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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS 

 

 
AZ EREDETMEGJELÖLÉSEK OLTALMÁRA ÉS NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRA 

VONATKOZÓ LISSZABONI MEGÁLLAPODÁS 

 

A Lisszaboni Megállapodás 

eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövege 

 
Az Európai Unió csatlakozása 

 
Az Európai Unió 2019. november 26-án letétbe helyezte csatlakozási okmányát a Lisszaboni Megállapodás 
eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló, 2015. május 20-án Genfben elfogadott szövege             
(a Lisszaboni Megállapodás genfi szövege) vonatkozásában. 
 
A fenti okmány a következő nyilatkozatokat tartalmazza: 
 

– összhangban a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegének 28. cikk (1) bekezdés (iii) pontjával, az 
Európai Unió, a belső eljárásainak megfelelően, felhatalmazást kapott, hogy a Lisszaboni 
Megállapodás genfi szövegének részese legyen és az Európai Uniót létrehozó szerződések 
értelmében olyan jogszabály van hatályban, amely szerint a földrajzi árujelzők tekintetében 
regionális oltalom szerezhető; és 

 
– az Európai Unió élni kíván a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegének 29. cikk (4) bekezdése által 

biztosított lehetőséggel, hogy egy évvel meghosszabbítsa a Lisszaboni Megállapodás genfi 
szövegének 15. cikk (1) bekezdése szerinti határidőt és a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegének 
17. cikke szerinti határidőket, összhangban a Közös Végrehajtási Szabályzatban rögzített 
eljárásokkal. 

 
A fenti Szerződés hatálybalépése egy külön értesítés tárgyát képezi. 
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AZ EREDETMEGJELÖLÉSEK OLTALMÁRA ÉS NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRA 
VONATKOZÓ LISSZABONI MEGÁLLAPODÁS 

 
A Lisszaboni Megállapodás 

eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövege 

 
Hatálybalépés 

 
A Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló, 2015. május 20-án Genfben 
elfogadott szövege (a Lisszaboni Megállapodás genfi szövege) 2020. február 26-án lép hatályba, azaz három 
hónappal az ötödik jogosult fél megerősítő vagy csatlakozási okmányának letétbe helyezését követően. 
 
A Lisszaboni Megállapodás genfi szövegének vonatkozásában megerősítő vagy csatlakozási okmányt 
helyezett letétbe: 
 

– 2019. március 9-én a Kambodzsai Királyság, 
– 2019. június 26-án az Albán Köztársaság, 
– 2019. október 2-án a Szamoai Független Állam, 
– 2019. október 8-án a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, 
– 2019. november 26-án az Európai Unió. 

 
Mindezek alapján, összhangban a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről 
szóló genfi szövegének 29. cikk (2) bekezdésével, a Lisszaboni Megállapodás genfi szövege 2020. február 
26-án lép hatályba a fent hivatkozott öt állam, illetve kormányközi szervezet tekintetében. 
 
2018. szeptember 28-án az Elefántcsontparti Köztársaság is letétbe helyezte csatlakozási okmányát. Ez a 
csatlakozás a 28. cikk (3) bekezdés (b) pontjának megfelelően lép hatályba. 
 
 
 

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSÁNAK LÉTESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 
LOCARNÓI MEGÁLLAPODÁS 

 
A Szingapúri Köztársaság csatlakozása 

 

A Szingapúri Köztársaság Kormánya 2019. december 19-én letétbe helyezte az 1968. október 8-án 
Locarnóban aláírt és 1979. szeptember 28-án módosított, az ipari minták nemzetközi osztályozásának 
létesítéséről szóló Locarnói Megállapodásra vonatkozó csatlakozási okmányát. 

 
A fenti Megállapodás a Szingapúri Köztársaság tekintetében 2020. március 19-én lép hatályba. 
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