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PR_COD_1am

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 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów
(COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2004)0582)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0119/2004),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A6-0000/2006),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT UZASADNIENIA 1

(1) Jedynym celem ochrony wzorów jest 
przyznanie wyłącznych praw do wyglądu
produktu, ale nie monopolu na dany 
produkt; ochrona wzorów, dla których nie 
ma praktycznej alternatywy 
doprowadziłaby w rzeczywistości do 
monopolu na produkt; taka ochrona 
zbliżyłaby się do nadużycia systemu 
wzorów; jeżeli strony trzecie mają
zezwolenie na produkcję i dystrybucję 

skreślony

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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części zamiennych, konkurencja zostanie
utrzymana; jeżeli ochrona wzorów 
zostanie rozszerzona na części zamienne, 
takie strony trzecie będą naruszać 
wspomniane prawa, konkurencja zostanie 
wyeliminowana, a posiadacz prawa do 
wzoru uzyska de facto monopol na dany
produkt.

Poprawka 2
PUNKT UZASADNIENIA 3

(3) W związku z powyższym, dla 
niezakłóconego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego konieczne jest zbliżenie 
przepisów prawnych dotyczących ochrony 
wzorów, obowiązujących w państwach 
członkowskich, jeżeli chodzi o 
wykorzystywanie chronionych wzorów dla 
celów naprawy produktu złożonego, aby 
przywrócić jego pierwotną postać.

(3) W związku z powyższym, dla 
niezakłóconego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego konieczne jest zbliżenie 
przepisów prawnych dotyczących ochrony 
wzorów, obowiązujących w państwach 
członkowskich, jeżeli chodzi o 
wykorzystywanie chronionych wzorów dla 
celów naprawy produktu złożonego, aby 
przywrócić jego pierwotną postać. 
W związku z pośrednimi skutkami tych 
działań na jakość i bezpieczeństwo 
produktu (części zamiennych) istotne jest 
rozszerzenie zakresu stosowania 
dyrektywy ramowej w sprawie procedury
homologacji typu pojazdów 
mechanicznych o procedurę dotyczącą 
określonych części zamiennych ważnych z 
punktu widzenia bezpieczeństwa.

Poprawka 3
PUNKT UZASADNIENIA 3 A (nowy)

(3a) Celem ochrony wzorów jest 
przyznanie wyłącznych praw dotyczących 
wyglądu produktu. Ochrona wzorów, 
która powinna zasadniczo obejmować 
także części zamienne, powinna zostać 
stosownie ograniczona czasowo w celu 
zagwarantowania konkurencji na rynku 
części zamiennych. Okres ochrony wzoru
powinien kończyć się w momencie 
udostępnienia konsumentom nowego 
wzoru, który zostaje objęty własną nową 
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ochroną wzoru w rozumieniu dyrektywy 
98/71/WE.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby 
konsumenci byli należycie informowani o 
pochodzeniu części zamiennych, gdy tylko
upłynie okres ochrony wzoru produktu po
zakończeniu cyklu życia danego wzoru, 
tak aby mogli dokonywać świadomego 
wyboru pomiędzy konkurującymi ze sobą 
częściami zamiennymi.

Poprawka 4
PUNKT UZASADNIENIA 3 B (nowy)

(3b) Należy pozostawić państwom 
członkowskim możliwość wprowadzenia, 
jako rozwiązania alternatywnego do tej 
zasady, systemu wynagrodzeń, który nie 
będzie musiał być ograniczony czasowo, w 
sytuacji, gdy posiadacz praw do wzoru
będzie miał zapewnione stosowne 
wynagrodzenie za wykorzystywanie wzoru. 
Wynagrodzenie wypłacane jako 
rekompensata za ograniczenie praw do 
wzoru w związku z jego stosowaniem w 
celu naprawy powinno być określane 
przede wszystkim na podstawie kosztów 
opracowania danego wzoru.

Poprawka 5
ARTYKUŁ 1

Artykuł 14 (dyrektywa 98/71/WE)

1. Ochrona z tytułu wzoru nie przysługuje 
wzorowi, który stanowi część składową
produktu złożonego stosowaną w 
rozumieniu art. 12 ust. 1 niniejszej 
dyrektywy, do naprawy tego produktu 
złożonego w taki sposób, by przywrócić 
mu jego wygląd początkowy.

1. Ochrona z tytułu wzoru przysługuje 
wzorowi, który stanowi część składową
produktu złożonego stosowaną w 
rozumieniu art. 12 ust. 1 niniejszej 
dyrektywy, do naprawy tego produktu 
złożonego w taki sposób, by przywrócić 
mu jego wygląd początkowy i rozpoczyna 
się od momentu udostępnienia 
konsumentom produktu złożonego 
obejmującego wzór lub do którego wzór 
ma zastosowanie; ochrona wzoru kończy 
się w momencie udostępnienia 
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konsumentom nowego, następującego po 
poprzednim, produktu złożonego objętego 
nową, własną ochroną wzoru w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy. Ochrona 
wzoru kończy się także w przypadku, gdy 
zakończy się produkcja wzoru produktu 
złożonego, a posiadacz praw do wzoru nie 
zapewni nowego produktu złożonego.

2. Państwa członkowskie zapewnią, aby 
konsumenci byli należycie informowani o
pochodzeniu części zamiennych tak, aby 
mogli dokonywać świadomego wyboru
pomiędzy konkurującymi ze sobą 
częściami zamiennymi.

2. Państwa członkowskie dokładają 
wszelkich starań, aby konsumenci byli 
należycie informowani o pochodzeniu 
części zamiennych, gdy tylko upłynie 
okres ochrony wzoru produktu po
zakończeniu cyklu życia danego wzoru,
tak aby mogli dokonywać świadomego 
wyboru pomiędzy konkurującymi ze sobą 
częściami zamiennymi.

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje zasadnicze ograniczenie ochrony wzorów dla części zmiennych do 
danego cyklu życia modelu i zakończenie okresu ochrony wzoru, gdy pojawia się nowy wzór 
spełniający warunki powstania nowej własnej ochrony wzoru w rozumieniu dyrektywy 
98/71/WE lub w przypadku, gdy zakończy się produkcja danego wzoru.

Poprawka 6
ARTYKUŁ 1 AKAPIT PIERWSZY A (nowy)

Artykuł 14 a (nowy) (dyrektywa 98/71/WE)

W dyrektywie dodaje się artykuł w 
brzmieniu:

„Artykuł 14a
1. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć, jako alternatywę do art. 14, 
że w odróżnieniu od art. 14 ochrona z 
tytułu wzoru nie przysługuje wzorowi, 
który stanowi część składową produktu 
złożonego stosowaną w rozumieniu art. 12 
ust. 1, do naprawy tego produktu 
złożonego w taki sposób, by przywrócić 
mu jego wygląd początkowy, jeżeli osoba 
trzecia, która chce wykorzystać wzór,

(i) poinformuje posiadacza praw do wzoru 
o zamiarze jego wykorzystania,
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(ii) wypłaci posiadaczowi praw do wzoru 
stosowną rekompensatę za wykorzystanie 
wzoru, oraz
(iii) będzie udzielała posiadaczowi praw 
do wzoru regularnych i wiarygodnych 
informacji o zakresie wykorzystywania 
wzoru na podstawie niniejszych 
przepisów.

2. Przy obliczaniu stosownego 
wynagrodzenia uwzględnia się przede 
wszystkim środki zainwestowane w
opracowanie danego wzoru.

3. Określenie czasu obowiązywania 
uregulowania dotyczącego wynagrodzeń
należy do kompetencji państw 
członkowskich.”

Uzasadnienie

Niniejsze odstępstwo umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie, jako rozwiązania
alternatywnego do zaproponowanego w art. 14, uregulowania dotyczącego wynagrodzeń, 
przy czym należy zapewnić, że posiadacz praw do wzoru otrzyma stosowną rekompensatę za 
wykorzystywanie wzoru i będzie informowany o zakresie, w jakim wzór ten jest
wykorzystywany; takie uregulowanie nie musi być ograniczone czasowo do jednego cyklu 
produkcyjnego.
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UZASADNIENIE

I. Treść wniosku dotyczącego dyrektywy

Niniejszy wniosek w sprawie dyrektywy dotyczy ochrony wzorów części zamiennych, dzięki 
którym przywracany jest wygląd początkowy produktów złożonych. Jego celem jest 
całkowita liberalizacja rynku wtórnego części zamiennych. Dotyczy to nie tylko przemysłu 
samochodowego, lecz także maszynowego oraz sektora dóbr inwestycyjnych i dóbr 
konsumpcyjnych.

We wniosku mowa jest jedynie o rynku wtórnym części zamiennych, a jego przedmiotem są 
wyłącznie takie części zamienne, w przypadku których wzór jest konieczny do przywrócenia 
pierwotnej funkcji lub wyglądu produktu; oznacza to, że część lub część składową produktu 
złożonego można zastąpić wyłącznie częścią zamienną identyczną z częścią oryginalną (tzw. 
części zamienne „ściśle dopasowane”, ang. must-match).

Art. 1 wniosku dotyczącego dyrektywy, zmieniający art. 14 dyrektywy 98/71/WE, wyłącza z
zakresu ochrony wzorów takie części zamienne znajdujące się na rynku wtórnym. 
Wprowadza się tzw. klauzulę dotyczącą napraw, zgodnie z którą „ochrona z tytułu wzoru nie 
przysługuje wzorowi, który stanowi część składową produktu złożonego, stosowaną w 
rozumieniu art. 12 ust. 1, do naprawy tego produktu złożonego w taki sposób, by przywrócić 
mu jego wygląd początkowy”.

II. Kontekst

Zgodnie z dyrektywą 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów1 z dnia 13 października 
1998 r. wygląd produktu może być chroniony przed wykorzystaniem przez osoby trzecie. 
Ochrona wzorów daje wyłączność na nowy i oryginalny wzór wyglądu jednostkowego 
produktu, produktu złożonego oraz części składowej (patrz art. 1 i 3 dyrektywy 98/71/WE).

W momencie przyjęcia dyrektywy 98/71/WE nie było możliwości osiągnięcia porozumienia
w sprawie harmonizacji ochrony wzorów dla tzw. „ściśle dopasowanych” części zamiennych. 
Dyrektywa nie zawiera więc harmonizacji prawa dotyczącego wzorów w odniesieniu do 
rynku wtórnego części zamiennych i w obecnej chwili nie wyłącza części zamiennych z 
zakresu ochrony wzorów. Ochrona przyznana wzorowi nowej części na rynku pierwotnym 
może mieć w równym stopniu zastosowanie do części zamiennej na rynku wtórnym.

Art. 14 dyrektywy 98/71/WE przewiduje regulację przejściową, która określa, że „aż do dnia 
przyjęcia wprowadzonych zmian do niniejszej dyrektywy, na wniosek Komisji, zgodnie z 
przepisami art. 18” państwa członkowskie utrzymują w mocy istniejące przepisy prawa 
krajowego w tym zakresie i wprowadzają zmiany do tych przepisów, jedynie jeśli celem jest 
liberalizowanie rynku tych części (rozwiązanie freeze-plus).

  
1 Dz.U. L 289 z 28.10.1998, str. 28.
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W 1993 r. Komisja po raz pierwszy przedstawiła wniosek dotyczący przepisów 
wspólnotowych w sprawie prawnej ochrony wzorów. Jednak dopiero w 1997 r. Rada zdołała
osiągnąć wspólne stanowisko. Parlament Europejski w pierwszym czytaniu uznał ochronę 
wzorów części zamiennych służących do napraw produktów złożonych (jak np. pojazdy) za
istotną kwestię polityczną. Jednak Rada nie była w stanie zgodzić się ze zharmonizowanymi 
przepisami dotyczącymi ochrony wzorów części zamiennych do napraw. W dniu 22 
października 1997 r., w drugim czytaniu, Parlament, decydując przeważającą większością 
głosów, postanowił ponownie zaproponować klauzulę napraw przyjętą w pierwszym czytaniu 
i nieuwzględnioną przez Radę. Celem tego przepisu jest umożliwienie wykorzystywania 
wzoru w celu naprawy produktu złożonego, jeżeli użytkownik oferuje posiadaczowi praw do 
wzoru sprawiedliwe, stosowne wynagrodzenie. Parlament był zdania, że jest to najlepszy 
sposób zharmonizowania w tym zakresie krajowych, częściowo bardzo rozbieżnych 
systemów prawnych. Ponieważ Rada nie mogła przyjąć także tych poprawek Parlamentu z 
drugiego czytania, wdrożono procedurę pojednawczą. W wyniku długotrwałych i trudnych 
negocjacji przyjęto rozwiązanie określane jako freeze plus, które znalazło się w art. 14 
dyrektywy 98/71/WE. Obecnie w zakresie części zamiennych stosowanych do przywrócenia 
wyglądu początkowego produktów złożonych sytuacja w państwach członkowskich po 
wdrożeniu dyrektywy 98/71/WE jest różna. Sprawozdawca zwraca uwagę na fakt, że w 
różnych państwach istnieją różne praktyki prawne. W kontekście globalnym należy unikać
niekorzystnej sytuacji dla Europy w dziedzinie konkurencji.

III. Stanowisko sprawozdawcy

Mimo że wniosek dotyczący dyrektywy obejmuje zasadniczo wszystkie części zamienne 
służące do naprawy produktu złożonego, „aby przywrócić jego wygląd początkowy”, jest on 
omawiany głównie w kontekście jego najważniejszego zakresu stosowania, czyli części 
zamiennych do pojazdów mechanicznych. Nie należy jednak zapominać, że chodzi o 
podstawowe pytania dotyczące zakresu ochrony wzorów.

Konfrontacji podlegają dwa istotne podejścia dotyczące zagadnienia ochrony wzorów „ściśle 
dopasowanych” części zamiennych na rynku wtórnym:

Z jednej strony reprezentowany jest pogląd, że ochrona wzorów części zamiennych jest 
logiczną konsekwencją prawa do własności intelektualnej. Zgodnie z tym poglądem 
rozróżnienie na rynek pierwotny i wtórny części zamiennych byłoby sprzeczne z ogólnymi 
przepisami prawa do własności intelektualnej.

Z drugiej zaś strony uznaje się, że ochrona wzorów nie powinna zostać rozszerzona na części 
zamienne na rynku wtórnym, ponieważ w przeciwnym wypadku dochodziłoby do 
powstawania nieuzasadnionych monopoli. Ten punkt widzenia reprezentowany jest poprzez 
klauzulę napraw zawartą we wniosku dotyczącym dyrektywy jako stosowne rozwiązanie 
problemu.

Zdaniem sprawozdawcy rozwiązanie proponowane przez Komisję, oznaczające brak ochrony 
wzorów dla części zamiennych, nie uwzględnia w wystarczającym stopniu napięcia pomiędzy 
różnymi interesami zainteresowanych stron. Według sprawozdawcy należy skłaniać się ku 
systemowi, który przewiduje czasowo ograniczoną ochronę wzorów. Aby w praktyce sprostać 
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potrzebom wszystkich zainteresowanych stron, najbardziej rozsądne wydaje się 
nieograniczanie okresu ochrony sztywnym terminem, lecz powiązanie go z cyklem życia 
wzoru produktu złożonego. W zakresie prawa do ochrony wzorów sprawozdawca proponuje 
rozwiązanie, którego podstawę stanowi określenie, czy nowy wzór (produkt złożony) spełnia 
kryteria nowej własnej ochrony wzoru w rozumieniu dyrektywy 98/71/WE. Jeżeli dany wzór
zostanie zastąpiony nowym chronionym wzorem, wówczas kończy się również ochrona 
wzoru części zamiennych dla poprzedniego wzoru, które służą do przywracania wyglądu 
początkowego produktu złożonego. Ochrona wzoru kończy się także w momencie, gdy 
skończy się produkcja danego wzoru nieposiadającego wzoru następczego.

Jako rozwiązanie alternatywne uwzględnia się system wynagrodzeń, który stwarza 
niezależnym producentom możliwość produkowania części zamiennych po uiszczeniu 
stosownej opłaty na rzecz posiadacza praw do chronionego wzoru. Państwo członkowskie 
musi zdecydować, czy skorzysta z tego rozwiązania. Do państw członkowskich należy 
decyzja o okresie obowiązywania uregulowania dotyczącego wynagrodzeń. Okres ten 
nie musi odpowiadać długości danego cyklu produkcyjnego produktu złożonego, lecz może 
go nawet przekraczać.

Przedmiotem wniosku dotyczącego dyrektywy są zagadnienia związane z ochroną wzorów, 
natomiast nie ujęto w nim kwestii bezpieczeństwa pojazdów i ich części zamiennych. Jednak 
liberalizacja może pośrednio mieć wpływ na jakość produktów, a zatem także na ich 
bezpieczeństwo. Badanie przeprowadzone w tej sprawie wykazało, że procedura homologacji 
dla określonych części zamiennych ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa powinna 
zostać rozszerzona w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych części. Zatem sprawozdawca z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek, aby do wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz 
układów, części i odrębnych zespołów technicznych przeznaczonych dla takich pojazdów 
dodać nowy artykuł 29 a) rozszerzający procedurę homologacji o części zamienne ważne z 
punktu widzenia bezpieczeństwa. Sprawozdawca ma także nadzieję, że niniejszy wniosek 
zostanie uwzględniony w dyrektywie.
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