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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
                większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
                większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
                większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
                większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 

przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
                większość oddanych głosów
***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)

                większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
                większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zatwierdzającej przystąpienie Wspólnoty 
Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej 
rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie w dniu 2 lipca 1999 r.
(COM(2005)0687 – C6-0061/2006 – 2005/0273(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2005)0687)1,

– uwzględniając art. 308 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie Traktatu WE,

– uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0061/2006),

– uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0166/2006),

1. zatwierdza wniosek dotyczący decyzji Rady

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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UZASADNIENIE

Co to jest wzór użytkowy?1

Wzór użytkowy to zewnętrzny wygląd towaru lub jego części, wynikający z jego linii, 
konturów, koloru, kształtu, faktury, materiałów użytych do produkcji oraz zdobień. Wzór 
użytkowy lub jego kształt mogą być tożsame ze znakiem towarowym i mogą przedstawiać 
dużą wartość. W związku z tym ochrona wzoru użytkowego sprzyja innowacyjności i 
opracowywaniu nowych towarów, jak również inwestowaniu w proces produkcyjny.

Wyłączne prawa do wzoru użytkowego umożliwiają firmie komercyjne wykorzystywanie 
wzoru, podejmowanie działań prawnych w przypadku naruszenia prawa do wzoru oraz 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W Unii Europejskiej autorzy pragnący chronić 
opracowany wzór dysponują trzema możliwościami, jeżeli chodzi o terytorialny zasięg 
ochrony.

Po pierwsze autor może podjąć decyzję o rejestracji wzoru użytkowego na poziomie 
krajowym, co zapewni jego ochronę na terenie danego kraju 2. Po drugie autor może 
zdecydować się na zastosowanie systemu ustanowionego na mocy rozporządzenia Rady (WE) 
nr 6/20023 i zwrócić się o zarejestrowanie wzoru wspólnotowego. Wzór wspólnotowy 
oznacza nabycie ochrony wzoru skutecznej na terenie całej WE. Urząd Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego (OHIM) odpowiedzialny jest za zarządzanie rejestracją wzorów 
wspólnotowych. Trzecie rozwiązanie polega na złożeniu wniosku do Biura 
Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) o rejestrację w 
międzynarodowym depozycie wzorów przemysłowych utworzonego na mocy porozumienia 
haskiego. Złożenie takiego wniosku zapewnia ochronę w wielu państwach za pomocą jednego 
międzynarodowego depozytu.

Międzynarodowy system rejestracji i jego związek z systemem wspólnotowym

System haski opiera się na porozumieniu haskim dotyczącym międzynarodowego depozytu 
wzorów przemysłowych. Porozumienie to obejmuje trzy różne akty: akt podpisany w roku 
1934 w Londynie, w roku 1960 w Hadze oraz w roku 1999 w Genewie. Te trzy akty są 
niezależne i współistnieją w odniesieniu do ich merytorycznych postanowień. Umawiające się 
strony mogą podjąć decyzję o przystąpieniu do jednego, dwóch lub wszystkich trzech aktów. 
Tym samym stają się one członkami Związku Haskiego, do którego obecnie należą 42 
umawiające się strony, w tym 12 państw członkowskich UE (Belgia, Estonia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Słowenia, Węgry i Włochy, z których 
pięć jest sygnatariuszem aktu z Genewy: Estonia, Hiszpania, Łotwa, Słowenia i Węgry). 
Sama UE nie należy obecnie do systemu haskiego.

1 Niniejsze uzasadnienie opiera się na sporządzonej przez Komisję ocenie wpływu (SEC(2005)1748), dostępnej 
wyłącznie w języku angielskim.
2 Ochrona takich samych wzorów może być różna w państwach członkowskich, mimo przyjęcia dyrektywy 
98/71/WE (Dz.U. L 298 z 28.10.1998, str. 28) mającej na celu zaradzenie takiej sytuacji przez harmonizację 
krajowego ustawodawstwa w dziedzinie ochrony wzorów.
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. L 3 z 
5.1.2002, str.3).
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Międzynarodowy depozyt wzorów przemysłowych umożliwia właścicielom praw do wzorów 
użytkowych wynikających z aktów: londyńskiego, haskiego i genewskiego pochodzącym z 
państw będących sygnatariuszami aktów uzyskanie ochrony wzoru przy minimalnym 
nakładzie środków i formalności.

Wnioski do międzynarodowego depozytu składa się w jednym języku (angielskim lub 
francuskim), po jednorazowym wniesieniu wszystkich niezbędnych opłat. Wnioskodawca 
winien wskazać państwo, w którym wzór ma być chroniony. Zazwyczaj wniosek o 
międzynarodową rejestrację wysyła się bezpośrednio do Biura Międzynarodowego. W 
momencie otrzymania wniosku Biuro Międzynarodowe sprawdza zgodność wniosku o 
ochronę międzynarodową z wymogami formalnymi, a następnie publikuje go w 
Międzynarodowym biuletynie wzorów użytkowych (International Designs Bulletin na stronie 
internetowej WIPO). Po opublikowaniu wniosku każdy urząd krajowy zobowiązany jest do 
zidentyfikowania wniosków, które ich dotyczą, celem przeprowadzenia ewentualnego 
rzeczowego badania przewidzianego przez ustawodawstwo jego kraju.

Wszystkie materialne aspekty ochrony (w tym szczególnie rzeczowe badanie przeprowadzane 
przez każdy Urząd, ocena warunków ochrony oraz jej zakres) zależy w związku z tym 
całkowicie od prawodawstwa stron. 

Po przeprowadzeniu badania, Urząd może poinformować Biuro Międzynarodowe o odmowie 
udzielenia ochrony na swoim terytorium, przy czym w przypadku rejestracji 
międzynarodowej odmowy nie można motywować brakiem zgodności z wymogami 
formalnymi. 

Rejestracja międzynarodowa zapewnia taki sam poziom ochrony w każdym państwie 
członkowskim, jak w przypadku bezpośredniej rejestracji w tym kraju. Jednocześnie 
międzynarodowa rejestracja ułatwia utrzymanie ochrony: jest tylko jeden wniosek dotyczący 
odnowienia i jedna prosta procedura dotycząca wprowadzania zmian (np. własności lub 
adresu).

Przyjęcie aktu genewskiego w roku 1999 miało dwa cele, a mianowicie:

• uczynienie systemu haskiego bardziej atrakcyjnym dla wnioskodawców i objęcie 
systemem nowych członków; w tym celu akt z roku 1999 wprowadził do systemu 
haskiego wiele cech mających na celu ułatwienie przyjęcia do Związku Haskiego 
państw prowadzących systemy oceny wzorów użytkowych (takie jak Stany 
Zjednoczone lub Japonia);

• ustanowienie związku między systemem rejestracji międzynarodowej i systemami 
regionalnymi poprzez umożliwienie organizacjom międzyrządowym przystąpienie 
do aktu.

Drugi z przyjętych celów umożliwia przystąpienie całej Wspólnoty Europejskiej do systemu 
haskiego. W takim przypadku terytorium UE byłoby traktowane do celów aktu genewskiego 
jak jeden kraj, a przepisy wspólnotowe odnośnie wzoru użytkowego odpowiadałyby 
odnośnym przepisom krajowym. OHIM pełniłoby funkcję urzędu odpowiedzialnego za 
rozpatrywanie wniosków międzynarodowych, odnoszących się do Wspólnoty.
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Korzyści wynikające z przystąpienia

Przyjęcie aktu genewskiego pozwoliłoby wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom UE na 
wybór systemu międzynarodowego, a nie tylko zamieszkałym lub mającym siedzibę w 
państwach będących stronami aktu. 

Ponadto umożliwiłoby to przemysłowi w UE na wykorzystanie jednego wniosku celem 
uzyskania ochrony międzynarodowej wzoru użytkowego w UE w ramach wspólnotowego 
systemu wzorów użytkowych oraz na terytorium sygnatariuszy aktu genewskiego z roku 
1999, zarówno na terenie UE, jak i poza nim. Obecnie właściciele wzoru użytkowego z 
krajów, które ratyfikowały porozumienie haskie zobowiązani są do złożenia dwóch 
wniosków: jednego o rejestrację międzynarodową i drugiego o zarejestrowanie 
wspólnotowego wzoru użytkowego. Korzyść wynikająca z takiego związku polega na tym, że 
autorzy wzorów użytkowych mogą ubiegać się o międzynarodową ochronę swoich wzorów, 
w tym o ochronę w ramach wspólnotowego mechanizmu ochrony, wypełniając tylko jeden 
wniosek międzynarodowy sporządzony w oparciu o porozumienie haskie.

Cel przystąpienia

Głównym celem jest więc promowanie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej oraz 
eliminowanie zakłócania konkurencji dzięki stworzeniu równych szans autorom wzorów 
użytkowych na terenie całej UE, zapewniając dostęp do korzyści wynikających z 
międzynarodowej rejestracji wzorów użytkowych.  Połączenie wspólnotowego systemu 
ochrony wzorów użytkowych z systemem ustanowionym na mocy aktu genewskiego 
umożliwiłoby autorom wzorów użytkowych w UE i wynalazcom w innych państwach 
będących sygnatariuszami aktu skorzystanie z ochrony na mocy aktu genewskiego i 
uzyskanie jednocześnie ochrony wzoru użytkowego na poziomie wspólnoty oraz w 
poszczególnych państwach.

Korzyści wynikające z przystąpienia

• Międzynarodowa rejestracja wzoru użytkowego spowodowałaby uproszczenie procedur 
rejestracyjnych i zarządzania ogółem wzorów.

• Pozwoliłaby również na uzyskanie oszczędności: wnioskodawca nie musiałby dostarczać 
tłumaczenia dokumentów, ani pamiętać o upływie terminów ponownej rejestracji krajowej, 
różniących się w poszczególnych państwach; wnioskodawca uniknąłby wnoszenia szeregu 
opłat krajowych oraz opłat dla agentów w różnych państwach.

• Uproszczona procedura ułatwiłaby dostęp do ochrony w państwach trzecich, co zachęciłoby 
przedsiębiorstwa unijne do prowadzenia wymiany handlowej z tymi państwami, dzięki 
świadomości, że również tam wzory użytkowe są chronione.

• Przyjęcie aktu zapewniłoby takie same możliwości ochrony wszystkim obywatelom UE.

• Miałoby to pozytywny wpływ na działalność badawczą, naukową i innowacyjną.
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• Przystąpienie do systemu stanowiłoby zachętę do przystąpienia dla ważnych partnerów 
handlowych, takich jak: Stany Zjednoczone1, Japonia, Korea i Chiny.

Warunki przystąpienia

Na mocy art. 27 ust. 1 lit. ii aktu genewskiego organizacja międzyrządowa może zostać 
sygnatariuszem aktu po warunkiem, że co najmniej jedno państwo członkowskie tej 
organizacji jest członkiem WIPO, że organizacja otworzy urząd umożliwiający uzyskanie 
ochrony obowiązującej na terytorium objętym traktatem ustanawiającym tę organizację, a 
urząd takiej organizacji nie podlega obowiązkowi notyfikacyjnemu w myśl art. 19 aktu 
genewskiego2. Wspólnota Europejska spełnia te warunki. 

Jednolita ochrona prawna na mocy wspólnotowego systemu ochrony wzorów użytkowych

Należy zauważyć, że inaczej niż w przypadku ochrony patentowej, we Wspólnocie istnieje 
jednolity system ochrony prawnej wzorów użytkowych. Na mocy art. 55 i 106 rozporządzenia 
nr 6/2002 odwołania od decyzji ekspertów ds. ochrony przyjmuje Rada Odwoławcza OHIM 
(art. 103 uprawnia ekspertów do podejmowania decyzji odnośnie wniosku o rejestrację 
wspólnotowego wzoru użytkowego), Wydział Administracji Znaków Towarowych i Wzorów 
Użytkowych oraz Wydział Prawny i Wydział Unieważnień (odpowiedzialne na mocy art. 104 
ust. 2 za podejmowanie decyzji, które nie należą do kompetencji eksperta lub Wydziału 
Unieważnień) oraz Wydział Unieważnień (odpowiedzialny na mocy art. 105 za 
podejmowanie decyzji w sprawie wniosków o unieważnienie zarejestrowanych 
wspólnotowych wzorów użytkowych). Odwołania od decyzji Izby Odwoławczej Sądu 
Pierwszej Instancji oraz dalsze odwołania od decyzji Sądu Pierwszej Instancji leżą w zakresie 
kompetencji Trybunału Sprawiedliwości.

Wniosek

Sprawozdawca wyraża poparcie dla tej inicjatywy.

1 Zgodnie z dokumentem roboczym sporządzonym przez sprawozdawcę Europejskiego Komitetu Ekonomiczno 
- Społecznego Bryana Cassidy'ego  przystąpienie Stanów Zjednoczonych planowane jest na listopad 2006 r.
2 Dotyczy to państw (takich jak Beneluks) posiadających wspólne biuro.



PE 370.117v03-00 10/11 RR\614364PL.doc

PL

PROCEDURA

Tytuł Wniosek dotyczący decyzji Rady zatwierdzającej przystąpienie 
Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia 
haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów 
przemysłowych, przyjętego w Genewie w dniu 2 lipca 1999 r

Odsyłacze COM(2005)0687 – C6-0061/2006 - 2005/0273(CNS)
Data konsultacji z PE 17.2.2006
Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu
JURI
14.3.2006

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania 
opinii 

Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO
14.3.2006

Opinia niewydana
Data wydania decyzji

IMCO
18.4.2006

Ściślejsza współpraca
Data ogłoszenia na posiedzeniu

Sprawozdawca(y)
Data powołania

Michel Rocard
30.1.2006

Poprzedni sprawozdawca(y)
Procedura uproszczona - data decyzji
Zastrzeżenia do podstawy prawnej

Data wydania opinii JURI
Zmiana wysokości środków 
finansowych

Data wydania opinii BUDG
Zasięgnięcie opinii Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego przez PE - 
data decyzji na posiedzeniu
Zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów 
przez PE - data decyzji na posiedzeniu
Rozpatrzenie w komisji 19.4.2006 4.5.2006
Data przyjęcia 4.5.2006
Wynik głosowania końcowego +:

–:
0:

22
0
0

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, 
Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Marcin 
Libicki, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico 
Speroni, Gabriele Stauner, Andrzej Jan Szejna, Rainer Wieland, 
Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Eva Lichtenberger, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, 
Alexander Radwan, Michel Rocard, Andrzej Tomasz Zapałowski

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) 
podczas głosowania końcowego

Stefano Zappalà

Data złożenia 5.5.2006
Uwagi (dane dostępne tylko w jednym 
języku)

...



RR\614364PL.doc 11/11 PE 370.117v03-00

PL


