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Cel 

• Identyfikacja interesów negocjacyjnych stron TTIP 
w kwestiach związanych z własnością 
intelektualną. 

• Wskazanie rozbieżności oraz ocena możliwości 
osiągnięcia kompromisu. 



ZNACZENIE BRANŻ ZWIĄZANYCH Z 
WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STANACH 
ZJEDNOCZONYCH I UNII EUROPEJSKIEJ 
 



 
Branże związane z własnością intelektualną 

• o ponadprzeciętnym wykorzystaniu praw 
własności przemysłowej  

– patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe (tylko UE) 

• w których powstają dzieła chronione prawami 
autorskimi  

• wytwarzające dobra korzystające z ochrony 
oznaczeń geograficznych (tylko UE) 



Stany Zjednoczone 

Rodzaj prawa IP zatrudnienie 

w branży IP 

(mln) 

udział w 

zatrudnieniu 

ogółem 

wartość dodana w 

branży IP (mld USD) 

udział w PKB 

ogółem 

znaki towarowe 22,6 15,7% 4500 30,8% 

patenty 3,9 2,7% 763 5,3% 

prawa autorskie 5,1 3,5% 641 4,4% 

wszystkie IP* 27,1 18,8% 5060 34,8% 

Tabela 1 Znaczenie branż IP w Stanach Zjednoczonych, 2010 r. 

Uwaga: *Ponieważ wiele branż wykazuje dużą intensywność ochrony za pomocą więcej niż jednego prawa IP, 
całkowity wkład poszczególnych branż jest mniejszy niż suma ich udziałów.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie U.S. Department of Commerce 2012.  

61% eksportu i 70% importu dóbr rzeczowych (w 2010 r.) oraz 19% eksportu usług (w 
2007 r.). 



Unia Europejska 

Rodzaj prawa IP zatrudnienie 
w branży IP 
(mln) 

udział w 
zatrudnieniu 
ogółem 

wartość dodana w 
branży IP (mld euro) 

udział w PKB 
ogółem 

znaki towarowe 45,5 20,8% 4164 33,9% 

wzory użytkowe 26,7 12,2% 1570 12,8% 

patenty 22,4 10,3% 1704 13,9% 

prawa autorskie 7,0 3,2% 510 4,2% 

oznaczenia 
geogr. 

0,4 0,2% 16 0,1% 

wszystkie IP* 56,5 25,9% 4735 38,6% 

Tabela 2 Znaczenie branż IP w UE-27 (bez Chorwacji), 2008-2010 

Uwaga jak w tab. 1.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie OHIM-EPO 2013.  

90% eksportu i 88% importu 



Unia Europejska 

Branże IP-

intensywne 

Eksport  

(mld EUR) 

Import  

(mld EUR) 

Udział w 

eksporcie 

Udział w 

imporcie 

Saldo  

(mld EUR) 

znaki towarowe 1024,0 1158,9 75,5% 75,7% -134,9 

wzory użytkowe 724,3 703,6 53,4% 46,0% 20,7 

patenty 957,7 1049,8 70,6% 68,6% -92,0 

prawa autorskie 57,1 41,7 4,2% 2,7% 15,3 

oznaczenia geogr. 10,6 1,8 0,8% 0,1% 8,7 

Wszystkie IP-

chłonne 1226,0 1351,9 90,4% 88,3% -125,9 

Pozostałe 130,6 178,6 9,6% 11,7% -48,1 

Handel UE ogółem 1356,6 1530,5 100,0% 100,0% -173,9 

Tabela 3. Handel zewnętrzny UE według branż IP-chłonnych, 2010 r.   

Uwaga jak w tab. 1. 
Źródło: OHIM-EPO 2013.  



GENEZA WŁĄCZENIA PRAW WŁASNOŚCI 
INTELEKTUALNEJ DO NEGOCJACJI TTIP 



Dużo podobieństw 

• Najwyższe na świecie standardy ochrony IP 

• Niezawodność egzekwowania praw IP 

• Od 2005 r. ścisła współpraca w kwestii ochrony IP 
– Transatlantycka grupa robocza ds. praw własności 

intelektualnej  

– Wzmocnienie ochrony i egzekucji praw własności 
intelektualnej w krajach trzecich, współpraca celna i 
graniczna, partnerstwo publiczno-prywatne 
ukierunkowane na zwiększenie wiedzy na temat ochrony 
IP w sektorze prywatnym 

• Przewidywalność zasad ochrony 
 

 



Włączenie IP do TTIP – czy niezbędne? 

• Obawy  

– Ryzyko skoncentrowania negocjacji na spornych 
zagadnieniach i nieporozumieniach, które 
doprowadziły do niepowodzenia ACTA 

– Możliwe spory w innych obszarach 

• Patenty na oprogramowanie? 

• Ograniczenie dozwolonego użytku utworów chronionych 
prawem autorskim? 

• Opóźnienie pojawienia się i wzrost cen lekarstw? 

• Oznaczenia geograficzne? 

 



Włączenie IP do TTIP – czy niezbędne? 

• Możliwe zalety 
– niezbędne dla zabezpieczenia interesów UE i USA w 

krajach trzecich i na forum wielostronnym 

– możliwości uzyskania jeszcze większego stopnia ochrony IP 
w UE i USA w niektórych branżach  

– wątpliwości USA co do adekwatności i skuteczności 
praktyk dotyczących praw własności intelektualnej w 
niektórych krajach członkowskich UE 

– szansa na podniesienie świadomości roli praw własności 
intelektualnej w promowaniu innowacji i kreatywności 
oraz zachęta do inwestycji w badania i rozwój 



Obszary negocjacyjne TTIP 

• Poprawa dostępu do rynku 
– obniżenie stawek celnych dla 

dóbr 
– ustalenie zasad dostępu dla 

usług i zamówień publicznych 
– liberalizacja i ochrona 

inwestycji 

• Współpraca regulacyjna 
– różnice w wymogach 

technicznych, standardach i 
procedurach dopuszczenia do 
obrotu 

• Wspólne zasady poprawiające 
warunki handlu i inwestycji 
– prawa własności intelektualnej 
– powiązania między handlem i 

zrównoważonym rozwojem 
– energia 
– przejrzystość i ułatwienia w handlu 



Przewidywana struktura rozdziału 
dotyczącego IP 

• Lista traktatów międzynarodowych odnoszących się do własności 
intelektualnej, których stronami są UE i USA 

• Wspólne zasady 
– opierające się na istniejących zasadach i praktyce w UE i USA (np. przeciwdziałanie 

rejestracji znaków towarowych w złej wierze, egzekwowanie praw własności 
intelektualnej przez organy celne) oraz podkreślające znaczenie ochrony IP w 
powstawaniu innowacji, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia) 

• Zobowiązania w wybranych ważnych kwestiach, w których obecnie występują 
różnice między partnerami 
– Oznaczenia geograficzne 
– Prawa autorskie 

• Ramy współpracy w dziedzinach, w których zidentyfikowano wspólne interesy  
– podejmowanie wysiłków na rzecz promowania ochrony własności intelektualnej na 

świecie w ramach Transatlantyckiej grupy roboczej ds. praw własności intelektualnej 
– ochrona tajemnic handlowych i know-how 



Włączenie IP do TTIP – obszary negocjacji 

• Nie przewiduje się harmonizacji przepisów 

– próba zniwelowania istotnych różnic w obu 
systemach.  

• Nie przewiduje się postanowień dotyczących 
sankcji karnych w kwestiach dotyczących IP.  

 



OZNACZENIA GEOGRAFICZNE W 
NEGOCJACJACH TTIP 



Oznaczenie geograficzne (GI) 

• Symbole (oznaczenia) o treści geograficznej, używane 
do podkreślania związku produktu z danym miejscem 
na Ziemi (miejscowością, regionem, państwem) 

– producenci i konsumenci zyskują ochronę przed 
nieuczciwymi praktykami handlowymi, prowadzącymi do 
wprowadzania odbiorców w błąd co do pochodzenia, czy 
jakości towaru 

• Najważniejszy obszar sporny z zakresu ochrony 
własności intelektualnej 

• Interesy ofensywne UE 



GI w TRIPS 
• Minimalny poziom ochrony 

– Oznaczenia nie mogą wprowadzać odbiorców w błąd  
– Można zarejestrować znak towarowy jako GI, jeżeli na etykiecie widnieje 

informacja o prawdziwym miejscu pochodzenia towaru (Australian Feta) lub 
występują takie wyrażenia, jak „imitacja”, „w stylu”, „rodzaj” (Prosciutto 
Parma style) 

• Dodatkowa ochrona oznaczeń dla win i wyrobów spirytusowych 
– Oznaczenia nie mogą być używane, jeśli wina/alkohole nie pochodzą z 

miejsc wskazanych przez te oznaczenia geograficzne, nawet jeżeli prawdziwe 
pochodzenie tych towarów zostało wskazane lub oznaczenie geograficzne 
jest użyte w tłumaczeniu, lub gdy towarzyszy mu określenie takie jak 
"rodzaj", "typ", "gatunek", "imitacja" 

– Czyli nawet jeśli nie wprowadzałoby to odbiorców w błąd 

• Doha – propozycja UE zwiększenia stopnia ochrony GI na wzór 
wina/alkoholi, sprzeciw m.in. USA 



GI w TRIPS 

• Wyjątki  

– Nazwy rodzajowe 

• Każdy kraj sam decyduje, które oznaczenia uznać za 
rodzajowe 

• W USA:  
– „feta”, „parmezan”, „gorgonzola” „bologna”, „szynka 

szwarcwaldzka”  

– Champagne, Porto, Chianti, Sherry – wina półrodzajowe, czyli na 
etykiecie wystarczy dodać prawdziwe miejsce pochodzenia 

 

 

 



USA 



GI w TRIPS 

• Wyjątki 
– Możliwe dalsze stosowanie GI win i wyrobów 

spirytusowych w innym kraju, jeżeli pozostawały w 
ciągłym użyciu przez minimum 10 lat przed 15 kwietnia 
1994 r. lub przed tą datą zostały zarejestrowane w dobrej 
wierze 
• Legalizacja utrwalonych praktyk niewłaściwego używania 

oznaczeń geograficznych ze szkodą dla producentów ze znanych 
regionów 

– Można nadal używać znak towarowy, jeśli został 
zarejestrowany w dobrej wierze i przed 15 kwietnia 1994 r. 
lub zanim GI uzyskało ochronę w kraju pochodzenia 
• Kanadyjska „Parma” – włoski eksport szynki parmeńskiej do 

Kanady pod nazwą N.1 ham 
 



USA 

• Zgodnie z TRIPS 

• Ochrona za pomocą znaków towarowych 

– Znaki towarowe, znaki certyfikacji i znaki zbiorowe  
stosowane w celu ochrony oznaczeń geograficznych  



UE 

• Absolutna ochrona GI – produkty rolne i 
spożywcze oraz napoje alkoholowe 

– Poziom ochrony taki jak w TRIPS dla napojów 
alkoholowych 

– Czyli ogólnie poziom ochrony wyższy, niż wynika to z 
TRIPS 

– Przesądza o tym ich wartość handlowa 

• Wyłączone z rejestracji nazwy rodzajowe  

– brie, gouda, camembert, cheddar… 



UE 



Znaczenie ekonomiczne GI w UE 

Szacunkowy udział krajów w ogólnej wartości GI (50 mld EUR w 2009 r.) 

D. Benavente, The economics of geographical indications, 2013.  



Znaczenie ekonomiczne GI w UE 
• Sprzedaż produktów GI w 2010 r. 54 mld EUR 

– 56% - wina, 29% - rolne i żywność, 15% - napoje spirytusowe 
– 6% produkcji żywności i napojów UE 

• 60% na rynek krajowy, 20% - intra-UE, 19% - extra-UE (10,6 mld EUR) 

• USA 
– największy odbiorca spoza UE – 3,4 mld EUR 
– Produkty GI – 30% importu żywności i napojów z UE 

• Francja, Wielka Brytania,  Włochy – 86% extra-UE eksportu produktów GI 
– koncentracja na kilku produktach: champagne, cognac (FR), Scotch whisky 

(UK), Grana Padano, Parmigiano Reggiano (IT) 

• Ceny produktów GI ponad 2 razy wyższe niż pozostałych 
 
 

• Źródło: Badanie KE 2012  

 



Znaczenie ekonomiczne GI w UE 
Tabela 4 Zarejestrowane nazwy produktów spożywczych w UE, stan na listopad 2015 r.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Database Of Origin & Registration,  

  CHNP CHOG Razem Kumulatywnie Kumulatywnie % 

Włochy 164 111 275 275 22% 

Francja 97 127 224 499 40% 

Hiszpania 98 83 181 680 55% 

Portugalia 64 68 132 812 66% 

Grecja 75 27 102 914 74% 

Niemcy 11 73 84 998 81% 
Wielka 
Brytania 

23 33 56 
1054 85% 

Czechy 6 23 29 1083 88% 

Polska 8 19 27 1110 90% 

UE total 594 643 1237 

• Owoce, warzywa, 
zboża – 30% 

• Sery – 20 %  
• Mięsa i produkty 

mięsne – 12%  
• Oleje, głównie z 

oliwek 10%  



UE-USA: umowy bilateralne  

• 1996, napoje spirytusowe 
– USA zgodziły się chronić nazwy zarejestrowanych alkoholi z 

UE: „Scotch whisky”, „Irish whiskey”/ „Irish whisky”, 
„Cognac”, „Armagnac”, „Calvados”, „Brandy de Jerez” 

– UE zgodziła się chronić nazwy amerykańskich whisky: 
„Tennessee whisky”/ „Tennessee whiskey”, „Bourbon 
whiskey”/”Bourbon whiskey”, „Bourbon” 

• 2006, wina 
– USA zgodziły się ograniczyć używanie półrodzajowych 

nazw 17 win: 
• Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut Sauterne, 

Hock, Madeira, Malaga, Marsala, Moselle, Port, Retsina, Rhine, 
Sauterne, Sherry,Tokay 

 



Kwestie sporne – perspektywa USA 

• Zachwiane stosowanie zasady traktowania 
narodowego 

• Niekorzystny wpływ na znaki towarowe 

– Pierwszy oficjalny spór na forum WTO w zakresie 
ochrony oznaczeń geograficznych wszczęty przez USA, 
Kanadę i Australię przeciwko Unii Europejskiej 

• Oskarżenia o naruszenie zasady narodowego traktowania i 
niedostateczną ochronę znaków towarowych 
zarejestrowanych wcześniej niż oznaczenia geograficzne o 
takiej samej nazwie 



Kwestie sporne – perspektywa USA 

• Niekorzystny wpływ na powszechnie stosowane 
nazwy rodzajowe produktów żywnościowych 
– Utrata możliwości produkcji i zbytu części produktów w 

kraju i za granicą w sytuacji uznania unijnych oznaczeń 
jako prawnie chronionych  

– Interesy dużych producentów i dostawców z branż 
mleczarskiej, mięsnej, serowarskiej i winiarskiej 

– Straty konsumentów 
• Niektóre produkty musiałyby zniknąć z rynku lub zmienić nazwy 
• Wzrost cen 

• Sposób na wprowadzenie nowych barier w handlu 
artykułami rolnymi – sprzeczne z celem negocjacji 
 



Kwestie sporne – perspektywa UE 

• Nazwy rodzajowe w USA 

– Każdy ma prawo ich używać i  nie podlegają ochronie 

– Unijni producenci produktów chronionych tracą 
dochody, a marki ich produktów ulegają dewaluacji 

– Amerykańscy konsumenci są wprowadzani w błąd co 
do jakości produktów 

 



Sposób traktowania GI w umowach 
handlowych 

• USA-Korea Płd.:  

– ochrona produktów pochodzących z określonych 
miejsc geograficznych za pomocą znaków towarowych 

• UE-Korea Płd.:  

– Wykaz 60 chronionych GI produktów rolnych i 
spożywczych oraz osobny wykaz win i napojów 
spirytusowych 

• Taki poziom ochrony jak w UE (>TRIPS) 

 



Jak znaleźć kompromis? 

• Bardzo trudne 
– UE :  

• Październik 2015: wezwanie USA do poprawy systemu ochrony 
GI, jednocześnie wskazując na wady systemy ochrony za pomocą 
rejestracji znaków towarowych 

– USA 
• Duży wpływ lobby producentów rolnych 
• Propozycja, by UE zrezygnowała z ochrony niektórych nazw 

– Np. pozostawiając możliwość używania nazwy „parmesan” na rynku 
amerykańskim, chroniąc jedynie nazwę w jej oryginalnym języku i 
transliteracji („Parmigiano-Reggiano”).  

• Prawdopodobnie UE będzie musiała ograniczyć swoje 
żądania do zgody USA na uznanie tylko części swoich 
GI 



Jak znaleźć kompromis? 

• UE-Kanada (CETA) 

– Uzgodniona lista nazw produktów, które mogą nadal 
być stosowane w języku angielskim i francuskim 

• Black Forest ham vs. Schwarzwaelder Schinken 

– Niektóre nazwy mogą być stosowane przez 
dotychczasowych producentów, nowi będą musieli 
dodawać wyrażenia „w stylu” itp. 

• Feta, gorgonzola 

– Niektóre nazwy złożone będą chronione 

• Mortadela Bologna vs. bologna, Edam Holland vs. edam 

 

 



Jak znaleźć kompromis? 

• Bez TTIP poziom ochrony GI nie zmieni się 

• Z TTIP możliwa poprawa stopnia ochrony, ale nie 
pogorszenie 


