
Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie wprowadzenia do kontroli opracowanego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie eca.europa.eu w języku angielskim. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 

 

PL 

Komunikat prasowy 
Luksemburg, 3 grudnia 2020 r. 

Kontrolerzy analizują ochronę 
praw własności intelektualnej 
w UE 
Własność intelektualna ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki UE, a zatem jej odpowiednia 
ochrona w ramach jednolitego rynku w kluczowy sposób przyczynia się do zapewnienia 
konkurencyjności Unii. Mając to na względzie, Europejski Trybunał Obrachunkowy rozpoczął 
właśnie kontrolę, której celem jest ocena skuteczności unijnego systemu ochrony praw 
własności intelektualnej. 

Własność intelektualna ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki UE, a prawa własności 
intelektualnej stanowią zachętę do innowacyjności, kreatywności i rozwoju technologii. 
Zapewniają one także ochronę przed bezprawnym kopiowaniem, a tym samym przeciwdziałają 
narastaniu złożonych problemów, jakimi są podrabianie i piractwo. Oba te zjawiska nie tylko są 
przyczyną strat w gospodarce, lecz mogą też stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
publicznego, o czym wyraźnie świadczy przebieg pandemii COVID-19. 

Widać to szczególnie w wielu dziedzinach przemysłu, w których unijne przedsiębiorstwa są 
światowymi liderami, aby wymienić tylko takie dziedziny jak branża odzieżowa, towary 
luksusowe czy produkty farmaceutyczne. Ocenia się, że branże przemysłu w dużym stopniu 
opierające się na własności intelektualnej generują prawie 45% unijnego PKB, tj. 6,6 bln euro, 
i zapewniają niemal jedną trzecią miejsc pracy w UE. 

– Brak skutecznych środków egzekwowania praw własności intelektualnej oznacza zahamowanie 
innowacyjności i kreatywności, a także zmniejszenie inwestycji – powiedziała Ildikó Gáll-Pelcz, 
członkini Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za kontrolę. – W związku 
z tym prawa własności intelektualnej mają pierwszorzędne znaczenie dla powodzenia rynku 
wewnętrznego.  

https://www.eca.europa.eu/
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UE ustanowiła ramy regulacyjne w celu ujednolicenia przepisów dotyczących praw własności 
intelektualnej na całym swoim terytorium. Ogromna odpowiedzialność w zakresie zapewnienia 
odpowiedniej ujednoliconej ochrony praw własności intelektualnej na terytorium całej UE 
spoczywa – poza państwami członkowskimi – na Komisji Europejskiej i innych organach UE 
takich jak Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).  

Kontrola, która właśnie się rozpoczęła, koncentruje się na unijnych znakach towarowych 
i wzorach wspólnotowych, a także na oznaczeniach geograficznych UE. Jej celem jest dokonanie 
oceny, czy prawa własności intelektualnej są właściwie chronione na jednolitym rynku.  

Informacje ogólne  

Własność intelektualna jest związana z wytworami ludzkiego umysłu, takimi jak wynalazki, dzieła 
sztuki, symbole, nazwy i obrazy o zastosowaniu handlowym. Zgodnie z traktatami 
międzynarodowymi prawa własności intelektualnej tradycyjnie dzieli się na dwie kategorie:  

— prawa autorskie dotyczące utworów literackich, filmowych i muzycznych, 
— prawa własności przemysłowej takie jak patenty (w przypadku wynalazków), znaki 

towarowe, wzory użytkowe i oznaczenia geograficzne.  

W dniu 25 listopada 2020 r. Komisja Europejska opublikowała nowy plan działania dotyczący 
własności intelektualnej  w celu wsparcia unijnej inicjatywy na rzecz odbudowy i zwiększania 
odporności. 

Opublikowane dziś wprowadzenie do kontroli zawiera informacje na temat będącego obecnie 
w toku zadania kontrolnego, które dotyczy ochrony praw własności intelektualnej w UE. 
Odnośna kontrola ma zostać ukończona w drugiej połowie 2021 r. Wprowadzenia do kontroli 
opierają się na wynikach prac przygotowawczych przeprowadzonych przed rozpoczęciem 
kontroli i nie zawierają uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych. Pełny tekst wprowadzenia 
dostępny jest w języku angielskim na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu). 

W maju 2019 r. Trybunał opublikował opinię w sprawie EUIPO. 

Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym wprowadzeniem do kontroli 

Vincent Bourgeais – E-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
Tel.: (+352) 4398 47502 / tel. kom.: (+352) 691 551 502 
 

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43845
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43845
http://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/NewsItem.aspx?nid=12100
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu

	Kontrolerzy analizują ochronę praw własności intelektualnej w UE

