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POPRAWKI 001-019 
Poprawki złożyła Komisja Prawna

Sprawozdanie
Virginie Rozière A8-0036/2019
Działania Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w 
sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Aby Unia miała pełną zdolność 
wykonywania swojej wyłącznej 
kompetencji w związku z jej wspólną 
polityką handlową, zostanie ona 
umawiającą się stroną Aktu genewskiego 
Porozumienia lizbońskiego w sprawie 
nazw pochodzenia i oznaczeń 
geograficznych („akt genewski”)2 na mocy 
decyzji Rady (UE) …/….3 Umawiające się 
strony aktu genewskiego są członkami 
związku szczególnego utworzonego 
Porozumieniem lizbońskim o ochronie 
nazw pochodzenia i ich międzynarodowej 
rejestracji4 („związek szczególny”). 
Zgodnie z art. 3 decyzji (UE)…/… 
Komisja będzie reprezentować Unię 
w związku szczególnym.

(1) Aby Unia miała pełną zdolność 
wykonywania swojej wyłącznej 
kompetencji w związku z jej wspólną 
polityką handlową oraz zachowała pełną 
zgodność ze swoimi zobowiązaniami 
wynikającymi z Porozumienia w sprawie 
handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej (TRIPS) Światowej 
Organizacji Handlu, zostanie ona 
umawiającą się stroną Aktu genewskiego 
Porozumienia lizbońskiego w sprawie 
nazw pochodzenia i oznaczeń 
geograficznych („akt genewski”) na mocy 
decyzji Rady (UE) …/…3. Umawiające się 
strony aktu genewskiego są członkami 
związku szczególnego utworzonego 
Porozumieniem lizbońskim o ochronie 
nazw pochodzenia i ich międzynarodowej 
rejestracji („związek szczególny”). 
Zgodnie z art. 3 decyzji (UE)…/… 
Komisja będzie reprezentować Unię 
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w związku szczególnym.

__________________ __________________
2 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties
/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.
3 Dz.U. L […] z […], s. […]. 3 Dz.U. L […] z […], s. […].
4 
http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W dniu 6 października 2015 r. 
Parlament Europejski przyjął rezolucję w 
sprawie możliwego rozszerzenia ochrony 
oznaczeń geograficznych Unii 
Europejskiej na produkty nierolne, w 
której przedstawił swoje poglądy na ten 
temat.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Po przystąpieniu Unii do aktu 
genewskiego Komisja powinna 
w pierwszej kolejności złożyć w Biurze 
Międzynarodowym Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej („Biuro 
Międzynarodowe”) wniosek o rejestrację 
wykazu oznaczeń geograficznych 
pochodzących z terytorium Unii 
i chronionych na jej terytorium w jego 
rejestrze („rejestr międzynarodowy”). 
Kryteria dotyczące ustanowienia takiego 
wykazu powinny uwzględniać, podobnie 
jak ma to miejsce w przypadku niektórych 
umów dwustronnych i regionalnych Unii 
dotyczących ochrony oznaczeń 

(4) Po przystąpieniu Unii do aktu 
genewskiego Komisja, w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi, 
stowarzyszeniami branżowymi i 
zainteresowanymi producentami, powinna 
w pierwszej kolejności złożyć w Biurze 
Międzynarodowym Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej („Biuro 
Międzynarodowe”) wniosek o rejestrację 
wykazu oznaczeń geograficznych 
pochodzących z terytorium Unii i 
chronionych na jej terytorium w jego 
rejestrze („rejestr międzynarodowy”). W 
związku z tym, aby Komisja ustanowiła 
taki wykaz, nazwy oznaczeń 
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geograficznych, w szczególności wartość 
produkcji i wartość wywozu, ochronę na 
mocy innych porozumień, a także aktualne 
lub potencjalne nadużycia w danych 
państwach trzecich.

geograficznych proponowane do 
umieszczenia we wspomnianym wykazie 
powinny zostać zgłoszone Komisji przez 
państwo członkowskie stosujące 
oznaczenie geograficzne chronione i 
zarejestrowane w Unii, zainteresowaną 
grupę producentów stosującą takie 
oznaczenie lub jednego producenta, który 
je stosuje. Komisja powinna umieścić 
takie oznaczenia geograficzne we 
wspomnianym wykazie. Opierając się 
jednak na kryteriach często stosowanych 
w przypadku niektórych umów 
dwustronnych i regionalnych Unii 
dotyczących ochrony oznaczeń 
geograficznych, w szczególności 
odnoszących się do wartości produkcji 
i wartości wywozu, ochrony na mocy 
innych porozumień, a także aktualnych lub 
potencjalnych nadużyć w danych 
państwach trzecich, Komisja powinna 
mieć możliwość odmowy umieszczenia 
konkretnego oznaczenia geograficznego w 
wykazie oznaczeń geograficznych 
pochodzących z terytorium Unii i 
chronionych na jej terytorium, a także 
powinna uzasadnić taką decyzję. Ponadto 
wykaz powinien zawierać wszystkie 
oznaczenia geograficzne obecnie objęte 
ochroną zgodnie z prawem Unii oraz 
zarejestrowane w rejestrze 
międzynarodowym przez te państwa 
członkowskie, które były członkami 
związku szczególnego przed 
przystąpieniem Unii do aktu genewskiego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu zapewnienia rejestracji 
w rejestrze międzynarodowym 
dodatkowych oznaczeń geograficznych 
chronionych i zarejestrowanych w Unii 
należy na późniejszym etapie upoważnić 

(5) W celu zapewnienia rejestracji w 
rejestrze międzynarodowym dodatkowych 
oznaczeń geograficznych chronionych i 
zarejestrowanych w Unii, w tym w 
następstwie rozszerzenia ochrony na 
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Komisję do składania wniosków 
o rejestrację międzynarodową takich 
dodatkowych oznaczeń geograficznych 
z własnej inicjatywy, na wniosek państwa 
członkowskiego, zainteresowanej grupy 
producentów lub, w wyjątkowych 
przypadkach, na wniosek jednego 
producenta.

oznaczenia geograficzne produktów 
nierolnych, należy na późniejszym etapie 
upoważnić Komisję do składania 
wniosków o rejestrację międzynarodową 
takich dodatkowych oznaczeń 
geograficznych z własnej inicjatywy, na 
wniosek państwa członkowskiego, 
Parlamentu Europejskiego, odpowiednich 
stowarzyszeń branżowych, zainteresowanej 
grupy producentów lub, w wyjątkowych 
przypadkach, na wniosek jednego 
producenta. W związku z tym Komisja 
powinna prowadzić systematycznie 
konsultacje z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami. Ponadto 
przystąpienie Unii do aktu genewskiego 
nie narusza obecnej i przyszłej ochrony 
oznaczeń geograficznych w dwustronnych 
umowach o wolnym handlu.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Dodanie oznaczeń geograficznych 
do rejestru międzynarodowego powinno 
służyć zapewnieniu wysokiej jakości 
produktów, uczciwej konkurencji i 
ochronie konsumentów. O ile dodanie 
oznaczeń geograficznych ma znaczną 
wartość kulturalną i gospodarczą, o tyle 
należy je jednak oceniać z punktu 
widzenia wartości tworzonej dla 
społeczności lokalnych, z myślą o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich i 
promowaniu nowych możliwości 
zatrudnienia w sektorze produkcji, 
przetwarzania i innych powiązanych 
usług.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Komisja powinna korzystać z 
mechanizmu okresowych konsultacji z 
państwami członkowskimi, 
stowarzyszeniami branżowymi i 
producentami unijnymi, aby prowadzić 
stały dialog z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Należy ustanowić procedurę 
wycofania odmowy udzielenia ochrony, 
zwłaszcza w przypadku dalszego rozwoju 
prawa Unii, umożliwiającego ochronę 
oznaczeń geograficznych produktów 
nierolnych. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Możliwe jest, że te siedem państw 
członkowskich, które były członkami 
związku szczególnego, także chciałoby 
przystąpić do aktu genewskiego, aby 
chronić oznaczenia geograficzne nieobjęte 
ochroną horyzontalną na szczeblu 
unijnym. Aby im to umożliwić, należy 
wziąć pod uwagę możliwość ich 
częściowego przystąpienia do aktu 
genewskiego, niezależnie od kompetencji 
Unii w stosownych przypadkach.

Poprawka 9
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby pokryć niedobory dotyczące 
budżetu operacyjnego związku 
szczególnego, Unia powinna być w stanie 
zapewnić specjalny wkład w ramach 
środków przeznaczonych na ten cel 
w rocznym budżecie Unii.

(10) Aby pokryć niedobory dotyczące 
budżetu operacyjnego związku 
szczególnego, Unia powinna być w stanie 
zapewnić specjalny wkład w ramach 
środków przeznaczonych na ten cel w 
rocznym budżecie Unii z uwagi na wartość 
gospodarczą i kulturalną ochrony 
oznaczeń geograficznych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby zapewnić jednolite warunki 
dotyczące wdrażania członkostwa Unii 
w związku szczególnym, należy przyznać 
Komisji uprawnienia wykonawcze do 
ustanowienia wykazu oznaczeń 
geograficznych na potrzeby złożenia 
wniosku o ich rejestrację międzynarodową 
w Biurze Międzynarodowym po 
przystąpieniu do aktu genewskiego, 
późniejszego złożenia wniosku 
o rejestrację międzynarodową oznaczenia 
geograficznego w Biurze 
Międzynarodowym, odrzucenia sprzeciwu, 
podjęcia decyzji o objęciu ochroną 
oznaczenia geograficznego 
zarejestrowanego w rejestrze 
międzynarodowym lub o odmowie takiej 
ochrony oraz cofnięcia ochrony w Unii 
w odniesieniu do danego oznaczenia 
geograficznego zarejestrowanego 
w rejestrze międzynarodowym. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20117,

(11) Aby zapewnić jednolite warunki 
dotyczące wdrażania członkostwa Unii 
w związku szczególnym, należy przyznać 
Komisji uprawnienia wykonawcze do 
ustanowienia wykazu oznaczeń 
geograficznych na potrzeby złożenia 
wniosku o ich rejestrację międzynarodową 
w Biurze Międzynarodowym po 
przystąpieniu do aktu genewskiego, 
późniejszego złożenia wniosku 
o rejestrację międzynarodową oznaczenia 
geograficznego w Biurze 
Międzynarodowym, odrzucenia sprzeciwu, 
podjęcia decyzji o objęciu ochroną 
oznaczenia geograficznego 
zarejestrowanego w rejestrze 
międzynarodowym lub o odmowie takiej 
ochrony, cofnięcia ochrony w Unii 
w odniesieniu do danego oznaczenia 
geograficznego zarejestrowanego 
w rejestrze międzynarodowym oraz 
cofnięcia odmowy uznania skutków 
odnośnej rejestracji międzynarodowej. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20117. 
W przypadku dalszego rozwoju prawa 
Unii, umożliwiającego ochronę 
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produktów nierolnych, należy 
zaktualizować wykaz komitetów w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.

__________________ __________________
7 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

7 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby Unia mogła w pełni 
uczestniczyć w akcie genewskim, 
konieczne jest ustanowienie – za pomocą 
przepisów horyzontalnych na szczeblu 
unijnym – systemu ochrony oznaczeń 
geograficznych produktów nierolnych. W 
tym celu pożądane byłoby, aby Komisja 
jak najszybciej przedstawiła wniosek 
ustawodawczy rozszerzający ochronę 
oznaczeń geograficznych na mocy prawa 
Unii na produkty nierolne. Do czasu 
wprowadzenia takiego systemu oznaczenia 
geograficzne produktów nierolnych 
chronione w państwach członkowskich 
nie powinny podlegać niniejszemu 
rozporządzeniu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Ze względu na nadal ograniczone 
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uczestnictwo umawiających się stron 
będących państwami trzecimi w akcie 
genewskim ważne jest zapewnienie, aby 
Komisja monitorowała i oceniała 
uczestnictwo Unii w miarę upływu czasu. 
Do przeprowadzenia takiej oceny Komisja 
powinna uwzględniać m.in. liczbę 
oznaczeń geograficznych chronionych 
zgodnie z prawem Unii, które zgłoszono, i 
tych, które zostały odrzucone przez strony 
trzecie, ewolucję uczestnictwa stron 
trzecich w akcie genewskim oraz działania 
podjęte przez Komisję w celu zwiększenia 
ich liczby, a także liczbę oznaczeń 
geograficznych produktów nierolnych 
pochodzących z umawiających się stron 
będących państwami trzecimi, 
odrzuconych przez Komisję.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia 
nazwy pochodzenia, w tym „nazwy 
pochodzenia” określone w rozporządzeniu 
(UE) nr 1151/2012 i rozporządzeniu (UE) 
nr 1308/2013, oraz oznaczenia 
geograficzne zwane są dalej łącznie 
„oznaczeniami geograficznymi”.

Do celów niniejszego rozporządzenia 
nazwy pochodzenia, w tym „nazwy 
pochodzenia” określone w rozporządzeniu 
(UE) nr 1151/2012 i rozporządzeniu (UE) 
nr 1308/2013, oraz oznaczenia 
geograficzne zwane są dalej łącznie 
„oznaczeniami geograficznymi produktów 
rolnych i nierolnych”.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 Artykuł 2

Rejestracja międzynarodowa oznaczeń 
geograficznych po przystąpieniu

Rejestracja międzynarodowa oznaczeń 
geograficznych po przystąpieniu

Po przystąpienia Unii do aktu genewskiego 1. Po przystąpienia Unii do aktu 
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Komisja składa w Biurze 
Międzynarodowym Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej („Biuro 
Międzynarodowe”) wnioski o rejestrację 
międzynarodową oznaczeń geograficznych 
chronionych i zarejestrowanych zgodnie 
z prawem Unii i odnoszących się do 
produktów pochodzących z Unii zgodnie 
z art. 5 ust. 1 i 2 aktu genewskiego.

genewskiego Komisja składa w Biurze 
Międzynarodowym Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej („Biuro 
Międzynarodowe”) wnioski o rejestrację 
międzynarodową oznaczeń geograficznych 
chronionych i zarejestrowanych zgodnie 
z prawem Unii i odnoszących się do 
produktów pochodzących z Unii zgodnie 
z art. 5 ust. 1 i 2 aktu genewskiego.

Aby ocenić, czy należy złożyć wniosek 
o rejestrację międzynarodową, Komisja 
uwzględnia kryteria określone w art. 2 
akapit trzeci. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 13 
ust. 2.

Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2.

Komisja przyjmuje akt wykonawczy 
ustanawiający wykaz oznaczeń 
geograficznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 13 ust. 2.

2. Komisja przyjmuje akt wykonawczy 
ustanawiający wykaz oznaczeń 
geograficznych, o których mowa w ust. 1, 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2. Wykaz zawiera 
wszystkie oznaczenia geograficzne 
zarejestrowane w rejestrze 
międzynarodowym przez te państwa 
członkowskie, które były stronami związku 
szczególnego przed przystąpieniem Unii 
do aktu genewskiego.
3. Do dnia … [sześć miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia] r. organ 
państwa członkowskiego stosującego 
oznaczenie geograficzne chronione i 
zarejestrowane w Unii, zainteresowana 
grupa producentów stosująca takie 
oznaczenie lub jeden producent je 
stosujący zgłasza Komisji nazwy oznaczeń 
geograficznych proponowane do 
umieszczenia w wykazie oznaczeń 
geograficznych, o którym mowa w ust. 2.

W celu ustanowienia wykazu, o którym 
mowa w akapicie drugim, Komisja 
uwzględnia w szczególności:

W celu ustanowienia wykazu, o którym 
mowa w ust. 2, Komisja włącza do niego 
wszystkie oznaczenia geograficzne 
zgłoszone zgodnie z akapitem pierwszym 
niniejszego ustępu.
Komisja może jednak odmówić – w ścisłej 
współpracy z zainteresowanymi 
państwami członkowskimi, 
stowarzyszeniami branżowymi i 
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producentami – umieszczenia danego 
oznaczenia geograficznego w wykazie i 
uzasadnia taką decyzję, uwzględniając w 
szczególności:

a) wartość produkcji oznaczenia 
geograficznego;
b) wartość wywozu oznaczenia 
geograficznego;

b) wartość wywozu oznaczenia 
geograficznego lub jego potencjał 
eksportowy lub oba te aspekty;

ba) szczególne gospodarcze i regionalne 
znaczenie oznaczenia geograficznego;

c) ochronę oznaczenia geograficznego 
na mocy innych porozumień 
międzynarodowych;
d) aktualne lub potencjalne nadużycia 
dotyczące oznaczenia geograficznego 
w przypadku pozostałych członków 
związku szczególnego;
e) ogólną liczbę oznaczeń 
geograficznych pochodzących z terytoriów 
innych członków związku szczególnego 
i zarejestrowanych w rejestrze Biura 
Międzynarodowego („rejestr 
międzynarodowy”).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 Artykuł 3

Późniejsza rejestracja międzynarodowa 
oznaczeń geograficznych Unii

Późniejsza rejestracja międzynarodowa 
oznaczeń geograficznych Unii

Po przystąpieniu Unii do aktu genewskiego 
Komisja może – z własnej inicjatywy lub 
na wniosek państwa członkowskiego, 
zainteresowanej grupy producentów lub 
jednego producenta stosujących oznaczenie 
geograficzne chronione i zarejestrowane 
w Unii – przyjąć akty wykonawcze w celu 
złożenia w Biurze Międzynarodowym 
wniosku o rejestrację międzynarodową 
oznaczeń geograficznych chronionych 

Po przystąpieniu Unii do aktu genewskiego 
Komisja może – z własnej inicjatywy – lub 
musi – na wniosek państwa 
członkowskiego, Parlamentu 
Europejskiego, zainteresowanej grupy 
producentów lub jednego producenta 
stosujących oznaczenie geograficzne 
chronione i zarejestrowane w Unii – 
przyjąć akty wykonawcze w celu złożenia 
w Biurze Międzynarodowym wniosku o 



PE637.727/ 11

PL

i zarejestrowanych zgodnie z prawem Unii 
i odnoszących się do produktów 
pochodzących z Unii.

rejestrację międzynarodową oznaczeń 
geograficznych chronionych i 
zarejestrowanych zgodnie z prawem Unii i 
odnoszących się do produktów 
pochodzących z Unii. W tym celu Komisja 
regularnie konsultuje się z państwami 
członkowskimi, stowarzyszeniami 
branżowymi i producentami unijnymi.

Aby ocenić, czy należy złożyć wniosek 
o rejestrację międzynarodową, Komisja 
uwzględnia kryteria określone w art. 2 
akapit trzeci. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 13 
ust. 2.

Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 Artykuł 4

Ocena oznaczeń geograficznych państwa 
trzeciego zarejestrowanych w rejestrze 

międzynarodowym

Ocena oznaczeń geograficznych państwa 
trzeciego zarejestrowanych w rejestrze 

międzynarodowym

1. Komisja przeprowadza ocenę 
publikacji, o której powiadomiło Biuro 
Międzynarodowe na podstawie art. 6 ust. 4 
aktu genewskiego w odniesieniu do 
oznaczeń geograficznych zarejestrowanych 
w rejestrze międzynarodowym i względem 
której umawiająca się strona pochodzenia, 
zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ppkt 
(xv) aktu genewskiego, nie jest państwem 
członkowskim, aby ustalić, czy publikacja 
ta zawiera elementy obowiązkowe 
określone w zasadzie 5 ust. 2 wspólnego 
regulaminu wykonawczego na podstawie 
porozumienia lizbońskiego i aktu 
genewskiego („wspólny regulamin 
wykonawczy”)8 oraz dane dotyczące 
jakości, renomy lub cech 
charakterystycznych określone w zasadzie 
5 ust. 3 tego regulaminu, a także aby 
ocenić, czy publikacja dotyczy produktu, 

1. Komisja przeprowadza ocenę 
publikacji, o której powiadomiło Biuro 
Międzynarodowe na podstawie art. 6 ust. 4 
aktu genewskiego w odniesieniu do 
oznaczeń geograficznych zarejestrowanych 
w rejestrze międzynarodowym i względem 
której umawiająca się strona pochodzenia, 
zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ppkt 
(xv) aktu genewskiego, nie jest państwem 
członkowskim, aby ustalić, czy publikacja 
ta zawiera elementy obowiązkowe 
określone w zasadzie 5 ust. 2 wspólnego 
regulaminu wykonawczego na podstawie 
porozumienia lizbońskiego i aktu 
genewskiego („wspólny regulamin 
wykonawczy”)8 oraz dane dotyczące 
jakości, renomy lub cech 
charakterystycznych określone w zasadzie 
5 ust. 3 tego regulaminu, a także aby 
ocenić, czy publikacja dotyczy produktu, w 
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w stosunku do którego na terytorium Unii 
zapewnia się obecnie ochronę w postaci 
oznaczeń geograficznych. Termin 
przeprowadzenia takiej oceny nie 
przekracza czterech miesięcy i nie 
obejmuje oceny pozostałych 
szczegółowych przepisów unijnych 
dotyczących wprowadzania produktów do 
obrotu oraz w szczególności przepisów 
dotyczących norm sanitarnych 
i fitosanitarnych, norm handlowych 
i etykietowania żywności.

stosunku do którego na terytorium Unii 
zapewnia się ochronę w postaci oznaczeń 
geograficznych. Termin przeprowadzenia 
takiej oceny nie przekracza czterech 
miesięcy i nie obejmuje oceny pozostałych 
szczegółowych przepisów unijnych 
dotyczących wprowadzania produktów do 
obrotu oraz w szczególności przepisów 
dotyczących norm sanitarnych 
i fitosanitarnych, norm handlowych 
i etykietowania żywności.

2. Jeżeli na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z ust. 1 Komisja 
uzna, że na pierwszy rzut oka warunki 
określone w tym ustępie zostały spełnione, 
publikuje oznaczenie geograficzne, którego 
dotyczył wniosek o ochronę w Unii, wraz 
z informacjami na temat rodzaju produktu 
i państwa pochodzenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej seria C.

2. Jeżeli na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z ust. 1 Komisja 
uzna, że na pierwszy rzut oka warunki 
określone w tym ustępie zostały spełnione, 
publikuje oznaczenie geograficzne, którego 
dotyczył wniosek o ochronę w Unii, wraz 
z informacjami na temat rodzaju produktu 
i państwa pochodzenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej seria C.

3. Jeżeli na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z ust. 1 Komisja 
uzna, że warunki określone w tym ustępie 
nie zostały spełnione, podejmuje decyzję 
o odmowie udzielenia ochrony 
w odniesieniu do oznaczenia 
geograficznego w drodze aktu 
wykonawczego przyjętego zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 13 ust. 2. W odniesieniu do 
oznaczeń geograficznych obejmujących 
produkty, które nie wchodzą w zakres 
kompetencji komitetów przewidzianych 
w art. 13 ust. 1, Komisja przyjmuje decyzję 
bez zastosowania procedury 
sprawdzającej, o której mowa w art. 13 
ust. 2.

3. Jeżeli na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z ust. 1 Komisja 
uzna, że warunki określone w tym ustępie 
nie zostały spełnione, podejmuje 
uzasadnioną decyzję o odmowie 
udzielenia ochrony w odniesieniu do 
oznaczenia geograficznego w drodze aktu 
wykonawczego przyjętego zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 13 ust. 2. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 aktu genewskiego 
Komisja w terminie jednego roku od 
otrzymania notyfikacji rejestracji 
międzynarodowej zgodnie z art. 6 ust. 4 
aktu genewskiego powiadamia Biuro 
Międzynarodowe o odmowie uznania 
skutków odnośnej międzynarodowej 
rejestracji na terytorium Unii.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 aktu genewskiego 
Komisja w terminie jednego roku od 
otrzymania notyfikacji rejestracji 
międzynarodowej zgodnie z art. 6 ust. 4 
aktu genewskiego powiadamia Biuro 
Międzynarodowe o odmowie uznania 
skutków odnośnej międzynarodowej 
rejestracji na terytorium Unii.

3a. W przypadku, gdy po 
powiadomieniu o odmowie uznania 
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skutków odnośnej rejestracji 
międzynarodowej na terytorium Unii ze 
względu na brak ochrony kategorii 
produktów w unijnym systemie oznaczeń 
geograficznych dalszy rozwój prawa Unii 
umożliwi ochronę kategorii produktów, 
której dotyczyła odmowa, Komisja 
ponownie ocenia, czy oznaczenie 
geograficzne, którego dotyczyła odmowa, 
może być teraz objęte ochroną na 
terytorium Unii.
Jeżeli na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z niniejszym 
ustępem Komisja uzna, że warunki 
określone w ust. 1 zostały spełnione, 
podejmuje decyzję o cofnięciu odmowy 
w drodze aktu wykonawczego przyjętego 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, 
o której mowa w art. 13 ust. 2.
Zgodnie z art. 16 aktu genewskiego 
Komisja powiadamia Biuro 
Międzynarodowe o cofnięciu odmowy 
uznania skutków odnośnej rejestracji 
międzynarodowej na terytorium Unii.

_________________ _________________
8Wspólny regulamin wykonawczy na mocy 
porozumienia lizbońskiego i aktu 
genewskiego porozumienia lizbońskiego 
przyjęty przez Zgromadzenie Związku 
Lizbońskiego dnia 11 października 2017 r. 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_deta
ils.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO 
A/57/11 z dnia 11 października 2017 r.

8 Wspólny regulamin wykonawczy na 
mocy porozumienia lizbońskiego i aktu 
genewskiego porozumienia lizbońskiego 
przyjęty przez Zgromadzenie Związku 
Lizbońskiego dnia 11 października 2017 r., 
Doc. WIPO A/57/11 z dnia 11 
października 2017 r.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie dwóch miesięcy od dnia 
publikacji nazwy oznaczenia 
geograficznego w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej zgodnie z art. 4 ust. 2 
organy państwa członkowskiego lub 
państwa trzeciego innego niż umawiająca 

1. W terminie sześciu miesięcy od dnia 
publikacji nazwy oznaczenia 
geograficznego w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej zgodnie z art. 4 ust. 2 
organy państwa członkowskiego lub 
państwa trzeciego innego niż umawiająca 
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się strona pochodzenia bądź osoba fizyczna 
lub prawna mająca uzasadniony interes 
oraz mająca siedzibę na terytorium Unii 
lub państwa trzeciego innego niż 
umawiająca się strona pochodzenia mogą 
wnieść sprzeciw do Komisji w jednym 
z języków urzędowych Unii.

się strona pochodzenia bądź osoba fizyczna 
lub prawna mająca uzasadniony interes 
oraz mająca siedzibę na terytorium Unii 
lub państwa trzeciego innego niż 
umawiająca się strona pochodzenia mogą 
wnieść sprzeciw do Komisji w jednym z 
języków urzędowych Unii.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) oznaczenie geograficzne 
zarejestrowane w rejestrze 
międzynarodowym jest związane 
z produktem, w odniesieniu do którego 
obecnie nie zapewnia się ochrony 
w postaci oznaczeń geograficznych;

skreśla się

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Monitorowanie i przegląd

1. Do dnia … [dwa lata po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia] r. 
Komisja dokonuje oceny uczestnictwa 
Unii w akcie genewskim i przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące głównych 
ustaleń.
Ocena opiera się między innymi na 
następujących aspektach:
a) liczbie oznaczeń geograficznych 
chronionych zgodnie z prawem Unii, 
które zgłoszono, wraz z uzasadnieniem 
wyboru zgłoszonych oznaczeń i liczbie 
oznaczeń geograficznych chronionych 
zgodnie z prawem Unii, które zostały 
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odrzucone przez strony trzecie;
b) ewolucji liczby państw trzecich 
uczestniczących w akcie genewskim oraz 
działaniach podjętych przez Komisję w 
celu zwiększenia tej liczby; oraz
c) liczbie oznaczeń geograficznych 
produktów nierolnych pochodzących z 
państw trzecich, które zostały odrzucone 
przez Komisję.
2. Do dnia … [dwa lata po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia] r. 
Komisja przedstawia, w stosownych 
przypadkach, wniosek ustawodawczy 
dotyczący rozszerzenia ochrony udzielanej 
oznaczeniom geograficznym na mocy 
prawa Unii na produkty nierolne w 
związku z przewidywanym pełnym 
uczestnictwem Unii w akcie genewskim.


