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PODZIĘKOWANIA 
 
Niniejsze badanie przeprowadzono z pomocą pracowników EUIPO, którzy brali czynny udział w pierwszym 
etapie zbierania danych od organów krajowych państw członkowskich UE i kontaktowali się z nimi w trakcie 
badania: Massimo Antonelli (oddelegowany ekspert krajowy w europejskim obserwatorium do spraw naruszeń 
praw własności intelektualnej, zarządzający projektem), Justyna Antolak-Szymańska, Ninoslav Babić, 
Raffaella Bassi, Juan Bautista Alpañes, Stephane Beslier, Solveiga Bieza, Irena Dotcheva, Francisco Garcia 
Valero, Justyna Gbyl, Sandra Ibañez, Elena Ionascu, Holger Kunz, Lina Lapinskaite, Stanislava Mikulova, Luis 
Mora Bajo, Mira Rajh, Ines Ribeiro Da Cunha, Gerrit Schutte, Aliki Spandagou, Krisztina Tilinger, Adriana Van 
Rooden i Martin Vuijst. Specjalne podziękowania za wsparcie i doradztwo udzielane w trakcie całego badania 
przez ekspertów ds. praw własności intelektualnej z EUIPO i obserwatorium dla: Óscara Mondejara, 
kierownika Służby Prawnej EUIPO-ICLAD, Nathana Wajsmana, głównego ekonomisty obserwatorium oraz 
Vincenta O’Reilly’ego, kierownika Zespołu Prawnego i Międzynarodowego w obserwatorium. 
 
Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zlecił opracowanie tego badania KPMG Advisory 
w Rzymie. 
 
W trakcie opracowywania badania istotny wkład wnieśli Michele Elio De Tullio, Astrid Wiedersich Avena i 
Arianna Di Sanno (De Tullio & Partners). Ponadto przydatne uwagi zgłosili Benedetto Francesco Ballatore, 
Vincenzo Carrozzino, Bartolomeo Filadelfia i Domenico Vona (Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Leśnictwa 
Włoch); UNICRI; Iakovina Bakoulopoulou (greckie Ministerstwo Rozwoju Wsi i Żywności); David Alexandre 
(starszy wspólnik w Arendt & Medernach); Eleni Kokkini (adwokat w Helen Papaconstantinou & Partners); 
Paulo Monteverde (partner w Baptista, Monteverde & Associados); Ana Soeiro (dyrektor wykonawcza 
QUALIFICA/oriGIn Portugalia); Alberto Ribeiro de Almeida (dr hab., profesor Uniwersytetu Lusíada w Porto, 
dyrektor Departamentu Prawnego IVDP); Elena Bertolotto (wspólnik w ALTIUS); Olivier Vrins (partner w 
ALTIUS); Roxana Sârghi (starszy asystent prawny ds. znaków towarowych w Petošević); Karel Šindelka 
(partner w Šindelka & Lachmannová); Peter Bolger (partner, kierownik Działu Własności Intelektualnej, 
Technologii i Prywatności w LK Shields Solicitors); Aideen Burke (radca w LK Shields Solicitors) i Andrea 
Ringle (partner w Brl Boege Rohde Luebbehuesen). 
 
Ponadto autorzy pragną podziękować funkcjonariuszom Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Wydział B3 Oznaczenia Geograficzne, którzy wspierali badanie i 
przyczynili się do stałego monitorowania. 
 
 

ZASTRZEŻENIE 
 
Niniejsze sprawozdanie opiera się na danych dostarczonych przez organy krajowe państw członkowskich UE, 
właściwych w zakresie polityki jakości produktów rolno-spożywczych, a także na informacjach uzupełniających z 
ogólnodostępnych źródeł. Podawane informacje nie mogą być w żadnej mierze uznane za audyt krajowych 
systemów kontroli ani za ocenę skuteczności funkcjonowania. 
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STRESZCZENIE 

 
 

 
Niniejsze sprawozdanie jest wynikiem badania ochrony i kontroli oznaczeń geograficznych produktów 
rolnych, w związku z którym Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (DG AGRI) zwróciła się o współpracę do europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw 
własności intelektualnej EUIPO. Głównym celem badania jest zapewnienie szerszej wiedzy o przekroju 
systemów kontroli i ochrony oznaczeń geograficznych w 28 państwach członkowskich przez stworzenie 
schematu wszystkich właściwych organów i istniejących procedur, w tym środków egzekwowania prawa 
stosowanych w przypadkach naruszeń. 
 
W sprawozdaniu przedstawiony jest ogólny przegląd i opis wszystkich krajowych systemów kontroli 
środków żywności i produktów rolnych, win, napojów spirytusowych i aromatyzowanych napojów 
winopochodnych. Ponadto załączono poradnik zawierający obszerne zestawienie wszystkich właściwych 
organów krajowych (CA) oraz jednostek certyfikujących (CB), wraz z odpowiednimi danymi kontaktowymi, 
a także przydatne informacje dla użytkowników oznaczeń geograficznych pomagające im uzyskać lepszą 
ochronę przed naruszeniami. 
 
Badanie przeprowadzono na podstawie badania źródeł wtórnych i badań terenowych podjętych w celu 
zebrania spójnego zestawu informacji. Działania badawcze rozpoczęły się od przygotowania i przesłania 
do 28 państw członkowskich wspólnego „schematu gromadzenia danych” służącego zebraniu 
uporządkowanych informacji o funkcjonowaniu systemów kontroli i ochrony oznaczeń geograficznych w 
Unii Europejskiej. 
 
Po zakończeniu tych szerokich działań badawczych zebrano wszystkie otrzymane dane, dokonano ich 
oceny i ustrukturyzowania w ramach niniejszego sprawozdania. Z tego względu nie tylko uzyskany ogólny 
zasięg, ale również struktura i poziom szczegółowości przedstawianych informacji w znacznym stopniu 
zależą od zakresu wkładu każdego państwa członkowskiego. W ujęciu konkretnym 23 z 28 państw 
członkowskich przedstawiło informacje na potrzeby niniejszego badania. Z tego względu w sprawozdaniu 
nie uwzględniono pozostałych 5 państw członkowskich. 
 
Pomimo ujednoliconej struktury sprawozdania, opartej na jednakowym schemacie badania stosowanym 
we wszystkich państwach członkowskich, dostarczone informacje różnią się pod względem poziomu 
szczegółowości i zakresu, a także czasami nierównomiernie obejmują poszczególne obszary 
zainteresowań. Odzwierciedla to wysoki poziom zróżnicowania podejścia przyjętego przez państwa 
członkowskie do wdrażania środków kontroli – chociaż wciąż mieszczą się one w zakresie wspólnych ram 
prawnych UE. Oczywiście istotną rolę w tej kwestii odgrywa zróżnicowana wartość ekonomiczna oznaczeń 
geograficznych produktów rolno-spożywczych w poszczególnych gospodarkach krajowych (zarówno pod 
względem produkcji krajowej, jak i ogólnego spożycia produktów wysokiej jakości). Wyróżniające się 
przykłady: 
 

 procedury kontrolne nie zawsze są konkretnie zaprojektowane na potrzeby weryfikacji oznaczeń 
geograficznych (częściej są one elementem ogólnego krajowego systemu kontroli bezpieczeństwa 
żywności i pasz) i nie zawsze przeznacza się na ten cel odpowiednie zasoby; 

 

 w niektórych przypadkach system egzekwowania prawa w odniesieniu do oznaczeń geograficznych 
obejmuje jedynie środki krajowe stosowane z urzędu; 
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 systemy sankcji administracyjnych wobec podmiotów naruszających prawo różnią się poziomem 
szczegółowości w zakresie rodzajów naruszeń oraz uwzględniania środków zabezpieczających i 
odwoławczych; 

 

 w niektórych przypadkach tylko określone naruszenia przepisów dotyczących oznaczeń 
pochodzenia produktów spożywczych stanowią przestępstwo kryminalne. 

 
Chociaż ocena wydajności i skuteczności istniejących krajowych systemów nie jest celem niniejszej pracy, 
to obraz wyłaniający się z badania i zróżnicowane podejścia krajowe umożliwiają przeprowadzenie 
pewnych ogólnych rozważań. 
 
 
PRZEKAZYWANIE UPRAWNIEŃ DO KONTROLI 
 
Wszystkie państwa członkowskie dysponują systemem zapewniającym kontrolę urzędową oznaczeń 
geograficznych. 
 
Jak wynika z zebranych informacji, uprawnienia do kontroli urzędowych poprzedzających wprowadzenie 
produktów posiadających oznaczenie geograficzne do obrotu są często przekazywane do prywatnych lub 
publicznych jednostek certyfikujących, co dopuszczają rozporządzenia UE. W szczególności państwami 
członkowskimi, w których instytucje administracji centralnej przekazują uprawnienia do kontroli – lub 
przynajmniej część z nich – do jednostek certyfikujących, są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, 
Francja, Hiszpania, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Włochy i 
Zjednoczone Królestwo. 
 
 
AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH 
 
Ustanowione na szczeblu UE przepisy dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących są ogólnie 
przestrzegane, poza nielicznymi wyjątkami. Zgodnie z rozporządzeniami UE krajowe jednostki 
certyfikujące stosują normę ISO/IEC 17065:2012 („Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek 
certyfikujących wyroby, procesy i usługi”). Należy zauważyć, że przedmiotowa norma zastąpiła od 2012 r. 
normę EN 45011, pierwotnie wymaganą na mocy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do 
produktów rolnych i środków spożywczych

1
 oraz na mocy rozporządzenia (UE) nr 110/2008 w odniesieniu 

do napojów spirytusowych
2
. Nowa norma ISO/IEC 17065:2012 jest faktycznie wymagana na mocy 

rozporządzenia (UE) nr 251/2014 do akredytacji jednostek certyfikujących dla aromatyzowanych napojów 
winopochodnych

3
. 

 
 
OGÓLNA ORGANIZACJA ADMINISTRACJI 
 
W odniesieniu do ogólnej organizacji administracji, możliwe jest wskazanie jednej instytucji administracji 
centralnej w państwie członkowskim, zwykle na szczeblu ministerialnym, odpowiedzialnej za ogólną 
koordynację i nadzór nad systemem kontroli. W niektórych państwach członkowskich różne organy 
administracji odgrywają rolę w odniesieniu do sektora produkcji; jednym z takich przykładów jest Bułgaria, 
gdzie polityka jakości jest podzielona między Ministerstwo Rolnictwa (żywność i wina) oraz Ministerstwo 

                                                        
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości 
produktów rolnych i środków spożywczych, Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1. 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 1576/89, Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16. 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 14. 
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Gospodarki (wina i napoje spirytusowe). W innych państwach członkowskich różne ministerstwa 
odpowiednio nadzorują środki kontroli produkcji oraz sprawują nadzór rynkowy (dwa przykłady stanowią 
Francja i Hiszpania). 
 
Krajowa struktura administracji w znacznym stopniu wpływa na podział kompetencji.  
 
W przypadku krajów o ustroju federalnym/regionalnym, zakres obowiązków w odniesieniu do polityki 
jakości i kontroli urzędowych oznaczeń geograficznych jest podzielony w Austrii, Niemczech, Belgii i 
Hiszpanii w zróżnicowany sposób między szczebel krajowy i lokalny. 
 
W Austrii jednostki administracji centralnej odpowiadają za tworzenie prawodawstwa określającego 
zadania właściwych organów oraz za ogólną koordynację systemu, podczas gdy na szczeblu regionalnym 
gubernatorzy landów realizują federalną politykę żywnościową zgodnie z dyspozycjami właściwych 
organów. 
 
Również w Niemczech występuje wysoki poziom decentralizacji systemu, w którym wdrażanie środków 
kontroli wymaganych przepisami UE należy do kompetencji landów (krajów związkowych). 
 
Analogicznie w Hiszpanii uprawnienia zostały przeniesione do 17 regionów autonomicznych oraz 2 miast 
autonomicznych – Ceuty i Melilli. Dlatego też w Hiszpanii istnieje 20 jednostek „administracji centralnej”, 
po jednej na każdy z 19 rządów autonomicznych oraz jedna na szczeblu krajowym dla „ponad-
autonomicznych” oznaczeń geograficznych, czyli takich, które wykraczają poza terytorium jednego 
regionu/miasta autonomicznego. 
 
Podobna sytuacja występuje w Belgii, gdzie kontrola produkcji jest zdecentralizowana na poziom trzech 
„regionów”, a państwo koordynuje nadzór rynkowy za pomocą Ministerstwa Gospodarki. 
 
 
ORGANY CELNE 
 
Za kontrole urzędowe oznaczeń geograficznych prawie w całości odpowiadają organy władzy publicznej 
właściwe do spraw kontroli urzędowych oraz uprawnione jednostki certyfikujące. Należy zauważyć, że – z 
wyjątkiem Irlandii, Włoch i Zjednoczonego Królestwa – w odniesieniu do obowiązków organów celnych nie 
przypisano im żadnego konkretnego zadania wykraczającego poza ich kompetencje i zobowiązania 
prawne wynikające z rozporządzenia (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności 
intelektualnej na granicach

4
. W przypadku Zjednoczonego Królestwa organy celne są jednym z 

właściwych organów w odniesieniu do kontroli produkcji i rynku napojów spirytusowych, win i win 
aromatyzowanych, zaś we Włoszech i Irlandii należą one do organów właściwych do kontroli oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych. Warto zwrócić uwagę na doświadczenia Włoch, ponieważ organy 
celne zapewniają przestrzeganie przepisów celnych i praw własności intelektualnej w sektorze napojów 
spirytusowych w ramach wyjątkowego cyklu weryfikacyjnego, czyli za pomocą zoptymalizowanego 
wykorzystania swoich laboratoriów, wysoce wyspecjalizowanych w produktach alkoholowych. 
 
 
ZASOBY 
 
W trakcie badania pojawiły się wyzwania przy wyszukiwaniu konkretnych informacji o faktycznych 
procedurach kontrolnych realizowanych przez właściwe organy i jednostki certyfikujące w niektórych 
państwach członkowskich. W zakresie zagregowanych danych o procedurach kontrolnych w łańcuchu 

                                                        
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw 
własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003, Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 
15. 
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żywnościowym w kilku państwach członkowskich niedostępne były szczegółowe informacje o laboratoriach 
i zasobach przeznaczanych na kontrolę produktów posiadających oznaczenia geograficzne. 
 
W badaniu jasno wykazano, że wiele państw członkowskich korzysta z procedur, zasobów i narzędzi 
przeznaczonych na realizację kontroli urzędowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz, 
ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 882/2004

5
 jednocześnie na potrzeby realizacji swoich 

obowiązków kontrolnych związanych z oznaczeniami geograficznymi. Biorąc pod uwagę, że ten model 
organizacji stosuje się z powodzeniem w niektórych państwach pod kątem wykorzystania dostępnych 
zasobów, można go uznać za dopuszczalny. Jednakże, jak wyżej wspomniano, to podejście nie pozwoliło 
na zgromadzenie danych związanych z oznaczeniami geograficznymi w odniesieniu do niektórych 
badanych zagadnień, na przykład przeznaczonych zasobów i szkoleń pracowników, a także stosowanych 
kryteriów analizy ryzyka i metod planowania. 
 
Ponadto nie zawsze w pełni przestrzega się obowiązku ustanowionego rozporządzeniami UE w sprawie 
oznaczeń geograficznych, dotyczącego szczegółowego informowania Komisji Europejskiej o oficjalnych 
planach kontroli oznaczeń geograficznych i powiązanych wynikach w odrębnych sekcjach wieloletniego 
krajowego planu kontroli (WKPK) i właściwych sprawozdaniach rocznych w sprawie bezpieczeństwa 
żywności i pasz na mocy rozporządzenia (WE) nr 882/2004. 
 
KRAJOWE ŚRODKI EGZEKUCYJNE 
 
Sankcje administracyjne 
 
W odniesieniu do krajowych środków egzekwowania prawa należy podkreślić, że państwa członkowskie 
przestrzegają ogólnego obowiązku zapewnienia systemu sankcji administracyjnych wobec użytkowników 
oznaczeń geograficznych, którzy nie przestrzegają specyfikacji technicznych produktów (w tym środków 
zabezpieczających), w formie grzywien oraz zakazów wprowadzania do obrotu i przetwarzania. W 
krajowych systemach istnieją zróżnicowane podziały na kategorie i klasyfikacje grzywien 
administracyjnych, od bardzo szczegółowych (między innymi Włochy, Polska i prawodawstwo lokalne w 
Hiszpanii) do bardziej ogólnych. 
 
 
Ochrona z urzędu 
 
Chociaż nie wynika to z żadnej definicji prawnej, koncepcja ochrony z urzędu odnosi się do ustanowionego 
rozporządzeniami UE w sprawie oznaczeń geograficznych ogólnego obowiązku państw członkowskich do 
podejmowania właściwych działań administracyjnych i sądowych w celu ochrony lub zaprzestania 
bezprawnego stosowania nazw chronionych, które są produkowane lub wprowadzane do obrotu na ich 
rynkach krajowych. Celem tych środków jest lepsza ochrona zarejestrowanych nazw w całej Unii 
Europejskiej (oprócz planowanych kontroli urzędowych nazw zarejestrowanych przez użytkowników 
krajowych) za pomocą działań podejmowanych bez uprzedniego roszczenia lub wniosku, w szczególności 
w celu zagwarantowania ochrony użytkownikom z jednego państwa członkowskiego na rynku innego 
państwa członkowskiego. 
 
W odniesieniu do ochrony oznaczeń geograficznych z urzędu istotne dane były dostępne jedynie z kilku 
jurysdykcji w Unii Europejskiej (tzn. z Włoch, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Łotwy, Chorwacji, Polski, 
Rumunii i Węgier). 

                                                        
5 Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych 

przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia 
zwierząt i dobrostanu zwierząt, Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. Należy zauważyć, że w trakcie niniejszego badania przedmiotowe 
rozporządzenie zastąpiono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie 

kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i 
paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, Dz.U. L 95 z 
7.4.2017, s. 1. 
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Sposób realizacji środków z urzędu jest kwestią pozostawioną do decyzji państw członkowskich. Jednakże 
brak konkretnych środków może utrudnić skuteczne egzekwowanie praw do oznaczeń geograficznych. 
 
Oprócz stosowania systemu sankcji administracyjnych i karnych, większość państw członkowskich 
zdawała się niechętnie podchodzić do ujawniania szczegółowych informacji o dodatkowych inicjatywach 
lub przepisach dotyczących egzekwowania oznaczeń geograficznych. Tym niemniej dobre przykłady 
pochodzą z niektórych państw o największej liczbie oznaczeń geograficznych, takich jak Włochy, gdzie w 
prawodawstwie ustanowiono specjalną jednostkę odpowiedzialną za ochronę z urzędu, a pewne 
skuteczne działania są podejmowane w sposób stały, na przykład kontrola handlu elektronicznego i 
konkretne umowy o współpracy z największymi dostawcami platform handlu elektronicznego. 
 
 
Prawo karne 
 
System ochrony prawem karnym jest również rozproszony, choć w mniejszym stopniu. Większość 
prawodawstw państw członkowskich UE zawiera konkretne sankcje karne w przypadkach naruszania 
oznaczeń geograficznych, podczas gdy w Belgii, Grecji i Niderlandach oraz na Litwie, Łotwie i Węgrzech 
stosuje się ogólne definicje przestępstw kryminalnych i kary przewidziane w przypadkach naruszania praw 
własności intelektualnej. 
 
 
Rekompensata cywilnoprawna 
 
Ponadto w odniesieniu do cywilnych środków egzekwowania prawa wiele państw członkowskich 
dysponuje kilkoma narzędziami prawnymi, takimi jak prawo w zakresie znaków towarowych, nieuczciwej 
konkurencji i ochrony konsumentów, zapewniające użytkownikom i konsumentom skuteczne środki 
odwoławcze. 
 
 
WSPÓŁPRACA 
 
W ramach systemów egzekwowania prawa poszukiwano również informacji o środkach współpracy 
między państwami członkowskimi, służącej zapewnieniu skutecznego ścigania przypadków naruszeń na 
szczeblu UE. Co interesujące, prawie wszystkie analizowane państwa członkowskie wskazywały 
europejską sieć ds. nadużyć w zakresie żywności Komisji Europejskiej oraz system wczesnego 
ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) jako platformy wymiany informacji i ostrzeżeń o 
przypadkach naruszeń oznaczeń geograficznych. W tym kontekście jako narzędzie współpracy w 
sprawach oznaczeń geograficznych wskazywano również system pomocy administracyjnej i współpracy 
(AAC) – narzędzie informatyczne służące udzielaniu pomocy administracyjnej (Hiszpania, Litwa, Włochy, 
Francja, Czechy, Bułgaria i Austria). 
 
Jak wcześniej wspomniano, załącznikiem do niniejszego sprawozdania dotyczącego systemów krajowych 
jest „Poradnik dla organów publicznych i podmiotów gospodarczych”, zawierający dane kontaktowe i 
praktyczne informacje o środkach odwoławczych. Ponadto jako uzupełnienie do niniejszej pracy planuje 
się wydanie dodatku zawierającego zestawienie dobrych praktyk zidentyfikowanych w trakcie badania, 
będącego dodatkowym źródłem informacji i inspiracją dla władz publicznych i jednostek kontrolnych w 
państwach członkowskich, mającego wesprzeć je w procesie udoskonalania ich właściwych procedur i 
ewentualnego usprawniania ich funkcjonowania. Prace nad tym dodatkiem trwają w chwili publikacji 
niniejszego sprawozdania, we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Komisji Europejskiej oraz ekspertami krajowymi reprezentującymi sektory publiczne i prywatne. 
Jego publikację planuje się przed końcem bieżącego roku. 
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