
Dotyczy: Artykuł 3 lit. j) ppkt i) tiret czwarte

„W odniesieniu do definicji złożonych statków powietrznych z napędem silnikowym Komisja oceni skutki
gospodarcze dla rynków wynikające z objęcia tą definicją samolotów wyposażonych w silniki turboodrzu-
towe lub w więcej niż jeden silnik turbośmigłowy, a także zwróci się do Europejskiej Agencji Bezpieczeń-
stwa Lotniczego o monitorowanie ich bezpieczeństwa.”

Dotyczy: Załącznik II lit. e) (samolot ultralekki)

„Komisja zwróci się do Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego o przeprowadzenie formalnych
konsultacji z wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz o przedstawienie uzasadnionej opinii na temat
zmiany załącznika II lit. e), mającej na celu uwzględnienie w nim samolotów ultralekkich o wadze poniżej
600 kg, jeśli to konieczne.”

P6_TA(2007)0608

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (COM

(2007)0368 — C6-0200/2007 — 2007/0128(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)
0368),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedsta-
wiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0200/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpie-
czeństwa Żywności (A6-0464/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie 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.

P6_TA(2007)0609

Prawna ochrona wzorów ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. 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),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedsta-
wiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0119/2004),
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— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0453/2007),

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.

P6_TC1-COD(2004)0203

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 grudnia 2007 r.
w celu przyjęcia dyrektywy 2008/ …/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę

98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji ║,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Jedynym celem ochrony wzorów jest przyznanie wyłącznych praw do wyglądu produktu, ale nie mono-
polu 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 części zamiennych, konkurencja zos-
tanie 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.

(2) Różnice w prawach obowiązujących w państwach członkowskich w sprawie wykorzystywania chronionych
wzorów dla celów zezwolenia na naprawę produktu złożonego, aby przywrócić mu jego pierwotną
postać, jeżeli produkt obejmujący wzór lub do którego wzór ma zastosowanie stanowi część składową
produktu złożonego, od którego postaci zależy chroniony wzór, mają bezpośredni wpływ na ustano-
wienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego, jeżeli chodzi o towary zawierające wzory; wspomniane
różnice mogą zaburzyć konkurencję na rynku wewnętrznym.

(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.

(4) Aby wypełnić przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1400/2002 z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze
motoryzacyjnym (3) dotyczącego możliwości producenta w zakresie umieszczania swojego znaku towaro-
wego lub logo na częściach składowych lub częściach zamiennych w sposób widoczny i skuteczny,
należy zapewnić, aby konsumenci byli należycie poinformowani o pochodzeniu części zamiennych, a
także o znakach towarowych i logo umieszczanych na danych częściach.

(1) Dz.U. C 286 z 17.11.2005, str. 8.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r.
(3) Dz.U. L 203 z 1.8.2002, str. 30. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.
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