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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wniosku jest zapewnienie ram prawnych na potrzeby skutecznego udziału UE 
w związku lizbońskim WIPO, gdy UE stanie się umawiającą się stroną aktu genewskiego. 
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje obecny wniosek, który pojawia się w trudnej 
sytuacji geopolitycznej, gdy impas na forach wielostronnych zmniejsza niestety perspektywę 
znaczących postępów w ochronie oznaczeń geograficznych. We wniosku skupiono się na 
wielu aspektach i podkreślono, między innymi, następujące kwestie:

1. Przystąpienie UE do aktu genewskiego przyniesie znaczące korzyści. Sprawozdawca z 
zadowoleniem przyjmuje potencjalnie większy zakres ochrony, jaką akt genewski 
zapewniałby europejskim oznaczeniom geograficznym; ponadto po przystąpieniu do 
aktu genewskiego Unia może nadal dążyć do ochrony oznaczeń geograficznych 
poprzez umowy dwustronne z partnerami handlowymi, którzy nie są (jeszcze) 
stronami aktu genewskiego.

2. Sprawozdawca pragnie również zwrócić uwagę na zgodność obecnego wniosku z 
porozumieniem WTO w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS) z myślą o przyszłym ewentualnym połączeniu.

3. UE powinna przedłożyć wykaz oznaczeń geograficznych pochodzących z wykazów 
zarejestrowanych unijnych oznaczeń geograficznych. Wykaz ten powinien zostać 
sporządzony w ścisłej konsultacji z państwami członkowskimi i z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i może zostać później dostosowany w celu uwzględnienia 
nowych wymogów rynkowych.

4. Oznaczenia geograficzne UE będą miały zasadniczo szybką, wysokiej jakości i 
definitywną ochronę u wszystkich obecnych i przyszłych stron aktu genewskiego i 
jednocześnie zwiększy się ich powszechna znajomość dzięki rejestrowi 
wielostronnemu i ze względu na szeroki zakres geograficzny ochrony przyznawanej 
na mocy aktu genewskiego.

5. Siedem państw członkowskich jest członkami związku lizbońskiego i w związku 
z tym państwa te przyjęły ochronę oznaczeń geograficznych państw trzecich. 
Potrzebny jest okres przejściowy w celu spełnienia zobowiązań międzynarodowych 
przyjętych przed przystąpieniem Unii do aktu genewskiego.

Sprawozdawca w zasadzie zgadza się z proponowanymi dostosowaniami, z wyjątkiem 
następujących poprawek.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
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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 w pełnej zgodności 
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”)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.

__________________ __________________

2

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/
en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

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.

4

http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Poprawka 2

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 

(4) Po przystąpieniu Unii do aktu 
genewskiego Komisja, w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi, 
stowarzyszeniami zawodowymi i 
zainteresowanymi producentami, powinna 
w pierwszej kolejności złożyć w Biurze 
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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 
geograficznych, w szczególności wartość 
produkcji i wartość wywozu, ochronę na 
mocy innych porozumień, a także aktualne 
lub potencjalne nadużycia w danych 
państwach trzecich.

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”). 
Wykaz ten powinien w miarę możliwości 
zawierać oznaczenia geograficzne już 
zarejestrowane przez państwa 
członkowskie, które były umawiającymi 
się stronami związku szczególnego przed 
przystąpieniem Unii Europejskiej do Aktu 
genewskiego. Ponadto kryteria dotyczące 
ustanowienia takiego wykazu powinny 
uwzględniać, podobnie jak ma to miejsce 
w przypadku niektórych umów 
dwustronnych i regionalnych Unii 
dotyczących ochrony oznaczeń 
geograficznych, w szczególności wartość 
produkcji i wartość wywozu, ochronę na 
mocy innych porozumień, a także aktualne 
lub potencjalne nadużycia w danych 
państwach trzecich.

Poprawka 3

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 
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.

(5) W celu zapewnienia rejestracji w
rejestrze międzynarodowym dodatkowych 
lub przyszłych oznaczeń geograficznych 
chronionych i zarejestrowanych w Unii, w 
tym ewentualnego rozszerzenia ochrony
na oznaczenia geograficzne produktów 
innych niż rolne, należy upoważnić 
Komisję na późniejszym etapie do 
składania wniosków o rejestrację 
międzynarodową takich dodatkowych 
oznaczeń geograficznych z własnej 
inicjatywy lub, w przypadku nierolnych 
oznaczeń geograficznych, na wniosek 
państwa członkowskiego, zainteresowanej 
grupy producentów lub, w wyjątkowych 
przypadkach, na wniosek jednego 
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producenta. Przystąpienie Unii do aktu 
genewskiego nie narusza obecnej i 
przyszłej ochrony oznaczeń 
geograficznych w dwustronnych 
umowach o wolnym handlu. W związku z 
tym Komisja powinna stosować stały 
mechanizm konsultacji z państwami 
członkowskimi, stowarzyszeniami 
branżowymi i producentami europejskimi 
w celu nawiązania dialogu z 
zainteresowanymi stronami.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Słuszne wydaje się, aby opłaty 
należne na mocy aktu genewskiego oraz 
wspólnego regulaminu wykonawczego na 
podstawie porozumienia lizbońskiego 
i aktu genewskiego w związku ze 
złożeniem w Biurze Międzynarodowym 
wniosku o rejestrację międzynarodową 
oznaczenia geograficznego, a także opłaty 
należne z tytułu pozostałych wpisów do 
rejestru międzynarodowego oraz 
w związku z dostarczaniem odpisów, 
poświadczeń lub innych informacji 
dotyczących treści tej rejestracji 
międzynarodowej ponosiło państwo 
członkowskie, z którego pochodzi dane 
oznaczenie geograficzne. Ustalenie to 
powinno pozostawać bez uszczerbku dla 
jakiejkolwiek decyzji państwa 
członkowskiego o ubieganie się o zwrot 
tych opłat od grupy producentów lub 
jednego producenta stosujących 
oznaczenie geograficzne, którego dotyczy 
wniosek o rejestrację międzynarodową.

(9) Słuszne wydaje się, aby opłaty 
należne na mocy aktu genewskiego oraz 
wspólnego regulaminu wykonawczego na 
podstawie porozumienia lizbońskiego 
i aktu genewskiego w związku ze 
złożeniem w Biurze Międzynarodowym 
wniosku o rejestrację międzynarodową 
oznaczenia geograficznego, a także opłaty 
należne z tytułu pozostałych wpisów do 
rejestru międzynarodowego oraz 
w związku z dostarczaniem odpisów, 
poświadczeń lub innych informacji 
dotyczących treści tej rejestracji 
międzynarodowej ponosiło państwo 
członkowskie, z którego pochodzi dane 
oznaczenie geograficzne.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2
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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 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po przystąpienia Unii do aktu 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.

Po przystąpienia Unii do aktu 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 lub, na 
wniosek państwa członkowskiego lub 
zainteresowanej grupy producentów w 
przypadku oznaczeń geograficznych 
produktów nierolnych, zgodnie z art. 5 ust.
1 i 2 aktu genewskiego.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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. Wykaz ten zawiera, w 
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miarę możliwości, europejskie oznaczenia 
geograficzne już zarejestrowane w 
rejestrze międzynarodowym przez państwa 
członkowskie, które były umawiającymi 
się stronami związku szczególnego przed 
przystąpieniem Unii Europejskiej do aktu 
genewskiego.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Po przystąpieniu Unii do aktu genewskiego 
Komisja przyjmuje – z własnej inicjatywy 
lub na wniosek państwa członkowskiego, 
zainteresowanej grupy producentów lub 
indywidualnego producenta stosujących 
oznaczenie geograficzne produktów 
rolnych i nierolnych chronione i
zarejestrowane w Unii – akty wykonawcze 
w celu złożenia w Biurze 
Międzynarodowym wniosku o rejestrację 
międzynarodową oznaczeń geograficznych 
chronionych i zarejestrowanych zgodnie z
prawem Unii i odnoszących się do 
produktów pochodzących z Unii.
W tym celu Komisja stosuje stały 
mechanizm konsultacji z państwami 
członkowskimi, stowarzyszeniami 
branżowymi i producentami europejskimi.

Poprawka 10
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Jak określono w akapicie pierwszym 
niniejszego artykułu, te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust.
2.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 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 

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
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 
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obrotu oraz w szczególności przepisów 
dotyczących norm sanitarnych 
i fitosanitarnych, norm handlowych 
i etykietowania żywności.

dotyczących norm sanitarnych 
i fitosanitarnych, norm handlowych 
i etykietowania żywności.

_________________ _________________

8 Wspólny 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_detai
ls.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. 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO 
A/57/11 z dnia 11 października 2017 r.

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy uwzględnić możliwe przyszłe zmiany w ustawodawstwie 
europejskim, na przykład w zakresie ochrony oznaczeń geograficznych innych niż rolne.

Poprawka 12

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;

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

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy uwzględnić możliwe przyszłe zmiany w ustawodawstwie 
europejskim, na przykład w zakresie ochrony oznaczeń geograficznych innych niż rolne.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pozostaje to bez uszczerbku dla 
jakiejkolwiek decyzji państwa 
członkowskiego o ubieganiu się o zwrot 
kwoty, o której mowa w akapicie 
pierwszym, od grupy producentów lub 
jednego producenta, którzy stosują 
oznaczenie geograficzne, w odniesieniu do 
którego złożono wniosek o rejestrację 
międzynarodową.

skreśla się
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