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ROZDZIAł I

Przepisy wprowadzające i ogólne

Artykuł 1

Skrócone wyrażenia

Do celów niniejszego aktu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej:

(i.) „porozumienie lizbońskie” oznacza Porozumienie lizbońskie o ochronie nazw pochodzenia i ich międzynarodo
wej rejestracji z dnia 31 października 1958 r.;

(ii.) „akt z 1967 r.” oznacza porozumienie lizbońskie zrewidowane w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmie
nione w dniu 28 września 1979 r.;

(iii.) „niniejszy akt” oznacza Porozumienie lizbońskie w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych usta
nowione niniejszym aktem;

(iv.) „regulamin” oznacza regulamin, o którym mowa w art. 25;

(v.) „konwencja paryska” oznacza Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., 
ze zmianami;

(vi.) „nazwa pochodzenia” oznacza nazwę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ppkt (i);

(vii.) „oznaczenie geograficzne” oznacza oznaczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ppkt (ii);

(viii.) „rejestr międzynarodowy” oznacza rejestr międzynarodowy prowadzony przez Biuro Międzynarodowe zgodnie 
z art. 4 jako urzędowy zbiór danych dotyczących rejestracji międzynarodowych nazw pochodzenia i oznaczeń 
geograficznych, niezależnie od nośnika, na którym takie dane są przechowywane;

(ix.) „rejestracja międzynarodowa” oznacza rejestrację międzynarodową wpisaną do rejestru międzynarodowego;

(x.) „wniosek” oznacza wniosek o rejestrację międzynarodową;

(xi.) „zarejestrowany” oznacza wpisany do rejestru międzynarodowego zgodnie z niniejszym aktem;

(xii.) „obszar geograficzny pochodzenia” oznacza obszar geograficzny, o którym mowa w art. 2 ust. 2;

(xiii.) „transgraniczny obszar geograficzny” oznacza obszar geograficzny położony w sąsiadujących Umawiających się 
Stronach lub obejmujący je;

(xiv.) „Umawiająca się Strona” oznacza każde państwo lub organizację międzyrządową, która jest stroną niniejszego 
aktu;

(xv.) „Umawiająca się Strona pochodzenia” oznacza Umawiającą się Stronę, na terenie której położony jest obszar 
geograficzny pochodzenia, lub Umawiające się Strony, na terenie których położony jest transgraniczny obszar 
geograficzny pochodzenia;

(xvi.) „właściwy organ” oznacza podmiot wyznaczony zgodnie z art. 3;

(xvii.) „beneficjenci” oznaczają osoby fizyczne lub prawne upoważnione zgodnie z prawem Umawiającej się Strony 
pochodzenia do używania nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego;

(xviii.) „organizacja międzyrządowa” oznacza organizację międzyrządową, która zgodnie z postanowieniami art. 28 
ust. 1 ppkt (iii) może stać się stroną niniejszego aktu;

(xix.) „organizacja” oznacza Światową Organizację Własności Intelektualnej;

(xx.) „Dyrektor Generalny” oznacza Dyrektora Generalnego organizacji;

(xxi.) „Biuro Międzynarodowe” oznacza Biuro Międzynarodowe organizacji.

L 271/16 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.10.2019



Artykuł 2

Przedmiot

1. [Nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne] Niniejszy akt ma zastosowanie w odniesieniu do:

(i.) każdej nazwy chronionej w Umawiającej się Stronie pochodzenia składającej się z nazwy obszaru geograficz
nego lub zawierającej ją bądź innej nazwy znanej jako odnosząca się do tego obszaru, która służy do ozna
czenia wyrobu jako pochodzącego z tego obszaru geograficznego, w przypadku gdy jakość lub cechy 
wyrobu zależą wyłącznie lub głównie od środowiska geograficznego, obejmującego czynniki naturalne 
i czynniki ludzkie, i która nadała towarowi jego reputację; jak również

(ii.) każdego oznaczenia chronionego w Umawiającej się Stronie pochodzenia składającego się z nazwy obszaru 
geograficznego lub zawierającego ją bądź innego oznaczenia znanego jako odnoszące się do tego obszaru, 
które określa wyrób jako pochodzący z tego obszaru geograficznego, w przypadku gdy jakość, renoma lub 
inna cecha charakterystyczna danego wyrobu wynika głównie z jego pochodzenia geograficznego.

2. [Możliwe obszary geograficzne pochodzenia] Obszar geograficzny pochodzenia opisany w ust. 1 może składać się 
z całego terytorium Umawiającej się Strony pochodzenia lub regionu, miejscowości lub miejsca w Umawiającej się 
Stronie pochodzenia. Nie wyklucza to stosowania niniejszego aktu w odniesieniu do obszaru geograficznego 
pochodzenia, o którym mowa w ust. 1, składającego się z transgranicznego obszaru geograficznego lub jego 
części.

Artykuł 3

Właściwy organ

Każda z Umawiających się Stron wyznacza podmiot, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie niniejszym aktem na 
jej terytorium oraz za komunikację z Biurem Międzynarodowym na podstawie niniejszego aktu i regulaminu. Umawia
jąca się Strona przekazuje Biuru Międzynarodowemu nazwę i dane kontaktowe takiego właściwego organu zgodnie 
z regulaminem.

Artykuł 4

Rejestr międzynarodowy

Biuro Międzynarodowe prowadzi rejestr międzynarodowy zawierający rejestracje międzynarodowe dokonane na podsta
wie niniejszego aktu, na podstawie porozumienia lizbońskiego i aktu z 1967 r. lub na podstawie obydwu, oraz dane 
dotyczące takich rejestracji międzynarodowych.

ROZDZIAł II

Wniosek i rejestracja międzynarodowa

Artykuł 5

Stosowanie

1. [Miejsce złożenia] Wnioski składa się w Biurze Międzynarodowym.

2. [Wniosek złożony przez właściwy organ] Z zastrzeżeniem ust. 3, wniosek o rejestrację międzynarodową nazwy 
pochodzenia lub oznaczenia geograficznego składa właściwy organ w imieniu:

(i.) beneficjentów; lub

(ii.) osoby fizycznej lub prawnej posiadającej legitymację procesową zgodnie z prawem Umawiającej się Strony 
pochodzenia w celu dochodzenia praw beneficjentów lub innych praw do nazwy pochodzenia lub oznacze
nia geograficznego.

3. [Wniosek złożony bezpośrednio]

a) Nie naruszając przepisów ust. 4, jeżeli ustawodawstwo Umawiającej się Strony pochodzenia na to pozwala, 
wniosek mogą złożyć beneficjenci lub osoba fizyczna lub prawna, o której mowa w ust. 2 ppkt (ii).
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b) Litera a) obowiązuje z zastrzeżeniem oświadczenia Umawiającej się Strony, że jej ustawodawstwo na to 
zezwala. Umawiająca się Strona może złożyć takie oświadczenie w momencie złożenia dokumentu ratyfikacyj
nego lub dokumentu przystąpienia lub w dowolnym późniejszym terminie. W przypadku złożenia oświadcze
nia w momencie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia, wchodzi ona w życie 
z chwilą wejścia w życie niniejszego aktu w odniesieniu do danej Umawiającej się Strony. W przypadku złoże
nia oświadczenia po wejściu w życie niniejszego aktu w odniesieniu do Umawiającej się Strony, wejdzie ona 
w życie trzy miesiące po dacie otrzymania oświadczenia przez Dyrektora Generalnego.

4. [Możliwy wspólny wniosek w przypadku transgranicznego obszaru geograficznego] W przypadku obszaru geograficznego 
pochodzenia składającego się z transgranicznego obszaru geograficznego sąsiadujące Umawiające się Strony mogą, 
zgodnie z ich umową, złożyć wniosek wspólnie za pośrednictwem wspólnie wyznaczonego właściwego organu.

5. [Zawartość obowiązkowa] Regulamin określa obowiązkowe dane, które należy zawrzeć we wniosku, oprócz tych 
określonych w art. 6 ust. 3.

6. [Zawartość opcjonalna] W regulaminie mogą być określone opcjonalne dane, które można zawrzeć we wniosku.

Artykuł 6

Rejestracji międzynarodowa

1. [Badanie formalne Biura Międzynarodowego] Po otrzymaniu wniosku o międzynarodową rejestrację nazwy pochodze
nia lub oznaczenia geograficznego we właściwej formie określonej w regulaminie Biuro Międzynarodowe reje
struje nazwę pochodzenia lub oznaczenie geograficzne w rejestrze międzynarodowym.

2. [Data rejestracji międzynarodowej] Z zastrzeżeniem ust. 3, datą rejestracji międzynarodowej jest data otrzymania 
wniosku przez Biuro Międzynarodowe.

3. [Data rejestracji międzynarodowej w przypadku braku danych] W przypadku gdy wniosek nie zawiera wszystkich nastę
pujących danych:

(i.) określenia właściwego organu lub, w przypadku art. 5 ust. 3, wnioskodawcy lub wnioskodawców;

(ii.) danych określających beneficjentów oraz, w stosownych przypadkach, osobę fizyczną lub prawną, o których 
mowa w art. 5 ust. 2 ppkt (ii);

(iii.) nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego, którego dotyczy wniosek o rejestrację międzynarodową;

(iv.) wyrobu lub wyrobów, do których odnosi się nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne;

data rejestracji międzynarodowej jest datą otrzymania ostatnich brakujących danych przez Biuro Międzynarodowe.

4. [Publikacja i powiadamianie o rejestracjach międzynarodowych] Biuro Międzynarodowe bezzwłocznie publikuje każdą 
rejestrację międzynarodową i powiadamia właściwy organ każdej Umawiającej się Strony o rejestracji międzynaro
dowej.

5. [Data wejścia w życie rejestracji międzynarodowej]

a) Z zastrzeżeniem lit. b) zarejestrowaną nazwę pochodzenia lub oznaczenie geograficzne w każdej Umawiającej 
się Stronie, która nie odmówiła ochrony zgodnie z art. 15 lub która przesłała do Biura Międzynarodowego 
powiadomienie o udzieleniu ochrony zgodnie z art. 18, obejmuje się ochroną od daty rejestracji międzynaro
dowej.

b) Umawiająca się Strona może w oświadczeniu powiadomić Dyrektora Generalnego, że zgodnie z ustawodaw
stwem krajowym lub regionalnym zarejestrowana nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne są chro
nione od daty wymienionej w oświadczeniu, data ta nie może być jednak późniejsza niż data upływu terminu 
na odmowę określonego w regulaminie zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a).
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Artykuł 7

Opłaty

1. [Międzynarodowa opłata rejestracyjna] Rejestracja międzynarodowa każdej nazwy pochodzenia i każdego oznaczenia 
geograficznego podlega opłacie określonej w regulaminie.

2. [Opłaty za inne wpisy w rejestrze międzynarodowym] W regulaminie określa się opłaty, jakie należy uiścić w związku 
z innymi wpisami do rejestru międzynarodowego oraz za dostarczanie wyciągów, zaświadczeń lub innych infor
macji dotyczących treści rejestracji międzynarodowej.

3. [Obniżki opłat] Opłaty obniżone są ustalane przez zgromadzenie w odniesieniu do niektórych międzynarodowych 
rejestracji nazw pochodzenia, a także w odniesieniu do niektórych międzynarodowych rejestracji oznaczeń geogra
ficznych, w szczególności tych, w odniesieniu do których Umawiająca się Strona pochodzenia jest krajem rozwija
jącym się lub krajem najsłabiej rozwiniętym.

4. [Opłata indywidualna]

a) Każda z Umawiających się Stron może w oświadczeniu powiadomić Dyrektora Generalnego, że jest objęta 
zakresem ochrony wynikającej z rejestracji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem wniesienia opłaty na 
pokrycie kosztów badania merytorycznego rejestracji międzynarodowej. Wysokość takiej opłaty indywidualnej 
określa się w oświadczeniu i można ją zmienić w kolejnych oświadczeniach. Kwota ta nie może być wyższa 
niż równowartość kwoty wymaganej na mocy ustawodawstwa krajowego lub regionalnego Umawiającej się 
Strony pomniejszonej o oszczędności wynikające z procedury międzynarodowej. Ponadto Umawiająca się 
Strona może w oświadczeniu powiadomić Dyrektora Generalnego, że wymaga ona opłaty administracyjnej 
związanej z korzystaniem przez beneficjentów z nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego w danej 
Umawiającej się Stronie.

b) Niewniesienie opłaty indywidualnej zgodnie z regulaminem skutkuje zrzeczeniem się ochrony w stosunku do 
Umawiającej się Strony, która wymaga opłaty.

Artykuł 8

Okres ważności rejestracji międzynarodowych

1. [Zależność] Rejestracje międzynarodowe są ważne bezterminowo, przy założeniu, że ochrona zarejestrowanej 
nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego nie jest już wymagana, jeżeli nazwa stanowiąca nazwę pocho
dzenia lub oznaczenie stanowiące oznaczenie geograficzne nie jest już chronione w Umawiającej się Stronie 
pochodzenia.

2. [Anulowanie]

a) Właściwy organ Umawiającej się Strony pochodzenia lub w przypadku art. 5 ust. 3 – beneficjenci lub osoba 
fizyczna lub prawna, o której mowa w art. 5 ust. 2 ppkt (ii), lub właściwy organ Umawiającej się Strony 
pochodzenia – mogą w każdej chwili zwrócić się do Biura Międzynarodowego o anulowanie danej rejestracji 
międzynarodowej.

b) W przypadku gdy nazwa stanowiąca zarejestrowaną nazwę pochodzenia lub oznaczenie stanowiące zarejestro
wane oznaczenie geograficzne nie są już chronione w Umawiającej się Stronie pochodzenia, właściwy organ 
Umawiającej się Strony pochodzenia składa wniosek o anulowanie rejestracji międzynarodowej.

ROZDZIAł III

Ochrona

Artykuł 9

Zaangażowanie w ochronę

Każda z Umawiających się Stron chroni zarejestrowane oznaczenia pochodzenia i oznaczenia geograficzne na swoim 
terytorium, w ramach własnego systemu prawnego i praktyki, lecz zgodnie z warunkami niniejszego aktu, z zastrzeże
niem każdej odmowy, zrzeczenia się, unieważnienia lub anulowania, które mogą zacząć obowiązywać w odniesieniu do 
jego terytorium, oraz przy założeniu, że Umawiające się Strony, które w ustawodawstwie krajowym lub regionalnym nie 
dokonują rozróżnienia między nazwami pochodzenia i oznaczeniami geograficznymi, nie są zobowiązane do wprowa
dzenia takiego rozróżnienia do swojego ustawodawstwa krajowego lub regionalnego.
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Artykuł 10

Ochrona w ramach przepisów prawa Umawiających się Stron lub innych instrumentów

1. [Forma ochrony prawnej] Każda z Umawiających się Stron może wybrać rodzaj ustawodawstwa, na podstawie któ
rego ustanawia ochronę przewidzianą w niniejszym akcie, pod warunkiem że takie ustawodawstwo spełnia zasad
nicze wymogi niniejszego aktu.

2. [Ochrona w ramach innych instrumentów] Postanowienia niniejszego aktu w żaden sposób nie wpływają na żadną 
inną ochronę, jaką Umawiająca się Strona może przyznać w odniesieniu do zarejestrowanych nazw pochodzenia 
lub zarejestrowanych oznaczeń geograficznych na podstawie ustawodawstwa krajowego lub regionalnego lub 
w ramach innych instrumentów międzynarodowych.

3. [Związek z innymi instrumentami] Żadne z postanowień niniejszego aktu nie stanowi odstępstwa od jakichkolwiek 
zobowiązań, które Umawiające się Strony mają wobec siebie nawzajem na mocy wszelkich innych instrumentów 
międzynarodowych, ani nie narusza żadnych praw przysługujących Umawiającej się Stronie na podstawie jakich
kolwiek innych instrumentów międzynarodowych.

Artykuł 11

Ochrona w odniesieniu do zarejestrowanych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

1. [Zakres ochrony] Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego aktu, w odniesieniu do zarejestrowanej nazwy pocho
dzenia lub zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, każda z Umawiających się Stron zapewnia środki prawne 
w celu zapobieżenia:

a) wykorzystaniu nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego

(i.) w odniesieniu do wyrobów tego samego rodzaju, do których odnosi się nazwa pochodzenia lub oznacze
nie geograficzne, niepochodzących z obszaru geograficznego pochodzenia lub niezgodnych z innymi obo
wiązującymi wymogami dotyczącymi stosowania nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego;

(ii.) w odniesieniu do wyrobów, które nie są tego samego rodzaju, co wyroby, do których odnosi się nazwa 
pochodzenia lub oznaczenie geograficzne, lub usług, jeżeli takie wykorzystanie wskazywałoby lub sugero
wało związek między tymi wyrobami lub usługami a beneficjentami nazwy pochodzenia lub oznaczenia 
geograficznego i mogłoby zaszkodzić ich interesom lub, w stosownych przypadkach, ze względu na 
renomę nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego w zainteresowanej Umawiającej się Stronie 
takie wykorzystanie mogłoby zaszkodzić tej reputacji lub osłabić ją w nieuczciwy sposób lub spowodo
wać nienależną korzyść w związku z tą reputacją;

b) wszelkim innym praktykom mogącym wprowadzić konsumentów w błąd co do prawdziwego pochodzenia, 
źródła lub charakteru wyrobów.

2. [Zakres ochrony w odniesieniu do niektórych wykorzystań] Ustęp 1 lit. a) ma również zastosowanie do wykorzystywa
nia nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego polegającego na jego imitacji, nawet jeśli wskazane jest 
prawdziwe pochodzenie wyrobów lub jeśli nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne są używane w tłuma
czonej formie lub towarzyszą im terminy takie jak „styl”, „rodzaj”, „typ”, „marka”, „imitacja”, „metoda”, „wyprodu
kowano tak jak w”, „taki jak”, „podobny” lub podobne (1).

3. [Wykorzystanie w znaku towarowym] Nie naruszając przepisów art. 13 ust. 1, Umawiająca się Strona z urzędu, jeśli 
zezwala na to jej ustawodawstwo, lub na wniosek zainteresowanej strony odmawia rejestracji lub unieważnia reje
strację późniejszego znaku towarowego, jeżeli wykorzystanie znaku skutkowałoby jedną z sytuacji określonych 
w ust. 1.

Artykuł 12

Ochrona przed przekształceniem w nazwę rodzajową

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego aktu nie można uznać, że zarejestrowane nazwy pochodzenia i zarejestro
wane oznaczenia geograficzne stały się nazwami rodzajowymi (2) w Umawiającej się Stronie.

(1) Uzgodnione oświadczenie dotyczące art. 11 ust. 2: do celów niniejszego aktu przyjmuje się, że w przypadku gdy niektóre elementy 
nazwy lub oznaczenia stanowiące nazwę pochodzenia lub oznaczenie geograficzne mają charakter rodzajowy w Umawiającej się Stro
nie pochodzenia, ich ochrona na mocy niniejszego ustępu nie jest wymagana w pozostałych Umawiających się Stronach. Dla większej 
pewności,  zgodnie  z  warunkami  art.  11  odmowa  uznania  lub  unieważnienie  znaku  towarowego  bądź  stwierdzenie  naruszenia 
w Umawiających się Stronach nie może opierać się na elemencie, który ma charakter rodzajowy.

(2) Uzgodnione oświadczenie dotyczące art. 12: do celów niniejszego aktu przyjmuje się, że art. 12 pozostaje bez uszczerbku dla stoso
wania postanowień niniejszego aktu dotyczących wcześniejszego wykorzystania, ponieważ przed rejestracją międzynarodową nazwa 
lub oznaczenie stanowiące nazwę pochodzenia lub oznaczenie geograficzne mogą już w całości lub w części mieć charakter rodza
jowy w Umawiającej się Stronie innej niż Umawiająca się Strona pochodzenia np. dlatego, że nazwa lub jej część lub oznaczenie lub 
jego część jest identyczna z terminem zwyczajowo używanym w języku potocznym jako nazwa zwyczajowa towaru lub usługi w tej 
Umawiającej się Stronie lub jest identyczna ze zwyczajową nazwą odmiany winorośli w takiej Umawiającej się Stronie.
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Artykuł 13

Zabezpieczenia w związku z innymi prawami

1. [Prawa wcześniejszego znaku towarowego] Postanowienia niniejszego aktu pozostają bez uszczerbku dla wcześniej
szego znaku towarowego zgłoszonego lub zarejestrowanego w dobrej wierze lub nabytego poprzez wykorzystanie 
w dobrej wierze w Umawiającej się Stronie. W przypadku gdy prawo Umawiającej się Strony przewiduje ograni
czony wyjątek od praw związanych ze znakiem towarowym, w ramach którego taki wcześniejszy znak towarowy 
w pewnych okolicznościach nie może uprawniać jego właściciela do uniemożliwienia przyznania ochrony zareje
strowanej nazwie pochodzenia lub oznaczeniu geograficznemu lub wykorzystania ich w danej Umawiającej się 
Stronie, ochrona zarejestrowanej nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego nie ogranicza w żaden spo
sób praw związanych z tym znakiem towarowym.

2. [Nazwisko używane w działalności gospodarczej] Postanowienia niniejszego aktu nie naruszają prawa jakiejkolwiek 
osoby do stosowania w obrocie handlowym jej nazwiska lub nazwiska jej poprzedników w celach komercyjnych, 
pod warunkiem że takie nazwisko nie jest używane w sposób wprowadzający społeczeństwo w błąd.

3. [Prawa oparte na nazwie odmiany roślin lub rasy zwierząt] Postanowienia niniejszego aktu nie naruszają prawa jakiej
kolwiek osoby do stosowania w obrocie handlowym nazwy odmiany roślin lub rasy zwierząt, pod warunkiem że 
taka nazwa odmiany roślin lub rasy zwierząt nie jest używana w sposób wprowadzający społeczeństwo w błąd.

4. [Zabezpieczenia w przypadku powiadomienia o wycofaniu odmowy lub udzieleniu ochrony] W przypadku gdy Umawiająca 
się Strona, która odmówiła uznania skutków rejestracji międzynarodowej zgodnie z art. 15 ze względu na wyko
rzystanie pod wcześniejszym znakiem towarowym lub inne prawo, o którym mowa w niniejszym artykule, 
powiadamia o cofnięciu takiej odmowy zgodnie z art. 16 lub o udzieleniu ochrony zgodnie z art. 18, wynikająca 
z tego działania ochrona nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego nie ma wpływu na to prawo ani na 
jego wykorzystanie, chyba że ochrona została przyznana po anulowaniu, nieprzedłużeniu, uchyleniu lub unieważ
nieniu tego prawa.

Artykuł 14

Procedury egzekwowania i środki zaradcze

Każda Umawiająca się Strona udostępnia skuteczne środki prawne w celu ochrony zarejestrowanych nazw pochodzenia 
i zarejestrowanych oznaczeń geograficznych oraz zapewnia, aby organ publiczny lub którakolwiek z zainteresowanych 
stron, czy to osoba fizyczna, czy osoba prawna, zarówno publiczna, jak i prywatna, w zależności od systemu i praktyki 
prawnej tej Strony, mogła wszcząć postępowania sądowe mające zagwarantować ich ochronę.

ROZDZIAł IV

Odmowa i inne działania w związku z rejestracją międzynarodową

Artykuł 15

Odmowa

1. [Odmowa uznania skutków rejestracji międzynarodowej]

a) W terminie określonym w regulaminie właściwy organ Umawiającej się Strony może powiadomić Biuro Mię
dzynarodowe o odmowie uznania skutków rejestracji międzynarodowej na swoim terytorium. Powiadomienia 
o odmowie może dokonać właściwy organ z urzędu, jeśli pozwala na to ustawodawstwo, lub na wniosek zain
teresowanej strony.

b) W powiadomieniu o odmowie podaje się wszystkie powody odmowy.

2. [Ochrona w ramach innych instrumentów] Powiadomienie o odmowie nie może mieć niekorzystnego wpływu na 
jakąkolwiek inną ochronę, która zgodnie z art. 10 ust. 2 może przysługiwać danej nazwie lub oznaczeniu 
w Umawiającej się Stronie, której dotyczy odmowa.

3. [Obowiązek zapewnienia możliwości zainteresowanym stronom] Każda z Umawiających się Stron zapewnia każdej oso
bie, na której interesy miałaby wpływ rejestracja międzynarodowa, odpowiednią możliwość zwrócenia się do wła
ściwego organu o powiadomienie o odmowie rejestracji międzynarodowej.
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4. [Rejestracja, publikacja i przekazywanie informacji o odmowach] Biuro Międzynarodowe wpisuje odmowę i podstawy 
odmowy do rejestru międzynarodowego. Publikuje ono odmowę i podstawy odmowy oraz powiadamia o odmo
wie właściwy organ Umawiającej się Strony pochodzenia lub, w przypadku gdy wniosek został złożony bezpo
średnio zgodnie z art. 5 ust. 3, beneficjentów lub osobę fizyczną lub prawną, o której mowa w art. 5 ust. 2 ppkt 
(ii), a także właściwy organ Umawiającej się Strony pochodzenia.

5. [Traktowanie krajowe] Każda z Umawiających się Stron udostępnia zainteresowanym stronom, na które ma wpływ 
odmowa, te same środki sądowe i administracyjne, które są dostępne dla jej własnych obywateli w odniesieniu do 
odmowy ochrony nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego.

Artykuł 16

Wycofanie odmowy

Odmowa może zostać cofnięta zgodnie z procedurami określonymi w regulaminie. Wycofanie wpisuje się do rejestru 
międzynarodowego.

Artykuł 17

Okres przejściowy

1. [Możliwość przyznania okresu przejściowego] Nie naruszając przepisów art. 13, w przypadku gdy Umawiająca się 
Strona nie odmówiła uznania skutków rejestracji międzynarodowej ze względu na wcześniejsze wykorzystanie 
przez osobę trzecią lub cofnęła taką odmowę bądź powiadomiła o udzieleniu ochrony, jeżeli zezwala na to jej 
ustawodawstwo, może przyznać określony czas przewidziany w regulaminie na zakończenie takiego 
wykorzystania.

2. [Powiadomienie o okresie przejściowym] Umawiająca się Strona powiadamia Biuro Międzynarodowe o każdym 
takim okresie, zgodnie z procedurami określonymi w regulaminie.

Artykuł 18

Powiadomienie o udzieleniu ochrony

Właściwy organ Umawiającej się Strony może powiadomić Biuro Międzynarodowe o udzieleniu ochrony zarejestrowanej 
nazwie pochodzenia lub oznaczeniu geograficznemu. Biuro Międzynarodowe dokonuje wpisu każdego takiego powiado
mienia do rejestru międzynarodowego oraz publikuje je.

Artykuł 19

Unieważnienie

1. [Możliwość obrony praw] Częściowe lub całościowe unieważnienie skutków rejestracji międzynarodowej na teryto
rium Umawiającej się Strony można ogłosić dopiero po umożliwieniu beneficjentom obrony ich praw. Taką moż
liwość zapewnia się również osobie fizycznej lub prawnej, o której mowa w art. 5 ust. 2 ppkt (ii).

2. [Powiadomienie, wpis i publikacja] Umawiająca się Strona powiadamia Biuro Międzynarodowe o unieważnieniu skut
ków rejestracji międzynarodowej, a Biuro Międzynarodowe wpisuje unieważnienie w rejestrze międzynarodowym 
i publikuje je.

3. [Ochrona w ramach innych instrumentów] Unieważnienie nie może mieć niekorzystnego wpływu na jakąkolwiek inną 
ochronę, która zgodnie z art. 10 ust. 2 może przysługiwać danej nazwie lub oznaczeniu w Umawiającej się Stro
nie, która unieważniła skutki rejestracji międzynarodowej.

Artykuł 20

Zmiany i inne wpisy w rejestrze międzynarodowym

Procedury dotyczące zmiany rejestracji międzynarodowych i innych wpisów w rejestrze międzynarodowym określa się 
w regulaminie.
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ROZDZIAł V

Postanowienia administracyjne

Artykuł 21

Członkostwo w związku lizbońskim

Umawiające się Strony są członkami tego samego związku szczególnego, którego członkami są państwa będące stro
nami porozumienia lizbońskiego lub aktu z 1967 r., bez względu na to, czy są stronami porozumienia lizbońskiego, 
czy aktu z 1967 r.

Artykuł 22

Zgromadzenie związku szczególnego

1. [Skład]

a) Umawiające się Strony są członkami tego samego zgromadzenia, którego członkami są państwa będące stro
nami aktu z 1967 r.

b) Każda z Umawiających się Stron reprezentowana jest przez jednego delegata, któremu mogą towarzyszyć 
zastępcy, doradcy i eksperci.

c) Każda delegacja pokrywa własne wydatki.

2. [Zadania]

a) Zgromadzenie:

(i.) zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi utrzymania i rozwijania związku szczególnego oraz 
wykonywania postanowień niniejszego aktu;

(ii.) wydaje Dyrektorowi Generalnemu instrukcje dotyczące przygotowania konferencji rewizyjnych, 
o których mowa w art. 26 ust. 1, z należytym uwzględnieniem wszelkich uwag złożonych przez człon
ków związku szczególnego, którzy nie ratyfikowali niniejszego aktu lub nie przystąpili do niego;

(iii.) dokonuje zmian regulaminu;

(iv.) dokonuje przeglądu i zatwierdzenia sprawozdań oraz działalności Dyrektora Generalnego dotyczącej 
związku szczególnego, a także udziela Dyrektorowi Generalnemu wszelkich niezbędnych wytycznych 
w sprawach należących do kompetencji związku szczególnego;

(v.) ustala program i przyjmuje dwuletni budżet związku szczególnego oraz zatwierdza jego końcowe spra
wozdanie finansowe;

(vi.) zatwierdza regulamin finansowy związku szczególnego;

(vii.) powołuje komitety i grupy robocze, które uważa za niezbędne do realizacji celów związku szczególnego;

(viii.) określa, które państwa, organizacje międzyrządowe oraz organizacje pozarządowe, są dopuszczane do 
udziału w posiedzeniach w charakterze obserwatorów;

(ix.) przyjmuje zmiany art. 22–24 i 27;

(x.) podejmuje wszelkie inne stosowne działania na rzecz realizacji celów związku szczególnego i pełni 
wszelkie inne stosowne funkcje na mocy niniejszego aktu.

b) W odniesieniu do spraw, które są również przedmiotem zainteresowania innych związków zarządzanych przez 
organizację, zgromadzenie podejmuje decyzję po wysłuchaniu opinii komitetu koordynacyjnego organizacji.

3. [Kworum]

a) Połowa członków zgromadzenia, którzy mają prawo do głosowania w danej sprawie, stanowi kworum do 
celów głosowania w tej sprawie.
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b) Nie naruszając postanowień lit. a), jeżeli na sesji liczba członków zgromadzenia będących państwami, którym 
przysługuje prawo głosu w danej sprawie i którzy są reprezentowani, jest mniejsza niż połowa członków, lecz 
równa lub większa od jednej trzeciej liczby członków zgromadzenia będących państwami i mających prawo 
głosu w tej sprawie, zgromadzenie może podejmować decyzje – z wyjątkiem decyzji dotyczących własnej pro
cedury – lecz wszystkie decyzje stają się skuteczne wyłącznie wtedy, gdy spełnione zostaną określone poniżej 
warunki. Biuro Międzynarodowe przekazuje do wiadomości wspomniane decyzje członkom zgromadzenia 
będącym państwami i mającym prawo głosu w danej sprawie, lecz niereprezentowanym podczas sesji i wzywa 
ich do pisemnego oddania głosu lub wstrzymania się od głosu w terminie trzech miesięcy od daty przekazania 
decyzji do wiadomości. Jeżeli po upływie tego terminu liczba członków, którzy pisemnie oddali głos lub 
wstrzymali się od głosowania, osiągnie liczbę członków brakującą do uzyskania kworum na sesji, decyzje takie 
stają się skuteczne, pod warunkiem że równocześnie uzyskano wymaganą większość.

4. [Podejmowanie decyzji przez zgromadzenie]

a) Zgromadzenie dąży do podejmowania decyzji jednomyślnie.

b) Jeżeli decyzja nie może zostać podjęta jednomyślnie, wówczas decyzję w tej sprawie podejmuje się przez gło
sowanie. W takim przypadku:

(i.) każda Umawiająca się Strona będąca państwem ma jeden głos i głosuje wyłącznie we własnym imieniu; 
oraz

(ii.) każda z Umawiających się Stron będąca organizacją międzyrządową może brać udział w głosowaniu 
zamiast swoich państw członkowskich, dysponując liczbą głosów równą liczbie swoich państw członkow
skich, które są stronami niniejszego aktu. Żadna taka organizacja międzyrządowa nie bierze udziału 
w głosowaniu, jeżeli jedno z jej państw członkowskich korzysta ze swojego prawa głosu i odwrotnie.

c) W sprawach dotyczących wyłącznie państw związanych aktem z 1967 r. Umawiające się Strony niezwiązane 
aktem z 1967 r. nie mają prawa głosu, podczas gdy w sprawach dotyczących tylko Umawiających się Stron, 
jedynie one mają prawo głosu.

5. [Większość]

a) Z zastrzeżeniem art. 25 ust. 2 i art. 27 ust. 2, decyzje zgromadzenia wymagają dwóch trzecich oddanych 
głosów.

b) Wstrzymanie się od głosu nie jest uważane za oddanie głosu.

6. [Sesje]

a) Zgromadzenie zbiera się na sesję zwoływaną przez Dyrektora Generalnego w tym samym czasie i w tym 
samym miejscu co Zgromadzenie Ogólne organizacji, o ile nie wystąpią wyjątkowe okoliczności.

b) Zgromadzenie zbiera się na sesji nadzwyczajnej, którą zwołuje Dyrektor Generalny na wniosek jednej czwartej 
członków zgromadzenia lub z własnej inicjatywy.

c) Porządek obrad każdej sesji przygotowuje Dyrektor Generalny.

7. [Regulamin] Zgromadzenie przyjmuje własny regulamin wewnętrzny.

Artykuł 23

Biuro Międzynarodowe

1. [Zadania administracyjne]

a) Biuro Międzynarodowe dokonuje rejestracji międzynarodowej oraz wykonuje związane z nią obowiązki, jak 
również inne zadania administracyjne dotyczące związku szczególnego.

b) W szczególności Biuro Międzynarodowe przygotowuje posiedzenia oraz zapewnia obsługę sekretariatu zgro
madzeniu oraz komitetom i grupom roboczym, które zgromadzenie mogło utworzyć.
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c) Dyrektor Generalny jest najwyższym organem wykonawczym związku szczególnego i reprezentuje związek 
szczególny.

2. [Rola Biura Międzynarodowego w posiedzeniach zgromadzenia i innych posiedzeniach] Dyrektor Generalny oraz wyzna
czeni przez niego członkowie personelu biorą udział, bez prawa głosu, we wszystkich posiedzeniach zgromadze
nia, komitetów oraz grup roboczych utworzonych przez zgromadzenie. Dyrektor Generalny lub wyznaczony 
przez niego członek personelu są z urzędu sekretarzami takiego organu.

3. [Konferencje]

a) Biuro Międzynarodowe przygotowuje zgodnie ze wskazówkami zgromadzenia wszystkie konferencje rewizyjne.

b) Biuro Międzynarodowe może zasięgać opinii organizacji międzyrządowych oraz międzynarodowych i krajo
wych organizacji pozarządowych w sprawach dotyczących przygotowania konferencji rewizyjnych.

c) Dyrektor Generalny oraz osoby przez niego wyznaczone biorą udział, bez prawa głosu, w obradach konferen
cji rewizyjnych.

4. [Inne zadania] Biuro Międzynarodowe wykonuje wszelkie inne zadania przydzielone mu w związku z niniejszym 
aktem.

Artykuł 24

Finanse

1. [Budżet] Dochody i wydatki związku szczególnego odzwierciedla się w budżecie organizacji w sprawiedliwy 
i przejrzysty sposób.

2. [Źródła finansowania budżetu] Dochody związku szczególnego pochodzą z następujących źródeł:

(i.) opłaty pobierane zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2;

(ii.) dochody ze sprzedaży publikacji lub honorariów za publikacje Biura Międzynarodowego;

(iii.) darowizny, zapisy i subwencje;

(iv.) czynsz, dochody z inwestycji i inne, w tym dochody różne;

(v.) specjalne składki Umawiających się Stron lub dowolne alternatywne źródło pochodzące od Umawiających się 
Stron lub beneficjentów, lub jedno i drugie, w przypadku gdy wpływy ze źródeł wskazanych w punktach 
(i)–(iv) nie są wystarczające na pokrycie wydatków zgodnie z decyzją zgromadzenia oraz w takim zakresie, 
w jakim nie są one wystarczające.

3. [Ustalanie opłat; Poziom budżetu]

a) Wysokości opłat, o których mowa w ust. 2, ustala zgromadzenie na wniosek Dyrektora Generalnego i są one 
ustalane tak, aby wraz z dochodami pochodzącymi z innych źródeł zgodnie z ust. 2 dochody związku szcze
gólnego były w normalnych warunkach wystarczające na pokrycie wydatków Biura Międzynarodowego na 
utrzymanie usługi rejestracji międzynarodowej.

b) Jeżeli program i budżet organizacji nie zostaną przyjęte przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, 
upoważnienie Dyrektora Generalnego do zaciągania zobowiązań i dokonywania płatności pozostaje na tym 
samym poziomie, co w poprzednim okresie rozliczeniowym.

4. [Ustanawianie specjalnych składek, o których mowa w ust. 2 ppkt (v)] Do celu ustalenia swojej składki każda 
z Umawiających się Stron należy do tej samej klasy, do której należy w kontekście konwencji paryskiej lub, 
w przypadku gdy nie jest umawiającą się stroną konwencji paryskiej, do której należałaby, gdyby była umawiającą 
się stroną konwencji paryskiej. Organizacje międzyrządowe uważa się za należące do klasy I składek, chyba że 
zgromadzenie jednogłośnie zdecyduje inaczej. Składka jest częściowo ważona zgodnie z liczbą rejestracji pocho
dzących z danej Umawiającej się Strony zgodnie z decyzją zgromadzenia.
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5. [Fundusz kapitału obrotowego] Związek posiada fundusz kapitału obrotowego, który składa się z płatności dokony
wanych z góry przez każdego członka związku szczególnego, gdy tak postanowi związek szczególny. Jeżeli fun
dusz staje się niewystarczający, zgromadzenie może podjąć decyzję o jego podwyższeniu. Wysokość i terminy 
wpłat ustala Zgromadzenie na wniosek Dyrektora Generalnego. Jeżeli związek szczególny odnotuje nadwyżkę 
dochodów wobec wydatków w dowolnym okresie rozliczeniowym, zaliczki w ramach Funduszu kapitału obroto
wego mogą zostać zwrócone każdemu członkowi proporcjonalnie do jego początkowych płatności na wniosek 
Dyrektora Generalnego i na podstawie decyzji zgromadzenia.

6. [Zaliczki przyznawane przez państwo, w którym Organizacja ma siedzibę]

a) W porozumieniu dotyczącym siedziby zawartym z państwem, na którego terytorium organizacja ma swoją 
siedzibę, przewiduje się, że jeżeli fundusz kapitału obrotowego jest niewystarczający, wówczas państwo to 
wypłaca zaliczki. Wysokość zaliczek oraz warunki ich wypłacania są za każdym razem przedmiotem odręb
nych umów pomiędzy tym państwem a Organizacją.

b) Państwo, o którym mowa w lit. a), oraz organizacja mają prawo do wypowiedzenia w formie pisemnego 
powiadomienia obowiązku wypłacania zaliczek. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie trzech lat od 
końca roku, w którym zostało ono notyfikowane.

7. [Kontrola rachunków] Kontroli rachunków dokonuje jedno lub większa liczba państw członkowskich związku 
szczególnego lub zewnętrzni rewidenci, zgodnie z regulaminem finansowym organizacji. Rewidentów wyznacza 
za ich zgodą zgromadzenie.

Artykuł 25

Przepisy wykonawcze

1. [Przedmiot] Szczegółowe informacje dotyczące wykonania niniejszego aktu określa się w regulaminie.

2. [Zmiana niektórych przepisów regulaminu]

a) Zgromadzenie może zdecydować, że niektóre postanowienia regulaminu mogą zostać zmienione wyłącznie 
jednomyślnie lub wyłącznie większością trzech czwartych głosów.

b) Decyzję o zniesieniu wymogu jednomyślności lub większości trzech czwartych głosów w odniesieniu do 
zmiany regulaminu podejmuje się jednomyślnie.

c) Decyzje o obowiązywaniu wymogu jednomyślności lub większości trzech czwartych głosów w odniesieniu do 
zmiany regulaminu podejmuje się większością trzech czwartych głosów.

3. [Niezgodność pomiędzy niniejszym aktem a regulaminem] W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami 
niniejszego aktu a regulaminem charakter rozstrzygający mają postanowienia niniejszego aktu.

ROZDZIAł VI

Rewizja i zmiana

Artykuł 26

Rewizja

1. [Konferencje rewizyjne] Niniejszy akt może być poddany rewizji przez konferencje dyplomatyczne Umawiających się 
Stron. O zwołaniu każdej konferencji dyplomatycznej decyduje zgromadzenie.

2. [Rewizja lub zmiana niektórych artykułów] Art. 22–24 oraz 27 mogą być zmienione przez konferencję rewizyjną lub 
przez zgromadzenie zgodnie z postanowieniami art. 27.

Artykuł 27

Zmiana niektórych artykułów przez zgromadzenie

1. [Propozycje zmiany]

a) Propozycje zmiany art. 22–24 oraz niniejszego artykułu mogą być składane przez każdą Umawiającą się 
Stronę lub przez Dyrektora Generalnego.

b) Dyrektor Generalny przekazuje takie propozycje zmian Umawiającym się Stronom co najmniej sześć miesięcy 
przed ich rozpatrzeniem przez zgromadzenie.

2. [Większość] Przyjęcie zmiany artykułów, o których mowa w ust. 1, wymaga większości trzech czwartych głosów, 
z wyjątkiem zmiany art. 22 oraz niniejszego ustępu, które wymagają większości czterech piątych głosów.
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3. [Wejście w życie]

a) Każda zmiana artykułów, o których mowa w ust. 1 – z wyjątkiem przypadku, gdy zastosowanie mają postano
wienia lit. b) – wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od momentu, w którym Dyrektor Generalny 
otrzymał pisemne powiadomienie o przyjęciu tej zmiany, dokonane zgodnie z odpowiednimi procedurami 
konstytucyjnymi, od trzech czwartych Umawiających się Stron, które w chwili przyjęcia zmiany były człon
kami zgromadzenia i miały prawo głosu w sprawie tej zmiany.

b) Żadna zmiana art. 22 ust. 3 lub ust. 4 lub niniejszego ustępu nie wchodzi w życie, jeżeli w terminie sześciu 
miesięcy od daty jej przyjęcia przez zgromadzenie którakolwiek z Umawiających się Stron powiadomi Dyrek
tora Generalnego, że nie przyjmuje tej zmiany.

c) Każda zmiana, która wchodzi w życie zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, wiąże wszystkie państwa 
i organizacje międzyrządowe, które w chwili wejścia w życie tej zmiany są Umawiającymi się Stronami lub 
stały się Umawiającymi się Stronami po tej dacie.

ROZDZIAł VII

Przepisy końcowe

Artykuł 28

Strony niniejszego aktu

1. [Kwalifikowalność] Z zastrzeżeniem postanowień art. 29 oraz ust. 2 i 3 niniejszego artykułu

(i.) każde państwo będące stroną konwencji paryskiej może podpisać niniejszy akt i zostać jego stroną;

(ii.) każde inne państwo członkowskie organizacji może podpisać niniejszy akt i zostać jego stroną, jeżeli oświad
cza, że jego ustawodawstwo jest zgodne z postanowieniami konwencji paryskiej dotyczącymi nazw pocho
dzenia, oznaczeń geograficznych i znaków towarowych;

(iii.) każda organizacja międzyrządowa może podpisać niniejszy akt i zostać jego stroną, pod warunkiem że co 
najmniej jedno państwo członkowskie tej organizacji międzyrządowej jest stroną konwencji paryskiej oraz 
pod warunkiem że organizacja międzyrządowa oświadcza, iż została należycie upoważniona, zgodnie ze 
swoimi procedurami wewnętrznymi, do stania się stroną niniejszego aktu oraz iż na podstawie traktatu usta
nawiającego danej organizacji międzyrządowej ma zastosowanie ustawodawstwo, zgodnie z którym w odnie
sieniu do oznaczeń geograficznych można uzyskać regionalne tytuły przyznające ochronę.

2. [Ratyfikacja lub przystąpienie] Każde państwo lub organizacja międzyrządowa, o których mowa w ust. 1, mogą 
złożyć:

(i.) dokument ratyfikacyjny, jeżeli podpisały niniejszy akt; lub

(ii.) dokument przystąpienia, jeżeli nie podpisały niniejszego aktu.

3. [Data, z którą złożenie dokumentów staje się skuteczne]

a) Z zastrzeżeniem postanowień lit. b), datą, z którą złożenie dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystą
pienia staje się skuteczne, jest data złożenia tego dokumentu.

b) Datą, z którą staje się skuteczne złożenie dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia dowolnego 
państwa będącego państwem członkowskim organizacji międzyrządowej, w odniesieniu do którego można 
objąć nazwy pochodzenia lub oznaczenie geograficzne ochroną jedynie na podstawie ustawodawstwa obowią
zującego między państwami członkowskimi organizacji międzyrządowej, jest data złożenia dokumentu ratyfi
kacyjnego lub dokumentu przystąpienia przez tę organizacje międzyrządową, w przypadku gdy data ta jest 
datą późniejszą niż data złożenia dokumentu przez to państwo. Niniejsza litera nie ma jednak zastosowania do 
państw będących stronami porozumienia lizbońskiego lub aktu z 1967 r. i pozostaje bez uszczerbku dla stoso
wania przepisów art. 31 w odniesieniu do takich państw.
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Artykuł 29

Data wejścia w życie ratyfikacji i przystąpienia

1. [Dokumenty brane pod uwagę] Do celów niniejszego artykułu bierze się pod uwagę jedynie dokumenty ratyfikacyjne 
lub dokumenty przystąpienia złożone przez państwa lub organizacje międzyrządowe, o których mowa w art. 28 
ust. 1, i spełniające warunki dotyczące daty, z którą stają się one skuteczne, zgodnie z art. 28 ust. 3.

2. [Wejście w życie niniejszego aktu] Niniejszy akt wchodzi w życie trzy miesiące po dacie złożenia dokumentów ratyfi
kacyjnych lub dokumentów przystąpienia przez pięć kwalifikujących się stron, o których mowa w art. 28.

3. [Wejście w życie ratyfikacji i przystąpienia]

a) Każde państwo lub organizacja międzyrządowa, które złożyły dokument ratyfikacyjny lub dokument przystą
pienia na co najmniej trzy miesiące przed datą wejścia w życie niniejszego aktu, są związane niniejszym aktem 
z dniem wejścia w życie niniejszego aktu.

b) Każde inne państwo lub organizacja międzyrządowa są związane niniejszym aktem po upływie trzech miesięcy 
od daty złożenia swojego dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia lub też od późniejszej daty 
wskazanej w tym dokumencie.

4. [Rejestracje międzynarodowe dokonane przed przystąpieniem] Na terytorium państwa przystępującego oraz, w przy
padku gdy Umawiająca się Strona jest organizacją międzyrządową, terytorium, na którym ma zastosowanie traktat 
ustanawiający tej organizacji międzyrządowej, postanowienia niniejszego aktu mają zastosowanie do nazw pocho
dzenia i oznaczeń geograficznych już zarejestrowanych na mocy niniejszego aktu w chwili przystąpienia, 
z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4, a także postanowień rozdziału IV, które stosuje się odpowiednio. W oświadczeniu 
dołączonym do dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia państwo przystępujące lub organizacja 
międzyrządowa może również określić przedłużenie terminu, o którym mowa w art. 15 ust. 1, oraz terminów, 
o których mowa w art. 17, zgodnie z procedurami określonymi w tym zakresie w regulaminie.

Artykuł 30

Zakaz składania zastrzeżeń

Nie zezwala się na składanie zastrzeżeń do niniejszego aktu.

Artykuł 31

Stosowanie porozumienia lizbońskiego oraz aktu z 1967 r.

1. [Stosunki między państwami będącymi stronami zarówno niniejszego aktu, i jak porozumienia lizbońskiego lub aktu 
z 1967 r.] W odniesieniu do wzajemnych stosunków między państwami będącymi stronami zarówno niniejszego 
aktu, jak i porozumienia lizbońskiego lub aktu z 1967 r. zastosowanie ma wyłącznie niniejszy akt. W odniesieniu 
do międzynarodowych rejestracji nazw pochodzenia obowiązujących na mocy porozumienia lizbońskiego lub 
aktu z 1967 r. państwa nie zapewniają jednak niższej ochrony niż wymaga tego porozumienie lizbońskie lub akt 
z 1967 r.

2. [Relacje między państwami będącymi stronami zarówno niniejszego aktu, jak i porozumienia lizbońskiego lub aktu z 1967 r. 
i państwami będącymi stronami porozumienia lizbońskiego lub aktu z 1967 r. niebędącymi stronami niniejszego aktu] Każde 
państwo, które jest stroną zarówno niniejszego aktu, jak i porozumienia lizbońskiego lub aktu z 1967 r. nadal 
stosuje odpowiednio do danego przypadku postanowienia porozumienia lizbońskiego lub aktu z 1967 r. 
w stosunkach z państwami, które są stroną porozumienia lizbońskiego lub aktu z 1967 r., a nie są stroną niniej
szego aktu.

Artykuł 32

Wypowiedzenie

1. [Powiadomienie] Każda Umawiająca się Strona może wypowiedzieć niniejszy akt w drodze powiadomienia skiero
wanego do Dyrektora Generalnego.

2. [Data, z którą wypowiedzenie staje się skuteczne] Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie jednego roku od daty 
otrzymania przez Dyrektora Generalnego powiadomienia o wypowiedzeniu lub w późniejszym terminie wskaza
nym w powiadomieniu. Wypowiedzenie nie wpływa na stosowanie niniejszego aktu do zgłoszenia międzynarodo
wego będącego w toku rozpatrywania oraz do obowiązującej rejestracji międzynarodowej mających zastosowanie 
w stosunku do składającej wypowiedzenie Umawiającej się Strony w chwili, gdy wypowiedzenie stało się 
skuteczne.
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Artykuł 33

Języki niniejszego aktu; podpis

1. [Teksty oryginalne; Teksty oficjalne]

a) Niniejszy akt został podpisany w jednym egzemplarzu oryginalnym w językach: angielskim, arabskim, chiń
skim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim, przy czym wszystkie te teksty są na równi autentyczne.

b) Oficjalne teksty w innych językach, które może wskazać zgromadzenie, sporządza Dyrektor Generalny po 
zasięgnięciu opinii zainteresowanych rządów.

2. [Termin podpisania] Niniejszy akt pozostaje otwarty do podpisu w siedzibie organizacji przez jeden rok od jego 
przyjęcia.

Artykuł 34

Depozytariusz

Depozytariuszem niniejszego aktu jest Dyrektor Generalny.
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