
— 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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(5) Mając na uwadze, że dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września
2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów,
części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (1) zawiera przepisy doty-
czące testowania części zamiennych wyprodukowanych przez niezależnych producentów w celu
zagwarantowania spełnienia przez nich kryteriów bezpieczeństwa i ochrony środowiska; mając na
uwadze, że nowe procedury, jakie ona zaleca, zapewnią lepszą ochronę konsumentów na rynku pod-
danym pełnej deregulacji.

(6) Dyrektywa 98/71/WE (2) powinna zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Art. 14 dyrektywy 98/71/WE otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 14

Wzory włączone do części składowych wykorzystywanych w celu naprawy

1. Ochrona z tytułu wzoru nie przysługuje wzorowi, który jest włączony lub stosowany do pro-
duktu, który stanowi część składową produktu złożonego, i jest wykorzystywany w rozumieniu art. 12
ust. 1 ║ w wyłącznym celu naprawy tego produktu złożonego w taki sposób, by przywrócić mu jego
wygląd początkowy. Niniejszy przepis nie ma zastosowania, jeżeli główny cel wprowadzenia wyżej
wymienionej części składowej na rynek jest inny niż naprawa produktu złożonego.

2. Ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że konsumenci są należycie poinformowani o pochodzeniu
produktu stosowanego do naprawy za pomocą takiego oznakowania, jak znak towarowy lub nazwa
handlowa, lub w innej stosownej formie, tak aby mogli dokonywać świadomego wyboru pomiędzy
konkurującymi ze sobą produktami służącymi do naprawy.

3. Klauzula o naprawach obowiązuje tylko w przypadku widocznych części zamiennych na rynku
wtórnym po wprowadzeniu produktu złożonego na pierwotny rynek wewnętrzny przez posiadacza
prawa do wzoru lub za jego zgodą.”

Artykuł 2

Państwa członkowskie, których istniejące przepisy przewidują ochronę z tytułu wzoru w przypadku
wzoru, który jest włączony lub stosowany do produktu, który stanowi część składową produktu złożonego
w myśl art. 12 ust. 1 dyrektywy 98/71/WE i jest wykorzystywany w wyłącznym celu naprawy tego
produktu złożonego w taki sposób, by przywrócić mu jego wygląd początkowy, mogą przez … (*) stosować
tę ochronę z tytułu wzoru.

Artykuł 3

1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie, nie później niż … (**), przepisy ustawowe, wykonawcze i
administracyjne niezbędne do jej wykonania, a także niezwłocznie przekażą Komisji teksty wspomnianych
przepisów wraz z tabelą korelacyjną pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(1) Dz.U. L 263 z 9.10.2007, str. 1.
(2) Dz.U. L 289 z 28.10.1998, str. 28.
(*) Pięć lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
(**) Dwa lata od przyjęcia niniejszej dyrektywy.
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Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie
takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez
państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w
dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

P6_TA(2007)0610

Wspólna organizacja rynku wina *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz zmieniającego

niektóre rozporządzenia (COM(2007)0372 — C6-0254/2007 — 2007/0138(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0372),

— uwzględniając art. 36 i 37 Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0254/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0477/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1
PUNKT 1A PREAMBUŁY (nowy)

1a) Unia Europejska z ponad półtora milionem przedsię-
biorstw winiarskich jest największym światowym producentem
wina; Unia jest również największym światowym eksporterem
wina oraz ma największe spożycie wina w skali międzynarodo-
wej.
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