
AL\1006698PL.doc PE521.700v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Prawna
Przewodniczący

16.10.2013

Klaus-Heiner LEHNE
Przewodniczący
Komisja Prawna
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie stosowania aktów delegowanych wydawana na mocy art. 
37a Regulaminu w ramach kontroli przez Parlament wspólnotowego znaku 
towarowego (COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna podjęła decyzję o wydaniu z własnej inicjatywy opinii na temat przepisów 
wyżej wspomnianego wniosku, który przekazuje uprawnienia ustawodawcze Komisji 
zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Wniosek zawiera imponującą liczbę 63 proponowanych różnych przekazań uprawnień 
ustawodawczych Komisji (zob. załącznik).

I - Kontekst

Wyżej wymieniony wniosek w sprawie rozporządzenia stanowi cześć pakietu dotyczącego 
znaków towarowych, przedstawionego przez Komisję w dniu 27 marca 2013 r. i 
zawierającego również wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy w sprawie znaków 
towarowych1 oraz wniosek w sprawie aktu wykonawczego zmieniającego dwa 
rozporządzenia Komisji2 z myślą o dostosowaniu struktury opłat wspólnotowego systemu 
                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu 
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299 z 
8.11.2008, s. 25).
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r., wykonujące rozporządzenie Rady (WE) 
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znaków towarowych.

Zdaniem Komisji głównym celem przedmiotowego wniosku jest pobudzenie innowacji i 
wzrostu gospodarczego poprzez zwiększenie dostępności dla przedsiębiorstw i skuteczności 
systemów rejestracji znaków towarowych w całej UE dzięki zmniejszeniu związanych z 
nimi kosztów i złożoności tych systemów, a także zwiększeniu szybkości obsługi, 
przewidywalności i pewności prawa. Komisja nie proponuje jednakże nowego systemu, lecz 
modernizację obowiązujących przepisów, a głównym celem jest dostosowanie terminologii 
do Traktatu z Lizbony i do postanowień wspólnego podejścia do agencji 
zdecentralizowanych z dnia 19 lipca 2012 r.3, uproszczenie procedur zgłaszania i rejestracji 
europejskiego znaku towarowego, zwiększenie pewności prawa poprzez doprecyzowanie 
przepisów oraz usunięcie niejasności, uwzględnienie orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości, ustanowienie odpowiednich ram współpracy między UHRW a urzędami 
krajowymi w celu upowszechniania harmonizacji praktyk i opracowywania wspólnych 
narzędzi, a także dostosowanie ram prawnych do art. 290 (TFUE).

II - Proponowany projekt aktu wykonawczego dotyczącego systemu opłat

Wyżej wymieniony wniosek w sprawie aktu wykonawczego dotyczącego systemu opłat jest 
oparty na art. 144, 162 i 163 ust. 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie 
znaków towarowych w połączeniu z art. 13 rozporządzenia w sprawie aktów 
wykonawczych4. Zgodnie z tymi przepisami w rozporządzeniu w sprawie opłat należy 
określić wysokość opłat, sposoby ich uiszczania oraz zapewnić zrównoważony budżet 
UHRW. Mają one być następnie przyjęte i zmieniane przy zastosowaniu procedury 
sprawdzającej, o której mowa w art. 5 rozporządzenia w sprawie aktów wykonawczych.

Komisja równocześnie proponuje jednakże zmianę rozporządzenia w sprawie znaków 
towarowych, aby umożliwić przyszłe zmiany systemu opłat w drodze aktów delegowanych 
na mocy art. 290 TFUE. 

Motyw 2 projektu aktu wykonawczego także uważa ten ostatni „za właściwy do uczynienia 
struktury opłat bardziej elastyczną poprzez jej dostosowanie”, co zapewne wychodzi poza 
zwykłe wykonanie i może zostać uznane za kwestię raczej wyboru politycznego i dotyka 
zasadniczych elementów pakietu dotyczącego znaków towarowych.

W następstwie sprzeciwu wobec takiego podejścia, wyrażonego zarówno przez Parlament 

                                                                                                                                               
nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303 z 15.12.1995, s. 1) oraz rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 2869/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach 
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. L 303 z 15.12.1995, s. 33). Istnieje także trzecie 
rozporządzenie wykonujące w ramach obowiązującego rozporządzenia w sprawie znaków towarowych, a 
mianowicie rozporządzenie Komisji (WE) Nr 216/96 z dnia 5 lutego 1996 r. ustanawiające regulamin 
wewnętrzny izb odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Dz.U. L 28 z 
6.2.1996, s. 11), które jednakże nie ulega zmianie.
3 http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
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na posiedzeniach kontrsprawozdawców, jak i przez państwa członkowskie na posiedzeniach 
grupy roboczej Rady, Komisja poinformowała w piśmie skierowanym do Parlamentu w 
dniu 18 lipca 2013 r., że nie przedstawi projektu aktu wykonawczego właściwemu 
komitetowi oraz że ma zamiar „zwołać kolejne posiedzenie komitetu najwcześniej pod 
koniec bieżącego roku”. Przedstawiając projekt aktu wykonawczego, Komisja miała zamiar 
przyjąć go przed końcem bieżącego roku, i wydaje się, że nadal stoi ona na stanowisku, że 
może zgodnie z prawem dostosować strukturę opłat w drodze aktu wykonawczego.

Należy ponadto zauważyć, że zgodnie z pkt 38 wyżej wspomnianego wspólnego podejścia 
do agencji zdecentralizowanych opłaty powinny być ustalone na realistycznym poziomie 
dla samofinansujących się agencji (takich jak UHRW), aby uniknąć gromadzenia znacznych 
nadwyżek.

Zgodnie z art. 291 TFUE w przypadku, gdy potrzebne są jednolite warunki wykonywania 
prawnie wiążących aktów Unii, akty te przyznają Komisji uprawnienia wykonawcze. 
Wspólne podejście to jednakże wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji Europejskiej, a zatem nie jest to prawnie wiążący akt Unii.

III - Geneza aktów delegowanych i wykonawczych

Zobacz część II opinii Komisji Prawnej z dnia 27 kwietnia 2012 r. dla Komisji Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, dotyczącej rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 834/2007 
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, a także 
dokument roboczy sporządzony w kontekście działań następczych w związku z 
przekazaniem przez państwa członkowskie uprawnień ustawodawczych i kontroli przez 
państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję 
(sprawozdawca: József Szájer), w których omówiono szczegółowo genezę zarówno aktów 
delegowanych, jak i wykonawczych. 

IV - Stanowisko Parlamentu w sprawie przekazania uprawnień ustawodawczych

Rozróżnienie na akty delegowane i akty wykonawcze stało się przedmiotem pewnych 
kontrowersji w szeregu procedur ustawodawczych po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. 
Rada nalegała na korzystanie z aktów wykonawczych, by mieć lepszy wpływ na etap 
przygotowania takich aktów dzięki ekspertom z państw członkowskich zasiadającym we 
właściwych komitetach przewidzianych w rozporządzeniu o aktach wykonawczych. W 
przygotowywaniu aktów delegowanych nie ma formalnej roli ekspertów krajowych. 
Ponadto rola, wpływ i uprawnienia Parlamentu są dużo większe w przypadku aktów 
delegowanych: Parlament może sprzeciwić się zaproponowanemu aktowi delegowanemu 
i odwołać przekazanie uprawnień, co jest najmocniejszym narzędziem w jego rękach. W 
odniesieniu do aktów wykonawczych Parlament ma wyłącznie uprawnienia kontrolne, zaś 
Komisja może przyjąć zaproponowany akt wykonawczy niezależnie od jakiegokolwiek 
sprzeciwu ze strony Parlamentu.

Wybór właściwego instrumentu ma istotne konsekwencje nie tylko w odniesieniu do 
możliwości wykonywania przez Parlament prawa kontroli czy nadzoru, ale również 
w odniesieniu do ważności samego aktu prawnego. W piśmie do przewodniczącego 



PE521.700v01-00 4/50 AL\1006698PL.doc

PL

Parlamentu przewodniczący Komisji podkreślił, że rozgraniczenie aktów delegowanych i 
wykonawczych nie jest kwestią wyboru politycznego oraz że punktem wyjścia dla 
jakiejkolwiek analizy muszą być zatem kryteria prawne ustanowione w art. 290 i 291 
TFUE5. W związku z tym Komisja zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości o 
wyjaśnienie kwestii rozróżnienia w sprawie, w której uznała, że wybrano niewłaściwy 
rodzaj aktu6.

W celu przyjęcia horyzontalnego stanowiska politycznego w sprawie aktów delegowanych, 
zmierzającego do ochrony uprawnień Parlamentu i zapobiegającego dalszemu ryzyku 
sporów prawnych oraz ryzyku uchylania aktów ustawodawczych z uwagi na niewłaściwy 
wybór aktów delegowanych i wykonawczych, Konferencja Przewodniczących poparła w 
2012 r. następujące czterostopniowe podejście mające na celu umożliwienie Parlamentowi 
pełne wykonywanie uprawnień powierzonych mu w Traktacie z Lizbony7:

1. wybór właściwego instrumentu;
2. poszerzenie roli państw członkowskich na etapie przygotowywania aktów 

delegowanych;
3. włączenie do aktu podstawowego (współdecyzja);
4. przyjęcie stanowiska Parlamentu bez osiągnięcia porozumienia w pierwszym 

czytaniu.

W ostateczności, kiedy aktów delegowanych nie udało się włączyć do danego dossier, 
chociaż ustalono, że powinny się w nim znaleźć, podejście zakłada odmowę przedłożenia 
sprawy jako takiej na posiedzeniu plenarnym i żądanie dalszych negocjacji horyzontalnych 
z Radą.

V - Analiza

Z racji braku orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w sprawie rozróżnienia na akty 
delegowane i wykonawcze punktem wyjścia dla jakiejkolwiek analizy musi być brzmienie 
samego Traktatu. Artykuł 290 TFUE zezwala jedynie na przekazanie uprawnienia 
ustawodawczego do przyjęcia „aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, 
które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu prawodawczego” 
(podkreślenie własne). 

W celu zbadania, czy te kryteria spełniono w omawianej sprawie, należy rozpatrzyć 
charakter przedmiotowego uprawnienia w każdym konkretnym przypadku. Zobacz 
                                               
5 Pismo przewodniczącego José Manuela Barroso z dnia 3 lutego 2012 r. do przewodniczącego Martina 
Schulza.
6 W dniu 19 września 2012 r. Komisja wszczęła przed Trybunałem Sprawiedliwości postępowanie o uchylenie 
artykułu rozporządzenia w sprawie środków biobójczych umożliwiającego przyjmowanie środków na 
podstawie aktu wykonawczego, a nie aktu delegowanego. Komisja twierdzi, że skoro artykuł ten ma na celu 
uzupełnienie niektórych, innych niż istotne, elementów aktu ustawodawczego, oraz z uwagi na charakter 
przekazania uprawnień i cel aktu przyjmowanego na mocy tych uprawnień, taki akt powinien być przyjęty w 
procedurze z art. 290 TFUE, a nie w procedurze z art. 291 TFUE. Sprawa C-427/12, Komisja przeciwko 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej.
7 Polityczne wytyczne w sprawie horyzontalnego podejścia w Parlamencie do aktów delegowanych (pismo 
przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji z dnia 19 kwietnia 2012 r. do przewodniczącego 
Parlamentu).
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załącznik.

Po pierwsze, jeżeli chodzi o strukturę opłat obowiązujących w systemie znaków 
towarowych, należy uwzględnić fakt, że ich wielkość nie była znacząco zmieniana przez 
ostatnie przynajmniej 20 lat oraz że każde dostosowanie w akcie podstawowym, przy 
użyciu procedury współdecyzji, zajęłoby tyle samo czasu, co powoduje, że elastyczność 
oferowana przez możliwość zastosowania procedury aktów delegowanych na mocy art. 290 
TFUE nie jest wcale przydatna przy określaniu wielkości opłat. Do ustawodawcy należy 
przekazanie uprawnień ustawodawczych bądź zachowanie ich. W przedmiotowym 
przypadku zmiana struktury opłat nie jest zwykłą kwestią przepisów wykonawczych w 
aktach ustawodawczych, lecz raczej kwestią dokonywania wyboru politycznego, a to jest 
zasadniczy element pakietu w sprawie znaków towarowych. Taki wybór polityczny to 
sprawa aktu podstawowego i nie może być przedmiotem aktu delegowanego lub 
wykonawczego.

Pogląd, że system opłat powinien znajdować się w przepisach aktu podstawowego, jest 
umocniony jeszcze faktem, że kontekstem dla aspektów związanych z opłatami w 
proponowanym pakiecie dotyczącym znaków towarowych jest wyżej wspomniane wspólne 
podejście, które nie jest prawnie wiążącym aktem Unii. W związku z tym można 
zakwestionować nawet samą możliwość występowania przez Komisję o przyznanie 
jakichkolwiek uprawnień wykonawczych na mocy art. 291 TFUE w odniesieniu do opłat.

Po drugie, jeżeli chodzi o przepisy rozporządzenia zmieniającego, należy przede wszystkim 
zauważyć, że Komisja proponuje jedynie przepisy dotyczące aktów delegowanych, nie 
formułując przy tym jakichkolwiek przepisów dotyczących aktów wykonawczych. Poza 
tym zawarła ona w projekcie aktu podstawowego następujące postanowienia, które 
wcześniej znajdowały się w rozporządzeniu nr 2868/95 wykonującym rozporządzenie w 
sprawie wspólnotowego znaku towarowego: art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 4, art. 22 ust. 6, art. 
75, 79a, 79c, 79d oraz art. 87 ust. 3.

Duży problem, jaki stwarza podejście Komisji, to fakt, że wniosek zawiera pewną ilość 
przepisów dotyczących aktów delegowanych, którym brak jakiejkolwiek podstawy w akcie 
podstawowym – mogącym podlegać uzupełnieniom lub zmianom – i których jedynym 
celem wydaje się dostarczenie Komisji instrumentu umożliwiającego tworzenie przepisów z 
niczego. W wielu przypadkach przepisy te mogły być sformułowane już w akcie 
podstawowym. W wielu przypadkach przepis w akcie podstawowym zawiera odniesienie do 
„wymogów określonych zgodnie z art. [dotyczącym przekazania uprawnień]”, w którym z 
kolei jest mowa o „warunkach określonych w art. [przepis z aktu podstawowego]”. W 
takich przypadkach, aby można było zastosować art. 290 TFUE, warunki muszą być 
określone w celu uzupełnienia stałego braku podstawowego obowiązku lub przepisu do 
uzupełnienia lub zmiany.

Ten problem można napotkać w następujących postanowieniach: art. 35a ust. d, art. 45a lit. 
a) i c), art. 74a, art. 74k, art. 93a lit. f), i), j), k), m) i p), art. 114a oraz art. 161a lit. a), c) i f).

Jeżeli w akcie podstawowym nie byłoby dalszych uściśleń w takich przypadkach, jednym z 
możliwych rozwiązań byłoby powierzenie Komisji uprawnień wykonawczych, co 
oznaczałoby utratę wpływu przez Parlament.
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Kolejna dyskusyjna forma przekazania uprawnień znajduje się w art. 65a aktu 
podstawowego, który przewiduje akty delegowane określające treść zawiadomień o 
odwołaniu oraz treść i formę decyzji izby odwoławczej. Nie jest jasne, co oznacza w tym 
przypadku słowo „treść”. Wymaga to uściślenia w akcie podstawowym lub znalezienia 
innego rozwiązania, aby nie znaleźć się niepotrzebnie zbyt blisko granicy z elementami 
innymi niż zasadnicze.

Niektóre przepisy dotyczące aktów delegowanych zawierają odniesienia do kwestii, które 
nie pojawiają się w artykule aktu podstawowego, do którego się odwołują. Przykładowo art. 
65a przewiduje akty delegowane określające „zwrot opłat za wniesienie odwołania, o 
których mowa w art. 60”, podczas gdy w artykule tym nie ma mowy o zwrocie. Podobne 
sprzeczności można znaleźć w art. 161a lit. h), j) i k).

Szczególnym aspektem wniosku sprawiającym problem, jeśli chodzi o delegowanie 
uprawnień ustawodawczych, jest przepis o przekazaniu ich dyrektorowi wykonawczemu, co 
często jest sprzeczne z postanowieniami dotyczącymi aktów delegowanych, np. w art. 30, 
79, 88 i 128.

Wreszcie, w przepisach dotyczących aktów delegowanych jest wiele innych niewłaściwych 
odniesień, np. w art. 144a lit. b) oraz w art. 161a lit. c).

VI - Wnioski i zalecenie

W świetle powyższego rozumowania Komisja Prawna jest zdania, że system opłat nie 
powinien być przedmiotem aktu wykonawczego na podstawie obowiązującego 
rozporządzenia o znakach towarowych w połączeniu z przepisami przejściowymi zawartymi 
w rozporządzeniu o aktach wykonawczych, jak początkowo proponowała Komisja, lecz 
raczej podlegać przepisom samego aktu podstawowego, a wszelkie zmiany do tego systemu 
powinny być wprowadzane w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

W niektórych przypadkach akty delegowane mogłyby być używane do określania lub 
ustanawiania kryteriów i procedur, ale jedynie wtedy, gdy przepisy są zawarte w akcie 
podstawowym. Można również wprowadzić wymóg, zgodnie z którym Komisja będzie 
sporządzać w określonym terminie sprawozdanie dla współustawodawców, któremu mogą 
towarzyszyć wnioski dotyczące zmian w aktach ustawodawczych.

Biorąc pod uwagę polityczne wytyczne przyjęte przez Konferencję Przewodniczących, 
Komisja Prawna powinna więc uwzględnić te zalecenia przy sporządzaniu ostatecznego 
sprawozdania. Jeżeli stanowisko Rady będzie sprzeczne z tymi zaleceniami i Rada poprze 
stosowanie aktów delegowanych lub wykonawczych w przypadku, gdy nie są spełnione 
kryteria, które to umożliwiają, Komisja Prawna powinna powiadomić Radę, że nie 
przedłoży wniosku jako takiego na posiedzeniu plenarnym, zaś jeżeli Rada nadal będzie 
utrzymywać swoje stanowisko, Komisja Prawna powinna zalecić przyjęcie stanowiska 
Parlamentu bez porozumienia w pierwszym czytaniu.

Na posiedzeniu w dniu 14 października 2013 r. Komisja Prawna przyjęła jednogłośnie 
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niniejszą opinię8.

Z wyrazami szacunku

Klaus-Heiner Lehne

                                               
8 Obecni byli: Sebastian Valentin Bodu (wiceprzewodniczący), Françoise Castex (wiceprzewodnicząca), 
Marielle Gallo, Jutta Haug (zgodnie z art. 187 ust. 2), Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), Eva 
Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (zgodnie z art. 193 ust.3), Bernhard Rapkay, Francesco 
Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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Załącznik – Przepisy dotyczące aktów delegowanych

Artykuł Dany tekst Zastrzeżenia, treść i zakres Zalecenie:

Motyw 24 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2009 przyznaje 
Komisji uprawnienia do przyjęcia przepisów 
wykonawczych do wspomnianego rozporządzenia. Na 
skutek wejścia w życie traktatu lizbońskiego 
uprawnienia przekazane Komisji zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 207/2009 muszą zostać 
dostosowane do postanowień art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Przekazanie Komisji uprawnień 
ustawodawczych lub 
powierzenie jej uprawnień 
wykonawczych należy wyłącznie 
do ustawodawcy. Wniosek, że 
uprawnienia powierzone Komisji 
na mocy obowiązującego 
rozporządzenia w sprawie 
znaków towarowych należy 
dostosować do art. 290 TFUE, 
jest zatem błędny. Uprawnienia 
te mogłyby również przyjąć 
postać przepisów dotyczących 
aktów wykonawczych na mocy 
art. 290 TFUE lub być 
zachowane w akcie 
podstawowym.

Ten motyw można 
przeformułować, aby 
uwzględnić także fakt, 
że ustawodawca ma 
swobodę 
nieprzekazywania 
uprawnień 
ustawodawczych bądź 
niepowierzania 
uprawnień 
wykonawczych.

Motyw 25 Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne 
konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. 
Przygotowując i opracowując akty delegowane 

Odpowiada to częściowo 
standardowemu motywowi we 
wspólnym porozumieniu.

Powinno zostać 
zachowane, ponieważ 
odpowiada właściwemu 
szablonowi.
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Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Motyw 26 W celu zapewnienia skutecznej rejestracji aktów 
prawnych dotyczących europejskiego znaku 
towarowego jako przedmiotu własności i zapewnienia 
pełnej przejrzystości rejestru europejskich znaków 
towarowych Komisji powinny zostać przekazane 
uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do określenia 
pewnych obowiązków zgłaszającego w stosunku do 
konkretnych znaków towarowych, szczegółów 
dotyczących procedury dokonania wpisów w rejestrze 
dotyczących przeniesienia europejskich znaków 
towarowych, stworzenia i przeniesienia praw 
rzeczowych, wszczęcia egzekucji, udziału w 
postępowaniu upadłościowym, udzielenia lub 
przeniesienia licencji oraz do unieważnienia lub 
zmiany odpowiednich wpisów.

Ten motyw odpowiada art. 24a. Zob. uwagi do art. 24a.

Motyw 29 W celu zapewnienia skutecznego i efektywnego 
systemu dokonywania zgłoszenia europejskiego znaku 
towarowego, w tym zastrzegania pierwszeństwa i 
starszeństwa Komisji powinny zostać przekazane 
uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do określenia 

Ten motyw odpowiada art. 35a. Zob. uwagi do art. 35a.
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sposobów i zasad dokonywania zgłoszenia 
europejskiego znaku towarowego, szczegółów 
dotyczących warunków formalnych zgłoszenia 
europejskiego znaku towarowego, treści zgłoszenia, 
rodzaju opłaty za zgłoszenie, a także w odniesieniu do 
szczegółów dotyczących procedur ustalania 
wzajemności, zastrzegania pierwszeństwa z 
wcześniejszego zgłoszenia, pierwszeństwa z 
wystawienia oraz starszeństwa krajowego znaku 
towarowego.

Motyw 31 W celu zapewnienia skutecznego, efektywnego i 
sprawnego badania i rejestracji zgłoszeń europejskich 
znaków towarowych przez Agencję z zastosowaniem 
przejrzystych, dokładnych, uczciwych i 
sprawiedliwych procedur Komisji powinny zostać 
przekazane uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w 
odniesieniu do określenia szczegółowych informacji na 
temat procedur dotyczących badania zgodności z 
wymogami na dzień zgłoszenia i z warunkami 
formalnymi zgłoszenia, procedur weryfikacji płatności 
opłat za klasy i badania bezwzględnych podstaw 
odmowy, szczegółów dotyczących publikacji 
zgłoszenia, procedur poprawiania błędów oraz pomyłek 
w publikacjach zgłoszeń, szczegółów dotyczących 
procedur związanych z uwagami stron trzecich, 

Ten motyw odpowiada art. 45a. Zob. uwagi do art. 45a.
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szczegółowych informacji na temat procedury 
sprzeciwu, szczegółów dotyczących procedur 
wnoszenia i rozpatrywania sprzeciwów oraz 
regulujących zmianę i podział zgłoszenia, danych 
szczegółowych, które mają być wpisywane do rejestru 
przy rejestracji europejskiego znaku towarowego, zasad 
publikacji rejestracji oraz treści i warunków wydawania 
świadectwa rejestracji.

Motyw 32 W celu umożliwienia skutecznego i wydajnego 
przedłużania europejskich znaków towarowych oraz w 
celu bezpiecznego stosowania przepisów dotyczących 
zmiany i podziału europejskiego znaku towarowego w 
praktyce bez szkody dla pewności prawa Komisji 
powinny zostać przekazane uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do zasad przedłużania 
europejskiego znaku towarowego i procedur 
regulujących zmianę i podział europejskiego znaku 
towarowego.

Ten motyw odpowiada art. 49a. Zob. uwagi do art. 49a.

Motyw 33 W celu umożliwienia właścicielowi europejskiego 
znaku towarowego łatwego zrzeczenia się 
europejskiego znaku towarowego, przy jednoczesnym 
poszanowaniu praw stron trzecich wpisanych do 
rejestru w związku z tym znakiem, oraz w celu 
zagwarantowania, że europejski znak towarowy może 

Ten motyw odpowiada art. 57a. Zob. uwagi do art. 57a.
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podlegać stwierdzeniu wygaśnięcia i unieważnienie w 
skuteczny i efektywny sposób w drodze przejrzystych, 
dokładnych, uczciwych i sprawiedliwych procedur, 
oraz w celu uwzględniania zasad ustanowionych w 
niniejszym rozporządzeniu, Komisji powinny zostać 
przekazane uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w 
odniesieniu do określenia procedury regulującej 
zrzekanie się europejskiego znaku towarowego, jak 
również procedur stwierdzenia wygaśnięcia i 
unieważnienia.

Motyw 34 W celu umożliwienia skutecznego, efektywnego i 
pełnego przeglądu decyzji Agencji przez izby 
odwoławcze w drodze przejrzystych, dokładnych, 
uczciwych i sprawiedliwych procedur 
uwzględniających zasady ustanowione w 
rozporządzeniu (WE) nr 207/2009, Komisji powinny 
zostać przekazane uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w 
odniesieniu do szczegółów dotyczących treści 
zawiadomienia o odwołaniu, procedury wnoszenia i 
rozpatrywania odwołania, treści i formy decyzji izby 
odwoławczej oraz zwrotu opłat za wniesienie 
odwołania.

Ten motyw odpowiada art. 65a.

Nie jest jasne, z czym się wiążą 
„szczegóły dotyczące treści” 
zawiadomienia o odwołaniu.

Zob. również uwagi do 
art. 65a.

Motyw 36 W celu umożliwienia skutecznego i efektywnego Ten motyw odpowiada art. 74a i Zob. uwagi do art. 74a i 
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używania europejskich znaków wspólnych i 
europejskich znaków certyfikujących Komisji powinny 
zostać przekazane uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w 
odniesieniu do określania terminów przedkładania 
regulaminów używania tych znaków oraz treści tych 
regulaminów.

art. 74k. art. 74k.

Motyw 38 W celu zapewnienia sprawnego, skutecznego i 
efektywnego funkcjonowania systemu europejskiego 
znaku towarowego Komisji powinny zostać przekazane 
uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do określenia 
wymogów dotyczących formy decyzji, szczegółów 
dotyczących zasad przeprowadzania postępowań 
ustnych i postępowań dowodowych, zasad 
powiadamiania, procedury zawiadamiania o utracie 
praw, środków komunikacji i formularzy, które mają 
być używane przez strony w postępowaniach, zasad 
obliczania i czasu trwania terminów, procedur 
odwołania decyzji lub unieważnienia wpisu do rejestru 
oraz poprawiania oczywistych błędów w decyzjach i 
błędów popełnionych przez Agencję, zasad przerwania 
postępowań, procedur dotyczących podziału oraz 
ustalenia kosztów, danych szczegółowych, które mają 
zostać wpisane do rejestru, szczegółów dotyczących 
wglądu do akt i przechowywania akt, zasad 

Ten motyw odpowiada art. 93a. Zob. uwagi do art. 93a.
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publikowania w Biuletynie Europejskich Znaków 
Towarowych oraz w Dzienniku Urzędowym Agencji, 
zasad współpracy administracyjnej między Agencją a 
organami państw członkowskich oraz szczegółów 
dotyczących reprezentowania przed Agencją.

Motyw 44 W celu umożliwienia skutecznego i efektywnego 
przekształcenia zgłoszenia lub rejestracji europejskiego 
znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku 
towarowego, przy jednoczesnym zapewnieniu 
dokładnego zbadania zgodności z odpowiednimi 
wymogami Komisji powinny zostać przekazane 
uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do określenia 
warunków formalnych, z którymi musi być zgodny 
wniosek o przekształcenie, oraz szczegółów jego 
badania i publikowania.

Ten motyw odpowiada art. 114a. Zob. uwagi do art. 114a.

Motyw 45 W celu zapewnienia skutecznej i efektywnej metody 
rozwiązywania sporów, spójności z systemem 
językowym określonym w rozporządzeniu (WE) nr 
207/2009, szybkiego podejmowania decyzji w prostych 
sprawach oraz skutecznej i efektywnej organizacji izb 
odwoławczych, a także w celu zagwarantowania 
odpowiedniego i realistycznego poziomu opłat 
pobieranych przez Agencję, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zgodności z zasadami budżetowymi 

Ten motyw odpowiada art. 144a. Zob. uwagi do art. 144a.
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określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 207/2009, 
Komisji powinny zostać przekazane uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określenia szczegółów 
dotyczących języków, które mają być stosowane w 
kontaktach z Agencją, przypadków, w których decyzje 
w sprawie sprzeciwu i decyzje w sprawie 
unieważnienia powinny być podejmowane przez 
jednego członka wydziału lub izby, szczegółów 
dotyczących organizacji izb odwoławczych, wysokości 
opłat na rzecz Agencji i szczegółów dotyczących ich 
płatności.

Motyw 46 W celu zapewnienia skutecznej i efektywnej rejestracji 
międzynarodowych znaków towarowych w pełnej 
zgodności z postanowieniami Protokołu do 
Porozumienia madryckiego o międzynarodowej 
rejestracji znaków Komisji powinny zostać przekazane 
uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do określenia 
szczegółowych informacji na temat procedury 
dotyczące międzynarodowej rejestracji znaków 
towarowych.

Ten motyw odpowiada art. 161a. Zob. uwagi do art. 161a.

Artykuł 24a Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 163, określających:

Zobowiązanie, o którym mowa, 
jest wprowadzone aktem 
zmieniającym. „Określających 

Należy skreślić, 
ponieważ przekazanie 
uprawnień nie jest w 
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a) zobowiązanie zgłaszającego do zapewnienia 
tłumaczenia bądź transkrypcji w języku zgłoszenia, o 
których mowa w art. 7 ust. 2 lit. b);

zobowiązanie” to mało 
precyzyjne określenie, 
otwierające możliwość zmiany 
zobowiązania, o którym mowa w 
art. 7 ust. 2 lit. b), i które jest 
jasne. 

tym przypadku 
właściwe. 
Wystarczająco 
określone w akcie 
podstawowym.

b) procedurę wpisania do rejestru przeniesienia zgodnie 
z art. 17 ust. 5;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
niezmienionego artykułu w 
zmienianym akcie prawnym, a 
cel, treść i zakres są 
wystarczająco określone również 
z uwzględnieniem motywu 26.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

c) procedurę wpisania do rejestru utworzenia lub 
przeniesienia praw rzeczowych zgodnie z art. 19 ust. 2;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
artykułu w zmienianym akcie 
prawnym, który zostanie 
zmieniony jedynie w celu 
dodania przeniesień praw, a cel, 
treść i zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 26.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

d) procedurę wpisania do rejestru wszczęcia egzekucji Odnosi się to do uzupełniania Akty delegowane 
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zgodnie z art. 20 ust. 3; innych niż istotne elementów 
niezmienionego artykułu w 
zmienianym akcie prawnym, a 
cel, treść i zakres są 
wystarczająco określone również 
z uwzględnieniem motywu 26.

dopuszczalne.

e) procedurę wpisania do rejestru wszczęcia 
postępowania upadłościowego zgodnie z art. 21 ust. 3;

Odnosi się to do uzupełniania
innych niż istotne elementów 
niezmienionego artykułu w 
zmienianym akcie prawnym, a 
cel, treść i zakres są 
wystarczająco określone również 
z uwzględnieniem motywu 26.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

f) procedurę wpisania do rejestru udzielenia lub 
przeniesienia licencji zgodnie z art. 22 ust. 5;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
niezmienionego artykułu w 
zmienianym akcie prawnym, a 
cel, treść i zakres są 
wystarczająco określone również 
z uwzględnieniem motywu 26.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

g) procedurę unieważnienia lub zmiany wpisu do 
rejestru prawa rzeczowego, wszczęcia egzekucji lub 

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 

Akty delegowane 
dopuszczalne.
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licencji zgodnie z, odpowiednio, art. 19 ust. 3, art. 20 
ust. 4 i art. 22 ust. 6.”;

artykułów w zmienianym akcie 
prawnym, które zostaną 
następnie zmienione w celu 
uwzględnienia wniosków jednej 
ze stron, a cel, treść i zakres są 
wystarczająco określone również 
z uwzględnieniem motywu 26.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 163, określających:

a) środki i zasady dokonania zgłoszenia Agencji 
europejskiego znaku towarowego zgodnie z art. 25;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
artykułu w zmienianym akcie 
prawnym, który zostanie 
zmieniony wyłącznie w celu 
zaostrzenia warunków zgłaszania 
wniosków w UHRW, a cel, treść 
i zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 29.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

Artykuł 35a

b) szczegóły dotyczące treści zgłoszenia europejskiego 
znaku towarowego określonej w art. 26 ust. 1, rodzaju 
opłat należnych za zgłoszenie, o których mowa w art. 
26 ust. 2, w tym liczby klas towarów i usług 
podlegających tym opłatom, a także warunków 
formalnych zgłoszenia, o których mowa w art. 26 ust. 

Szczegóły dotyczące zgłoszenia 
to elementy inne niż zasadnicze, 
a cel, treść i zakres są 
wystarczająco określone również 
z uwzględnieniem motywu 29.

Akty delegowane 
dopuszczalne do 
określania szczegółów 
dotyczących zgłoszenia.

Przepisy dotyczące 
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3; System opłat natomiast to 
zasadnicze elementy, które 
powinny znajdować się w 
przepisach aktu podstawowego. 

Wymogi formalne dotyczące 
stosowania odnoszą się do 
nowego art. 26 ust. 3, który 
jednak z kolei odnosi się do 
wymogów formalnych 
określonych zgodnie z art. 35a 
lit. b). W akcie podstawowym, 
który może być uzupełniany 
bądź zmieniany, nie narzucono 
zatem żadnego obowiązku, a 
Komisja w rzeczywistości 
przyznaje sobie nieograniczoną 
swobodę działania w celu 
określenia tych wymogów 
formalnych.

systemu opłat powinny 
pozostać w akcie 
podstawowym.

Omawiane formalne 
wymogi zgłoszenia 
powinny zostać bardziej 
szczegółowo określone 
w akcie podstawowym 
w celu skorygowania 
obecnego stałego braku 
obowiązku, co oznacza 
w istocie, że nic nie jest 
zmieniane lub 
uzupełniane zgodnie z 
art. 290 TFUE. 

c) procedury ustalania wzajemności zgodnie z art. 29 
ust. 5;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
artykułu w zmienianym akcie 
prawnym, który zostanie 
zmieniony jedynie w celu 

Akty delegowane 
dopuszczalne.



PE521.700v01-00 20/50 AL\1006698PL.doc

PL

umożliwienia Komisji określenia 
warunków równoważnych, a cel, 
treść i zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 29.

d) procedurę i przepisy dotyczące informacji i 
dokumentacji w celu zastrzeżenia pierwszeństwa z 
wcześniejszego zgłoszenia zgodnie z art. 30;

Przepisy odnoszą się do nowego 
art. 30, który jednak z kolei 
odnosi się do przepisów 
przyjętych zgodnie z art. 35a lit. 
d). W akcie podstawowym, który 
może być uzupełniany bądź 
zmieniany, nie narzucono zatem 
żadnego obowiązku, a Komisja 
w rzeczywistości przyznaje sobie 
nieograniczoną swobodę 
działania w celu określenia tych 
przepisów.

Na mocy art. 30 ust. 2 dyrektor 
wykonawczy może postanowić, 
że dodatkowe informacje i 
dokumentacja, które mają zostać 
przedstawione przez 
zgłaszającego, mogą nie 
obejmować wszystkich 

Omawiane zasady 
powinny zostać bardziej 
szczegółowo określone 
w akcie podstawowym 
w celu skorygowania 
obecnego stałego braku 
obowiązku, co oznacza 
w istocie, że nic nie jest 
zmieniane lub 
uzupełniane zgodnie z 
art. 290 TFUE. 

Nie powinno być 
żadnych sprzeczności 
między wymogami na 
mocy aktów 
delegowanych i 
uprawnieniami 
dyrektora 
wykonawczego.
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informacji wymaganych na mocy 
przepisów przyjętych zgodnie z 
art. 35a lit. d). 

e) procedurę i przepisy dotyczące dowodów w celu 
zastrzeżenia pierwszeństwa z wystawienia zgodnie z 
art. 33 ust. 1

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
artykułu w zmienianym akcie 
prawnym, który zostanie 
zmieniony w niewielkim 
zakresie, a cel, treść i zakres są 
wystarczająco określone również 
z uwzględnieniem motywu 29.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

f) procedury zastrzeżenia starszeństwa krajowego 
znaku towarowego zgodnie z art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 
1.”;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
niezmienionego artykułu w 
zmienianym akcie prawnym, a 
cel, treść i zakres są 
wystarczająco określone również 
z uwzględnieniem motywu 29.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

Artykuł 39 1. W przypadku gdy spełnione są wymogi, jakim musi 
odpowiadać zgłoszenie europejskiego znaku 
towarowego, zgłoszenie publikowane jest do celów art. 
42 w zakresie, w jakim nie zostało odrzucone na 

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
niezmienionego artykułu w 
zmienianym akcie prawnym, a 

Akty delegowane 
dopuszczalne.



PE521.700v01-00 22/50 AL\1006698PL.doc

PL

podstawie art. 37. Publikacja zgłoszenia pozostaje bez 
uszczerbku dla informacji udostępnionych już opinii 
publicznej w inny sposób zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem i zgodnie z aktami delegowanymi 
przyjętymi na podstawie niniejszego rozporządzenia.

cel, treść i zakres są 
wystarczająco określone również 
z uwzględnieniem motywu 29.

Artykuł 45a Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 163, określających:

a) procedurę badania zgodności z warunkami nadania 
daty zgłoszenia, o których mowa w art. 36 ust. 1 lit. a), 
i z warunkami formalnymi, o których mowa w art. 26 
ust. 3, oraz procedurę weryfikacji uiszczenia opłat 
uzależnionych od ilości klas, o których mowa w art. 36 
ust. 1 lit. c);

Wymogi formalne dotyczące 
stosowania odnoszą się do 
nowego art. 26 ust. 3, który 
jednak z kolei odnosi się do 
wymogów formalnych 
określonych zgodnie z art. 35a 
lit. b). W akcie podstawowym 
nie narzucono zatem żadnego 
obowiązku a Komisja w 
rzeczywistości przyznaje sobie 
nieograniczoną swobodę 
działania w celu określenia tych 
wymogów formalnych.

Określenie procedur zgodności z 
wymogami dotyczącymi dnia 
zgłoszenia i weryfikacji płatności 
dotyczy innych niż istotne 
elementów niezmienionego 
artykułu w zmienianym akcie 

Omawiane zasady 
powinny zostać bardziej 
szczegółowo określone 
w akcie podstawowym 
w celu skorygowania 
obecnego stałego braku 
obowiązku, co oznacza 
w istocie, że nic nie jest 
zmieniane lub 
uzupełniane zgodnie z 
art. 290 TFUE. 
Ewentualnie mogłoby to 
stanowić przedmiot aktu 
wykonawczego.

Akty delegowane 
dopuszczalne w 
przypadku procedur 
zgodności z wymogami 
dotyczącymi dnia 
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prawnym, a cel, treść i zakres są 
wystarczająco określone również 
z uwzględnieniem motywu 31.

zgłoszenia i weryfikacji 
płatności.

b) procedurę badania bezwzględnych podstaw 
odmowy, o których mowa w art. 37;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
artykułu w zmienianym akcie 
prawnym, który zostanie 
zmieniony wyłącznie przez 
usunięcie zasady dotyczącej 
rezygnacji z wyłącznych praw do 
niewyróżniających się 
elementów, a cel, treść i zakres 
są wystarczająco określone 
również z uwzględnieniem 
motywu 31.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

c) szczegółowe informacje, które musi zawierać 
publikacja zgłoszenia, o którym mowa w art. 39 ust. 1,

Szczegóły publikacji odnoszą się 
do nowego art. 39 ust. 1, który 
jednak z kolei odnosi się do 
informacji udostępnianych 
zgodnie z aktami delegowanymi. 
W akcie podstawowym, który 
może być uzupełniany bądź 
zmieniany, nie narzucono zatem 

Omawiane szczegóły i 
informacje powinny 
zostać bardziej 
szczegółowo określone 
w akcie podstawowym 
w celu skorygowania 
obecnego stałego braku 
obowiązku, co oznacza 
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żadnego obowiązku a Komisja w 
rzeczywistości przyznaje sobie 
nieograniczoną swobodę 
działania w celu określenia tych 
szczegółów.

w istocie, że nic nie jest 
zmieniane lub 
uzupełniane zgodnie z 
art. 290 TFUE.

d) procedurę poprawiania błędów i pomyłek w 
publikacjach zgłoszeń europejskich znaków 
towarowych zgodnie z art. 39 ust. 3;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
nowego art. 39 ust. 3 w 
zmienianym akcie prawnym, 
który ma na celu zobowiązanie 
UHRW do poprawiania błędów, 
a cel, treść i zakres są 
wystarczająco określone również 
z uwzględnieniem motywu 31.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

e) procedurę przedkładania uwag przez strony trzecie 
zgodnie z art. 40;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
nowego art. 40 w zmienianym 
akcie prawnym, który precyzuje 
warunki zgłaszania uwag przez 
strony trzecie, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 31.

Akty delegowane 
dopuszczalne.



AL\1006698PL.doc 25/50 PE521.700v01-00

PL

f) szczegóły dotyczące procedury wnoszenia i 
rozpatrywania sprzeciwu zgodnie z w art. 41 i 42;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
artykułów w zmienianym akcie 
prawnym, który zostanie 
zmieniony w celu sprecyzowania 
warunków dotyczących 
sprzeciwu, a cel, treść i zakres są 
wystarczająco określone również 
z uwzględnieniem motywu 31.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

g) procedury regulujące zmianę zgłoszenia zgodnie z 
art. 43 ust. 2 oraz podziału zgłoszenia zgodnie z art. 44;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 31.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

h) dane szczegółowe, które muszą zostać wpisane do 
rejestru podczas rejestracji europejskiego znaku 
towarowego i zasady publikacji rejestracji, o których 
mowa w art. 45 ust. 1, oraz treść świadectwa rejestracji, 
o którym mowa w art. 45 ust. 2, i warunki jego 
wydania.”;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 31.

Akty delegowane 
dopuszczalne.
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Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 163, określających:

a) proceduralne warunki przedłużenia europejskiego 
znaku towarowego na podstawie art. 47, w tym rodzaj 
opłat, które należy uiścić;

Nie jest jasne, dlaczego 
zastosowano sformułowanie 
„proceduralne warunki” zamiast 
„procedura”, które jest 
stosowane w dwóch następnych 
sugerowanych przekazaniach w 
lit. b) i c) oraz w innych 
miejscach. Słowo „warunki” 
narzuca skojarzenia z wyborami 
politycznymi, co nie ma miejsca 
w przypadku „procedury”.

Przez zastosowanie słowa 
„procedura” przepis ten 
odnosiłby się do innych niż 
istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 31.

Akty delegowane 
dopuszczalne, jeżeli 
„warunki proceduralne” 
zostaną zmienione na 
„procedurę”.

Artykuł 49a

b) procedurę regulującą zmianę rejestracji 
europejskiego znaku towarowego przewidzianą w art. 
48 ust. 2;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
niezmienionego artykułu w 
zmienianym akcie prawnym, a 
cel, treść i zakres są 

Akty delegowane 
dopuszczalne.
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wystarczająco określone również 
z uwzględnieniem motywu 32.

c) procedurę regulującą podział rejestracji 
europejskiego znaku towarowego przewidziany w art. 
49.”;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 32.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 163, określających:

a) procedury regulujące zrzeczenie się europejskiego 
znaku towarowego określone w art. 50, w tym termin, o 
którym mowa w ust. 3 wspomnianego artykułu;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 33.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

Artykuł 57a

b) procedury regulujące stwierdzenie wygaśnięcia i 
unieważnienie europejskiego znaku towarowego, o 
których mowa w art. 56 i 57.”;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 33.

Akty delegowane 
dopuszczalne.
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Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 163, określających:

a) treść zawiadomienia o odwołaniu, o którym mowa w 
art. 60, i procedury wnoszenia i rozpatrywania 
odwołania;

Nie jest jasne co oznacza tu 
„treść” i w jaki sposób ma być 
określana w drodze aktów 
delegowanych.

Bez słowa „treść” przepis ten 
odnosiłby się do innych niż 
istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 34.

Akty delegowane 
dopuszczalne, jeżeli 
słowo „treść” zostanie 
usunięte lub 
doprecyzowane.

Artykuł 65a

b) treść i formę decyzji izby odwoławczej, o których 
mowa w art. 64;

Nie jest jasne co oznacza tu 
„treść” i w jaki sposób ma być 
określana w drodze aktów 
delegowanych.

Bez słowa „treść” przepis ten 
odnosiłby się do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 34.

Akty delegowane 
dopuszczalne, jeżeli 
słowo „treść” zostanie 
usunięte lub 
doprecyzowane.
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Można zauważyć, że w art. 93a 
poniżej użyto sformułowania 
„wymogi dotyczące formy 
decyzji” bez jakiegokolwiek 
odwołania do „treści”.

c) zwrot opłat za wniesienie odwołania, o których 
mowa w art. 60.”;

W art. 60 brak jakichkolwiek 
przepisów przewidujących zwrot 
opłat.

Żeby można było 
przekazywać 
uprawnienia na mocy 
tego ustępu, w akcie 
podstawowym muszą 
istnieć przepisy 
dotyczące zwrotu opłat.

Artykuł 74a Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 163 określających termin, 
o którym mowa w art. 67 ust. 1, przewidziany na 
przedstawienie Agencji regulaminu używania 
europejskiego znaku wspólnego, oraz treść tego 
regulaminu zgodnie z art. 67 ust. 2.

Nie ma terminu określonego w 
art. 67 ust. 1. Ten artykuł w 
zmienionej formie odnosi się 
natomiast do terminu 
wyznaczonego zgodnie z art. 
74a. W akcie podstawowym, 
który może być uzupełniany 
bądź zmieniany, nie narzucono 
zatem żadnego obowiązku, a 
Komisja w rzeczywistości 
przyznaje sobie nieograniczoną 

Omawiany termin 
powinien zostać bardziej 
szczegółowo określony 
w akcie podstawowym 
w celu skorygowania 
obecnego stałego braku 
obowiązku, co oznacza 
w istocie, że nic nie jest 
zmieniane lub 
uzupełniane zgodnie z 
art. 290 TFUE. 
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swobodę działania w celu 
określenia tego terminu.

Ponadto nie jest jasne, co 
oznacza tu „treść tego 
regulaminu” i w jaki sposób ma 
być ona określana w drodze 
aktów delegowanych. Ze 
sformułowaniem „treść tego 
regulaminu” przepis ten byłby 
zbyt szeroki i możliwe, że 
dotyczyłby istotnych elementów 
rozporządzenia.

Należy doprecyzować 
„treść tego regulaminu” 
w akcie podstawowym.

Artykuł 74k Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 163 określających termin, 
o którym mowa w art. 74c ust. 1, przewidziany na 
przedstawienie Agencji regulaminu używania 
europejskiego znaku certyfikującego, oraz treść tego 
regulaminu zgodnie z art. 74c ust. 2.”;

Nie ma terminu określonego w 
art. 74c ust. 1. Ten artykuł w 
zmienionej formie odnosi się 
natomiast do terminu 
wyznaczonego zgodnie z art. 
74k. W akcie podstawowym, 
który może być uzupełniany 
bądź zmieniany, nie narzucono 
zatem żadnego obowiązku, a 
Komisja w rzeczywistości 
przyznaje sobie nieograniczoną 
swobodę działania w celu 

Omawiany termin 
powinien zostać bardziej 
szczegółowo określony 
w akcie podstawowym 
w celu skorygowania 
obecnego stałego braku 
obowiązku, co oznacza 
w istocie, że nic nie jest 
zmieniane lub 
uzupełniane zgodnie z 
art. 290 TFUE. 
Ewentualnie mogłoby to 
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określenia tego terminu.

Ponadto nie jest jasne, co 
oznacza tu „treść tego 
regulaminu” i w jaki sposób ma 
być ona określana w drodze 
aktów delegowanych. Ze 
sformułowaniem „treść tego 
regulaminu” przepis ten byłby 
zbyt szeroki i możliwe, że 
dotyczyłby istotnych elementów 
rozporządzenia.

stanowić przedmiot aktu 
wykonawczego.

Należy doprecyzować 
„treść tego regulaminu” 
w akcie podstawowym.

Artykuł 79 1. Agencja zawiadamia z urzędu zainteresowanych o 
wszystkich decyzjach i wezwaniach oraz o 
zawiadomieniach lub innych komunikatach, od których 
zaczyna biec termin lub o których zainteresowanych 
zawiadamia się na mocy innych przepisów niniejszego 
rozporządzenia lub aktów delegowanych przyjętych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, lub w 
przypadku których konieczność zawiadomienia wynika 
z zarządzenia dyrektora wykonawczego Agencji.

Przepis ten nie przewiduje 
przyjęcia aktów delegowanych, 
lecz obowiązek UHRW do 
zawiadamiania o decyzjach i 
wezwaniach, jeżeli jest to 
wymagane na mocy aktów 
delegowanych przyjętych 
zgodnie z przedmiotowym 
rozporządzeniem.

Dopóki przepisy 
dotyczące aktów 
delegowanych 
pozwalają na 
wprowadzenie wymogu 
zawiadamiania, przepis 
ten powinien być 
dopuszczalny.

Artykuł 79a W przypadku gdy Agencja uzna, że z niniejszego 
rozporządzenia lub aktów delegowanych przyjętych na 

Przepis ten nie przewiduje 
przyjęcia aktów delegowanych, 

Dopóki przepisy 
dotyczące aktów 
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podstawie niniejszego rozporządzenia wynika utrata 
jakichkolwiek praw, bez podejmowania jakiejkolwiek 
decyzji, zawiadamia o tym osobę zainteresowaną 
zgodnie z art. 79. Osoba ta może ubiegać się o wydanie 
decyzji w tej sprawie. Agencja podejmuje taką decyzję, 
gdy nie zgadza się ze stanowiskiem osoby wnoszącej o 
wydanie decyzji; w przeciwnym wypadku Agencja 
zmienia swoje ustalenia i informuje o tym osobę 
wnoszącą o wydanie decyzji.

lecz obowiązek UHRW do 
zawiadamiania o każdej utracie 
praw oraz podejmowania decyzji 
w sprawie jakichkolwiek 
wynikających z tego 
konsekwencji, jeżeli akt 
delegowany przyjęty zgodnie z 
przedmiotowym 
rozporządzeniem powoduje 
utratę praw.

delegowanych 
pozwalają na utratę 
praw, przepis ten 
powinien być 
dopuszczalny.

Artykuł 83 W przypadku braku przepisów proceduralnych 
w niniejszym rozporządzeniu lub w aktach 
delegowanych przyjętych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia Agencja bierze pod uwagę zasady 
prawa procesowego uznane powszechnie w państwach 
członkowskich.”;

Przepis ten nie przewiduje 
przyjęcia aktów delegowanych, 
lecz umożliwienie UHRW 
uzupełnienia wszelkich luk 
spowodowanych aktami 
delegowanymi w drodze 
uwzględnienia uznanych zasad.

Przepis ten ma na celu 
postępowanie w 
przypadku luk prawnych 
i nie dotyczy 
bezpośrednio aktów 
delegowanych. 

Artykuł 89 1. Urząd publikuje okresowo:

a) Biuletyn Europejskich Znaków Towarowych 
zawierający wpisy do rejestru, jak również pozostałe 
dane szczegółowe, których publikacja przewidziana 
jest w niniejszym rozporządzeniu lub w aktach 
delegowanych przyjętych zgodnie z niniejszym 

Przepis ten nie przewiduje 
przyjęcia aktów delegowanych, 
wymaga zaledwie publikacji 
danych szczegółowych 
przewidzianych w aktach 
delegowanych przyjętych 
zgodnie z przedmiotowym 

Przepis ten przewiduje 
obowiązek publikacji i 
nie dotyczy 
bezpośrednio aktów 
delegowanych.
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rozporządzeniem; rozporządzeniem.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 163, określających:

a) wymogi dotyczące formy decyzji, o której mowa w 
art. 75;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 38.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

b) zasady przeprowadzania postępowań ustnych i 
postępowań dowodowych, o których mowa w art. 77 i 
78;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 38.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

Artykuł 93a

c) zasady zawiadamiania, o którym mowa w art. 79; Przepisy art. 79 zawierają już 
zasady zawiadamiania listem 
poleconym za potwierdzeniem 
odbioru i drogą elektroniczną. 
Wymagają także od dyrektora 
wykonawczego określenia 
sposobu dokonania ogłoszenia 
publicznego. Nie jest zatem 
jasne, jakie dalsze zasady 

Akty delegowane nie 
wydają się konieczne, 
ponieważ akt 
podstawowy i lit. e) 
przewidują już 
odpowiednie zasady.
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miałyby być przyjmowane w 
drodze aktów delegowanych.

Należy się również zastanowić, 
czy przepis ten nie jest zbędny z 
uwagi na lit. e) poniżej.

d) procedurę zawiadamiania o utracie praw, o której 
mowa w art. 79a;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 38.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

e) zasady dotyczące środków komunikacji, w tym 
elektronicznych środków komunikacji, o których mowa 
w art. 79b, które mają być używane przez strony w 
postępowaniach przed Agencją, i formularzy, które 
mają zostać udostępnione przez Agencję;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 38.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

f) zasady obliczania i czasu trwania terminów, o 
których mowa w art. 79c ust. 1;

Art. 74c ust. 1 nie określa zasad 
lub terminów. Ten artykuł w 
zmienionej formie odnosi się 
natomiast do zasad i terminów 

Omawiane zasady i 
terminy powinny zostać 
bardziej szczegółowo 
określone w akcie 
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przyjętych zgodnie z art. 93a lit. 
f). W akcie podstawowym, który 
może być uzupełniany bądź 
zmieniany, nie narzucono zatem 
żadnego obowiązku, a Komisja 
w rzeczywistości przyznaje sobie 
nieograniczoną swobodę 
działania w celu określenia tych 
zasad i terminów.

podstawowym w celu 
skorygowania obecnego 
stałego braku 
obowiązku, co oznacza 
w istocie, że nic nie jest 
zmieniane lub 
uzupełniane zgodnie z 
art. 290 TFUE. 

g) procedurę poprawiania błędów językowych, błędów 
pisarskich i oczywistych niedopatrzeń popełnionych w 
decyzjach Agencji oraz błędów technicznych 
popełnione przez Agencję przy rejestracji znaku 
towarowego lub publikacji tej rejestracji, zgodnie z art. 
79d;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 38.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

h) procedurę uchylania decyzji lub unieważniania 
wpisu w rejestrze, zgodnie z art. 80 ust. 1;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 38.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

i) zasady przerwania i wznowienia postępowania przed Art. 82a nie wspomina o Omawiane zasady 
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Agencją, zgodnie z art. 82a; jakichkolwiek zasadach. Ten 
artykuł w zmienionej formie 
odnosi się natomiast do zasad 
przyjętych zgodnie z art. 93a 
lit. i). W akcie podstawowym, 
który może być uzupełniany 
bądź zmieniany, nie narzucono 
zatem żadnego obowiązku, a 
Komisja w rzeczywistości 
przyznaje sobie nieograniczoną 
swobodę działania w celu 
określenia tych zasad.

powinny zostać bardziej 
szczegółowo określone 
w akcie podstawowym 
w celu skorygowania 
obecnego stałego braku 
obowiązku, co oznacza 
w istocie, że nic nie jest 
zmieniane lub 
uzupełniane zgodnie z 
art. 290 TFUE. 

j) procedury dotyczące podziału oraz ustalenia 
kosztów, o których mowa w art. 85 ust. 1;

Art. 82a nie wspomina o 
jakichkolwiek warunkach. Ten 
artykuł w zmienionej formie 
odnosi się natomiast do 
warunków określonych zgodnie 
z art. 93a lit. j). W akcie
podstawowym, który może być 
uzupełniany bądź zmieniany, nie 
narzucono zatem żadnego 
obowiązku, a Komisja w 
rzeczywistości przyznaje sobie 
nieograniczoną swobodę 
działania w celu określenia tych 

Omawiane warunki 
powinny zostać bardziej 
szczegółowo określone 
w akcie podstawowym 
w celu skorygowania 
obecnego stałego braku 
obowiązku, co oznacza 
w istocie, że nic nie jest 
zmieniane lub 
uzupełniane zgodnie z 
art. 290 TFUE. 
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zasad.

k) dane szczegółowe, określone w art. 87 ust. 1; Na mocy art. 87 ust. 1 UHRW 
ma już obowiązek prowadzenia 
rejestru danych szczegółowych 
przewidzianych w 
przedmiotowym rozporządzeniu. 
W rzeczywistości więc Komisja 
uzupełnia lub zmienia akty 
delegowane, co nie jest możliwe 
zgodnie z art. 290 TFUE.

Dane szczegółowe 
nieprzewidziane jeszcze 
w innych przepisach 
powinny zostać 
doprecyzowane w akcie 
podstawowym, a 
sformułowanie „lub w 
akcie delegowanym 
przyjętym na podstawie 
niniejszego 
rozporządzenia” w art. 
87 ust. 1 należy usunąć 
w celu skorygowania 
obecnej sytuacji, w 
której akty delegowane 
rzeczywiście mogłyby 
być uzupełniane lub 
zmieniane.

l) procedurę wglądu do akt przewidzianą w art. 88, w 
tym części akt nieudostępnionych, oraz zasady 
przechowywania akt Agencji zgodnie z art. 88 ust. 5;

Art. 88 w zmienionej formie 
przewiduje już określanie przez 
dyrektora wykonawczego 
sposobu wglądu do akt i ich 

Przekazanie uprawnień 
nie jest konieczne, ten 
przepis należy usunąć.



PE521.700v01-00 38/50 AL\1006698PL.doc

PL

przechowywania.

m) zasady publikowania w Biuletynie Europejskich 
Znaków Towarowych danych szczegółowych i 
wpisów, o których mowa w art. 89 ust. 1 lit. a) , w tym 
rodzaj informacji oraz języki, w których te dane 
szczegółowe i wpisy mają być publikowane;

Zob. lit. k) powyżej. Dane szczegółowe 
nieprzewidziane jeszcze 
w innych przepisach 
powinny zostać 
doprecyzowane w akcie 
podstawowym, a 
sformułowanie „lub w 
aktach delegowanych 
przyjętych zgodnie z 
niniejszym 
rozporządzeniem” w art. 
89 ust. 1 lit. a) należy 
usunąć w celu 
skorygowania obecnej 
sytuacji, w której akty 
delegowane 
rzeczywiście mogłyby 
być uzupełniane lub 
zmieniane. 

n) częstotliwość, z jaką publikowany jest Dziennik 
Urzędowy Agencji, o którym mowa w art. 89 ust. 1 lit. 
b), oraz formę i języki, w których jest on publikowany;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 

Akty delegowane 
dopuszczalne.
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zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 38.

o) zasady wymiany informacji i komunikacji między 
Agencją a władzami państw członkowskich oraz 
kontroli dokumentów przez sądy lub organy państw 
członkowskich lub za ich pośrednictwem, zgodnie z art. 
90;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 38.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

p) odstępstwa od obowiązku posiadania pełnomocnika 
w postępowaniach przed Agencją przewidzianego w 
art. 92 ust. 2, warunki, na jakich wyznacza się 
wspólnego pełnomocnika zgodnie z art. 92 ust. 4, 
warunki, na jakich pracownicy, o których mowa w art. 
92 ust. 3, i zawodowi pełnomocnicy, o których mowa 
w art. 93 ust. 1, muszą złożyć do Agencji podpisany 
dokument pełnomocnictwa, aby móc podjąć się 
reprezentacji, treść tego pełnomocnictwa oraz warunki, 
na jakich dana osoba może zostać skreślona z listy 
zawodowych pełnomocników przewidzianej w art. 93 
ust. 5.”;

Warunki, na jakich pracownicy, 
o których mowa w art. 92 ust. 3, 
i zawodowi pełnomocnicy, o 
których mowa w art. 93 ust. 1, 
muszą złożyć do Agencji 
podpisany dokument 
pełnomocnictwa, odnoszą się do 
uzupełniania innych niż istotne 
elementów przedmiotowego 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 38.

Akty delegowane 
dopuszczalne w 
odniesieniu do art. 92 
ust. 3.

Szczególne przypadki i 
warunki uwzględnione 
w art. 92 ust. 2, 4 i 5 
powinny zostać 
doprecyzowane w akcie 
podstawowym, a 
sformułowanie „lub w 
akcie delegowanym 
przyjętym na podstawie 
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Jeśli chodzi o zmiany w art. 92 
ust. 2, 4 i 5, odnoszą się one do 
przypadków przewidzianych w 
art. 93a lit. p) i warunków 
określonych zgodnie z tym 
artykułem. W akcie 
podstawowym, który może być 
uzupełniany bądź zmieniany, nie 
narzucono zatem żadnych 
obowiązków, a Komisja w 
rzeczywistości przyznaje sobie 
nieograniczoną swobodę 
działania w celu określenia tych 
zasad.

niniejszego
rozporządzenia” w art. 
87 ust. 1 należy usunąć 
w celu skorygowania 
obecnej sytuacji, w 
której akty delegowane 
rzeczywiście mogłyby 
być uzupełniane lub 
zmieniane. 

Artykuł 114 w art. 114 ust. 2 słowa „rozporządzeniu 
wykonawczym” zastępuje się słowami „akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem”;

Artykuł ten odnosi się do 
formalnych wymogów 
ustawodawstwa krajowego 
dotyczących przekazywania 
wniosków lub znaków 
towarowych, które są różne od 
wymogów przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu lub w 
aktach delegowanych bądź też są 
dodatkowe w stosunku do tych 
wymogów.
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Artykuł 114a Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 163 określających 
warunki formalne, które musi spełniać wniosek o 
konwersję europejskiego znaku towarowego, szczegóły 
jego badania oraz jego publikacji.”;

Ten przepis jest przekazaniem o 
charakterze ogólnym, nieobjętym 
żadnymi ustalonymi odnośnymi 
przepisami lub obowiązkami w 
akcie podstawowym. Nic zatem 
nie może być zmienione lub 
uzupełnione.

Jeżeli w art. 112-114 
rozporządzenia nie ma 
zasad lub obowiązków, 
na których można 
oprzeć przekazanie, 
powinno to być 
sprecyzowane w akcie 
podstawowym. 

Artykuł 128 4. Dyrektor wykonawczy pełni w szczególności 
następujące funkcje:

[...]

n) wykonuje uprawnienia powierzone mu zgodnie z 
art. 26 ust. 3, art. 29 ust. 5, art. 30 ust. 2, art. 45 ust. 3, 
art. 75 ust. 2, art. 78 ust. 5, art. 79, 79b, 79c, art. 87 ust. 
3, art. 88 i 89, art. 93 ust. 4, art. 119 ust. 8 oraz art. 144 
zgodnie kryteriami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu oraz w aktach delegowanych 
przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia;

Zob. powyżej w odniesieniu do 
art. 30, 79 i 88.

Nie może być sprzeczności 
między uprawnieniami dyrektora 
wykonawczego a zakresem 
przekazania uprawnień 
ustawodawczych.

Uprawnienia dyrektora 
wykonawczego lub 
przekazanie uprawnień 
muszą zostać 
zmienione, aby uniknąć 
sprzeczności.

Artykuł 144a Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 163 w celu określenia:

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 

Akty delegowane 
dopuszczalne.
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a) konkretnych kryteriów używania języków, o których 
mowa w art. 119;

rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 45.

b) przypadków, w których decyzje w sprawie 
unieważnienia i decyzje w sprawie sprzeciwu 
podejmowane są przez jednego członka wydziału 
zgodnie z art. 132 ust. 2 i art. 134 ust. 2;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 45.

Odniesienia w art. 132 ust. 2 
oraz art. 134 ust. 2 są w 
rzeczywistości odniesieniami do 
art. 144a lit. c).

Akty delegowane 
dopuszczalne.

Odniesienia w art. 132 
ust. 2 oraz art. 134 ust. 2 
powinny jednakże być 
odniesieniami do art. 
144a lit. c).

c) szczegółów dotyczących organizacji izb 
odwoławczych, w tym powoływania i roli prezydium 
izb odwoławczych, o którym mowa w art. 135. ust. 3 
lit. a), składu rozszerzonej izby i zasad przekazywania 
jej spraw od rozstrzygnięcia zgodnie z art. 135 ust. 4, 
oraz warunków podejmowania decyzji przez jednego 
członka izby zgodnie z art. 135 ust. 2 i 5;

„Rola prezydium” wydaje się 
sformułowaniem nieco szerokim, 
jeśli chodzi o zakres, i mogłoby 
to prawdopodobnie dotyczyć 
elementów zasadniczych.

Poza tym sformułowaniem 
przepis ten odnosi się do 
uzupełniania innych niż istotne 

Akty delegowane 
dopuszczalne poza 
sformułowaniem „rola 
prezydium”, które 
można by uściślić w 
akcie podstawowym.
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elementów rozporządzenia, a cel, 
treść i zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 45. 

d) systemu opłat uiszczanych na rzecz Agencji zgodnie 
z art. 144, w tym ich wysokości, metod uiszczania 
opłat, walut, terminów płatności opłat, uznanej daty 
płatności oraz konsekwencji braku lub późnej zapłaty, 
niedopłaty i nadpłaty, usług, które mogą być 
świadczone bezpłatnie oraz kryteriów, zgodnie z 
którymi dyrektor wykonawczy może wykonywać swoje 
uprawnienia określone w art. 144 ust. 3 i 4.”;

Z wyjątkiem struktury i 
wysokości opłat, które są 
zasadniczymi elementami i 
dlatego nie mogą podlegać 
przekazaniu uprawnień, przepis 
ten odnosi się do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 45.

Akty delegowane 
dopuszczalne poza 
strukturą i wysokością 
opłat.

Artykuł 145 w art. 145 słowa „rozporządzenia wykonawcze” 
zastępuje się słowami „akty delegowane przyjęte na 
podstawie niniejszego rozporządzenia”;

Ten przepis dotyczy stosowania 
zasad rejestracji 
międzynarodowej.

Przepis ten nie ma 
bezpośredniego wpływu 
na przekazywanie 
uprawnień.

Artykuł 161a Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 163, określających:

a) warunki formalne zgłoszenia międzynarodowego, o 
których mowa w art. 147 ust. 5, procedurę 

Art. 147 ust. 5 nie wspomina o 
warunkach formalnych. Ten 
artykuł w zmienionej formie 
odnosi się natomiast do 
warunków formalnych 

Akty delegowane 
dopuszczalne z 
wyjątkiem warunków 
formalnych wniosku 
międzynarodowego, 
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rozpatrywania zgłoszenia międzynarodowego zgodnie 
z art. 147 ust. 6 oraz zasady przekazywania zgłoszenia 
międzynarodowego do Biura Międzynarodowego 
zgodnie z art. 147 ust. 4;

określonych zgodnie z art. 161a 
lit. a). W akcie podstawowym, 
który może być uzupełniany 
bądź zmieniany, nie narzucono 
zatem żadnego obowiązku, a 
Komisja w rzeczywistości 
przyznaje sobie nieograniczoną 
swobodę działania w celu 
określenia wymogów 
formalnych.

Poza tym sformułowaniem 
przepis ten odnosi się do 
uzupełniania innych niż istotne 
elementów rozporządzenia, a cel, 
treść i zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 46.

które powinny zostać 
bardziej szczegółowo 
określone w akcie 
podstawowym w celu 
skorygowania obecnego 
stałego braku 
obowiązku, co oznacza 
w istocie, że nic nie jest 
zmieniane lub 
uzupełniane zgodnie z 
art. 290 TFUE. 

b) zasady powiadamiania, o którym mowa w art. 148a; Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 46.

Akty delegowane 
dopuszczalne.
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c) warunki formalne wniosku o rozszerzenie 
terytorialne, o których mowa w art. 149 ust. 2, 
procedurę analizowania tych warunków oraz zasady 
przekazywania wniosku o rozszerzenie terytorialne do 
Biura Międzynarodowego;

Art. 149 nie wspomina o 
warunkach formalnych. Ten 
artykuł w zmienionej formie 
odnosi się natomiast do 
warunków formalnych 
określonych zgodnie z art. 161a 
lit. c). W akcie podstawowym, 
który może być uzupełniany 
bądź zmieniany, nie narzucono 
zatem żadnego obowiązku, a 
Komisja w rzeczywistości 
przyznaje sobie nieograniczoną 
swobodę działania w celu 
określenia wymogów 
formalnych.

W art. 149 nie ma ustępu 2, 
artykuł ma tylko jeden ustęp. 
Poprawka dotycząca warunków 
formalnych jest dodana jako 
ostatnie zdanie.

Warunki formalne 
wniosku powinny zostać 
bardziej szczegółowo 
określone w akcie 
podstawowym w celu 
skorygowania obecnego 
stałego braku 
obowiązku, co oznacza 
w istocie, że nic nie jest 
zmieniane lub 
uzupełniane zgodnie z 
art. 290 TFUE. 

Odniesienie powinno 
być do art. 149.

d) procedurę zgłaszania zastrzeżenia starszeństwa 
zgodnie z art. 153;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 

Akty delegowane 
dopuszczalne.
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uwzględnieniem motywu 46.

e) procedury badania bezwzględnych podstaw 
odmowy, o których mowa w art. 154, oraz wnoszenia i 
rozpatrywania sprzeciwu zgodnie z art. 156, w tym 
konieczne powiadomienie Biura Międzynarodowego;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 46.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

f) procedury w odniesieniu do rejestracji 
międzynarodowych, o których mowa w art. 154a;

W art. 154a nie ma mowy o 
procedurach. Ten artykuł w 
zmienionej formie odnosi się 
natomiast do procedur 
określonych zgodnie z art. 161a 
lit. f). W akcie podstawowym, 
który może być uzupełniany 
bądź zmieniany, nie narzucono 
zatem żadnego obowiązku, a 
Komisja w rzeczywistości 
przyznaje sobie nieograniczoną 
swobodę działania w celu 
określenia tych procedur.

Procedury powinny 
zostać bardziej 
szczegółowo określone 
w akcie podstawowym 
w celu skorygowania 
obecnego stałego braku 
obowiązku, co oznacza 
w istocie, że nic nie jest 
zmieniane lub 
uzupełniane zgodnie z 
art. 290 TFUE. 

g) przypadki, w których Agencja powiadamia Biuro 
Międzynarodowe o unieważnieniu skutków rejestracji 

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 

Akty delegowane 
dopuszczalne.
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międzynarodowej na podstawie art. 158, i informacje, 
które takie powiadomienie zawiera;

rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 46.

h) zasady przekazywania wniosków do Biura 
Międzynarodowego zgodnie z art. 158c;

Art. 158c odnosi się do 
przypadków „określonych 
zgodnie z art. 161a lit. h)”, a nie 
do „zasad przekazywania”.

Bez względu na przypadek 
odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia.

Akty delegowane 
dopuszczalne, jeżeli 
zostanie uściślone, czy 
przedmiotem są zasady 
przekazywania, czy 
określone przypadki.

i) warunki formalne, z którymi musi być zgodny 
wniosek o przekształcenie zgodnie z art. 159 ust. 1;

Odnosi się to do uzupełniania 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 46.

Akty delegowane 
dopuszczalne.

j) warunki formalne wniosku o przekształcenie, o 
którym mowa w art. 161, i procedury dotyczące takiego 
przekształcenia;

Art. 161 nie wspomina o 
„warunkach formalnych wniosku 
o przekształcenie”.

Akty delegowane 
dopuszczalne z 
wyjątkiem „warunków 
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Przepis o procedurach odnosi się 
do uzupełniania innych niż 
istotne elementów 
rozporządzenia, a cel, treść i 
zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 46.

formalnych”, które 
należy uściślić w akcie 
podstawowym.

k) zasady komunikacji między Agencją a Biurem 
Międzynarodowym, w tym przekazywania informacji 
zgodnie z art. 147 ust. 4, art. 148a, art. 153 ust. 2 i art. 
158c.”;

Art. 147 ust. 4 nie wspomina o 
„przekazywaniu informacji”.

Poza tym sformułowaniem 
przepis ten odnosi się do 
uzupełniania innych niż istotne 
elementów rozporządzenia, a cel, 
treść i zakres są wystarczająco 
określone również z 
uwzględnieniem motywu 46.

Akty delegowane 
dopuszczalne z 
wyjątkiem 
„przekazywania 
informacji”, które 
należy uściślić w akcie 
podstawowym.

Artykuł 163a 1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów 
delegowanych podlega warunkom określonym 
w niniejszym artykule.

Odpowiada 
wzorcowemu 
artykułowi we 
wspólnym 
porozumieniu. 
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2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 24a, 
35a, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 114a, 144a i 
161a, jest przyznawane na czas nieokreślony.

Parlament może podjąć decyzję 
o określonym terminie 
obowiązywania, przykładowo na 
daną liczbę lat, wraz z 
wprowadzeniem wymogu 
dotyczącego sporządzenia 
sprawozdania (wariant 2 we 
wspólnym porozumieniu).

Odpowiada 
wzorcowemu 
artykułowi we 
wspólnym 
porozumieniu. 

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa w ust. 2, 
może zostać w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów 
delegowanych.

Odpowiada 
wzorcowemu 
artykułowi we 
wspólnym 
porozumieniu. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego 
Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Odpowiada 
wzorcowemu 
artykułowi we 
wspólnym 



PE521.700v01-00 50/50 AL\1006698PL.doc

PL

porozumieniu. 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 24a, 35a, 
45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 114a, 144a i 161a 
wchodzi w życie tylko, jeśli Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie lub jeśli, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. 
Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

Termin na wyrażenie sprzeciwu 
wynosi standardowo 2+2 
miesiące. Parlament może ten 
termin wydłużyć lub skrócić.

Odpowiada 
wzorcowemu 
artykułowi we 
wspólnym 
porozumieniu. 

Parlament może 
wprowadzić zmiany we 
wspomnianych 
terminach.


