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W ramach umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kolumbią, Peru (1) i Ekwadorem (2), 
organy Kolumbii i Peru przedstawiły załączony wykaz oznaczeń geograficznych chronionych jako oznaczenia geograficzne 
odpowiednio w Kolumbii i w Peru, do celów objęcia ochroną w ramach umowy. Komisja Europejska rozważa obecnie, czy 
wspomniane oznaczenia geograficzne powinny być również chronione w UE. 

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-A3@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 (3), 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 możliwe jest przedstawienie szczegółowych informacji, na podstawie których 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. Ochrona 
tych nazw w Unii Europejskiej zależy od pomyślnego zakończenia przedmiotowej procedury i wydania aktu prawnego, 
w którym nazwy te zostaną dodane do wymienionej umowy. 

(1) Dz.U. L 354 z 21.12.2012, s. 1. 
(2) Dz.U. L 356 z 24.12.2016, s. 1. 
(3) Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1. 
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Wykaz oznaczeń geograficznych z Kolumbii, które mają być chronione jako oznaczenia geograficzne w Unii 
Europejskiej w odniesieniu do produktów rolnych i środków spożywczych (4)                                                                

Nazwa Krótki opis 

BOCADILLO VELEÑO Pasta owocowa   

Wykaz oznaczeń geograficznych z Peru, które mają być chronione jako oznaczenia geograficzne w Unii 
Europejskiej w odniesieniu do produktów rolnych i środków spożywczych (5)                                                                

Nazwa Krótki opis 

ACEITUNA DE TACNA Oliwki 

CACAO AMAZONAS PERÚ Kakao 

CAFÉ MACHU PICCHU - HUADQUIÑA Kawa 

CAFÉ VILLA RICA Kawa 

LOCHE DE LAMBAYEQUE Owoc 

MACA JUNÍN-PASCO Maca (pieprzyca peruwiańska)   

(4) Wykaz przekazany przez organy Kolumbii. 
(5) Wykaz przekazany przez organy Peru. 
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