
PR\1058515PL.doc PE554.895v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2014 - 2019

Komisja Prawna

2015/2053(INI)

21.4.2015

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie możliwego rozszerzenia unijnej ochrony oznaczeń geograficznych 
na produkty nierolne
(2015/2053(INI))

Komisja Prawna

Sprawozdawczyni: Virginie Rozière

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*):
Nicola Danti, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu



PE554.895v02-00 2/7 PR\1058515PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO................................................3

UZASADNIENIE .......................................................................................................................7

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu



PR\1058515PL.doc 3/7 PE554.895v02-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie możliwego rozszerzenia unijnej ochrony oznaczeń geograficznych na 
produkty nierolne
(2015/2053(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Porozumienie w kwestii handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej (TRIPS) Światowej Organizacji Handlu (WTO),

– uwzględniając zieloną księgę zatytułowaną: „Wykorzystanie tradycyjnej wiedzy 
fachowej Europy: możliwe rozszerzenie unijnej ochrony oznaczeń geograficznych na 
produkty nierolne” (COM(2014)0469).

– uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do systemów jakości 
produktów rolnych i środków spożywczych (zwane rozporządzeniem w sprawie 
jakości)1,

– uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do produktów 
winiarskich (zwane rozporządzeniem o jednolitej wspólnej organizacji rynków)2, 

– uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 110/2008 w odniesieniu do napojów 
spirytusowych3, 

– uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 251/2014 w odniesieniu do win 
aromatyzowanych4, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 12 lutego 2015 r.,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 
lutego 2015 r. ,

– uwzględniając art. 52 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej, a także opinie Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Handlu Międzynarodowego oraz 
Komisji Kultury i Edukacji (A8-0000/2015),

A. mając na uwadze, że według WTO oznaczenia geograficzne są oznaczeniami służącymi 
do identyfikacji produktu jako pochodzącego z terytorium jednego państwa 
członkowskiego bądź regionu lub miejscowości na tym terytorium, w przypadkach gdy 
jakość, renoma lub inna określona właściwość produktu może być zasadniczo związana 
z jego pochodzeniem geograficznym;

1 Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
2 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
3 Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16.
4 Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 14.
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B. mając na uwadze, że tradycyjne produkty europejskie wysokiej jakości są dziedzictwem 
kulturowym Unii i jako takie stanowią istotny element życia gospodarczego i 
społecznego wielu regionów europejskich, ponieważ umożliwiają działalność mającą 
bezpośrednie odniesienie regionalne, zwłaszcza na obszarach wiejskich;

C. mając na uwadze, że wielkim bogactwem regionów Europy są produkty nierolne 
tworzone w oparciu o tradycyjną wiedzę będącą gwarancją bardzo wysokiej jakości; 

D. mając na uwadze, że na jakość, renomę i inne właściwości danego produktu może mieć 
wpływ jego pochodzenie;

E. mając na uwadze, że tradycyjne produkty europejskie będące produktami wysokiej 
jakości, poszukiwanymi ze względu na te walory, mogą paść ofiarą uzurpatorów;

F. mając na uwadze, że odpowiednia ochrona oznaczeń geograficznych produktów 
nierolnych na szczeblu europejskim pozwoliłaby walczyć z podrabianiem i uniknąć 
nieuczciwej konkurencji i oszukiwania klientów;

G. mając na uwadze, że konsumenci są coraz bardziej zainteresowani nie tylko 
bezpieczeństwem produktów, ale także ich pochodzeniem i metodami ich produkcji; 

H. mając na uwadze, że obowiązujące ustawodawstwo krajowe chroniące produkty 
nierolne przewiduje różne poziomy ochrony w poszczególnych państwach 
członkowskich i że jest to utrudnieniem w skutecznej ochronie terytorium 
europejskiego;

I. mając na uwadze, że zharmonizowane prawodawstwo europejskie w tej dziedzinie 
może przynieść Unii Europejskiej wyłącznie korzyści w międzynarodowych 
negocjacjach handlowych;

1. z zadowoleniem przyjmuje przedstawioną przez Komisję inicjatywę zorganizowania 
konsultacji publicznych na temat ewentualnego rozszerzenia unijnej ochrony oznaczeń 
geograficznych na produkty nierolne; 

2. popiera ustanowienie na poziomie europejskim specjalnego instrumentu 
przeznaczonego do ochrony produktów nierolnych, który pozwoli docenić lokalną 
produkcję przemysłową i rękodzielniczą oraz poprawić zaufanie konsumentów;

3. zwraca się do Komisji o jak najszybsze przedstawienie propozycji takiego instrumentu, 
którą poprzedzi dokonanie oceny skutków;

Zakres stosowania

4. potwierdza, że związek z terytorium jest niezbędny, żeby móc zidentyfikować 
odpowiednią wiedzę i określić jakość produktu;

5. podkreśla, że związek ten powinien móc przybierać różne formy: gdy możliwe jest 
wprowadzenie rozróżnienia między faktem wytwarzania na obszarze, na którym 
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występują surowce pochodzące z obszaru chronionego oraz faktem, że dany produkt 
został jedynie wytworzony na tym obszarze, rozróżnienie to powinno być stosowane;

6. opowiada się za obszerną definicją, która pozwoliłaby uznać powiązanie między 
produktem a obszarem geograficznym objętym oznaczeniem geograficznym, przy czym 
należy jednocześnie udostępnić ochronę nazwom innym niż geograficzne, lecz 
odnoszącym się wyraźnie do obszaru objętego oznaczeniem; 

7. popiera w tym względzie włączenie do systemu ochrony znaków i symboli 
nietekstowych, związanych jednoznacznie z danym regionem;

8. podkreśla, że oznakowanie / znak zapewniający rozpoznawalność / znak jakości /logo w 
przypadku oznaczeń geograficznych produktów nierolnych powinien być prosty, łatwo 
rozpoznawalny i napisany w języku pochodzenia produktu;

9. podkreśla, że niektóre oznaczenia, takie jak nazwy rodzajowe czy homonimiczne 
oznaczenia geograficzne, muszą zostać wyłączone z zakresu ochrony oznaczeń 
geograficznych; dodaje w tym kontekście, że odstępstwa od art. 6 ust. 1, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 w sprawie oznaczeń geograficznych produktów 
rolnych mogą służyć za przykład;

Proces rejestracji

10. opowiada się za obowiązkowym procesem rejestracji, aby zapewnić większe 
bezpieczeństwo, w szczególności w odniesieniu do wykonywania praw w razie sporu;

11. uważa, że rejestracja ta powinna odbywać się w dwóch etapach: kontrola na miejscu 
powierzona administracji krajowej lub regionalnej w celu zapewnienia poszanowania 
specyfiki oraz jednolity system rejestracji na szczeblu unijnym w celu zapewnienia 
poszanowania wspólnych kryteriów w całej Unii;

12. proponuje, by systemem tym na szczeblu unijnym zarządzał OHIM;

13. podkreśla, że system ten powinien ograniczać koszty i obciążenia administracyjne dla 
przedsiębiorstw, a jednocześnie oferować wystarczające gwarancje konsumentom; 

14. uważa, że taki system powinien pozostawić inicjatywę tworzenia oznaczeń 
geograficznych zainteresowanym przedsiębiorstwom, w szczególności w zakresie 
określania specyfikacji odpowiadającej poszczególnym oznaczeniom geograficznym;

15. popiera elastyczne podejście do kryteriów zawartych w specyfikacji, aby umożliwić 
ewolucję przyszłego procesu produkcji i przyszłych innowacji oraz sprzyjać im;

16. uważa, że w specyfikacji należy zawrzeć przynajmniej następujące kryteria: 
wykorzystane surowce, opis procesu produkcji, dowód powiązań z danym obszarem, 
aspekty dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;

17. proponuje, by producenci, ich stowarzyszenia i organizacje branżowe byli głównymi 
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podmiotami uprawnionymi do zwrócenia się o rejestrację oznaczeń geograficznych 
produktów nierolnych; 

18. podkreśla, że można zwrócić się do producentów o to, by wnieśli swój wkład w celu 
uzyskania oznaczenia geograficznego, pod warunkiem że będzie to wkład okazjonalny, 
sprawiedliwy w stosunku do ponoszonych kosztów i stosowany w jednolity sposób na 
poziomie Unii;

Spójność z wcześniej przyjętymi aktami prawnymi

19. potwierdza, że należy zapewnić spójność oznaczeń geograficznych z wcześniej 
przyjętymi aktami prawnymi;

20. podkreśla, że relacja między markami a oznaczeniami geograficznymi musi zostać 
jasno zdefiniowana, aby uniknąć konfliktów;

21. proponuje, by w przypadku państw członkowskich stosujących już środki ochronne 
wprowadzić odpowiedni okres transpozycji;

o

o     o

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

Na jakość, renomę i inne właściwości danego produktu może mieć wpływ jego pochodzenie. 
Oznaczenia geograficzne są nazwami miejscowości (a także, w niektórych państwach, 
słowami kojarzącymi się z danym miejscem) stosowanymi do określenia produktów 
pochodzących z tych miejscowości i posiadającego określone właściwości.

Unia Europejska jest bogata w takie produkty, które powstały w poparciu o tradycyjną wiedzę 
i metody wytwarzania, takie jak: noże z Laguiole, czeskie kryształy Bohemia, szkockie 
tartany, marmur kararyjski czy gobeliny z Aubusson. Produkty te stanowią integralną część 
dziedzictwa kulturowego, społecznego i gospodarczego danego miejsca, a jednocześnie są 
świadectwem rozległej wiedzy fachowej i częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego. 
Reprezentują historię, wiedzę i umiejętności. 

Ponieważ są one wynikiem tych umiejętności, produktami wysokiej jakości, poszukiwanymi 
ze względu na te walory, ponieważ są symbolem danego miejsca, danej kultury, mogą paść 
ofiarą uzurpatorów. Proceder ten powoduje dwojakie szkody.
Przede wszystkim szkodę dla konsumentów, którzy wierzą, że nabyli produkt wytworzony 
dzięki lokalnej wiedzy fachowej, produkt wysokiej jakości, a okazuje się, że są w posiadaniu 
produktu wyprodukowanego zupełnie gdzie indziej, często bez poszanowania tradycji, która 
przyczyniła się do jego renomy.
Ponadto szkodę dla przedsiębiorstw, które muszą zmierzyć się z konkurencją produktów 
uzurpujących sobie ich sławę, sprzedawanych po niższej cenie. W niektórych przypadkach 
skutkiem ubocznym jest to, że wizerunek i renoma autentycznych produktów doznają 
uszczerbku.

Problemy te nie dotyczą już produktów rolnych, które są chronione na szczeblu unijnym od 
1992 r. Nie istnieją natomiast na szczeblu unijnym przepisy chroniące nazwy produktów 
przemysłowych i rzemieślniczych; W związku z powyższym 15 państw członkowskich 
ustanowiło dotychczas mechanizmy ochrony oznaczeń geograficznych dla produktów 
nierolnych. Jednak ta ochrona nie wydaje się uporządkowana, oznaczenia geograficzne są 
bowiem chronione bądź w związku z przestępstwami polegającymi na oszustwie, bądź w 
związku ze znakami towarowymi, bądź też postanowieniami dotyczącymi samych oznaczeń 
geograficznych. Ponadto ochrona ta wydaje się być zapewniana w różnym stopniu: istnieje 
duża rozpiętość między państwami członkowskimi, które zapewniają specjalną ochronę 
oznaczeń geograficznych, ochronę sektorową lub przekrojową, ale również rozpiętość w 
zakresie zastosowania, kosztów i oferowanego poziomu ochrony w ramach poszczególnych 
systemów ochrony. 


