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Komisja Petycji

1.9.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0099/2009, którą złożył J.N. (Wielka Brytania) w sprawie dyskryminacji 
ze względów narodowościowych po stronie GS1 Global Office w Brukseli

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że on i jego partner biznesowy są dyskryminowani przez GS1 
Global Office w Brukseli, które zamieszcza ich szkockie nazwisko na patencie GDFS (Global 
Direct Freight System). Składający petycję utrzymuje też, że są oni ofiarą dyskryminacji 
pośredniej, ponieważ GS1 odmawia uznania ich prawa do prowadzenia działalności 
gospodarczej przy użyciu systemu kodów kreskowych i RFID (urządzeń do identyfikacji 
radiowej) jako nośników danych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Najprawdopodobniej GS1 Global Office w Brukseli to jednostka prywatna, mianowicie 
organizacja ustalająca normy stworzona przez branżę. W tym kontekście trudno zrozumieć,
w jaki sposób władze publiczne w Belgii i w Unii Europejskiej mogą ponosić 
odpowiedzialność za łamanie praw człowieka związane z licencjonowaniem patentów,
o którym informuje składający petycję.

W odniesieniu do patentów stosuje się zasadę terytorialności praw własności intelektualnej. 
Patent przyznany w Australii obowiązuje tylko w Australii. Zatem do praw udzielanych 
posiadaczom takiego patentu można odwołać się tylko w Australii, a nie w Europie.
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Ponadto za egzekwowanie praw własności przemysłowej takich jak patenty odpowiadają 
właściciele tych praw. W związku z tym działania polegające na produkcji podróbek należy 
zgłaszać właściwemu trybunałowi w państwie, w którym obowiązuje prawo patentowe. 
W Unii Europejskiej egzekwowanie praw własności intelektualnej stało się przedmiotem 
dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej1. Należy 
zaznaczyć, że Belgia wdrożyła przedmiotową dyrektywę.

Ponadto w odniesieniu do forum rozstrzygania wszelkich sporów patentowych należy 
zauważyć, że obowiązują zasady lex loci delicti (prawa kraju, w którym doszło do
szkodliwego zdarzenia) lub miejsca zamieszkania oskarżonego.

Wniosek

Komisja stwierdza, że nie doszło do naruszenia prawa UE.

                                               
1 Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., Dz.U. L 195
z 2.6.2004, s. 16.


