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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Głównym celem przedmiotowego wniosku dotyczącego rozporządzenia jest dostosowanie 

przepisów obowiązujących w omawianej dziedzinie do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE) poprzez przyznanie Komisji Europejskiej uprawnień delegowanych i 

wykonawczych zgodnie z art. 290 i 291 TFUE.  

 

 

Niemniej jednak sprawozdawca uważa, że wniosek Komisji zmienia szereg istotnych 

elementów aktu podstawowego i wprowadza pewne nowe elementy, co może mieć wpływ na 

obszary należące do kompetencji Komisji Handlu Międzynarodowego. 

Sektor napojów spirytusowych to jeden z najważniejszych europejskich sektorów eksportu 

produktów rolno-spożywczych, którego wartość w 2016 r. wyniosła 10 mld EUR, co stanowi 

8 % całkowitego europejskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. 

W tym miejscu należy wspomnieć o roli oznaczeń geograficznych, które również w sektorze 

napojów spirytusowych stanowią narzędzie ochrony szczególnego charakteru i jakości 

unijnych produktów lokalnych, regionalnych i narodowych, pozwalając tym samym 

kultywować tradycyjne umiejętności i utrzymać związane z nimi miejsca pracy, a także 

dostarczać konsumentom jasnych informacji o właściwościach stanowiących o wartości 

dodanej tych produktów.  

 

 

Oznaczenia geograficzne stały się jednym ze sztandarowych instrumentów europejskiej 

polityki handlowej, która dąży do osiągnięcia również poza UE poziomu ochrony podobnego 

do poziomu europejskiego oraz do ułatwienia europejskim produktom wysokiej jakości 

dostępu do rynków państw trzecich. 

Jak każda forma praw własności intelektualnej chronione oznaczenia geograficzne mogą być 

przedmiotem nadużyć. Chcąc w pełni chronić renomę napojów spirytusowych na rynku 

wewnętrznym i światowym, należy wzmocnić zabezpieczenia przed podrabianiem produktów 

i nieuczciwymi praktykami.  

W tej perspektywie sprawozdawca uważa, że w odpowiednich ramach regulacyjnych należy 

opracować przepisy służące rozszerzeniu tej ochrony w celu zwalczania podrobionych 

oznaczeń geograficznych znajdujących się na produktach przewożonych przez terytorium UE, 

choć nieprzeznaczonych do wprowadzenia na rynek wewnętrzny.  

W 2014 r. wartość produktów, które naruszyły chronione oznaczenia geograficzne, wyniosła 

około 4,3 mld euro, czyli około 9 % całego unijnego rynku oznaczeń geograficznych. W 

stosunku do całkowitej wartości różnych produktów chronionych oznaczeniami 

geograficznymi alkohol odnotowuje najwyższy wskaźnik naruszeń.  

Zasadnicze znaczenie ma zatem aktualizacja omawianych przepisów, tak aby utrzymać 

przynajmniej poziom ochrony gwarantowany na mocy obecnego ustawodawstwa oraz 

zapewnić niezbędną promocję sektora. 
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W związku z tym sprawozdawca uważa, że należy przywrócić zapis przewidujący możliwość 

umieszczania na etykiecie napojów spirytusowych przeznaczonych na eksport, oprócz 

oryginalnej nazwy oznaczenia geograficznego, także jej tłumaczenia na język inny niż język 

urzędowy Unii Europejskiej, jeżeli wymagają tego przepisy państwa trzeciego. Zdaniem 

sprawozdawcy dopuszczenie tej możliwości wyłącznie poprzez przyjmowanie przez Komisję 

aktów delegowanych może doprowadzić do zbytniego spowolnienia procedury. 

Jednym z godnych uznania celów wniosku jest niewątpliwie wprowadzenie elektronicznego 

rejestru wszystkich oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. Rejestr może bowiem 

okazać się narzędziem nowatorskim, dynamicznym, przejrzystym, a także łatwiej dostępnym. 

Powinien on mieć to samo znaczenie prawne co załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 

110/2008 i automatycznie objąć zarejestrowane oznaczenia geograficzne o specyfikacji 

zgodnej z załącznikiem. Będzie mógł ponadto objąć oznaczenia geograficzne stosowane w 

państwach trzecich i chronione w Unii Europejskiej na mocy umowy międzynarodowej, jeżeli 

odnośne państwa trzecie będą sobie tego życzyć. Sprawozdawca sądzi, że jest to ważny 

element i że można go wykorzystać w negocjacjach handlowych z państwami trzecimi, które 

wykazały już zainteresowanie w tym względzie. 

Poza tym sprawozdawca jest zdania, że uprawnienia delegowane należy przekazać Komisji na 

czas określony wynoszący 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy tej samej 

długości.  

Uprawnienia delegowane przyznaje się w odniesieniu do istotnych elementów 

rozporządzenia, w przypadku których konieczna będzie szeroko zakrojona współpraca i 

sprawna wymiana informacji między państwami członkowskimi, Parlamentem i Komisją, aby 

skuteczniej reagować na potrzeby i interesy sektora. 

Podsumowując, sprawozdawca uważa, że dostosowanie do TFUE powinno zapewnić co 

najmniej taki sam poziom ochrony i promocji sektora co obowiązujące obecnie 

rozporządzenie.  

Ponadto sprawozdawca uważa, że w szerszej perspektywie należałoby opracować jak 

najbardziej jednolite ramy regulacyjne dla oznaczeń geograficznych w UE, biorąc jednak pod 

uwagę specyfikę poszczególnych sektorów. Pomogłoby to wzmocnić pozycję UE na arenie 

międzynarodowej w tym zakresie i nadać jej jeszcze większej spójności, w szczególności w 

negocjacjach dotyczących umów handlowych z państwami trzecimi.  

 

POPRAWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) W niektórych przypadkach, aby 

zwrócić uwagę konsumentów na cechy 

jakościowe swego produktu, podmioty 

działające na rynku spożywczym mogą 

chcieć wskazać pochodzenie danego 

napoju spirytusowego lub też być 

zobowiązane do jego wskazania. Takie 

oznaczenia pochodzenia również powinny 

spełniać zharmonizowane kryteria. W 

związku z powyższym należy ustanowić 

szczegółowe przepisy dotyczące wskazania 

państwa lub miejsca pochodzenia w 

prezentacji i etykietowaniu napojów 

spirytusowych. 

(15) W niektórych przypadkach, aby 

zwrócić uwagę konsumentów na cechy 

jakościowe swego produktu, podmioty 

działające na rynku spożywczym mogą 

chcieć wskazać pochodzenie danego 

napoju spirytusowego lub też być 

zobowiązane do jego wskazania. W 

związku z powyższym należy ustanowić 

szczegółowe przepisy dotyczące wskazania 

państwa lub miejsca pochodzenia w 

prezentacji i etykietowaniu napojów 

spirytusowych. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Jeżeli chodzi o ochronę oznaczeń 

geograficznych, ważne jest, aby należycie 

uwzględniać Porozumienie w sprawie 

handlowych aspektów praw własności 

intelektualnej („porozumienie TRIPS”), w 

szczególności jego art. 22 i 23, oraz Układ 

ogólny w sprawie taryf celnych i handlu 

(„GATT”), które zatwierdzono decyzją 

Rady 94/800/WE12. 

(17) Jeżeli chodzi o ochronę oznaczeń 

geograficznych, ważne jest, aby należycie 

uwzględniać zatwierdzone decyzją Rady 

94/800/WE Porozumienie w sprawie 

handlowych aspektów praw własności 

intelektualnej („porozumienie TRIPS”), w 

szczególności jego art. 22 i 23, oraz Układ 

ogólny w sprawie taryf celnych i handlu 

(„GATT”), w szczególności jego art. V 

dotyczący swobody tranzytu. W tak 

określonych ramach prawnych, aby 

zapewnić pełną zgodność z wymogami 

dotyczącymi ochrony oznaczeń 

geograficznych napojów spirytusowych, w 

tym ich opakowań, i skuteczniej 

przeciwdziałać podrabianiu towarów, 

należy wprowadzić instrument 

pozwalający na zajęcie napojów 

spirytusowych będących w tranzycie przez 

obszar celny Unii Europejskiej, jeżeli 

istnieje podejrzenie, że mogą one 

naruszać ochronę oznaczeń 
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geograficznych, bez względu na ich 

docelowy rynek zbytu.  

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/201213 

nie ma zastosowania do napojów 

spirytusowych. W związku z tym należy 

ustanowić przepisy dotyczące ochrony 

oznaczeń geograficznych napojów 

spirytusowych. W przypadku gdy daną 

jakość, renomę czy inne cechy napoju 

spirytusowego przypisuje się zasadniczo 

jego pochodzeniu geograficznemu, 

Komisja powinna zarejestrować 

oznaczenie geograficzne wskazujące na 

pochodzenie napoju spirytusowego z 

określonego terytorium danego państwa, 

regionu czy miejsca na danym terytorium. 

(18) Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/201213 

nie ma zastosowania do napojów 

spirytusowych. W związku z tym należy 

ustanowić przepisy dotyczące ochrony 

oznaczeń geograficznych napojów 

spirytusowych. W przypadku gdy daną 

jakość, renomę, tradycyjne metody 

wytwarzania i produkcji czy inne cechy 

napoju spirytusowego przypisuje się 

zasadniczo jego pochodzeniu 

geograficznemu, Komisja powinna 

zarejestrować oznaczenie geograficzne 

wskazujące na pochodzenie napoju 

spirytusowego z określonego terytorium 

danego państwa, regionu czy miejsca na 

danym terytorium. 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Należy ustanowić procedury 

rejestracji, zmiany i ewentualnego 

cofnięcia rejestracji oznaczeń 

geograficznych UE lub państw trzecich 

zgodnie z porozumieniem TRIPS, przy 

jednoczesnym automatycznym uznawaniu 

statusu istniejących unijnych chronionych 

oznaczeń geograficznych. Aby uspójnić 

przepisy proceduralne dotyczące oznaczeń 

geograficznych we wszystkich 

zainteresowanych sektorach, takie 

procedury dotyczące napojów 

(19) Należy ustanowić procedury 

rejestracji, zmiany i ewentualnego 

cofnięcia rejestracji oznaczeń 

geograficznych UE lub państw trzecich 

zgodnie z porozumieniem TRIPS, przy 

jednoczesnym automatycznym uznawaniu 

statusu istniejących unijnych 

zarejestrowanych oznaczeń 

geograficznych. Aby uspójnić przepisy 

proceduralne dotyczące oznaczeń 

geograficznych we wszystkich 

zainteresowanych sektorach, takie 
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spirytusowych powinny wzorować się na 

bardziej wyczerpujących i dobrze 

przetestowanych procedurach dotyczących 
produktów rolnych i środków 

spożywczych, ustanowionych w 

rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki 

napojów spirytusowych. W celu 

uproszczenia procedur rejestracji oraz w 

celu udostępnienia podmiotom działającym 

na rynku spożywczym i konsumentom 

informacji w formie elektronicznej należy 

stworzyć elektroniczny rejestr oznaczeń 

geograficznych. 

procedury dotyczące napojów 

spirytusowych powinny wzorować się na 

podobnych procedurach 

wykorzystywanych do produktów rolnych i 

środków spożywczych, ustanowionych w 

rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki 

napojów spirytusowych. W celu 

uproszczenia procedur rejestracji oraz w 

celu udostępnienia podmiotom działającym 

na rynku spożywczym i konsumentom 

informacji w formie elektronicznej należy 

stworzyć przejrzysty, kompleksowy i łatwo 

dostępny elektroniczny rejestr oznaczeń 

geograficznych mający taką samą moc 

prawną jak załącznik III do 

rozporządzenia (WE) nr 110/2008. 

Oznaczenia geograficzne zarejestrowane 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) 

nr 110/2008 powinny zostać 

automatycznie wpisane do rejestru 

Komisji. Na podstawie art. 20 

rozporządzenia (WE) nr 110/2008 

Komisja powinna zakończyć weryfikację 

oznaczeń geograficznych ujętych w 

załączniku III do tego rozporządzenia 

przed wejściem w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) W celu uwzględnienia 

zmieniających się wymagań konsumentów, 

postępu technicznego, zmian w 

odpowiednich normach 

międzynarodowych, a także konieczności 

poprawy warunków ekonomicznych 

produkcji i wprowadzania do obrotu, 

tradycyjnych procesów leżakowania, a w 

wyjątkowych przypadkach prawa państw 

trzecich przywozu oraz zapewnienia 

ochrony oznaczeń geograficznych, należy 

przekazać Komisji uprawnienia do 

(22) W celu uwzględnienia 

zmieniających się wymagań konsumentów, 

postępu technicznego, zmian w 

odpowiednich normach 

międzynarodowych, a także konieczności 

poprawy warunków ekonomicznych 

produkcji i wprowadzania do obrotu, 

tradycyjnych procesów leżakowania, a w 

wyjątkowych przypadkach prawa państw 

trzecich przywozu oraz zapewnienia 

ochrony oznaczeń geograficznych, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu znaczenia 
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przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

Traktatu w odniesieniu do zmiany lub 

odstępstwa od definicji technicznych i 

wymogów w zakresie kategorii napojów 

spirytusowych oraz przepisów 

szczególnych dotyczących niektórych z 

nich, o których mowa w rozdziale I 

niniejszego rozporządzenia, etykietowania 

i prezentacji, o których mowa w rozdziale 

II niniejszego rozporządzenia, oznaczeń 

geograficznych, o których mowa w 

rozdziale III niniejszego rozporządzenia, 

oraz kontroli i wymiany informacji, o 

których mowa w rozdziale IV niniejszego 

rozporządzenia. 

tradycyjnych praktyk, należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjmowania 

aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w 

odniesieniu do zmiany lub odstępstwa od 

definicji technicznych i wymogów w 

zakresie kategorii napojów spirytusowych 

oraz przepisów szczególnych dotyczących 

niektórych z nich, o których mowa w 

rozdziale I niniejszego rozporządzenia, 

etykietowania i prezentacji, o których 

mowa w rozdziale II niniejszego 

rozporządzenia, oznaczeń geograficznych, 

o których mowa w rozdziale III niniejszego 

rozporządzenia, oraz kontroli i wymiany 

informacji, o których mowa w rozdziale IV 

niniejszego rozporządzenia. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) „specyfikacja produktu” oznacza 

dokumentację załączoną do wniosku o 

objęcie ochroną oznaczenia 

geograficznego, określającą specyfikacje, 

którym dany napój spirytusowy musi 

odpowiadać; 

(7) „specyfikacja produktu” oznacza 

dokumentację załączoną do wniosku o 

objęcie ochroną oznaczenia 

geograficznego, określającą specyfikacje, 

którym dany napój spirytusowy musi 

odpowiadać, i odpowiadającą 

dokumentacji technicznej przewidzianej w 

art. 17 rozporządzenia (WE) nr 110/2008; 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Akty delegowane, o których mowa w ust. 1 

lit. a) i b), są ograniczone do zaspokojenia 

zapotrzebowania wynikającego ze 

zmieniających się wymogów 

konsumentów, postępu technicznego, 

zmian w odpowiednich normach 

Akty delegowane, o których mowa w ust. 1 

lit. a) i b), są ograniczone do zaspokojenia 

zapotrzebowania wynikającego ze 

zmieniających się wymogów 

konsumentów, postępu technicznego, 

zmian w odpowiednich normach 
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międzynarodowych lub zapotrzebowania w 

zakresie innowacyjności produktów; 

międzynarodowych lub zapotrzebowania w 

zakresie innowacyjności produktów przy 

jednoczesnym uwzględnieniu znaczenia 

tradycyjnych praktyk; 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku gdy napój 

spirytusowy spełnia wymagania określone 

dla więcej niż jednej kategorii napojów 

spirytusowych wymienionych w 

załączniku II część I w kategoriach od 15 

do 47, można go sprzedawać pod jedną z 

odpowiednich nazw handlowych 

przewidzianych dla tych kategorii lub 

większą ich liczbą. 

3. W przypadku gdy napój 

spirytusowy spełnia wymagania określone 

dla więcej niż jednej kategorii napojów 

spirytusowych wymienionych w 

załączniku II część I w kategoriach od 1 do 

47, można go sprzedawać pod jedną z 

odpowiednich nazw handlowych 

przewidzianych dla tych kategorii lub 

większą ich liczbą. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) terminami określonymi w 

odpowiedniej specyfikacji produktu. 

b) jakimikolwiek terminami, które 

dopuszcza odpowiednia specyfikacja 
produktu. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Nazw handlowych, o których mowa w ust. 

1, uzupełnionych określeniem „o 

zapachu” lub innymi podobnymi 

określeniami, można używać wyłącznie w 

odniesieniu do środków aromatyzujących, 

które imitują napój spirytusowy, lub ich 

skreśla się 
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wykorzystania do produkcji środków 

spożywczych innych niż napoje. Oznaczeń 

geograficznych nie używa się do opisu 

środków aromatyzujących. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku wskazania 

pochodzenia napoju spirytusowego 

informacja ta odnosi się do państwa lub 

terytorium pochodzenia zgodnie z art. 60 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/201316. 

1. W przypadku wskazania 

pochodzenia napoju spirytusowego 

informacja ta odnosi się do miejsca lub 

regionu, w którym nastąpił etap procesu 

produkcji decydujący o cechach napoju 

spirytusowego oraz jego podstawowych 

właściwościach. 

_______________  

16 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 

dnia 9 października 2013 r. ustanawiające 

unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 

10.10.2013, s. 1).  

 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Z zastrzeżeniem ust. 1 w przypadku 

napojów spirytusowych wytworzonych w 

Unii z przeznaczeniem na wywóz 

oznaczenia geograficzne i nazwy zapisane 

kursywą w załączniku II do 

rozporządzenia mogą zostać powtórzone w 

języku innym niż język urzędowy Unii, 

jeżeli taki jest wymóg prawny państwa 

trzeciego przywozu. 
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Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Aby uwzględnić zmieniający się 

popyt konsumpcyjny, postęp techniczny, 

zmiany w odpowiednich normach 

międzynarodowych, a także konieczność 

poprawy warunków ekonomicznych 

produkcji i wprowadzania do obrotu, 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 

aktów delegowanych – zgodnie z art. 43 – 

dotyczących: 

1. Aby uwzględnić zmieniający się 

popyt konsumpcyjny, postęp techniczny, 

zmiany w odpowiednich normach 

międzynarodowych, a także konieczność 

poprawy warunków ekonomicznych 

produkcji i wprowadzania do obrotu, przy 

jednoczesnym zapewnieniu ochrony 

konsumentów i uwzględnieniu 

tradycyjnych praktyk, Komisja jest 

uprawniona do przyjmowania aktów 

delegowanych, zgodnie z art. 43: 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W wyjątkowych przypadkach, gdy 

wymaga tego prawo państwa trzeciego 

przywozu, Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 43 w odniesieniu do 

odstępstw od przepisów dotyczących 

prezentacji i etykietowania zawartych w 

niniejszym rozdziale. 

skreśla się 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Chronione oznaczenia 1. Zarejestrowane oznaczenia 
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geograficzne mogą być wykorzystywane 

przez wszelkie podmioty gospodarcze 

wprowadzające do obrotu napoje 

spirytusowe produkowane zgodnie z 

odpowiednią specyfikacją produktu. 

geograficzne mogą być wykorzystywane 

przez wszystkie podmioty gospodarcze 

wprowadzające do obrotu napoje 

spirytusowe produkowane zgodnie z 

odpowiednią specyfikacją produktu. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Chronione oznaczenia 

geograficzne oraz napoje spirytusowe, w 

odniesieniu do których używa się tych 

chronionych nazw zgodnie ze 

specyfikacjami produktów, podlegają 

ochronie przed: 

2. Zarejestrowane oznaczenia 

geograficzne oraz napoje spirytusowe, w 

odniesieniu do których używa się tych 

chronionych nazw zgodnie ze 

specyfikacjami produktów, podlegają 

ochronie przed: 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wszelkim niewłaściwym 

stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, 

nawet jeśli prawdziwe pochodzenie 

produktu lub usługi jest podane lub 

chroniona nazwa jest przetłumaczona, lub 

towarzyszą jej określenia, takie jak: „styl”, 

„typ”, „metoda”, „jak produkowane w”, 

„imitacja”, „smak”, „jak” lub tym 

podobne; 

b) wszelkim niewłaściwym 

stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, 

nawet jeśli prawdziwe pochodzenie 

produktu lub usługi jest podane lub 

chroniona nazwa jest przetłumaczona, lub 

towarzyszą jej określenia, takie jak: „styl”, 

„typ”, „rodzaj”, „metoda”, „jak 

produkowane w”, „imitacja”, „smak”, 

„jak” lub tym podobne; 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wszelkimi innymi nieprawdziwymi c) wszelkimi innymi nieprawdziwymi 
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lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi 

się do pochodzenia, charakteru lub 

podstawowych właściwości produktu, 

umieszczanymi na opakowaniu 

wewnętrznym lub zewnętrznym, w 

materiale reklamowym lub dokumentach 

odnoszących się do tego produktu, oraz 

opakowaniem produktu w pojemnik 

mogący stwarzać błędne wrażenie co do 

jego pochodzenia; 

lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi 

się do pochodzenia, składników, 

charakteru lub podstawowych właściwości 

produktu w jego prezentacji lub 

etykietowaniu, które mogłyby stwarzać 

błędne wrażenie co do jego pochodzenia; 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Należy rozszerzyć ochronę 

oznaczeń geograficznych, o której mowa 

w ust. 2, na towary, w tym ich 

opakowania, pochodzące z państw 

trzecich i przywożone do Unii w ramach 

wymiany handlowej bez dopuszczenia ich 

do swobodnego obrotu. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Chronione oznaczenia 

geograficzne nie stają się w Unii nazwami 

rodzajowymi w rozumieniu art. 32 ust. 1. 

3. Zarejestrowane oznaczenia 

geograficzne nie stają się w Unii nazwami 

rodzajowymi w rozumieniu art. 32 ust. 1. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 − ustęp 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne kroki, aby zapobiegać 

bezprawnemu stosowaniu chronionych 

oznaczeń geograficznych, o którym mowa 

w ust. 2. 

4. Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne kroki, aby zapobiegać 

bezprawnemu stosowaniu 

zarejestrowanych oznaczeń 

geograficznych, o którym mowa w ust. 2. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) nazwę, która ma zostać objęta 

ochroną jako oznaczenie geograficzne, w 

formie stosowanej w handlu lub w języku 

potocznym, wyłącznie w językach, które są 

lub dawniej były używane do opisu tego 

konkretnego produktu na określonym 

obszarze geograficznym; 

a) nazwę, która ma zostać 

zarejestrowana jako oznaczenie 

geograficzne, w formie stosowanej w 

handlu lub w języku potocznym, wyłącznie 

w językach, które są lub dawniej były 

używane do opisu tego konkretnego 

produktu na określonym obszarze 

geograficznym; 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 − ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Jeżeli wniosek dotyczy obszaru 

geograficznego znajdującego się w 

państwie trzecim, wniosek składa się do 

Komisji, bezpośrednio lub za 

pośrednictwem organów danego państwa 

trzeciego. 

5. Jeżeli wniosek dotyczy obszaru 

geograficznego znajdującego się w 

państwie trzecim, wniosek składa się do 

Komisji za pośrednictwem organów 

danego państwa trzeciego. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.  Komisja bada każdy wniosek 

otrzymany na podstawie art. 21 przy 

wykorzystaniu właściwych środków, aby 

sprawdzić, czy jest on uzasadniony i czy 

spełnia wymogi niniejszego rozdziału. 

Rozpatrywanie wniosku nie powinno 

trwać dłużej niż 12 miesięcy. Jeśli ten 

termin zostanie przekroczony Komisja 

pisemnie powiadamia wnioskodawcę o 

powodach tego przekroczenia. 

1.  Komisja bada każdy wniosek 

otrzymany na podstawie art. 21 przy 

wykorzystaniu właściwych środków, aby 

sprawdzić, czy jest on uzasadniony i czy 

spełnia wymogi niniejszego rozdziału. 

Rozpatrywanie wniosku nie trwa dłużej niż 

sześć miesięcy, licząc od daty otrzymania 

wniosku. Jeśli ten termin zostanie 

przekroczony Komisja pisemnie 

powiadamia wnioskodawcę o powodach 

tego przekroczenia. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.  Bez uszczerbku dla art. 18 Komisja 

może przyjmować akty wykonawcze 

przyznające okres przejściowy do pięciu 

lat, by w przypadku napojów 

spirytusowych pochodzących z państwa 

członkowskiego lub państwa trzeciego, 

których nazwa pozostaje w sprzeczności z 

art. 18 ust. 2, umożliwić dalsze stosowanie 

oznaczenia, z którym zostały wprowadzone 

do obrotu, pod warunkiem że w 

dopuszczalnym oświadczeniu o sprzeciwie 

na podstawie art. 21 ust. 3 lub art. 24 

wykazano, że nazwa zagrażałaby istnieniu: 

1.  Z zastrzeżeniem art. 18 Komisja 

może przyjmować akty wykonawcze 

przyznające okres przejściowy do dwóch 

lat, by w przypadku napojów 

spirytusowych pochodzących z państwa 

członkowskiego lub państwa trzeciego, 

których nazwa pozostaje w sprzeczności z 

art. 18 ust. 2, umożliwić dalsze stosowanie 

oznaczenia, z którym zostały wprowadzone 

do obrotu, pod warunkiem że w 

dopuszczalnym oświadczeniu o sprzeciwie 

na podstawie art. 21 ust. 3 lub art. 24 

wykazano, że nazwa zagrażałaby istnieniu: 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 − ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli – na podstawie informacji 

uzyskanych przez Komisję w toku badania 

wniosku zgodnie z art. 23 ust. 1 akapit 

pierwszy – Komisja uzna, że nie spełniono 

1. Jeżeli – na podstawie informacji 

uzyskanych przez Komisję w toku badania 

wniosku zgodnie z art. 23 ust. 1 akapit 

pierwszy – Komisja uzna, że nie spełniono 
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wymogów rejestracji, przyjmuje ona akty 

wykonawcze odrzucające wniosek. Te akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 44 ust. 2. 

wymogów rejestracji, przyjmuje ona – w 

celu odrzucenia wniosku – akty 

delegowane zgodnie z art. 43, 

uzupełniające rozporządzenie. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli Komisja nie otrzyma 

zawiadomienia o sprzeciwie lub 

uzasadnionego dopuszczalnego 

oświadczenia o sprzeciwie na mocy art. 24, 

przyjmuje ona bez stosowania procedury, 

o której mowa w art. 44 ust. 2, akty 

wykonawcze rejestrujące nazwę. 

2. Jeżeli Komisja nie otrzyma 

zawiadomienia o sprzeciwie lub 

uzasadnionego dopuszczalnego 

oświadczenia o sprzeciwie na mocy art. 24, 

przyjmuje ona – w celu rejestracji nazwy – 

akty delegowane zgodnie z art. 43, 

uzupełniające rozporządzenie. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 3 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) jeżeli osiągnięto porozumienie, 

rejestruje nazwę w drodze aktów 

wykonawczych przyjętych bez stosowania 

procedury, o której mowa w art. 44 ust. 2, 

oraz – w razie potrzeby – zmienia 

informacje opublikowane na podstawie art. 

23 ust. 2, pod warunkiem że zmiany te nie 

mają istotnego charakteru; albo 

a) jeżeli osiągnięto porozumienie, 

przyjmuje – w celu rejestracji nazwy – 

akty delegowane zgodnie z art. 43, 

uzupełniające rozporządzenie, oraz – w 

razie potrzeby – zmienia informacje 

opublikowane na podstawie art. 23 ust. 2, 

pod warunkiem że zmiany te nie mają 

istotnego charakteru; albo 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 3 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) jeżeli nie osiągnięto porozumienia, 

przyjmuje akty wykonawcze decydujące o 

b) jeżeli nie osiągnięto porozumienia, 

przyjmuje – w celu podjęcia decyzji o 
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rejestracji. Te akty wykonawcze przyjmuje 

się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 

której mowa w art. 44 ust. 2. 

rejestracji – akty delegowane zgodnie z art. 

43, uzupełniające rozporządzenie. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jednakże jeżeli wnioski o wprowadzenie 

zmiany obejmują jedną lub więcej zmian w 

specyfikacji produktu, które odnoszą się do 

podstawowych cech produktu, zmieniają 

związek, o którym mowa w art. 19 lit. f), 

zawierają zmianę nazwy lub jakiejkolwiek 

części nazwy napoju spirytusowego, 

wpływają na określenie obszaru 

geograficznego lub zwiększają zakres 

ograniczeń dotyczących handlu produktem 

lub surowcami do jego wytwarzania, 

państwo członkowskie składa wniosek o 

wprowadzenie zmiany do zatwierdzenia 

przez Komisję, a wniosek podlega 

procedurze określonej w art. od 21–27. 

Jednakże jeżeli wnioski o wprowadzenie 

zmiany obejmują jedną lub więcej zmian w 

specyfikacji produktu, które odnoszą się do 

podstawowych cech produktu, zmieniają 

związek, o którym mowa w art. 19 lit. f), 

zawierają zmianę nazwy lub jakiejkolwiek 

części nazwy napoju spirytusowego, 

wpływają na określenie obszaru 

geograficznego lub zwiększają zakres 

ograniczeń dotyczących handlu produktem 

lub surowcami do jego wytwarzania, 

państwo członkowskie składa wniosek o 

wprowadzenie zmiany do zatwierdzenia 

przez Komisję, a wniosek podlega 

procedurze określonej w art. od 21–27. W 

odniesieniu do państw trzecich zmianę 

należy zatwierdzić zgodnie z systemem 

obowiązującym w danym państwie 

trzecim. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Podczas badania wniosku należy 

skupić się na proponowanej zmianie. 

3. Podczas rozpatrywania wniosku 

należy skupić się wyłącznie na 

proponowanej zmianie. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja może – z własnej inicjatywy lub 

na wniosek dowolnej osoby fizycznej lub 

prawnej mającej uzasadniony interes – 

przyjmować akty wykonawcze, aby cofnąć 

rejestrację chronionego oznaczenia 

geograficznego w przypadku, gdy: 

Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 43, uzupełniających 

rozporządzenie, z własnej inicjatywy lub 

na wniosek dowolnej osoby fizycznej lub 

prawnej mającej uzasadniony interes, aby 

cofnąć rejestrację chronionego oznaczenia 

geograficznego w przypadku, gdy: 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Akty wykonawcze, o których mowa w 

akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 44 ust. 2. 

skreśla się 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Akty cofające rejestrację oznaczenia 

geograficznego są publikowane w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 − ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja, bez stosowania procedury, o 

której mowa w art. 44 ust. 2, przyjmuje 

Komisja, bez stosowania procedury, o 

której mowa w art. 44 ust. 2, przyjmuje 
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akty wykonawcze ustanawiające i 

aktualizujące powszechnie dostępny 

elektroniczny rejestr oznaczeń 

geograficznych napojów spirytusowych 

uznanych w ramach niniejszego systemu 

(zwany dalej „rejestrem”). 

akty wykonawcze ustanawiające, 

podtrzymujące i aktualizujące przejrzysty, 

powszechnie dostępny i kompleksowy 

elektroniczny rejestr oznaczeń 

geograficznych napojów spirytusowych 

uznanych w ramach niniejszego systemu 

(zwany dalej „rejestrem”), który zastępuje 

załącznik III do rozporządzenia (WE) 

nr 110/2008 i ma taką samą jak on moc 

prawną. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do rejestru można włączać jako 

oznaczenia geograficzne oznaczenia 

odnoszące się do napojów spirytusowych 

wyprodukowanych w państwach trzecich, 

chronione w Unii na mocy porozumień 

międzynarodowych, których Unia jest 

umawiającą się stroną. 

Do rejestru można włączać jako 

oznaczenia geograficzne oznaczenia 

odnoszące się do napojów spirytusowych 

wyprodukowanych w państwach trzecich, 

chronione w Unii na mocy porozumień 

międzynarodowych, których Unia jest 

umawiającą się stroną, dopiero po 

przyjęciu przez Komisję aktu 

wykonawczego zatwierdzającego 

włączenie oznaczenia do osobnej sekcji.  

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Nazwa nie jest chroniona jako 

oznaczenie geograficzne, jeśli produkcja 

lub etapy przygotowania, które są 

obowiązkowe dla danej kategorii napoju 

spirytusowego, nie są przeprowadzane na 

danym obszarze geograficznym. 

3. Nazwa nie jest chroniona jako 

oznaczenie geograficzne, jeśli etapy, które 

są obowiązkowe dla danej kategorii napoju 

spirytusowego, nie są przeprowadzane na 

danym obszarze geograficznym. 

 

Poprawka  38 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 − ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli rejestracja znaku 

towarowego zawierającego oznaczenie 

geograficzne wymienione w rejestrze lub 

składającego się z takiego oznaczenia 

prowadziłaby do którejś z sytuacji, o 

których mowa w art. 18 ust. 2, odmawia 

się tej rejestracji lub unieważnia ją. 

1. Odmawia się rejestracji znaku 

towarowego lub unieważnia się rejestrację 

znaku towarowego, jeżeli jego użycie 

prowadziłoby do sytuacji, o których mowa 

w art. 18 ust. 2. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 

do obowiązujących chronionych oznaczeń 

geograficznych 

Uprawnienia w odniesieniu do 

obowiązujących zarejestrowanych 

oznaczeń geograficznych 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Nie naruszając przepisów ust. 2, 

oznaczenia geograficzne napojów 

spirytusowych chronione na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 110/2008, są 

automatycznie chronione jako oznaczenia 

geograficzne na podstawie niniejszego 

rozporządzenia. Komisja włącza je do 

rejestru. 

1. Nie naruszając przepisów ust. 2, 

oznaczenia geograficzne napojów 

spirytusowych zarejestrowane zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 110/2008, są 

automatycznie chronione jako oznaczenia 

geograficzne na podstawie niniejszego 

rozporządzenia. Komisja włącza je do 

rejestru. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W okresie do dwóch lat po wejściu 

w życie niniejszego rozporządzenia 

Komisja może z własnej inicjatywy — w 

drodze aktów wykonawczych — podjąć 

decyzję o cofnięciu ochrony chronionych 

oznaczeń geograficznych, o których mowa 

w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 

110/2008, jeśli nie spełniają one warunków 

ustanowionych w art. 2 ust. 1 pkt 6. Te 

akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 44 ust. 2. 

2. Do wejścia w życie rozporządzenia 

Komisja może z własnej inicjatywy — w 

drodze aktów wykonawczych — podjąć 

decyzję o cofnięciu rejestracji chronionych 

oznaczeń geograficznych, o których mowa 

w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 

110/2008, jeśli nie spełniają one warunków 

ustanowionych w art. 2 ust. 1 pkt 6. Te 

akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 44 ust. 2. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 − ustęp 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Właściwe organy lub jednostki, o 

których mowa w ust. 1 i 2, dokonują 

weryfikacji zgodności chronionego 

oznaczenia geograficznego ze specyfikacją 

produktu w sposób obiektywny i 

bezstronny. Dysponują one 

wykwalifikowanym personelem i zasobami 

niezbędnymi do wykonywania ich zadań. 

5. Właściwe organy lub jednostki, o 

których mowa w ust. 1 i 2, dokonują 

weryfikacji zgodności zarejestrowanego 

oznaczenia geograficznego ze specyfikacją 

produktu w sposób obiektywny i 

bezstronny. Dysponują one 

wykwalifikowanym personelem i zasobami 

niezbędnymi do wykonywania ich zadań. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 − ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu uwzględnienia 

szczególnych cech produkcji na 

wyznaczonym obszarze geograficznym 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 43, 

dotyczących: 

skreśla się 
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a)  dodatkowych kryteriów 

wyznaczania obszaru geograficznego; 

oraz 

 

b)  ograniczeń i odstępstw dotyczących 

wyrobu na wyznaczonym obszarze 

geograficznym. 

 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 43 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uprawnienia do przyjmowania 

aktów delegowanych, o których mowa w 

art. 5, 16, 38, 41 i 46 ust. 2 powierza się 

Komisji na czas nieokreślony od dnia 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

2. Uprawnienia do przyjmowania 

aktów delegowanych, o których mowa w 

art. 5, 16, 38, 41 i 46 ust. 2 powierza się 

Komisji na okres pięciu lat od dnia wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia. 

Przekazanie uprawnień jest 

automatycznie przedłużane na takie same 

okresy, chyba że Parlament Europejski 

lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 

przed końcem każdego okresu. 
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