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Propozycja Indonezji w sprawie oznaczeń geograficznych, które mają być chronione w UE 

(2019/C 405/12) 

W ramach negocjacji z Indonezją w sprawie kompleksowej umowy o partnerstwie gospodarczym (zwanej dalej „umową”), 
zawierającej rozdział dotyczący oznaczeń geograficznych, władze Indonezji przedstawiły (do celów objęcia ochroną w 
ramach umowy) załączony wykaz oznaczeń geograficznych. Komisja Europejska rozważa obecnie, czy wspomniane ozna
czenia geograficzne powinny być chronione na podstawie przyszłej umowy jako oznaczenia geograficzne w rozumieniu 
art. 22 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej. 

Komisja wzywa wszystkie państwa członkowskie lub państwa trzecie bądź wszelkie zasadnie zainteresowane osoby 
fizyczne lub prawne, mające swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do 
zgłaszania sprzeciwu wobec tego projektu ochrony przez złożenie odpowiednio uzasadnionego oświadczenia. 

Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie dwóch miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłosze
nia. Oświadczenia o sprzeciwie należy przesyłać na następujący adres poczty elektronicznej: AGRI-A4@ec.europa.eu 

Oświadczenia o sprzeciwie zostaną rozpatrzone tylko, jeżeli wpłyną w wyżej określonym terminie i jeżeli zostanie wyka
zane, że nazwa, która ma zostać objęta ochroną: 

a) koliduje z nazwą odmiany roślin lub rasy zwierząt i może z tego powodu wprowadzić konsumenta w błąd, co do praw
dziwego pochodzenia danego produktu; 

b) jest homonimiczna lub częściowo homonimiczna w stosunku do nazwy, która już została objęta ochroną w Unii na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 
systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), lub w stosunku do oznaczenia geograficznego z pań-
stw niebędących członkami UE, które jest chronione na podstawie umów dwustronnych publicznie dostępnych pod 
następującym adresem: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/list-gis-non-eu- 
countries-protected-in-eu_en.pdf 

c) przy uwzględnieniu renomy danego znaku towarowego, jego popularności oraz okresu, przez jaki jest on używany, 
może wprowadzić konsumenta w błąd co do prawdziwej tożsamości produktu; 

d) zagraża istnieniu całkowicie lub częściowo identycznej nazwy lub znaku towarowego bądź istnieniu produktów, które 
były zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających publikację niniej
szego ogłoszenia; 

e) lub jeśli na podstawie przedstawionych szczegółowych informacji można wyciągnąć wniosek, iż nazwa, której ochronę 
się rozważa, jest rodzajowa. 

Kryteria wymienione powyżej będą podlegać ocenie w odniesieniu do terytorium Unii, co w przypadku praw własności 
intelektualnej odnosi się wyłącznie do terytorium lub terytoriów, na których wspomniane prawa są chronione. Możliwa 
ochrona tych nazw w Unii Europejskiej zależy od pomyślnego zakończenia przedmiotowych negocjacji i aktu prawnego 
wydanego w ich następstwie. 

(1) Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1. 
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Wykaz oznaczeń geograficznych (2)                                                                

Propozycja Indonezji w sprawie oznaczeń geograficznych, które 
mają być chronione w UE Kategoria produktu 

Kopi Arabika Kintamani Bali Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – kawa 

Lada Putih Muntok Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – pieprz 

Susu Kuda Sumbawa Pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego – mleko 

Kangkung Lombok Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone – szpinak 

Madu Sumbawa Pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego – miód 

Beras Adan Krayan Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone – ryż 

Kopi Arabika Flores Bajawa Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – kawa 

Purwaceng Dieng Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone – owoc 

Carica Dieng Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone – owoc 

Vanili Kep. Alor Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – wanilia 

Kopi Arabika Kalosi Enrekang Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – kawa 

Ubi Cilembu Sumedang Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone – batat 

Salak Pondoh Sleman Jogja Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone – osz
pilna jadalna 

Minyak Nilam Aceh Oleje i tłuszcze – olej 

Kopi Arabika Java Preanger Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – kawa 

Kopi Arabika Java Ijen-Raung Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – kawa 

Bandeng Asap Sidoarjo Pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego – ryba mlecz
na 

Kopi Arabika Toraja Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – kawa 

Kopi Robusta Lampung Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – kawa 

Mete Kubu Bali Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone – orzech 
nerkowca 

Gula Kelapa Kulonprogo Jogja Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – cukier 

Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – kawa 

Kopi Arabika Sumatera Simalungun Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – kawa 

(2) Zarejestrowana w Indonezji nazwa przedstawiona przez władze Indonezji w ramach negocjacji. 
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Propozycja Indonezji w sprawie oznaczeń geograficznych, które 
mają być chronione w UE Kategoria produktu 

Kopi Liberika Tungkal Jambi Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – kawa 

Cengkeh Minahasa Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – goździk 

Beras Pandanwangi Cianjur Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone – ryż 

Kopi Robusta Semendo Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – kawa 

Pala Siau Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone – gałka 
muszkatołowa 

Teh Java Preanger Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – herbata 

Garam Amed Bali Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – sól 

Jeruk Keprok Gayo-Aceh Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone – po
marańcza 

Kopi Liberika Rangsang Meranti Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – kawa 

Lada Hitam Lampung Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – pieprz 

Kayumanis Koerintji Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – cynamon 

Kopi Arabika Sumatera Mandailing Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – kawa 

Pala Tomandin Fakfak Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone – gałka 
muszkatołowa 

Jeruk SoE Mollo Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone – po
marańcza 

Cengkeh Moloku Kie Raha Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – goździk 

Mete Muna Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone – orzech 
nerkowca 

Kopi Robusta Temanggung Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – kawa 

Sawo Sukatali Sumedang Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone – owoc 

Kopi Robusta Empat Lawang Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – kawa 

Duku Komering Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone – owoc 

Kopi Arabika Sumatera Koerintji Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – kawa 

Kopi Robusta Pinogu Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – kawa 

Kopi robusta Pupuan Bali Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – kawa 
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Propozycja Indonezji w sprawie oznaczeń geograficznych, które 
mają być chronione w UE Kategoria produktu 

Kopi Robusta Tambora Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 
(przyprawy itp.) – kawa   
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