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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W Unii Europejskiej znak towarowy może być zarejestrowany bądź na szczeblu krajowym w 
urzędzie ds. własności przemysłowej danego państwa członkowskiego (ustawodawstwo 
państw członkowskich dotyczące znaków towarowych ujednolicono częściowo w dyrektywie 
Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r., ujednoliconej dyrektywą 2008/95/WE), bądź na 
szczeblu UE, jako wspólnotowy znak towarowy (na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 
40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, 
ujednoliconego rozporządzeniem (WE) nr 207/2009). Na mocy tego rozporządzenia 
utworzono również Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) odpowiedzialny za 
rejestrację wspólnotowych znaków towarowych i administrowanie nimi. W tym dorobku 
prawnym dotyczącym znaków towarowych nie wprowadzano istotnych zmian, podczas gdy 
otoczenie przedsiębiorstw zmieniło się radykalnie.

Cel wniosku

Wspólnotowy znak towarowy to tytuł własności intelektualnej utworzony na podstawie art. 
118 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Przeprowadzona przez 
Komisję analiza skutków wykazała konieczność zmiany niektórych części rozporządzenia, by 
ulepszyć i usprawnić system wspólnotowego znaku towarowego.

Ogólne cele przeglądu, jaki Komisja zaproponowała w dniu 27 marca 2013 r., to: 

 modernizacja systemu znaków towarowych w Europie,

 redukcja rozbieżności w przepisach obecnych ram prawnych,

 poprawa współpracy między urzędami ds. znaków towarowych. 

Trzeba umożliwić przedsiębiorstwom w UE podniesienie konkurencyjności:

 oferując im lepszy dostęp do systemów ochrony znaków towarowych (obniżka 
kosztów, zwiększenie szybkości funkcjonowania systemów i poprawa 
przewidywalności),

 gwarantując im pewność prawa,

 zapewniając współistnienie i komplementarność systemu UE i systemów krajowych.

Jeśli chodzi o przegląd rozporządzenia, Komisja nie proponuje nowego systemu, lecz 
ukierunkowane unowocześnienie obowiązujących przepisów. Celem tych działań jest:

 dostosowanie terminologii rozporządzenia do traktatu lizbońskiego, a jego przepisów 
do wspólnego podejścia do agencji zdecentralizowanych;

 racjonalizacja procedur zgłaszania i rejestracji wspólnotowych znaków towarowych,

 pewne uściślenia prawne,

 zorganizowanie współpracy między UHRW a urzędami krajowymi,

 dostosowanie do art. 290 TFUE dotyczącego aktów delegowanych.
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Aspekty dotyczące rynku wewnętrznego

Istnienie systemu wspólnotowego znaku towarowego i krajowych znaków towarowych jest 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Znak towarowy służy 
odróżnieniu towarów i usług danego przedsiębiorstwa, co pozwala mu utrzymać 
konkurencyjną pozycję na rynku, przyciągając klientów i stymulując wzrost. Liczba 
wspólnotowych znaków towarowych zgłaszanych w UHRW stale rośnie; w 2012 r. liczba ta 
wyniosła ponad 107 900. Temu rozwojowi sytuacji towarzyszą rosnące oczekiwania 
zainteresowanych stron, jeśli chodzi o racjonalizację i jakość systemów rejestracji znaków 
towarowych, które to systemy powinny być spójniejsze, publicznie dostępne i wyposażone w 
najnowsze technologie. 

Konkretnie mówiąc, nowy pakiet ustawodawczy zawiera również pewne przepisy dotyczące 
właściwości Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów: 

 uściślenie, że wlaściciel znaku towarowego może uniemożliwić wykorzystanie 
swojego znaku towarowego w reklamie porównawczej, jeżeli reklama ta nie spełnia 
wymogów art. 4 dyrektywy 2006/114/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej 
reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej;

 wyjaśnienie, że można zakazać przywozu towarów do UE (nawet jeśli tylko nadawca 
działa w celach handlowych), by zniechęcić do zamawiania i sprzedawania w 
internecie towarów podrabianych;

 umożliwienie właścicielom praw zakazania osobom trzecim wprowadzania na obszar 
celny Unii towarów pochodzących z państw trzecich i opatrzonych – bez uzyskania 
zgody – znakiem towarowym zasadniczo identycznym ze znakiem towarowym 
zarejestrowanym w odniesieniu do tych towarów, niezależnie od tego, czy towary te 
są dopuszczane do swobodnego obrotu.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczynię ogólnie satysfakcjonuje wniosek Komisji, zwłaszcza jeśli chodzi o 
przepisy dotyczące właściwości Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. 
Poprawki zaproponowane w projekcie sprawozdania dotyczą przede wszystkim:

 rozszerzenia roli organów krajowych w systemie ochrony znaków towarowych i walki 
z podrabianiem,

 usunięcia możliwości zgłaszania wspólnotowego znaku towarowego wyłącznie w 
Agencji,

 wyjaśnienia, z jakich oznaczeń może się składać europejski znak towarowy,

 terminów wskazywania i klasyfikowania towarów i usług,

 zadań Agencji,

 składu zarządu,

 opłat.
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POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu wzmocnienia ochrony znaków 
towarowych i skuteczniejszego zwalczania 
procederu podrabiania towarów właściciel 
europejskiego znaku towarowego powinien 
zostać uprawniony do zakazania stronom 
trzecim wprowadzania na obszar celny 
Unii towarów bez dopuszczenia ich do 
swobodnego obrotu na tym obszarze, w 
przypadku gdy towary pochodzą z państw 
trzecich i są opatrzone, bez upoważnienia, 
znakiem towarowym, który jest identyczny 
z europejskim znakiem towarowym 
zarejestrowanym w stosunku do tych 
towarów.

(18) W celu wzmocnienia ochrony znaków 
towarowych i skuteczniejszego zwalczania 
procederu podrabiania towarów właściciel 
europejskiego znaku towarowego powinien 
zostać uprawniony, by z pomocą organów 
krajowych zakazać stronom trzecim 
wprowadzania na obszar celny Unii 
towarów bez dopuszczenia ich do 
swobodnego obrotu na tym obszarze, w 
przypadku gdy towary pochodzą z państw 
trzecich i są opatrzone, bez upoważnienia, 
znakiem towarowym, który jest zasadniczo
identyczny z europejskim znakiem 
towarowym zarejestrowanym w stosunku 
do tych towarów.

Or. xm

Uzasadnienie

Stosowanie tego środka wymaga pomocy organów krajowych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu skuteczniejszego zapobiegania 
wprowadzaniu towarów naruszających 
prawo, zwłaszcza w kontekście sprzedaży 

(19) W celu skuteczniejszego zapobiegania 
wprowadzaniu towarów naruszających 
prawo, zwłaszcza w kontekście sprzedaży 
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przez internet, właściciel powinien mieć 
prawo zakazywania przywozu tych 
towarów do Unii, gdy cel handlowy 
przyświeca wyłącznie nadawcy towarów.

przez Internet, właściciel powinien mieć 
zostać uprawniony, by z pomocą organów 
krajowych zakazać przywozu tych 
towarów do Unii, nawet gdy cel handlowy 
przyświeca wyłącznie nadawcy towarów. 

Or. xm

Uzasadnienie

Stosowanie tego środka wymaga pomocy organów krajowych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Ze względu na stopniowo malejącą i 
generalnie nieznaczną liczbę zgłoszeń 
wspólnotowych znaków towarowych 
dokonywanych w centralnych urzędach 
zajmujących się ochroną własności 
intelektualnej w państwach członkowskich 
(„urzędach państw członkowskich”) 
zgłaszanie europejskiego znaku 
towarowego powinno być możliwe tylko w 
Agencji.

skreślony

Or. xm

Uzasadnienie

Ponieważ celem jest ułatwienie życia osobom i przedsiębiorstwom, musimy utrzymać 
wszystkie możliwości rejestracji znaków towarowych na szczeblu europejskim. Należy zatem 
zachować możliwość rozpatrywania zgłoszeń w urzędach krajowych działających w 
charakterze pośredników Agencji.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedstawienie ich w sposób 
umożliwiający właściwym organom i 
opinii publicznej ustalenie dokładnego
przedmiotu ochrony udzielonej jego 
właścicielowi.”;

b) przedstawienie ich w sposób 
umożliwiający właściwym organom i 
opinii publicznej wyraźne i dokładne 
ustalenie przedmiotu ochrony udzielonej 
jego właścicielowi.”;

Or. xm

Uzasadnienie

Celem jest to, by elementy składowe europejskiego znaku towarowego były przedstawiane 
jasno i wyraźnie. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właścicielowi europejskiego znaku 
towarowego przysługuje również prawo do 
uniemożliwiania wszystkim stronom 
trzecim wprowadzenia towarów – w 
kontekście działalności handlowej – na 
obszar celny Unii bez dopuszczenia ich do 
swobodnego obrotu na tym obszarze, w 
przypadku gdy towary te, w tym 
opakowania, pochodzą z państw trzecich i 
są opatrzone, bez upoważnienia, znakiem 
towarowym, który jest identyczny z 
europejskim znakiem towarowym 
zarejestrowanym w odniesieniu do tych 
towarów lub którego nie można odróżnić –
pod względem jego istotnych elementów –

5. Właściciel europejskiego znaku 
towarowego jest również uprawiony, by z 
pomocą organów krajowych uniemożliwić
wszystkim stronom trzecim wprowadzanie
towarów – w kontekście działalności 
handlowej – na obszar celny Unii bez 
dopuszczenia ich do swobodnego obrotu na 
tym obszarze, w przypadku gdy towary te, 
w tym opakowania, pochodzą z państw 
trzecich i są opatrzone, bez upoważnienia, 
znakiem towarowym, który jest identyczny 
z europejskim znakiem towarowym 
zarejestrowanym w odniesieniu do tych 
towarów lub którego nie można odróżnić –
pod względem jego istotnych elementów –
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od tego znaku towarowego.”; od tego znaku towarowego.”;

Or. xm

Uzasadnienie

Stosowanie tego środka wymaga pomocy organów krajowych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłoszenia europejskiego znaku 
towarowego dokonuje się w Agencji.”;

Zgłoszenia europejskiego znaku 
towarowego dokonuje się w Agencji i w 
urzędzie.”;

Or. xm

Uzasadnienie

Ponieważ celem jest ułatwienie życia osobom i przedsiębiorstwom, musimy utrzymać 
wszystkie możliwości rejestracji znaków towarowych na szczeblu europejskim. Należy zatem 
zachować możliwość rozpatrywania zgłoszeń w urzędach krajowych działających w 
charakterze pośredników Agencji.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za datę dokonania zgłoszenia 
europejskiego znaku towarowego 
przyjmuje się dzień, w którym zgłaszający 
złożył w Agencji dokumenty zawierające 
informacje określone w art. 26 ust. 1., pod 
warunkiem uiszczenia opłaty za 

Za datę dokonania zgłoszenia 
europejskiego znaku towarowego 
przyjmuje się dzień, w którym zgłaszający 
złożył w Agencji lub w urzędzie 
dokumenty zawierające informacje 
określone w art. 26 ust. 1., pod warunkiem 
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zgłoszenie, przy czym zlecenie płatnicze 
dotyczące tej opłaty powinno zostać 
złożone najpóźniej w tym dniu.”;

uiszczenia opłaty za zgłoszenie, przy czym 
zlecenie płatnicze dotyczące tej opłaty 
powinno zostać złożone najpóźniej w tym 
dniu.”;

Or. xm

Uzasadnienie

Datą dokonania zgłoszenia europejskiego znaku towarowego jest dzień, w którym zgłaszający 
złożył w Agencji lub w krajowym urzędzie ds. własności przemysłowej dokumenty zawierające 
informacje określone w art. 26 ust. 1.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 28 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oświadczenie takie jest składane w 
Agencji w terminie czterech miesięcy od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia i wskazuje w sposób jasny, 
dokładny i szczegółowy towary i usługi 
inne niż te wyraźnie objęte dosłownym 
znaczeniem określeń nagłówków 
klasyfikacyjnych, pierwotnie objętych 
zamiarem właściciela. Agencja podejmuje 
stosowne środki w celu dokonania zmian 
rejestru. Możliwość ta pozostaje bez 
uszczerbku dla stosowania art. 15, art. 42
ust. 2, art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 57 ust. 2.

Oświadczenie takie jest składane w 
Agencji z chwilą zgłaszania zmian lub 
przedłużenia i wskazuje w sposób jasny, 
dokładny i szczegółowy towary i usługi 
inne niż te wyraźnie objęte dosłownym 
znaczeniem określeń nagłówków 
klasyfikacyjnych, pierwotnie objętych 
zamiarem właściciela. Agencja podejmuje 
stosowne środki w celu dokonania zmian 
rejestru. Możliwość ta pozostaje bez 
uszczerbku dla stosowania art. 15, art. 42 
ust. 2, art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 57 ust. 2.

Or. xm

Uzasadnienie

Jeżeli zgłoszenia dokonano przed dniem 22 czerwca 2012 r., spełnione zostały wszystkie 
wymogi prawne przewidziane w tym czasie. Aby uniknąć kolejnych skomplikowanych 
formalności, omawianą procedurę należy stosować tylko w przypadku zmian w zgłoszeniu lub 
w razie wniosku o przedłużenie znaku towarowego.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 98 
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 123 b– ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) administrowanie chronionymi 
nazwami pochodzenia, chronionymi 
oznaczeniami geograficznymi i systemami 
gwarantowanych tradycyjnych 
specjalności wprowadzonymi w 
rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012 oraz 
ich propagowanie;

Or. xm

Uzasadnienie

Skoro coraz bardziej ujednolicamy zasady dotyczące własności intelektualnej na szczeblu 
europejskim, to naturalne jest, że wszystkie produkty powinny być chronione na podstawie 
tych samych zasad, co zapewni spójność prawa.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 98 
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 123 b – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) administrowanie chronionymi 
oznaczeniami geograficznymi 
wprowadzonymi w rozporządzeniu (WE) 
nr 1234/2007 i w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 110/2008 oraz ich propagowanie;

Or. xm
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Uzasadnienie

Skoro coraz bardziej ujednolicamy zasady dotyczące własności intelektualnej na szczeblu 
europejskim, to naturalne jest, że wszystkie produkty powinny być chronione na podstawie 
tych samych zasad, co zapewni spójność prawa. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 98 
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 123 b – ustęp 1 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) administrowanie pozostałymi 
europejskimi prawami własności 
intelektualnej wprowadzonymi zgodnie z 
art. 118 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz ich propagowanie.

Or. xm

Uzasadnienie

Skoro coraz bardziej ujednolicamy zasady dotyczące własności intelektualnej na szczeblu 
europejskim, to naturalne jest, że wszystkie produkty powinny być chronione na podstawie 
tych samych zasad, co zapewni spójność prawa.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 98 
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 123 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Agencja może świadczyć dobrowolne 
usługi mediacyjne w celu udzielenia 
stronom pomocy w osiągnięciu ugody.

3. Agencja może świadczyć w internecie i 
poza nim dobrowolne usługi mediacyjne w 
celu ułatwiania dostępu do 
alternatywnych procedur rozstrzygania 
sporów oraz w celu sprzyjania 
ugodowemu rozstrzyganiu sporów, 
zwłaszcza na podstawie dyrektywy 
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Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w 
sprawie niektórych aspektów mediacji w 
sprawach cywilnych i handlowych1.

_____________
1 Dz.U. L 136 z 24.5.2008, s. 3.

Or. xm

Uzasadnienie

Ta procedura mediacji jest istotna, gdyż pozwoli ona uniknąć wyższych kosztów postępowań 
sądowych i przyspieszy rozstrzyganie sporów.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 99 
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 125 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład zarządu wchodzi po jednym 
przedstawicielu z każdego z państw 
członkowskich, dwóch przedstawicieli 
Komisji oraz ich zastępcy.

1. W skład zarządu wchodzi po jednym 
przedstawicielu z każdego z państw 
członkowskich, jeden przedstawiciel
Komisji i jeden przedstawiciel Parlamentu 
Europejskiego oraz ich zastępcy.

Or. xm

Uzasadnienie

Skład zarządu powinien być parytetowy i obejmować po jednym przedstawicielu z każdego z 
państw członkowskich, jednego przedstawiciela Komisji i jednego przedstawiciela 
Parlamentu Europejskiego, aby zapewnić równowagę między instytucjami i umożliwić 
rzeczywisty udział PE w kontroli nad zarządzaniem urzędem.
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Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 144 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 
1, ustala się na poziomie, który zapewnia, 
że przychody są w zasadzie wystarczające 
dla zrównoważenia budżetu Agencji, a 
jednocześnie nie powodują gromadzenia 
nadmiernych nadwyżek. Nie naruszając 
przepisów art. 139 ust. 4 Komisja 
dokonuje przeglądu poziomu opłat, jeżeli 
gromadzenie nadmiernych nadwyżek 
będzie się powtarzało. Jeżeli w wyniku 
tego przeglądu nie dojdzie do obniżenia 
lub zmiany poziomu opłat, a w 
konsekwencji do zapobiegania dalszemu 
gromadzeniu nadmiernych nadwyżek, 
nagromadzone nadwyżki po przeglądzie 
przekazywane są do budżetu Unii.

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 
1, ustala się na poziomie, który zapewnia, 
że przychody są w zasadzie wystarczające 
dla zrównoważenia budżetu Agencji, a 
jednocześnie nie powodują gromadzenia 
nadmiernych nadwyżek. Nie naruszając 
przepisów art. 139 ust. 4 Komisja obniża 
poziom opłat, jeżeli gromadzenie
nadmiernych nadwyżek będzie się 
powtarzało. W stosownym przypadku 
istotne nadwyżki odnotowywane mimo 
dokonanej obniżki wykorzystuje się do 
propagowania i doskonalenia systemu 
europejskiego znaku towarowego.

Or. xm

Uzasadnienie

Ponieważ nadwyżki pochodzą z opłat wnoszonych przez zgłaszających za rejestrację znaków 
towarowych i ich przedłużenie, powinny być wykorzystywane do doskonalenia systemu 
europejskiego znaku towarowego.


