumirilor care identifică originea geografică a produselor.
În acest context, la 20 mai, a fost adoptat Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona
privind protecția denumirilor de origine și indicațiilor geografice. Printre îmbunătățirile semnificative
introduse prin acest Act, putem menționa:

posibilitatea de a adera la tratat atît a statelor în parte, cît și a organizațiilor
interguvernamentale (cum ar fi: Uniunea Europeană, Organizația Africană a Proprietății
Intelectuale etc.);
includerea, alături de denumirile de origine, a indicațiilor geografice ca obiect de protecție și
asigurarea aceluiași nivel înalt de protecție pentru ambele obiecte de proprietate
intelectuală;
posibilitatea protecției indicațiilor geografice și denumirilor de origine originare din țări cu
diferite sisteme de protecție a acestora.
Directorul general OMPI, domnul Francis Gurry, a încheiat lucrările adresând delegațiilor sincere
mulțumiri pentru implicarea constructivă a acestora în abordarea diferitor probleme discutate în
cadrul Conferinței.
La rîndul său, Președintele Conferinței Diplomatice, dl Ambasador Luis Enrique Chávez Basagoitia,
Misiunea Permanentă a Peru la ONU și alte organizații internaționale de la Geneva, și-a exprimat
satisfacția pentru buna desfășurare a conferinței și a numit adoptarea Actului de la Geneva "un
moment transcendent" pentru Uniunea de la Lisabona și OMPI.
Ceremonia de semnare oficială a Actului de la Geneva a avut loc pe 21 mai, la sediul general al OMPI
de la Geneva.
Reamintim că Republica Moldova a fost reprezentată în cadrul negocierilor la Conferința Diplomatică
de către dna Lilia Bolocan, director general al AGEPI, dl Victor Moraru, ambasador, reprezentant
permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU și alte organizații internaționale la Geneva și
dl Igor Moldovan, secretar I al Reprezentantei Permanente.Actul de la Geneva al Aranjamentului de
la Lisabona va intra în vigoare după trei luni de la depunerea instrumentelor de aderare sau
ratificare de către cinci părți eligibile.
Pentru mai multe detalii accesati http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2015/article_0009.html
[1]

URL sursă: http://agepi.gov.md/ro/news/fost-adoptat-actul-de-la-geneva-al-aranjamentului-de-lalisabona-privind-protec%C8%9Bia-denumirilor
Legături
[1] http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2015/article_0009.html

Pagina 1 din 1

