
Porozumienie administracyjne z Radą Europy w sprawie wykorzystania godła europejskiego przez 
osoby trzecie 

(2012/C 271/04) 

1. Zasada ogólna 

Każda osoba fizyczna lub prawna („użytkownik”) może wykorzystywać godło europejskie lub jakikolwiek 
z jego elementów pod warunkiem przestrzegania określonych poniżej zasad. 

2. Zasady wykorzystania 

Zezwala się na wykorzystanie godła europejskiego lub któregokolwiek z jego elementów, zarówno do celów 
niekomercyjnych, jak i handlowych, o ile: 

a) wykorzystanie nie stwarza błędnego wrażenia ani nie prowadzi do błędnego założenia, że użytkownik 
jest powiązany z którąkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej 
lub Rady Europy; 

b) wykorzystanie nie wywołuje u obywateli mylnego przekonania, że użytkownik otrzymał wsparcie, środki 
finansowe, zezwolenie lub zgodę którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek 
Unii Europejskiej lub Rady Europy; 

c) wykorzystanie związane jest z celem lub działalnością niezgodną z celami i zasadami Unii Europejskiej 
lub Rady Europy lub jest w inny sposób niezgodne z prawem. 

3. Znak towarowy i powiązane kwestie 

Wykorzystanie godła europejskiego zgodnie z zasadami określonymi w poprzedniej sekcji nie oznacza 
zgody na rejestrację godła lub jego imitacji jako znaku towarowego lub na podstawie jakiegokolwiek innego 
prawa własności intelektualnej. Komisja Europejska i Rada Europy będą nadal monitorować wnioski o rejest
rację europejskiego godła lub jego elementów na podstawie (częściowych) praw własności intelektualnej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

4. Odpowiedzialność prawna 

Użytkownik wykorzystujący godło europejskie lub jego elementy czyni to w ramach swojej własnej odpo
wiedzialności prawnej. Użytkownicy pociągani będą do odpowiedzialności za wszelkie nadużycia i ewen
tualne wynikające z nich szkody zgodnie z obowiązującymi ich przepisami państw członkowskich lub 
państw trzecich. 

5. Prawo do ścigania wszelkich nadużyć 

Komisja zastrzega sobie prawo ścigania z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Europy: 

— wszelkich przypadków wykorzystania, które nie są zgodne z określonymi powyżej zasadami, lub 

— wszelkich przypadków wykorzystania stanowiących zdaniem Komisji lub Rady Europy nadużycie przed 
sądami państw członkowskich lub państw trzecich.
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