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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0161),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 118 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7-0087/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 11 lipca 2013 r., 

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Handlu 
Międzynarodowego i Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do przedmiotowego wniosku lub zastąpienie go innym 
tekstem;

3. zwraca się do Komisji o podjęcie działań w celu ujednolicenia rozporządzenia po 
zakończeniu procedury ustawodawczej;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W wyniku wejścia w życie traktatu (2) W wyniku wejścia w życie traktatu 
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lizbońskiego należy uaktualnić 
terminologię zawartą w rozporządzeniu
(WE) nr 2007/2009. Oznacza to zmianę 
terminu „wspólnotowy znak towarowy” na
„europejski znak towarowy”. Zgodnie ze 
wspólnym podejściem do agencji 
zdecentralizowanych, które zostało 
uzgodnione przez Parlament Europejski, 
Radę i Komisję w lipcu 2012 r., nazwę
„Urząd Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)” 
należy zastąpić nazwą „Agencja Unii 
Europejskiej ds. Znaków Towarowych i 
Wzorów” (zwana dalej „Agencją”).

lizbońskiego należy uaktualnić 
terminologię zawartą w rozporządzeniu
(WE) nr 207/2009. Oznacza to zmianę 
terminu „wspólnotowy znak towarowy” na
„znak towarowy Unii Europejskiej”.
Zgodnie ze wspólnym podejściem do 
agencji zdecentralizowanych, które zostało 
uzgodnione przez Parlament Europejski, 
Radę i Komisję w lipcu 2012 r., nazwę
„Urząd Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)” 
należy zastąpić nazwą „Agencja Unii 
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej”
(zwana dalej „Agencją”).

Or. en

Uzasadnienie

As the word "European" is broader than the territory of the European Union it would be more 
precise to use the term "European Union trade mark". Furthermore the term "European" is 
currently used (notably in patent protection) to designate protection which is not unitary but 
which refers rather to a bundle of national rights. The current name may be well established 
within the design- and trademarks communities but it is hardly a name that clearly designates 
what the office is doing for a person that is not familiar with it to begin with, including most 
SMEs. Changing the name of the office to reflect its actual work is thus very reasonable. 
However a name should be chosen that can both convey the broad range of tasks entrusted to 
the agency and last if new tasks are added in the future. Given the fact that the Agency hosts 
the Observatory on infringements of intellectual property rights as well as the registry of 
recognised orphan works the work clearly goes beyond the scope of just trademarks and 
designs even though these are the core competencies of the agency. Furthermore it is 
foreseable that additional items such as registration of GIs and tasks in relation to trade 
secrets could be added to the competences of the Agency in the future.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Doświadczenia zdobyte od czasu 
ustanowienia systemu wspólnotowego 
znaku towarowego wykazały, że 
przedsiębiorstwa z Unii i z państw trzecich,
przyjęły ten system, który okazał się 
skuteczną i opłacalną alternatywę dla 

(5) Doświadczenia zdobyte od czasu 
ustanowienia systemu wspólnotowego 
znaku towarowego wykazały, że 
przedsiębiorstwa z Unii i z państw trzecich 
przyjęły ten system, który okazał się 
skuteczną i opłacalną alternatywą dla 
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ochrony znaków towarowych na poziomie 
państw członkowskich.

ochrony znaków towarowych na poziomie 
państw członkowskich oraz skutecznym i 
opłacalnym uzupełnieniem tej ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić współistnienie obu poziomów ochrony.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby umożliwić większą elastyczność 
przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
pewności prawa w odniesieniu do środków 
przedstawiania znaków towarowych, 
wymóg graficznej przedstawialności 
powinien zostać skreślony z definicji
europejskiego znaku towarowego. Należy 
dopuścić przedstawianie oznaczenia w 
jakiejkolwiek odpowiedniej formie, a 
zatem niekoniecznie w formie graficznej, o 
ile przedstawienie to pozwala właściwym 
organom i społeczeństwu określenie w 
sposób precyzyjny i jasny właściwego 
przedmiotu ochrony.

(9) Aby umożliwić większą elastyczność 
przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
pewności prawa w odniesieniu do środków 
przedstawiania znaków towarowych, 
wymóg graficznej przedstawialności 
powinien zostać skreślony z definicji znaku 
towarowego Unii Europejskiej. Należy 
dopuścić przedstawianie oznaczenia w
Rejestrze Znaków Towarowych Unii 
Europejskiej w jakiejkolwiek 
odpowiedniej formie, a zatem 
niekoniecznie w formie graficznej, o ile 
przedstawienie to wykorzystuje 
powszechnie dostępną technologię i
pozwala właściwym organom i 
społeczeństwu na określenie w sposób 
precyzyjny i jasny właściwego przedmiotu 
ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że należy umożliwić rejestrowanie znaku w rejestrze z wykorzystaniem 
powszechnie dostępnej technologii.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia pewności i 
jasności prawa konieczne jest wyjaśnienie, 
że nie tylko w przypadku podobieństwa, 
lecz także w przypadku identycznego 
znaku towarowego wykorzystywanego w 
odniesieniu do identycznych towarów lub 
usług, ochrony należy udzielić znakowi 
towarowemu tylko wówczas, gdy – oraz w 
zakresie, w jakim – zagrożona jest główna 
funkcja znaku towarowego, a mianowicie 
gwarantowanie pochodzenia handlowego 
towarów lub usług.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta odnosi się do skreślenia w artykule 9.

Poprawka 5

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 
znaku towarowego Unii Europejskiej
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
ze znakiem towarowym Unii Europejskiej
zarejestrowanym w stosunku do tych 
towarów Aby nie zakłócać zgodnego z 
prawem przepływu towarów, zasada ta 
powinna mieć zastosowanie, jedynie jeśli 
właściciel znaku towarowego Unii 
Europejskiej jest w stanie wykazać, że 
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znak towarowy jest prawidłowo 
zarejestrowany również w państwie 
przeznaczenia. Zasada ta nie powinna 
stanowić uszczerbku dla unijnego prawa 
do wspierania dostępu państw trzecich do 
leków.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana potrzebna, aby zachować spójność z poprawką do art. 9 ust. 5.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana potrzebna, aby zachować spójność z poprawką do art. 9 ust. 4.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Z myślą o upowszechnianiu 
harmonizacji praktyk i opracowywaniu 
wspólnych narzędzi, konieczne jest 
ustanowienie odpowiednich ram 
współpracy między Agencją a urzędami 

(40) Z myślą o upowszechnianiu 
harmonizacji praktyk i opracowywaniu 
wspólnych narzędzi, konieczne jest 
ustanowienie odpowiednich ram 
współpracy między Agencją a urzędami 
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państw członkowskich, wyraźnie
określających obszary współpracy i 
uprawniających Agencję do 
koordynowania odpowiednich wspólnych 
projektów leżących w interesie Unii oraz 
do finansowania, do maksymalnej kwoty, 
tych wspólnych projektów za 
pośrednictwem dotacji. Takie wspólne 
działania powinny przynosić korzyści 
przedsiębiorstwom stosującym systemy 
znaków towarowych w Europie. Dla 
użytkowników systemu unijnego 
ustanowionego w niniejszym
rozporządzeniu wspólne projekty, w 
szczególności bazy danych do celów 
wyszukiwania i konsultacji, powinny 
stanowić dodatkowe, ogólnie dostępne,
efektywne i bezpłatne narzędzia służące 
spełnianiu konkretnych wymogów 
wynikających z jednolitego charakteru
europejskiego znaku towarowego.

państw członkowskich, określających
główne obszary współpracy i 
uprawniających Agencję do 
koordynowania odpowiednich wspólnych 
projektów leżących w interesie Unii oraz 
do finansowania, do maksymalnej kwoty, 
tych wspólnych projektów za 
pośrednictwem dotacji. Takie wspólne 
działania powinny przynosić korzyści 
przedsiębiorstwom stosującym systemy 
znaków towarowych w Unii. Dla 
użytkowników systemu unijnego 
ustanowionego w rozporządzeniu (WE) nr 
207/2009 wspólne projekty, w 
szczególności bazy danych
wykorzystywane do celów wyszukiwania i 
konsultacji, powinny zapewniać bezpłatne,
dodatkowe, ogólnie dostępne i efektywne 
narzędzia służące spełnianiu konkretnych 
wymogów wynikających z jednolitego 
charakteru znaku towarowego Unii 
Europejskiej. Nie należy jednak nakładać 
na państwa członkowskie obowiązku 
wdrażania wyników takich wspólnych 
projektów. Choć ważne jest, by wszystkie 
strony przyczyniały się do powodzenia 
wspólnych projektów, zwłaszcza przez 
dzielenie się najlepszymi praktykami i 
doświadczeniami, ścisłe zobowiązanie 
wszystkich państw członkowskich do 
wdrażania wyników wspólnych projektów, 
nawet jeśli na przykład któreś państwo 
członkowskie uważa, że ma już lepsze 
narzędzie informatyczne lub podobne, nie 
byłoby ani proporcjonalne, ani w interesie 
użytkowników.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44a) Struktura opłat została określona w 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2869/951. 
Jednakże strukturę opłat, która jest 
centralnym elementem systemu unijnego 
znaku towarowego, zmieniono tylko dwa 
razy od momentu jej ustanowienia i to 
dopiero po obszernej debacie politycznej. 
Dlatego kwestię struktury opłat należy 
uregulować bezpośrednio w 
rozporządzeniu (WE) nr 207/2009. Należy 
zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 
2869/95 i skreślić postanowienia 
dotyczące struktury opłat zawarte w 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2868/952.
___________
1 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)
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r., 
wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 
40/94 w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego (Dz.U. L 303 z 15.12.1995, s. 
1).

Or. en

Uzasadnienie

Struktura opłat stanowi ważny element systemu znaku towarowego Unii Europejskiej. Należy 
ją zatem uregulować bezpośrednio w rozporządzeniu, a nie w drodze aktów delegowanych. 
Sprawozdawczyni zwraca uwagę, że kwestia przekazania pozostałych uprawnień, o których 
mowa we wniosku Komisji, zostanie podjęta w toku procedury zgodnie z art. 37a Regulaminu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 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.

(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, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zgodności z zasadami 
budżetowymi 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 
i szczegółów dotyczących uiszczania 
opłat.

Or. en

Uzasadnienie

Struktura opłat stanowi ważny element systemu znaku towarowego Unii Europejskiej. Należy 
ją zatem uregulować bezpośrednio w rozporządzeniu, a nie w drodze aktów delegowanych. 
Sprawozdawczyni zwraca uwagę, że kwestia przekazania pozostałych uprawnień, o których 
mowa we wniosku Komisji, zostanie podjęta w toku procedury zgodnie z art. 37a Regulaminu. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) w całym rozporządzeniu słowa
„wspólnotowy znak towarowy” zastępuje 
się słowami „europejski znak towarowy” i 
wprowadza się konieczne zmiany 
gramatyczne;

2) w całym rozporządzeniu słowa
„wspólnotowy znak towarowy” zastępuje 
się słowami „znak towarowy Unii 
Europejskiej” i wprowadza się konieczne 
zmiany gramatyczne;
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en

Uzasadnienie

Jako że pojęcie „europejski” jest szersze niż terytorium Unii Europejskiej, precyzyjniejsze 
byłoby używanie terminu „znak towarowy Unii Europejskiej”. Ponadto pojęcia „europejski” 
używa się obecnie (zwłaszcza w zakresie ochrony patentowej) do oznaczania ochrony, która 
nie jest jednolita, ale odnosi się raczej do szeregu praw krajowych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) w całym rozporządzeniu słowa „sąd 
w sprawach wspólnotowych znaków 
towarowych” zastępuje się słowami „sąd 
w sprawach europejskich znaków 
towarowych ” i wprowadza się konieczne 
zmiany gramatyczne;

3) w całym rozporządzeniu słowa „sąd 
w sprawach wspólnotowych znaków 
towarowych” zastępuje się słowami „sąd 
w sprawach znaków towarowych Unii 
Europejskiej” i wprowadza się konieczne 
zmiany gramatyczne;
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en

Uzasadnienie

Jako że pojęcie „europejski” jest szersze niż terytorium Unii Europejskiej, precyzyjniejsze 
byłoby używanie terminu „sąd w sprawach znaków towarowych Unii Europejskiej”. Ponadto 
taka nazwa odzwierciedla nazwę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) w całym rozporządzeniu słowa
„wspólnotowy znak wspólny” zastępuje się 
słowami „europejski znak wspólny” i 
wprowadza się konieczne zmiany 
gramatyczne;

4) w całym rozporządzeniu słowa
„wspólnotowy znak wspólny” zastępuje się 
słowami „znak wspólny Unii 
Europejskiej” i wprowadza się konieczne 
zmiany gramatyczne;
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en

Uzasadnienie

Jako że pojęcie „europejski” jest szersze niż terytorium Unii Europejskiej, precyzyjniejsze 
byłoby używanie terminu „znak wspólny Unii Europejskiej”.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ustanawia się Agencję Unii 
Europejskiej ds. Znaków Towarowych i 
Wzorów zwaną dalej „Agencją”.

1. Ustanawia się Agencję Unii 
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
zwaną dalej „Agencją”.
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en

Uzasadnienie

The current name may be well established within the design- and trademarks communities but 
it is hardly a name that clearly designates what the office is doing for a person that is not 
familiar with it to begin with, including most SMEs. Changing the name of the office to reflect 
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its actual work is thus very reasonable. However a name should be chosen that can both 
convey the broad range of tasks entrusted to the agency and last if new tasks are added in the 
future. Given the fact that the Agency hosts the Observatory on infringements of intellectual 
property rights as well as the registry of recognised orphan works the work clearly goes 
beyond the scope of just trademarks and designs even though these are the core competencies 
of the agency. Furthermore it is foreseable that additional items such as registration of GIs 
and tasks in relation to trade secrets could be added to the competences of the agency in the 
future.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odróżnianie towarów lub usług jednego 
przedsiębiorstwa od towarów lub usług 
innych przedsiębiorstw;

a) odróżnianie towarów lub usług jednego 
przedsiębiorstwa od towarów lub usług 
innych przedsiębiorstw; lub

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że spełniony musi być tylko jeden z warunków w lit. a) i b).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

przedstawienie ich w Rejestrze Znaków 
Towarowych Unii Europejskiej w sposób 
umożliwiający właściwym organom i 
opinii publicznej ustalenie dokładnego 
przedmiotu ochrony udzielonej jego 
właścicielowi.

Or. en
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Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że należy umożliwić umieszczenie znaku w rejestrze. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tylko w części Unii; a) tylko w części Unii; lub

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że spełniony musi być tylko jeden z warunków w lit. a) i b).

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 11 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli agent lub przedstawiciel 
właściciela znaku towarowego składa 
wniosek o jego rejestrację na swoją rzecz 
bez upoważnienia właściciela, chyba że 
agent lub przedstawiciel uzasadni swoje 
działanie;

a) jeżeli agent lub przedstawiciel 
właściciela znaku towarowego składa 
wniosek o jego rejestrację na swoją rzecz 
bez upoważnienia właściciela, chyba że 
agent lub przedstawiciel uzasadni swoje 
działanie; lub

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że spełniony musi być tylko jeden z warunków w lit. a) i b).

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12
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Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oznaczenie jest identyczne z 
europejskim znakiem towarowym i jest 
używane dla towarów lub usług 
identycznych z tymi, dla których dany 
europejski znak towarowy jest 
zarejestrowany, a takie używanie wpływa 
lub może wpływać na funkcję 
europejskiego znaku towarowego jako 
instrumentu gwarantującego 
konsumentom pochodzenie towarów lub 
usług;

a) oznaczenie jest identyczne ze znakiem 
towarowym Unii Europejskiej i jest 
używane dla towarów lub usług 
identycznych z tymi, dla których dany znak 
towarowy Unii Europejskiej jest 
zarejestrowany;

Or. en

Uzasadnienie

Choć wniosek Komisji zmierza ku zapewnieniu jasności, wydaje się, że raczej stwarza większą 
niepewność prawa.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właścicielowi europejskiego znaku 
towarowego przysługuje również prawo 
zakazywania przywozu towarów, o których
mowa ust. 3 lit. c), w przypadku gdy w 
celach handlowych działa wyłącznie 
nadawca towarów.

Właścicielowi znaku towarowego Unii 
Europejskiej przysługuje również prawo 
zakazywania przywozu towarów, w 
przypadku gdy w celach handlowych 
działa wyłącznie nadawca towarów i gdy 
takie towary, w tym opakowania, 
opatrzone są bez upoważnienia znakiem 
towarowym identycznym ze znakiem 
towarowym Unii Europejskiej 
zarejestrowanym w odniesieniu do tych 
towarów lub którego nie można odróżnić 
– pod względem jego istotnych elementów 
– od tego znaku towarowego.

Or. en
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Uzasadnienie

Choć należy zwalczać podrabianie, proponowany przepis posuwa się za daleko, ponieważ 
obejmuje również importowanie przez obywateli towarów, które zostały legalnie 
wprowadzone na rynek poza UE. Przepis powinien ograniczać się do podrobionych towarów.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – 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 –
od tego znaku towarowego.”;

5. Właścicielowi znaku towarowego Unii 
Europejskiej 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 państwa trzeciego
i są opatrzone, bez upoważnienia, znakiem 
towarowym, który jest identyczny ze
znakiem towarowym Unii Europejskiej 
prawidłowo zarejestrowanym w 
odniesieniu do tych towarów lub którego 
nie można odróżnić – pod względem jego 
istotnych elementów – od tego znaku 
towarowego, pod warunkiem że właściciel 
udowodni, iż znak towarowy jest również 
prawidłowo zarejestrowany w państwie 
przeznaczenia.”;

Or. en

Uzasadnienie

Choć należy podjąć działania przeciwko podrabianiu, wniosek Komisji w sprawie tranzytu 
towarów posuwa się za daleko, ponieważ ograniczyłby legalny handel międzynarodowy. To 
właściciel zarejestrowanego znaku towarowego powinien mieć obowiązek udowodnienia, że 
znak towarowy jest również prawidłowo zarejestrowany w państwie przeznaczenia.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 9 a – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umieszczania w ramach obrotu 
handlowego oznaczenia identycznego z 
europejskim znakiem towarowym lub do 
niego podobnego na wizualnej postaci 
produktu, opakowaniu lub innych 
środkach, na których znak może zostać 
umieszczony;

a) umieszczania w ramach obrotu 
handlowego oznaczenia identycznego ze
znakiem towarowym Unii Europejskiej
lub do niego podobnego na opakowaniu, 
etykietach, metkach, zabezpieczeniach, 
oznaczeniach autentyczności lub
jakichkolwiek innych środkach, na których 
znak może zostać umieszczony;

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „wizualnej postaci produktu” użyte w tym przepisie to termin prawny niemający 
zastosowania we wszystkich jurysdykcjach UE. Aby zwiększyć skuteczność przepisu, należy 
doprecyzować sformułowanie użyte do opisu etykiet, opakowania i innych elementów, aby 
zapewnić zawarcie w przepisie najczęściej używanych przez fałszerzy elementów i 
komponentów opakowania.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 9 a – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) oferowania lub wprowadzania do 
obrotu, lub magazynowania w tych celach, 
lub też przywozu lub wywozu wizualnej 
postaci produktu, opakowania lub innych 
środków, na których umieszczony jest 
znak.

b) oferowania lub wprowadzania do
obrotu, lub magazynowania w tych celach, 
lub też przywozu lub wywozu
opakowania, etykietek, metek, 
zabezpieczeń, oznaczeń autentyczności lub
jakichkolwiek innych środków, na których 
umieszczony jest znak.

Or. en
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Uzasadnienie

Pojęcie „wizualnej postaci produktu” użyte w tym przepisie to termin prawny niemający 
zastosowania we wszystkich jurysdykcjach UE. Aby zwiększyć skuteczność przepisu, należy 
doprecyzować sformułowanie użyte do opisu etykiet, opakowania i innych elementów, aby 
zapewnić zawarcie w przepisie najczęściej używanych przez fałszerzy elementów i 
komponentów opakowania.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) w ust. 13 ust. 1 słowa „we 
Wspólnocie” zastępuje się słowami „na 
terenie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.”;

15) art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Znak towarowy Unii Europejskiej nie 
uprawnia właściciela do zakazania jego 
używania w odniesieniu do towarów, 
które zostały wprowadzone do obrotu na 
terytorium Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego pod tym znakiem 
towarowym przez właściciela lub za jego 
zgodą.”;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zmiana techniczna, a nie merytoryczna. Dla zapewnienia jasności należy raczej 
zastępować całe fragmenty tekstu, a nie po prostu jedno czy kilka pojęć (zob. pkt 18.12.1 
wspólnego poradnika praktycznego dla osób zaangażowanych w sporządzanie 
prawodawstwa).

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 26 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 26 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zgłoszenie znaku towarowego Unii 
Europejskiej wymaga uiszczenia opłaty.
Opłata za zgłoszenie obejmuje:
a) opłatę podstawową;
b) opłatę klasową dla klas powyżej 
pierwszej, do której należą towary lub 
usługi zgodnie z art. 28;
c) w stosownych przypadkach, opłatę za 
poszukiwania, o której mowa w art. 38 
ust. 2.
Zgłaszający wydaje zlecenie płatnicze, aby 
uiścić opłatę za zgłoszenie, najpóźniej w 
dniu dokonania zgłoszenia.”;

Or. en

Uzasadnienie

Struktura opłat stanowi ważny element systemu znaku towarowego Unii Europejskiej, w 
związku z czym należy ją uregulować bezpośrednio w rozporządzeniu. Zasada 4 
rozporzadzenia (WE) nr 2868/95 zostaje zatem włączona do rozporządzenia (WE) nr 
207/2009.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – 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 
zgłoszenie, przy czym zlecenie płatnicze 

Za datę dokonania zgłoszenia znaku 
towarowego Unii Europejskiej przyjmuje 
się dzień, w którym zgłaszający złożył w 
Agencji dokumenty zawierające informacje 
określone w art. 26 ust. 1., pod warunkiem
wydania zlecenia płatniczego dotyczącego
opłaty za zgłoszenie. W przypadku 
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dotyczące tej opłaty powinno zostać 
złożone najpóźniej w tym dniu.”;

opóźnionego zlecenia płatniczego za datę 
dokonania zgłoszenia uznaje się datę 
wydania zlecenia płatniczego.”;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wyjaśnia, że gdy zgłaszający wydaje opóźnione zlecenie płatnicze, za datę 
dokonania zgłoszenia uznaje się datę wydania zlecenia płatniczego.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 28
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 28 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli zgłaszający wnioskuje o 
rejestrację do więcej niż jednej klasy, 
towary i usługi grupuje się według klas 
klasyfikacji nicejskiej, przy czym każda 
grupa poprzedzana jest numerem klasy, do 
której należy dana grupa towarów lub 
usług, i prezentowana według kolejności 
klas.

6. Jeżeli zgłaszający wnioskuje o 
rejestrację do więcej niż jednej klasy,
grupuje on towary i usługi według klas 
klasyfikacji nicejskiej, przy czym każda 
grupa poprzedzana jest numerem klasy, do 
której należy dana grupa towarów lub 
usług, i prezentuje je według kolejności 
klas.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że to zgłaszający ma pogrupować według klas.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – 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 

Oświadczenie takie jest składane w 
Agencji w terminie sześciu miesięcy od 
daty wejścia w życie niniejszego 
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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.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Spowoduje to prawdopodobnie dość dużo pracy dla użytkowników, dlatego rozsądne byłoby 
przedłużyć nieco termin, aby dać użytkownikom więcej czasu na analizę sytuacji.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 29
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 29 – ustęp 5 – dodane zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„W razie konieczności dyrektor 
wykonawczy Agencji zwraca się do 
Komisji o rozważenie skierowania
zapytania w celu ustalenia, czy państwo w 
rozumieniu pierwszego zdania przyznaje 
takie traktowanie na zasadzie 
wzajemności.”;

„W razie konieczności dyrektor 
wykonawczy Agencji zwraca się do 
Komisji o skierowanie zapytania w celu 
ustalenia, czy państwo w rozumieniu 
pierwszego zdania przyznaje takie 
traktowanie na zasadzie wzajemności.”;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „rozważenie skierowania” jest bardzo słabe. Zresztą wniosek o skierowanie 
zapytania nie jest dla Komisji wiążący.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 40
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

40) w art. 42 ust. 2 zdanie pierwsze 
sformułowanie „w okresie pięciu lat 
poprzedzających publikację” otrzymuje 
brzmienie „w okresie pięciu lat 
poprzedzających datę dokonania 
zgłoszenia lub datę pierwszeństwa”;

40) art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na wniosek zgłaszającego właściciel 
wcześniejszego znaku towarowego Unii 
Europejskiej, który zgłosił sprzeciw, 
przedstawia dowód, że w okresie pięciu 
lat poprzedzających datę zgłoszenia lub 
datę pierwszeństwa znaku towarowego 
Unii Europejskiej wcześniejszy znak 
towarowy Unii Europejskiej był 
rzeczywiście używany w Unii w 
odniesieniu do towarów lub usług, dla 
których jest on zarejestrowany i które 
przytacza on jako uzasadnienie swojego 
sprzeciwu, lub że istnieją 
usprawiedliwione powody nieużywania 
znaku, pod warunkiem że wcześniejszy 
znak towarowy Unii Europejskiej był w 
tym terminie zarejestrowany od co 
najmniej pięciu lat. Wobec braku 
takiego dowodu sprzeciw odrzuca się.
Jeżeli wcześniejszy znak Unii 
Europejskiej był używany tylko dla 
części towarów lub usług, dla których 
jest on zarejestrowany, do celów 
rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest 
on za zarejestrowany tylko dla tej części 
towarów lub usług.”;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zmiana techniczna, a nie merytoryczna. Dla zapewnienia jasności należy raczej 
zastępować całe fragmenty tekstu, a nie po prostu jedno czy kilka pojęć (zob. pkt 18.12.1 
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wspólnego poradnika praktycznego dla osób zaangażowanych w sporządzanie 
prawodawstwa).

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 43 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 47 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

43a) w art. 47 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„1a. Na opłatę uiszczaną za przedłużenie 
znaku towarowego Unii Europejskiej 
składają się:
a) opłata podstawowa;
b) opłaty klasowe dla klas powyżej 
pierwszej klasy, w odniesieniu do której 
wnioskuje się o przedłużenie; oraz
c) w stosownych przypadkach dodatkowa 
opłata za opóźnioną płatność opłaty za 
przedłużenie lub za opóźnione złożenie 
wniosku o przedłużenie zgodnie z ust. 3”;

Or. en

Uzasadnienie

Struktura opłat stanowi ważny element systemu znaku towarowego Unii Europejskiej, w 
związku z czym należy ją uregulować bezpośrednio w rozporządzeniu. Zasada 30 ust. 2 
rozporzadzenia (WE) nr 2868/95 zostaje zatem włączona do rozporządzenia (WE) nr 
207/2009.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 46
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zrzeczenie się znaku towarowego przez 2. Zrzeczenie się znaku towarowego przez 
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właściciela zgłasza się do Agencji 
w formie pisemnej. Staje się ono skuteczne 
z chwilą wpisu do rejestru. Ważność 
zrzeczenia się europejskiego znaku 
towarowego, które zgłoszono do Agencji 
po złożeniu wniosku o stwierdzenie 
wygaśnięcia tego znaku towarowego 
zgodnie z art. 56 ust. 1, jest uwarunkowane 
ostatecznym odrzuceniem wniosku o 
stwierdzenie wygaśnięcia lub jego 
wycofaniem.”;

właściciela zgłasza się do Agencji 
w formie pisemnej. Staje się ono skuteczne 
z chwilą wpisu do rejestru. Ważność 
zrzeczenia się znaku towarowego Unii 
Europejskiej, które zgłoszono do Agencji 
po złożeniu wniosku o stwierdzenie 
wygaśnięcia lub o unieważnienie tego 
znaku towarowego zgodnie z art. 56 ust. 1, 
jest uwarunkowane ostatecznym 
odrzuceniem wniosku o stwierdzenie 
wygaśnięcia lub unieważnienie bądź jego 
wycofaniem.”;

Or. en

Uzasadnienie

Komisja zaproponowała zmianę art. 50, aby uniemożliwić właścicielom znaków towarowych 
Unii Europejskiej, wobec których toczy się postępowanie o unieważnienie z powodu 
nieużywania znaku, zwracania się o przekształcenie tych znaków towarowych w jeden lub 
kilka znaków krajowych przed podjęciem decyzji o unieważnieniu. Taka praktyka przyznaje 
bowiem pięcioletni okres, podczas którego właściciel mógłby legalnie powstrzymać się od 
stosowania znaku, obchodząc prawo. Przepisem tym należy objąć przypadki, gdy znak 
towarowy Unii Europejskiej jest przedmiotem roszczenia o stwierdzenie nieważności.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 48
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 54 – ustępy 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

48) w art. 54 ust. 1 i 2 skreśla się słowa 
„ani sprzeciwiać się używaniu 
późniejszego znaku”;

48) art. 54 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściciel znaku towarowego Unii 
Europejskiej, który przyzwalał przez 
pięć następujących po sobie lat na 
używanie późniejszego znaku 
towarowego Unii Europejskiej w Unii i 
był świadomy tego używania, nie może 
wnosić na podstawie wcześniejszego 
znaku towarowego [...] o stwierdzenie 
nieważności późniejszego znaku [...] w 
odniesieniu do towarów lub usług, dla 
których późniejszy znak był używany, 
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chyba że zgłoszenia późniejszego znaku 
towarowego Unii Europejskiej dokonano 
w złej wierze.
2. W przypadku gdy właściciel 
wcześniejszego krajowego znaku 
towarowego określonego w art. 8 ust. 2 
lub innego wcześniejszego znaku 
określonego w art. 8 ust. 4 przyzwalał 
przez pięć następujących po sobie lat na 
używanie późniejszego znaku 
towarowego Unii Europejskiej w 
państwie członkowskim, w którym 
wcześniejszy znak towarowy lub inne 
wcześniejsze oznaczenie było chronione i 
był świadomy tego używania, nie może 
wnosić na podstawie wcześniejszego 
znaku towarowego lub innego 
wcześniejszego oznaczenia o 
stwierdzenie nieważności późniejszego 
znaku [...] w odniesieniu do towarów lub 
usług, dla których późniejszy znak był 
używany, chyba że zgłoszenia 
późniejszego znaku towarowego Unii 
Europejskiej dokonano w złej wierze.”;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zmiana techniczna, a nie merytoryczna. Dla zapewnienia jasności należy raczej 
zastępować całe fragmenty tekstu, a nie po prostu jedno czy kilka pojęć (zob. pkt 18.12.1 
wspólnego poradnika praktycznego dla osób zaangażowanych w sporządzanie 
prawodawstwa).

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 50
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 57 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

50) w art. 57 ust. 2 zdanie drugie słowa 
„zostało opublikowane” zastępuje się 
słowami „zostało dokonane lub w dacie 
pierwszeństwa europejskiego znaku 

50) art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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towarowego”;
„2. Na wniosek właściciela znaku 
towarowego Unii Europejskiej właściciel 
wcześniejszego znaku towarowego Unii 
Europejskiej, będący stroną w 
postępowaniu o unieważnienie, 
przedstawia dowód, że w okresie pięciu 
lat poprzedzających datę złożenia 
wniosku o unieważnienie wcześniejszy 
znak towarowy Unii Europejskiej był 
rzeczywiście używany w Unii w związku 
z towarami lub usługami, dla których 
został on zarejestrowany i które 
przytacza on jako uzasadnienie swojego 
wniosku, lub że istnieją 
usprawiedliwione powody nieużywania 
znaku, pod warunkiem że wcześniejszy 
znak towarowy Unii Europejskiej był 
zarejestrowany w tym momencie od co 
najmniej pięciu lat. Jeżeli w dniu, w 
którym zgłoszenie znaku towarowego 
Unii Europejskiej zostało dokonane lub w 
którym przypada data pierwszeństwa 
znaku towarowego Unii Europejskiej
wcześniejszy znak towarowy Unii 
Europejskiej był zarejestrowany od co 
najmniej pięciu lat, właściciel 
wcześniejszego znaku towarowego Unii 
Europejskiej przedstawia dowód, że 
warunki określone w art. 42 ust. 2 były 
na ten dzień spełnione. Wobec braku 
takiego dowodu wniosek o 
unieważnienie odrzuca się. Jeżeli 
wcześniejszy znak towarowy Unii 
Europejskiej używany był tylko w 
odniesieniu do części towarów lub usług, 
dla których został on zarejestrowany, 
uznawany jest, do celu rozpatrywania 
wniosku o unieważnienie za 
zarejestrowany tylko dla tej części 
towarów i usług.”;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zmiana techniczna, a nie merytoryczna. Dla zapewnienia jasności należy raczej 
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zastępować całe fragmenty tekstu, a nie po prostu jedno czy kilka pojęć (zob. pkt 18.12.1 
wspólnego poradnika praktycznego dla osób zaangażowanych w sporządzanie 
prawodawstwa).

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 60
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

60) w ust. 67 ust. 1 słowa „w 
wyznaczonym terminie” zastępuje się 
słowami „w terminie wyznaczonym 
zgodnie z art. 74a”;

60) art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgłaszający znak wspólny Unii 
Europejskiej przedstawia regulamin 
używania znaku w terminie 
wyznaczonym zgodnie z art. 74a.”;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zmiana techniczna, a nie merytoryczna. Dla zapewnienia jasności należy raczej 
zastępować całe fragmenty tekstu, a nie po prostu jedno czy kilka pojęć (zob. pkt 18.12.1 
wspólnego poradnika praktycznego dla osób zaangażowanych w sporządzanie 
prawodawstwa).

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 61 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

61a) art. 71 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uwagi pisemne zgodnie z art. 69 
można składać również w odniesieniu do
zmienionych regulaminów używania 
znaku.”;
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wyjaśnia znaczenie zdania „Artykuł 69 stosuje się do zmienionych regulaminów 
używania znaku.”. Łączy się z poprawką do art. 74f  ust. 3.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 63
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 74 f – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisy art. 74e stosuje się do 
zmienionego regulaminu używania.

3. Uwagi pisemne zgodnie z art. 74e
można składać również w odniesieniu do 
zmienionego regulaminu używania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wyjaśnia znaczenie odniesienia do art. 74e. Łączy się z poprawką do art. 71 ust. 
3.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 68
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 79 d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja poprawia wszystkie błędy 
językowe, błędy pisarskie i oczywiste 
niedopatrzenia popełnione w decyzjach 
Agencji oraz błędy techniczne popełnione 
przez Agencję przy rejestracji znaku 
towarowego lub publikacji tej rejestracji.”;

Agencja poprawia wszystkie błędy 
językowe, błędy pisarskie i oczywiste 
niedopatrzenia popełnione w decyzjach 
Agencji oraz błędy techniczne popełnione 
przez Agencję przy rejestracji znaku 
towarowego lub publikacji tej rejestracji.
Agencja prowadzi rejestr wszystkich 
takich korekt.

Or. en
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Uzasadnienie

Możliwość poprawiania błędów przez Agencję jest przydatna, ale należy zawsze rejestrować 
wprowadzone korekty, aby możne było je monitorować.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 69 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ust. 1 zdanie pierwsze słowa „decyzję 
dotkniętą oczywistym błędem 
proceduralnym” zastępuje się wyrazami 
„decyzję, która zawiera oczywisty błąd”;

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku, gdy Agencja dokonała
wpisu do rejestru lub podjęła decyzję 
dotkniętą oczywistym błędem [...] 
zawinionym przez Agencję, wówczas 
unieważnia wpis lub uchyla tę decyzję.
Jeżeli jest tylko jedna strona 
postępowania, której praw dotyczy wpis 
do rejestru lub czynność, wówczas 
unieważnienie, względnie uchylenie 
decyzji będą dokonane nawet wówczas, 
gdy błąd ten nie był oczywisty dla 
strony.”;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zmiana techniczna, a nie merytoryczna. Dla zapewnienia jasności należy raczej 
zastępować całe fragmenty tekstu, a nie po prostu jedno czy kilka pojęć (zob. pkt 18.12.1 
wspólnego poradnika praktycznego dla osób zaangażowanych w sporządzanie 
prawodawstwa).

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 69 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 80 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ust. 2 zdanie drugie otrzymuje 
brzmienie:

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Unieważnienia wpisu do rejestru lub 
odwołania decyzji dokonuje się w ciągu 
jednego roku od daty wpisu do rejestru lub 
podjęcia decyzji, po zapoznaniu się ze 
stanowiskiem stron postępowania i 
jakiegokolwiek właściciela praw do
europejskiego znaku towarowego, które 
zostały wpisane w rejestrze.”;

„2. Unieważnienie lub uchylenie decyzji 
określone w ust. 1 zostanie dokonane 
przez organ, który dokonał wpisu lub 
podjął decyzję, z urzędu lub na wniosek 
jednej ze stron postępowania.
Unieważnienia wpisu do rejestru lub 
odwołania decyzji dokonuje się w ciągu 
jednego roku od daty wpisu do rejestru lub 
podjęcia decyzji, po zapoznaniu się ze 
stanowiskiem stron postępowania i 
jakiegokolwiek właściciela praw do znaku 
towarowego Unii Europejskiej, które
zostały wpisane w rejestrze. Agencja 
prowadzi rejestr wszystkich takich 
unieważnień lub uchyleń.”;

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie pierwszego zdania to zmiana techniczna, a nie merytoryczna. Dla zapewnienia 
jasności należy raczej zastępować całe fragmenty tekstu, a nie po prostu jedno czy kilka zdań 
(zob. pkt 18.12.1 wspólnego poradnika praktycznego dla osób zaangażowanych w 
sporządzanie prawodawstwa). Dodanie ostatniego zdania: te unieważnienia/uchylenia 
powinny być wpisywane do rejestru, aby możne było je monitorować.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 73
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

73) w art. 85 ust. 1 słowa „na warunkach 
ustanowionych w rozporządzeniu 
wykonawczym” zastępuje się słowami „na 
warunkach określonych zgodnie z art. 93a 
lit. j).”;

73) art. 85 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strona przegrywająca w 
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postępowaniu w sprawie sprzeciwu, 
postępowaniu w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia, unieważnienia lub 
postępowaniu odwoławczym pokrywa 
opłaty ponoszone przez drugą stronę, 
jak również, bez uszczerbku dla art. 119 
ust. 6, wszystkie koszty ponoszone przez 
nią istotne dla postępowania, łącznie z 
kosztami podróży i pobytu oraz 
wynagrodzeniem pełnomocnika, radcy 
lub adwokata, w granicach ustalonych 
dla każdej kategorii kosztów na 
warunkach ustanowionych zgodnie z art. 
93a lit. j).;”

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zmiana techniczna, a nie merytoryczna. Dla zapewnienia jasności należy raczej 
zastępować całe fragmenty tekstu, a nie po prostu jedno czy kilka pojęć (zob. pkt 18.12.1 
wspólnego poradnika praktycznego dla osób zaangażowanych w sporządzanie 
prawodawstwa).

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 82 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 94 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 1 słowa „postanowienia 
rozporządzenia (WE) nr 44/2001 stosują 
się” zostają zastąpione słowami „przepisy 
Unii w sprawie jurysdykcji i uznawania 
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania 
w sprawach cywilnych i handlowych 
stosuje się”;

b) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie 
stanowi inaczej, przepisy Unii w sprawie 
jurysdykcji oraz uznawania orzeczeń 
sądowych i ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych stosuje się do 
postępowań odnoszących się do znaków 
towarowych i zgłoszeń znaków 
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towarowych Unii Europejskiej, jak 
również postępowań odnoszących się do 
jednoczesnych i kolejnych powództw na 
podstawie znaków towarowych Unii 
Europejskiej i krajowych znaków 
towarowych.”; 

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zmiana techniczna, a nie merytoryczna. Dla zapewnienia jasności należy raczej 
zastępować całe fragmenty tekstu, a nie po prostu jedno czy kilka pojęć (zob. pkt 18.12.1 
wspólnego poradnika praktycznego dla osób zaangażowanych w sporządzanie 
prawodawstwa).

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 88
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 113 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

88) w art. 113 ust. 3 słowa „a także 
wymogi formalne określone w 
rozporządzeniu wykonawczym” zastępuje 
się słowami „a także wymogi formalne 
ustanowione zgodnie z art. 114a”;

88) art. 113 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Agencja sprawdza, czy wniosek o 
konwersję spełnia wymogi podane w 
niniejszym rozporządzeniu, w 
szczególności w art. 112 ust. 1, 2, 4, 5 i 6 
oraz w ust. 1 niniejszego artykułu, a 
także wymogi formalne określone 
zgodnie z art. 114a. Jeżeli wymogi te są 
spełnione, Agencja przekazuje wniosek o 
konwersję do centralnych urzędów 
zajmujących się ochroną własności 
przemysłowej w państwach 
członkowskich określonych we 
wniosku.”;

Or. en
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Uzasadnienie

Jest to zmiana techniczna, a nie merytoryczna. Dla zapewnienia jasności należy raczej 
zastępować całe fragmenty tekstu, a nie po prostu jedno czy kilka pojęć (zob. pkt 18.12.1 
wspólnego poradnika praktycznego dla osób zaangażowanych w sporządzanie 
prawodawstwa).

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 89
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 114 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

89) art. 114 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zgłoszenie znaku towarowego Unii 
Europejskiej lub znak towarowy Unii 
Europejskiej przekazane zgodnie z art. 
113 nie mogą być poddane formalnym 
wymogom ustawodawstwa krajowego, 
które są różne od wymogów 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu lub w aktach 
delegowanych przyjętych na mocy 
niniejszego rozporządzenia lub 
dodatkowe w stosunku do nich.”;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zmiana techniczna, a nie merytoryczna. Dla zapewnienia jasności należy raczej 
zastępować całe fragmenty tekstu, a nie po prostu jedno czy kilka pojęć (zob. pkt 18.12.1 
wspólnego poradnika praktycznego dla osób zaangażowanych w sporządzanie 
prawodawstwa).

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 92
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Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 117

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

92) w art. 117 słowa „Do Urzędu” 
zastępuje się słowami „Do Agencji i jej 
pracowników”;

92) art. 117 otrzymuje brzmienie:

„Do Agencji i jej personelu stosuje się 
Protokół w sprawie przywilejów i 
immunitetów Unii Europejskiej.”;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zmiana techniczna, a nie merytoryczna. Dla zapewnienia jasności należy raczej 
zastępować całe fragmenty tekstu, a nie po prostu jedno czy kilka pojęć (zob. pkt 18.12.1 
wspólnego poradnika praktycznego dla osób zaangażowanych w sporządzanie 
prawodawstwa).

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 94
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 120 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

94) w art. 120 ust. 1 słowa 
„rozporządzeniu wykonawczym” zastępuje 
się słowami „akcie delegowanym 
przyjętym na podstawie niniejszego 
rozporządzenia”;

94) art. 120 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgłoszenie znaku towarowego Unii 
Europejskiej określone w art. 26 ust. 1 
oraz wszystkie inne informacje, których
publikacja przewidziana jest w 
niniejszym rozporządzeniu lub w akcie 
delegowanym przyjętym na mocy 
niniejszego rozporządzenia, publikowane 
są we wszystkich językach urzędowych 
Unii Europejskiej.”;

Or. en
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Uzasadnienie

Jest to zmiana techniczna, a nie merytoryczna. Dla zapewnienia jasności należy raczej 
zastępować całe fragmenty tekstu, a nie po prostu jedno czy kilka pojęć (zob. pkt 18.12.1 
wspólnego poradnika praktycznego dla osób zaangażowanych w sporządzanie 
prawodawstwa).

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 98
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 123 c – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca ta obejmuje następujące 
obszary działalności:

Współpraca ta obejmuje między innymi
następujące obszary działalności:

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinien być to wykaz zamknięty, ponieważ mogłoby to ograniczać swobodę elastycznego 
realizowania przydatnych projektów w przyszłości.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 98
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 123 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja określa, opracowuje i 
koordynuje wspólne projekty leżące w 
interesie Unii w odniesieniu do obszarów, 
o których mowa w ust. 1. Definicja 
projektu obejmuje konkretne obowiązki i 
zobowiązania każdego z uczestniczących 
urzędów zajmujących się ochroną 
własności przemysłowej w państwach 
członkowskich oraz Urzędu Własności 
Intelektualnej Państw Beneluksu.

2. Agencja określa, opracowuje i 
koordynuje wspólne projekty leżące w 
interesie Unii w odniesieniu do obszarów, 
o których mowa w ust. 1. Definicja 
projektu określa konkretne obowiązki i 
zobowiązania każdego z uczestniczących
urzędów zajmujących się ochroną 
własności przemysłowej w państwach 
członkowskich oraz Urzędu Własności 
Intelektualnej Państw Beneluksu. Na 
wszystkich etapach wspólnych projektów 
Agencja prowadzi konsultacje z 
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przedstawicielami użytkowników.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że wspólne projekty mają na celu zapewnienie użytkownikom dodatkowej wartości, 
należy włączyć ich w ten proces. Stanowiłoby to zarazem odzwierciedlenie obecnej praktyki.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 98
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 123 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Urzędy zajmujące się ochroną własności 
przemysłowej w państwach członkowskich 
oraz Urząd Własności Intelektualnej 
Państw Beneluksu skutecznie uczestniczą 
we wspólnych projektach, o których mowa 
w ust. 2, w celu zapewnienia ich rozwoju, 
funkcjonowania, interoperacyjności i 
aktualności.

3. Urzędy zajmujące się ochroną własności 
przemysłowej w państwach członkowskich 
oraz Urząd Własności Intelektualnej 
Państw Beneluksu skutecznie uczestniczą 
we wspólnych projektach, o których mowa 
w ust. 2, w celu zapewnienia ich rozwoju, 
funkcjonowania, interoperacyjności i 
aktualności. Udział w takich wspólnych 
projektach nie oznacza dla państw 
członkowskich obowiązku wdrożenia 
wyników tych projektów na swoim 
terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

Although it is reasonable that all Member States participate, with respect taken to the 
capacity of the national offices, in the common projects, it is not proportional to make it 
mandatory for all Member States to implement the outcome of the project. One could imagine 
for example a case where an individual Member State A has invested large sums into a 
specific IT system and a similar (but inferior) system is developed in a joint project. It would 
not be reasonable to force the Member State A to abandon its system in favour of the common 
one. Also such an approach could risk causing significant opposition to starting various types 
of projects when a number of offices are not interested in adopting the outcome but where 
users would still benefit from other offices progressing in a cooperation project.
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 98
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 123 c – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Agencja zapewnia wsparcie finansowe 
dla wspólnych projektów leżących w 
interesie Unii, o których mowa w ust. 2, w
zakresie w jakim jest to konieczne do
efektywnego uczestniczenia urzędów 
zajmujących się ochroną własności 
przemysłowej w państwach członkowskich 
oraz Urzędu Własności Intelektualnej 
Państw Beneluksu we wspólnych 
projektach w rozumieniu ust. 3 Wsparcie 
finansowe może przybrać formę dotacji.
Łączna kwota finansowania nie może 
przekraczać 10 % rocznego dochodu 
Agencji. Beneficjentami dotacji mogą być 
centralne urzędy zajmujące się ochroną 
własności przemysłowej w państwach 
członkowskich oraz Urząd Własności 
Intelektualnej Państw Beneluksu. Dotacje 
mogą być przyznawane bez zaproszenia do 
składania wniosków zgodnie z przepisami 
finansowymi mającymi zastosowanie 
wobec Agencji oraz z zasadami procedur 
przyznawania dotacji zawartymi w 
rozporządzeni finansowym Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012(***) oraz w rozporządzeniu 
delegowanym Komisji (UE) nr 
1268/2012(****).

4. Agencja zapewnia wsparcie finansowe 
dla wspólnych projektów leżących w 
interesie Unii, o których mowa w ust. 2, w
celu efektywnego uczestniczenia urzędów 
zajmujących się ochroną własności 
przemysłowej w państwach członkowskich 
oraz Urzędu Własności Intelektualnej 
Państw Beneluksu we wspólnych 
projektach w rozumieniu ust. 3 Wsparcie 
finansowe może przybrać formę dotacji.
Łączna kwota finansowania nie może 
przekraczać 20 % rocznego dochodu 
Agencji. Beneficjentami dotacji mogą być 
centralne urzędy zajmujące się ochroną 
własności przemysłowej w państwach 
członkowskich oraz Urząd Własności 
Intelektualnej Państw Beneluksu. Dotacje 
mogą być przyznawane bez zaproszenia do 
składania wniosków zgodnie z przepisami 
finansowymi mającymi zastosowanie 
wobec Agencji oraz z zasadami procedur 
przyznawania dotacji zawartymi w 
rozporządzeni finansowym Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012(***) oraz w rozporządzeniu 
delegowanym Komisji (UE) nr 
1268/2012(****).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dalsze doprecyzowanie zasad zaproponowanego systemu dotacji na 
udział w projektach współpracy. Sensowne byłoby też zwiększenie „pułapu” ewentualnego 
finansowania tych projektów.
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – 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, dwóch przedstawicieli 
Komisji, jeden przedstawiciel Parlamentu 
Europejskiego oraz ich zastępcy.

Or. en

Uzasadnienie

Punkt 10 wspólnego podejścia do agencji stanowi, że w skład zarządu wchodzi w stosownych 
przypadkach jeden członek wyznaczony przez Parlament Europejski, bez uszczerbku dla 
odnośnych ustaleń dotyczących istniejących agencji. Naturalne jest zatem włączenie do 
składu zarządu co najmniej jednego członka wyznaczonego przez Parlament Europejski.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 99
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 127 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zwykłe posiedzenia zarządu odbywają 
się raz do roku. Ponadto zarząd zbiera się z 
inicjatywy swojego przewodniczącego lub 
na wniosek Komisji lub jednej trzeciej 
państw członkowskich.

3. Zwykłe posiedzenia zarządu odbywają 
się dwa razy do roku. Ponadto zarząd 
zbiera się z inicjatywy swojego 
przewodniczącego lub na wniosek Komisji, 
Parlamentu Europejskiego lub jednej 
trzeciej państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie trzy instytucje powinny mieć prawo zwołania posiedzenia zarządu. Ponadto zarząd 
powinien nadal zbierać się dwa razy do roku, jak ma to obecnie miejsce w przypadku 
odpowiadającej mu rady administracyjnej. Zmiana ta jest tym bardziej wskazana, że 
proponuje się likwidację rady wykonawczej.
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 99
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 127 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zarząd podejmuje decyzje bezwzględną 
większością głosów członków. Jednakże 
decyzje, do podjęcia których zarząd jest 
uprawniony na podstawie art. 124 ust. 1 lit. 
a) i b), art. 126 ust. 1 i art. 129 ust. 2 i 4, 
wymagają większości dwóch trzecich 
głosów. W obu przypadkach każdy członek 
dysponuje jednym głosem.

5. Zarząd podejmuje decyzje bezwzględną 
większością głosów członków. Jednakże 
decyzje, do podjęcia których zarząd jest 
uprawniony na podstawie art. 124 ust. 1 lit. 
a) i b), art. 126 ust. 1 i art. 129 ust. 2 i 3, 
wymagają większości dwóch trzecich 
głosów. W obu przypadkach każdy członek 
dysponuje jednym głosem.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ta jest skutkiem zmian wprowadzonych do art. 129 ust. 3 i 4.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 99
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Tytuł XII – sekcja 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 2a skreślona
Rada wykonawcza
Artykuł 127a
Powołanie
Zarząd może powołać radę wykonawczą.
Artykuł 127b
Funkcje i organizacja
1. Rada wykonawcza wspiera zarząd.
2. Radzie wykonawczej powierza się 
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następujące funkcje:
a) przygotowywanie decyzji, które mają 
zostać przyjęte przez zarząd;
b) zapewnianie wraz z zarządem podjęcia 
odpowiednich działań następczych w 
odniesieniu do ustaleń i zaleceń 
wynikających z wewnętrznych lub 
zewnętrznych sprawozdań z kontroli i 
ocen oraz z dochodzeń Europejskiego 
Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF); 
c) bez uszczerbku dla funkcji dyrektora 
wykonawczego określonych w art. 128, 
służenie pomocą i doradztwem 
dyrektorowi wykonawczemu w zakresie 
wdrażania decyzji zarządu, mając na 
uwadze wzmocnienie nadzoru nad 
zarządzaniem administracyjnym.
3. W sytuacji pilnej potrzeby rada 
wykonawcza może podejmować określone 
decyzje tymczasowe w imieniu zarządu, w 
szczególności w kwestiach 
administracyjnych, w tym w zakresie 
zawieszenia przekazania uprawnień 
organu powołującego.
4. W skład rady wykonawczej wchodzi 
przewodniczący zarządu, jeden 
przedstawiciel Komisji w zarządzie oraz 
trzech innych członków wyznaczonych 
przez zarząd spośród jego członków. 
Przewodniczący zarządu jest również 
przewodniczącym rady wykonawczej. 
Dyrektor wykonawczy bierze udział 
w posiedzeniach rady wykonawczej, ale 
nie posiada prawa głosu.
5. Kadencja członków rady wykonawczej 
wynosi cztery lata. Kadencja członków 
rady wykonawczej kończy się wraz z 
zakończeniem ich członkowstwa w 
zarządzie.
6. Rada wykonawcza odbywa co najmniej 
jedno posiedzenie zwyczajne co trzy 
miesiące. Ponadto rada wykonawcza 
zbiera się także z inicjatywy 
przewodniczącego lub na wniosek jej 
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członków.
7. Rada wykonawcza przestrzega 
regulaminu ustanowionego przez zarząd.

Or. en

Uzasadnienie

We wspólnym oświadczeniu (pkt 10) stwierdzono, że należy wprowadzić dwupoziomową 
strukturę zarządczą, jeżeli zapewniłoby to większą skuteczność. Nie istnieją żadne 
przekonujące dowody potwierdzające, że rada wykonawcza zapewniłaby w przypadku tej 
agencji dodatkową skuteczność, a raczej mogłaby spowodować stworzenie kolejnej struktury 
administracyjnej i mniejszą przejrzystość w oczach osób nienależących do tej rady i 
użytkowników.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 99
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 129 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor wykonawczy jest powoływany 
przez zarząd z listy kandydatów 
zaproponowanej przez Komisję po 
przeprowadzeniu otwartego i przejrzystego 
postępowania rekrutacyjnego. Przed 
mianowaniem kandydat wybrany przez 
zarząd może zostać poproszony o złożenie 
oświadczenia przed właściwą komisją 
Parlamentu Europejskiego oraz o 
udzielenie odpowiedzi na pytania jej 
członków. Do celów zawarcia umowy w 
sprawie objęcia stanowiska dyrektora 
wykonawczego Agencję reprezentuje 
przewodniczący zarządu.

2. Dyrektor wykonawczy jest powoływany 
przez zarząd z listy co najmniej trzech
kandydatów zaproponowanej przez
komisję zarządu dokonującą wstępnej 
selekcji, złożoną z przedstawicieli państw 
członkowskich, Komisji Europejskiej i 
Parlamentu Europejskiego, po
opublikowaniu zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania, m.in. w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, i po
przeprowadzeniu otwartego i przejrzystego 
postępowania rekrutacyjnego. Przed 
mianowaniem kandydat wybrany przez 
zarząd może zostać poproszony o złożenie 
oświadczenia przed właściwą komisją 
Parlamentu Europejskiego oraz o 
udzielenie odpowiedzi na pytania jej 
członków. Do celów zawarcia umowy w 
sprawie objęcia stanowiska dyrektora 
wykonawczego Agencję reprezentuje 
przewodniczący zarządu.

Or. en
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Uzasadnienie

Even though the proposal by the Commission is in line with the Joint Statement on agencies 
the special nature of the agency is such that it warrants the use of the exception also provided 
for in the Common Approach on this point (point 16). It does not seem appropriate to exclude 
the Management Board from the pre-selection procedure, especially as the director is first 
and foremost accountable to the Management Board. Instead a balanced pre-selection 
committee should have the responsibility to prepare the list to the full management board. In 
order to ensure that the Management board has a true choice between candidates it should be 
specified that the list should include at least three candidates.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 99
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 129 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektor wykonawczy może zostać 
odwołany ze stanowiska jedynie na mocy 
decyzji zarządu działającego na wniosek 
Komisji. Europejskiej.

Dyrektor wykonawczy może zostać 
odwołany ze stanowiska jedynie na mocy 
decyzji zarządu działającego na wniosek 
Komisji Europejskiej, Parlamentu 
Europejskiego lub jednej trzeciej państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Również Parlament Europejski i znaczna część państw członkowskich powinny mieć prawo 
wystąpienia o odwołanie dyrektora wykonawczego. Potwierdza to dodatkowo wspólną 
odpowiedzialność wszystkich trzech instytucji za Agencję. 

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 99
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 129 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kadencja dyrektora wykonawczego 
wynosi pięć lat. Przed upływem tego 
okresu Komisja przeprowadza ocenę, w 

3. Kadencja dyrektora wykonawczego 
wynosi pięć lat. Przed upływem tego 
okresu zarząd przeprowadza ocenę, w 
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której uwzględnia się ocenę pracy 
dyrektora wykonawczego oraz zadania i 
wyzwania stojące przed Agencją w 
przyszłości.

której uwzględnia się ocenę pracy 
dyrektora wykonawczego oraz zadania i 
wyzwania stojące przed Agencją w 
przyszłości. Zarząd – po wydaniu 
pozytywnej oceny dyrektora 
wykonawczego – może jednokrotnie 
przedłużyć jego kadencję na okres 
nieprzekraczający pięciu lat. Przed 
podjęciem decyzji o przedłużeniu kadencji 
dyrektora wykonawczego zarząd 
konsultuje się z Komisją.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólne podejście stanowi jednoznacznie (w pkt 15), że dyrektor wykonawczy odpowiada 
przede wszystkim przed zarządem. Udzielenie Komisji prawa weta w kwestii ponownego 
wyboru dyrektora wykonawczego byłoby zatem brakiem konsekwencji. Takie prawo weta 
zagrażałoby ponadto poważnie niezależności dyrektora wykonawczego i Agencji. Rozsądnym 
rozwiązaniem jest to, by zarząd, przed którym odpowiada dyrektor wykonawczy, 
przeprowadzał ocenę jego wyników i miał prawo wybrać go ponownie na to stanowisko.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 99
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 129 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zarząd – działając na wniosek Komisji, 
która uwzględnia ocenę, o której mowa w 
ust. 3 – może przedłużyć kadencję 
dyrektora wykonawczego jeden raz, na 
okres nie dłuższy niż pięć lat.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ta jest konieczna w związku ze zmianą wprowadzoną do art. 129 ust. 3.
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Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 99
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 129 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zastępca dyrektora wykonawczego lub 
zastępcy dyrektora wykonawczego są 
powoływani lub odwoływani z urzędu, jak 
przewidziano w ust. 2, po przeprowadzeniu 
konsultacji z dyrektorem wykonawczym 
oraz, w stosownym przypadku, z 
pełniącym obowiązki dyrektora 
wykonawczego. Kadencja zastępcy 
dyrektora wykonawczego wynosi pięć lat.
Kadencja może zostać przedłużona jeden 
raz, na okres nie dłuższy niż pięć lat przez 
zarząd działający na wniosek Komisji, jak 
przewidziano w ust. 4, po konsultacji z 
dyrektorem wykonawczym.

6. Zastępca dyrektora wykonawczego lub 
zastępcy dyrektora wykonawczego są 
powoływani lub odwoływani z urzędu, jak 
przewidziano w ust. 2, po przeprowadzeniu 
konsultacji z dyrektorem wykonawczym 
oraz, w stosownym przypadku, z 
pełniącym obowiązki dyrektora 
wykonawczego. Kadencja zastępcy 
dyrektora wykonawczego wynosi pięć lat.
Kadencja może zostać przedłużona jeden 
raz, na okres nie dłuższy niż pięć lat przez 
zarząd, jak przewidziano w ust. 3, po 
konsultacji z dyrektorem wykonawczym.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta dostosowuje wniosek do procedury ponownego wyboru dyrektora 
wykonawczego przewidzianej w art. 129 ust. 3.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 108
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 139 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Agencja przygotowuje dwa razy w roku 
sprawozdanie dla Komisji na temat swojej 
sytuacji finansowej. Na podstawie tego 
sprawozdania Komisja dokonuje przeglądu 
sytuacji finansowej Agencji.”;

4. Agencja przygotowuje dwa razy w roku 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji na temat 
swojej sytuacji finansowej. Na podstawie 
tego sprawozdania Komisja dokonuje 
przeglądu sytuacji finansowej Agencji.”;

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wyraźnie zazaczyć, że sprawozdanie to należy przekazać również Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 108
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 139 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W celu zapewnienia ciągłości swojej 
działalności Agencja tworzy rezerwę 
finansową w wysokości swoich 
jednorocznych wydatków operacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Recital 43 of the Commission’s proposal foresees that, ‘in the interest of sound financial 
management, the accumulation of significant budgetary surpluses should be avoided’ and 
‘this should be without prejudice to the Agency maintaining a financial reserve covering one 
year of its operational expenditure to ensure the continuity of its operations and the execution 
of its tasks’. The following paragraph clarifies that such a fund shall be maintained. As a 
matter of fact, sound financial management requires not only that an excessive accumulation 
of surplus takes place, but also that a prudential reserve fund is created in order to cope with 
unexpected drops in income or unforeseeable expenditures, which could hamper the 
continuity of the Agency's operations.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 110
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

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 
1, ustala się na poziomach określonych w 
załączniku -I, w celu dopilnowania, by
przychody z tych opłat były w zasadzie 
wystarczające do zrównoważenia budżetu 
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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.

Agencji, a jednocześnie nie powodowały
gromadzenia znacznych nadwyżek.

Or. en

Uzasadnienie

Struktura opłat stanowi ważny element systemu znaku towarowego Unii Europejskiej. Należy 
ją zatem uregulować bezpośrednio w rozporządzeniu, a nie w drodze aktów delegowanych. 
Oznacza to, że Komisja nie mogłaby sama dokonywać przeglądu i zmian wysokości opłat. 
Należy również zauważyć, że żadne środki nie powinny płynąć z Agencji z powrotem do 
budżetu UE ani do budżetów ogólnych państw członkowskich czy też ich urzędów krajowych z 
wyjątkiem dotacji związanych z projektami w zakresie współpracy i konwergencji.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 111
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 144 a – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.”;

d) systemu opłat uiszczanych na rzecz 
Agencji zgodnie z art. 144, w tym 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.”;

Or. en
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Uzasadnienie

Struktura opłat stanowi ważny element systemu znaku towarowego Unii Europejskiej. Należy 
ją zatem uregulować bezpośrednio w rozporządzeniu, a nie w drodze aktów delegowanych. 
Sprawozdawczyni zwraca uwagę, że kwestia przekazania pozostałych uprawnień, o których 
mowa we wniosku Komisji, zostanie podjęta w toku procedury zgodnej z art. 37a Regulaminu. 

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 112
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 145

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

112) art. 145 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli niniejszy tytuł nie stanowi 
inaczej, niniejsze rozporządzenie i akty 
delegowane przyjęte na jego podstawie 
mają zastosowanie do 
międzynarodowych rejestracji na mocy 
Protokołu odnoszącego się do 
Porozumienia madryckiego o 
międzynarodowej rejestracji znaków, 
przyjętego w Madrycie dnia 27 czerwca 
1989 r. (zwanych dalej odpowiednio 
„międzynarodowymi rejestracjami” i 
„protokołem madryckim”), opartych na 
zgłoszeniu znaku towarowego Unii 
Europejskiej lub na znaku towarowym 
Unii Europejskiej i do rejestracji znaków 
w międzynarodowym rejestrze 
prowadzonym przez Biuro 
Międzynarodowe Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej (zwanych dalej 
odpowiednio „międzynarodowymi 
rejestracjami” i „Biurem 
Międzynarodowym”) wskazujących 
Unię Europejską.”;

Or. en
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Uzasadnienie

Jest to zmiana techniczna, a nie merytoryczna. Dla zapewnienia jasności należy raczej 
zastępować całe fragmenty tekstu, a nie po prostu jedno czy kilka pojęć (zob. pkt 18.12.1 
wspólnego poradnika praktycznego dla osób zaangażowanych w sporządzanie 
prawodawstwa).

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 119 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 156 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ust. 2 słowa „sześć miesięcy” 
zastępuje się słowami „jeden miesiąc”;

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zawiadomienie o sprzeciwie wnosi 
się w terminie trzech miesięcy, który 
rozpoczyna się miesiąc po dniu 
publikacji w zastosowaniu art. 152 ust. 
1. Sprzeciw traktuje się za należycie 
wniesiony, jeśli uiszczona została opłata 
za sprzeciw.”;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zmiana techniczna, a nie merytoryczna. Dla zapewnienia jasności należy raczej 
zastępować całe fragmenty tekstu, a nie po prostu jedno czy kilka pojęć (zob. pkt 18.12.1 
wspólnego poradnika praktycznego dla osób zaangażowanych w sporządzanie 
prawodawstwa).

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 121 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 159 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 2 skreśla się słowa „lub 
porozumienia madryckiego”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Krajowe zgłoszenie znaku 
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towarowego lub wskazanie państwa 
członkowskiego będącego stroną 
protokołu madryckiego [...], wynikające 
z przekształcenia wskazania Unii
Europejskiej przez rejestrację 
międzynarodową, korzysta, w 
odniesieniu do zainteresowanego 
państwa członkowskiego, z daty 
rejestracji międzynarodowej w 
zastosowaniu art. 3 ust. 4 protokołu 
madryckiego lub z daty rozszerzenia na 
Unię Europejską w zastosowaniu art. 3b 
ust. 2 protokołu madryckiego, jeżeli to 
drugie zostało dokonane później niż 
rejestracja międzynarodowa, lub z daty 
pierwszeństwa tej rejestracji i, tam, 
gdzie ma to zastosowanie, zasady 
starszeństwa znaku towarowego tego 
państwa, zastrzeżonej na mocy art. 
153.”;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zmiana techniczna, a nie merytoryczna. Dla zapewnienia jasności należy raczej 
zastępować całe fragmenty tekstu, a nie po prostu jedno czy kilka pojęć (zob. pkt 18.12.1 
wspólnego poradnika praktycznego dla osób zaangażowanych w sporządzanie 
prawodawstwa).

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 114
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 148 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie pięciu lat od daty rejestracji 
międzynarodowej Agencja powiadamia 
Biuro Międzynarodowe o faktach i 
decyzjach mających wpływ na ważność 
zgłoszenia europejskiego znaku 
towarowego lub rejestracji europejskiego
znaku towarowego, na których oparta jest 
rejestracja międzynarodowa.”;

W ciągu pięciu lat od daty rejestracji 
międzynarodowej Agencja powiadamia 
Biuro Międzynarodowe o wszelkich
faktach i decyzjach mających wpływ na 
ważność zgłoszenia znaku towarowego
Unii Europejskiej lub rejestracji znaku 
towarowego Unii Europejskiej, na których 
oparta jest rejestracja międzynarodowa.”;
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Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ta służy wyjaśnieniu, że okres pięciu lat nie stanowi nieprzekraczalnego terminu, lecz 
okres, w którego trakcie należy powiadamiać o wszelkich istotnych faktach i decyzjach.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 127 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Załącznik -I (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

127a) dodaje się załącznik w brzmieniu:
„Załącznik -I

Wysokość opłat
Na mocy niniejszego rozporządzenia i 
rozporządzenia (WE) nr 2868/95 Agencja 
pobiera następujące opłaty:
1. Opłata 
podstawowa za 
zgłoszenie znaku 
indywidualnego
(art. 26 ust. 2, 
zasada 4 lit. a))

925 EUR

1a. Opłata za 
poszukiwania w 
związku ze 
zgłoszeniem znaku 
towarowego Unii 
Europejskiej (art. 
38 ust. 2, zasada 4 
lit. c))

Suma 12 EUR 
przemnożona 
przez liczbę 
centralnych 
urzędów 
zajmujących 
się ochroną 
własności 
przemysłowej, 
o których 
mowa w art. 
38 ust.2; suma 
ta i dalsze 
zmiany są 
publikowane 
przez Agencję 
w jej 
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Dzienniku 
Urzędowym.

1b. Opłata 
podstawowa za 
zgłoszenie znaku 
indywidualnego 
drogą elektroniczną 
(art. 26 ust. 2, 
zasada 4 lit. a))

775 EUR

1c. Opłata 
podstawowa za 
zgłoszenie znaku 
indywidualnego 
drogą 
elektroniczną, przy 
użyciu internetowej 
bazy danych 
dotyczącej 
klasyfikacji (art. 26 
ust. 2, zasada 4 lit. 
a))

725 EUR

2. Opłata za drugą 
klasę towarów i 
usług za znak 
indywidualny (art. 
26 ust. 2, zasada 4 
lit. b))

50 EUR

2a. Opłata za trzecią 
klasę towarów i 
usług za znak 
indywidualny (art. 
26 ust. 2, zasada 4 
lit. b))

75 EUR

2b. Opłata za każdą 
klasę towarów i 
usług powyżej 
trzeciej za znak 
indywidualny (art. 
26 ust. 2, zasada 4 
lit. b))

150 EUR

3. Opłata 
podstawowa za 
zgłoszenie znaku 
wspólnego (art. 26 
ust. 2 i art. 66 ust. 3, 

1 000 EUR
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zasada 4 lit. a) i 
zasada 42)
3a. Opłata 
podstawowa za 
zgłoszenie znaku 
wspólnego drogą 
elektroniczną przy 
użyciu internetowej 
bazy danych 
dotyczącej
klasyfikacji (art. 26 
ust. 2 i art. 66 ust. 3, 
zasada 4 lit. a) i 
zasada 42)

950 EUR

4. Opłata za drugą 
klasę towarów i 
usług za znak 
wspólny (art. 26 ust. 
2 i art. 66 ust. 3, 
zasada 4 lit. b) i 
zasada 42)

50 EUR

4a. Opłata za trzecią 
klasę towarów i 
usług za znak 
wspólny (art. 26 ust. 
2 i art. 66 ust. 3, 
zasada 4 lit. b) i 
zasada 42)

75 EUR 

4b. Opłata za każdą 
klasę towarów i 
usług powyżej 
trzeciej  za znak 
wspólny (art. 26 ust. 
2 i art. 66 ust. 3, 
zasada 4 lit. b) i 
zasada 42)

150 EUR

5. Opłata za 
sprzeciw (art. 41 
ust. 3, zasada 17 
ust. 1)

350 EUR

7. Opłata 
podstawowa za 
rejestrację znaku 
indywidualnego 
(art. 45)

0 EUR



PR\944386PL.doc 55/67 PE516.715v01-00

PL

8. Opłata za każdą 
klasę towarów i 
usług powyżej 
trzeciej za znak 
indywidualny (art. 
45)

0 EUR

9. Opłata 
podstawowa za 
rejestrację znaku 
wspólnego (art. 45 i 
art. 66 ust. 3)

0 EUR

10. Opłata za każdą 
klasę towarów i 
usług powyżej 
trzeciej  za znak 
wspólny (art. 45 i 
art. 64 ust. 3)

0 EUR

11. Opłata 
dodatkowa za 
opóźnioną płatność 
opłaty rejestracyjnej 
(art. 162 ust. 2 pkt
2)

0 EUR

12. Opłata 
podstawowa za 
przedłużenie 
ochrony znaku 
indywidualnego 
(art. 47 ust. 1, 
zasada 30 ust. 2 lit. 
a))

1 150 EUR

12a. Opłata 
podstawowa za 
przedłużenie 
ochrony znaku 
indywidualnego 
drogą elektroniczną 
(art. 47 ust. 1, 
zasada 30 ust. 2 lit. 
a))

1 000 EUR

13. Opłata za 
przedłużenie 
ochrony dla drugiej 
klasy towarów i 
usług za znak 

100 EUR
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indywidualny (art. 
47 ust. 1, zasada 30 
ust. 2 lit. b))
13a. Opłata za 
przedłużenie 
ochrony dla trzeciej 
klasy towarów i 
usług za znak 
indywidualny (art. 
47 ust. 1, zasada 30 
ust. 2 lit. b))

150 EUR

13b. Opłata za 
przedłużenie 
ochrony dla każdej 
klasy towarów i 
usług powyżej 
trzeciej za znak 
indywidualny (art. 
47 ust. 1, zasada 30 
ust. 2 lit. b))

300 EUR

14. Opłata 
podstawowa za 
przedłużenie 
ochrony znaku 
wspólnego (art. 47 
ust. 1 i art. 66 ust. 3, 
zasada 30 ust. 2 lit. 
a) i zasada 42)

1 275 EUR

15. Opłata za 
przedłużenie 
ochrony dla drugiej 
klasy towarów i 
usług za znak 
wspólny (art. 47 ust. 
1 i art. 66 ust. 3, 
zasada 30 ust. 2 lit. 
b) i zasada 42)

100 EUR

15a. Opłata za 
przedłużenie 
ochrony dla trzeciej 
klasy towarów i 
usług za znak 
wspólny (art. 47 ust. 
1 i art. 66 ust. 3, 
zasada 30 ust. 2 lit. 

150 EUR
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b) i zasada 42)
15b. Opłata za 
przedłużenie 
ochrony dla każdej 
klasy towarów i 
usług powyżej 
trzeciej za znak 
wspólny (art. 47 ust. 
1 i art. 66 ust. 3, 
zasada 30 ust. 2 lit. 
b) i zasada 42)

300 EUR

16. Opłata 
dodatkowa za 
opóźnioną płatność 
opłaty za 
przedłużenie 
ochrony lub za 
opóźnione złożenie 
wniosku o 
przedłużenie 
ochrony (art. 47 ust. 
3, zasada 30 ust. 2 
lit. c))

25% 
opóźnionej 
opłaty za 
przedłużenie 
ochrony, nie 
więcej niż 1 
150 EUR

17. Opłata za 
wniosek o 
stwierdzenie 
wygaśnięcia lub 
unieważnienia (art. 
56 ust. 2, zasada 39 
ust. 1)

700 EUR

18. Opłata za 
wniesienie 
odwołania (art. 60, 
zasada 49 ust. 3) 

800 EUR

19. Opłata za 
wniosek o 
przywrócenie do 
stanu poprzedniego 
(art. 81 ust. 3)

200 EUR

20. Opłata za 
wniosek o 
konwersję 
zgłoszenia znaku 
towarowego Unii 
Europejskiej lub o 

200 EUR
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konwersję znaku 
towarowego Unii 
Europejskiej (art. 
113 ust. 1, również 
w powiązaniu z art. 
159 ust. 1, zasada 
45 ust. 2, również w 
powiązaniu z zasadą 
123 ust. 2): 
a) na zgłoszenie 
krajowego znaku 
towarowego,
b) na wskazanie 
państw 
członkowskich 
zgodnie z 
protokołem 
madryckim
21. Opłata za
kontynuację 
postępowania (art. 
82 ust. 1)

400 EUR

22. Opłata za 
złożenie 
oświadczenia o 
podziale 
zarejestrowanego 
znaku towarowego 
Unii Europejskiej 
(art. 49 ust. 4) lub 
podziale zgłoszenia 
znaku towarowego 
Unii Europejskiej 
(art. 44 ust. 4) 

250 EUR

Opłata za złożenie 
wniosku o 
rejestrację licencji 
lub innego prawa w 
odniesieniu do 
zarejestrowanego 
znaku towarowego 
Unii Europejskiej 
(art. 162 ust. 2 lit. c, 
zasada 33 ust. 2) 
lub do zgłoszenia 
znaku towarowego 

Kwota 200 
EUR za każdą 
rejestrację, 
która nie może 
jednak 
przekroczyć 
łącznie sumy 
1000 EUR, 
jeżeli w 
ramach tego 
samego 
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Unii Europejskiej 
(art. 157 ust. 2 lit. 
d), zasada 33 ust. 
4): 

zgłoszenia lub 
w tym samym 
czasie
złożono kilka 
wniosków

a) udzielenie 
licencji;
b) przeniesienie 
licencji;
c) stworzenie praw 
rzeczowych;
d) przeniesienie 
praw rzeczowych;
e) wszczęcie 
egzekucji
24. Opłata za 
uchylenie rejestracji 
licencji lub innego 
prawa (art. 162 ust. 
2 lit. e), zasada 35 
ust. 3)

Kwota 200 
EUR za każde 
uchylenie, 
która nie może 
jednak 
przekroczyć 
łącznie sumy 
1000 EUR, 
jeżeli w 
ramach tego 
samego 
zgłoszenia lub 
w tym samym 
czasie złożono 
kilka 
wniosków

25. Opłata za 
zmianę 
zarejestrowanego 
znaku towarowego 
Unii Europejskiej 
(art. 162 ust. 2 lit. 
f), zasada 25 ust. 2)

200 EUR

26. Opłata za 
wydanie odpisu 
zgłoszenia znaku 
towarowego Unii 
Europejskiej (art. 
162 ust. 2 lit. j), 
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zasada 89 ust. 5), 
wydanie 
egzemplarza 
świadectwa 
rejestracji (art. 162 
ust. 2 lit. b), zasada 
24 ust. 2) lub 
wydanie wyciągu z 
rejestru (art. 162 
ust. 2 lit. g), zasada 
84 ust. 6): 

a) odpis, egzemplarz 
lub wyciąg 
nieuwierzytelniony:

10 EUR

b) odpis, egzemplarz 
lub wyciąg 
uwierzytelniony:

30 EUR

27. Opłata za wgląd 
do akt (art. 162 ust. 
2 lit. h), zasada 89 
ust. 1)

30 EUR

28. Opłata za 
wydanie kopii 
dokumentów z akt
(art. 162 ust. 2 lit. 
i), zasada 89 ust. 5):
a) kopia 
nieuwierzytelniona;

10 EUR

b) kopia 
uwierzytelniona;

30 EUR

do tego opłata za 
każdą stronę 
powyżej 10 stron:

1 EUR

29. Opłata za 
udostępnienie 
informacji 
zawartych w aktach 
(art. 162 ust. 2 lit. 
k), zasada 90)

10 EUR

30. Opłata za 
sprawdzenie 
ustalenia kosztów 

100 EUR
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proceduralnych do 
zwrotu (art. 162 ust. 
2 lit. l), zasada 94 
ust. 4)
31. Opłata za 
dokonanie 
zgłoszenia 
międzynarodowego 
w Agencji (art. 147 
ust. 5)

300 EUR

Or. en

Uzasadnienie

Struktura opłat stanowi ważny element systemu znaku towarowego Unii Europejskiej. 
Dlatego tabela zawarta w rozporządzeniu (WE) nr 2869/95 (zawierająca zmiany 
zaproponowane przez Komisję i uaktualnione odniesienia) zostaje włączona do 
rozporządzenia (WE) nr 207/2009. Decyzja o tym, czy pozostałe przepisy rozporządzenia 
(WE) nr 2869/95 powinny być włączone do rozporządzenia (WE) nr 207/2009, czy też 
regulowane w drodze aktów delegowanych, zostanie podjęta w toku procedury, o której mowa 
w art. 37a Regulaminu. 

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 127
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 
Artykuł 165 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed 2019 r. a następnie co pięć lat 
Komisja zleca przeprowadzenie oceny 
dotyczącej wykonania niniejszego 
rozporządzenia.

1. Przed 2019 r. a następnie co pięć lat 
Komisja przeprowadza ocenę dotyczącą
wykonania niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna być odpowiedzialna za ocenę i powinna móc decydować, czy przeprowadzi 
ją sama, czy zleci jej wykonanie.
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2868/95

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
W rozporządzeniu (WE) nr 2868/95 
wprowadza się następujące zmiany:
(1) skreśla się zasadę 4;
(2) skreśla się zasadę 4 ust. 2;

Or. en

Uzasadnienie

Jako że kwestię struktury opłat ma regulować bezpośrednio rozporządzenie, należy uchylić 
odnośne zasady rozporządzenia (WE) nr 2869/95 dotyczące opłat. Poprawka ta wiąże się z 
poprawkami do art. 26 ust. 2 i art. 47 ust. 1a.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2869/95

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1b
Rozporządzenie (WE) nr 2869/95 traci 
moc.
Odesłania do uchylonego rozporządzenia 
traktuje się jako odesłania do niniejszego 
rozporządzenia i odczytuje zgodnie 
z tabelą korelacji zamieszczoną 
w załączniku.

Or. en
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Uzasadnienie

Jako że kwestię struktury opłat ma regulować bezpośrednio rozporządzenie, należy uchylić 
rozporządzenie (WE) nr 2868/95 dotyczące opłat. Decyzja o tym, czy te przepisy 
rozporządzenia (WE) nr 2869/95, które nie dotyczą wysokości opłat, powinny być włączone 
do rozporządzenia (WE) nr 207/2009, czy też regulowane w drodze aktów delegowanych, 
zostanie podjęta w toku procedury, o której mowa w art. 37a Regulaminu.
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UZASADNIENIE

Po wielu latach prac Komisja przedstawiła pod koniec marca 2013 r. od dawna wyczekiwany 
wniosek w sprawie przeglądu systemu znaków towarowych w Europie. Sprawozdawczyni 
zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić przyjęcie tych wniosków podczas 
obecnej kadencji, ale pragnie przypomnieć, że niewiele czasu, jaki pozostaje, nie ułatwia 
zadania. Nie wolno narazić na szwank jakości procesu ustawodawczego ani zaprzepaścić 
szansy na modernizację systemu znaków towarowych w Europie, jaką daje ten przegląd, aby 
osiągnąć korzystne porozumienie między instytucjami. Niemniej jednak sprawozdawczyni 
uzyskała szerokie poparcie Komisji Prawnej dla ambitnego harmonogramu. Z uwagi na 
wynikający z harmonogramu ograniczony czas na przygotowanie niniejszego sprawozdania 
obejmuje ono większość głównych kwestii wymagających wprowadzenia poprawek do 
wniosku Komisji. Jednakże sprawozdawczyni zastrzega sobie prawo do przedstawienia na 
późniejszym etapie dodatkowych poprawek i propozycji dotyczących kwestii nieujętych w 
niniejszym sprawozdaniu. 

Podsumowanie

System wspólnotowego znaku towarowego i UHRW istnieją od ponad 15 lat i rozsądne 
wydaje się dokonanie przeglądu istniejących zasad, aby ulepszyć system, który okazał się 
dużym sukcesem. Przez te wszystkie lata UHRW rozwijał się i stał się dobrze funkcjonującą i 
skuteczną agencją z jasno określoną misją wspierania wspólnoty znaków towarowych i 
wzorów w Europie. Dodanie nowych zadań, jak obserwatorium do spraw naruszeń praw 
własności intelektualnej i bazy danych o utworach osieroconych, świadczy o zaufaniu, jakim 
darzą ten urząd współustawodawcy i Komisja. 

Według sprawozdawczyni obecny przegląd wymaga wprowadzenia zmian do zarządzania 
UHRW z myślą o zagwarantowaniu ciągłej niezależności, stopnia przystępności dla 
użytkowników i kompetencji, które do tej pory charakteryzowały Urząd.

Należy zauważyć, że Urząd nie jest urzędem jedynie jakiegoś państwa członkowskiego, 
Komisji czy Parlamentu, ale agencją Unii Europejskiej. W związku z tym należy wprowadzić 
pewne zmiany do systemu zarządzania, zwłaszcza dzięki wytycznym oferowanym przez 
wspólne podejście do agencji zdecentralizowanych.

Kwestia opłat dotyczących europejskich znaków towarowych jest ściśle powiązana ze 
zdolnością Urzędu do wykonywania swoich obowiązków. W tym względzie 
sprawozdawczyni podkreśla, że kwestia ta jest tak ściśle związana z podstawowym 
zarządzaniem i zdolnością Urzędu do wykonywania swoich zadań, że musi zostać 
uregulowana w akcie podstawowym, a nie w akcie delegowanym. 

W odniesieniu do kwestii prawa materialnego Komisja zaproponowała szereg zmian, z 
większością których sprawozdawczyni się zgadza, choć możliwe są dalsze usprawnienia. 

Nazwa Urzędu

Sprawozdawczyni zauważa, że obecna nazwa urzędu, „Urząd Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego”, jest dobrze znana i utrwalona wśród wspólnoty znaków towarowych w 
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Europie i poza nią. Nie jest ona jednak szczególnie logiczna dla osoby, która, nie znając 
urzędu, chce zarejestrować znak towarowy lub wzór. Obecny przegląd wydaje się więc dobrą 
okazją do zmiany nazwy. Jednakże nazwa zaproponowana przez Komisję („Agencja Unii 
Europejskiej ds. Znaków Towarowych i Wzorów”) nie obejmuje szerokiego zakresu zadań 
powierzonych Agencji. W Agencji znajduje się już obserwatorium do spraw naruszeń praw 
własności intelektualnej i rejestr uznanych utworów osieroconych. W przyszłości można 
rozważyć również dodanie do zadań Agencji dodatkowych funkcji, jak rejestrowanie 
wskaźników geograficznych i ewentualne zadania powiązane z przyszłym wnioskiem 
ustawodawczym dotyczącym ochrony tajemnicy handlowej. Dlatego należałoby znaleźć dla 
Agencji odpowiednią nazwę, która przetrwa próbę czasu, jednocześnie umożliwiając 
użytkownikom wyraźne postrzeganie jej zadań. Sprawozdawczyni proponuje zatem nazwanie 
Agencji „Agencją Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej”. 

Definicje

Sprawozdawczyni sugeruje nieznaczną zmianę terminologiczną w definicjach zawartych we 
wniosku Komisji. Nazwę „wspólnotowy znak towarowy” należy zastąpić nie nazwą 
„europejski znak towarowy”, lecz „znak towarowy Unii Europejskiej”. Należy tak uczynić 
głównie dlatego, że pojęcie „Unia Europejska” trafniej opisuje terytorialny obszar ochrony. 
Należy też zauważyć, że używanie terminu „europejski” na przykład w dziedzinie patentów 
odnosi się do szeregu praw krajowych (rozszerzonych obecnie na patenty europejskie o 
jednolitym skutku).  Jako że wspólnotowy znak towarowy jest tytułem Unii Europejskiej, 
należy nadać mu odpowiednią nazwę.

Zagadnienia związane z zarządzaniem

Zarządzanie Agencją odpowiedzialną za rejestrację znaków towarowych stanowi oczywiście 
istotną część niniejszego pakietu ustawodawczego. Mimo że Komisja przedstawiła ogólnie 
dobre propozycje w tym zakresie, niektóre aspekty wymagają doprecyzowania.

- Skład zarządu

Wspólne podejście przewiduje w składzie zarządów agencji przedstawicieli państw 
członkowskich, Komisji i Parlamentu Europejskiego. Jednak Komisja pominęła w swoim 
wniosku Parlament Europejski w tym kontekście. Sprawozdawczyni proponuje poprawienie 
tej kwestii zgodnie z postanowieniami wspólnego podejścia.

- Rada wykonawcza

Wspólne podejście daje możliwość włączenia rady wykonawczej do zarządów agencji w 
przypadkach, w których zapewniłoby to większą skuteczność. Nie istnieją jednak żadne 
konkretne dowody potwierdzające, że taka dodatkowa struktura administracyjna zapewniłaby 
w tym przypadku dodatkową skuteczność. Sprawozdawczyni sugeruje zatem, aby usunąć 
dodanie rady wykonawczej. 

- Wybór dyrektora wykonawczego Agencji (i zastępców)

Komisja zaproponowała, by dyrektor wykonawczy był wybieranyy przez zarząd na podstawie 
listy kandydatów przedstawionej przez Komisję.  Sprawozdawczyni nie zgadza się na to, by 
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udzielić Komisji prawa weta w odniesieniu do jakichkolwiek nazwisk proponowanych na to 
stanowisko, i uważa, że zarząd powinien mieć własną komisję dokonującą wstępnej selekcji, 
złożoną z przedstawicieli wszystkich trzech instytucji, która przedstawiałaby całemu 
zarządowi listę co najmniej trzech kandydatów. Sprawozdawczyni uważa, że podobnie należy 
znieść zaproponowane prawo weta dla Komisji w odniesieniu do ponownego wyboru 
dyrektora wykonawczego.

Projekty współpracy między Agencją i państwami członkowskimi

Sprawozdawczyni zgadza się zasadniczo z propozycjami Komisji w tej kwestii, sugerując 
kilka zmian służących zwiększeniu elastyczności. Na przykład wykaz dziedzin, w których 
można realizować projekty, powinien być wykazem otwartym, co umożliwiłoby dodanie 
projektów nieuwzględnionych w procesie sporządzania wykazu. Należy też wyraźnie 
zagwarantować aktywny udział użytkowników. O ile sprawozdawczyni podziela opinię 
Komisji, że w projektach powinny uczestniczyć wszystkie państwa członkowskie, to nie 
należy zmuszać państw członkowskich do wdrażania wyników wspólnych projektów, jeżeli 
uznają, że dysponują już lepszymi systemami lub środkami. W rzeczywistości podejście takie 
może doprowadzić do zmniejszenia liczby ewentualnych projektów współpracy, jeżeli 
państwa członkowskie powstrzymywałyby innych przed udziałem w projektach z obawy 
przed koniecznością wdrożenia ich wyników. 

Opłaty

Komisja zaproponowała uregulowanie kwestii opłat w drodze aktów delegowanych. Na mocy 
obowiązującego rozporządzenia reguluje je rozporządzenie wykonawcze Komisji przyjęte w 
toku procedury komitetowej. Opłaty stosowane w ramach systemu unijnego znaku 
towarowego stanowią główny aspekt funkcjonowania całego systemu europejskiego znaku 
towarowego. Od uruchomienia systemu opłaty te aktualizowano tylko dwukrotnie w wyniku 
poważnych debat politycznych. Dlatego niewłaściwe byłoby ustalenie wysokości tych opłat 
zarówno w akcie delegowanym, jak i w akcie wykonawczym, co skłania sprawozdawczynię 
do stwierdzenia, że wysokość opłat należy ustalić w akcie podstawowym. Aby dokonać tej 
dość złożonej zmiany wniosku, sprawozdawczyni włączyła do przedmiotowego 
rozporządzenia obowiązujące rozporządzenie wykonawcze wraz z propozycjami zmiany tego 
aktu przedstawionymi przez Komisję w procedurze komitetowej. Nie należy tego postrzegać 
jako jednoznacznego poparcia wszystkich aspektów tego wniosku, a sprawozdawczyni 
zastrzega sobie prawo dalszych szczegółowych amian w tym względzie.

Sprawozdawczyni jest również zdania, że opłaty pobierane przez Agencję nie powinny służyć 
do zasilania ani krajowych systemów (czy raczej budżetów ogólnych) państw członkowskich, 
ani budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Dochód Agencji należy raczej ponownie 
inwestować, aby zagwarantować jej doskonałość i wspierać projekty, które będą sprzyjać 
harmonizacji, konwergencji i doskonałości ochrony własności intelektualnej w Europie. 

Akty delegowane 

Sprawozdawczyni zwraca uwagę na dużą liczbę aktów delegowanych we wniosku Komisji. 
Dość oczywiste wydaje się, że część z nich wykracza poza to, co należy zaakceptować jako 
akty delegowane, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że treść i zakres wielu 
zaproponowanych przekazań uprawnień dotyczy zasadniczych elementów i daje Komisji zbyt 
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dużą swobodę działania. Odnosi się to do następujących zaproponowanych motywów: 24-26, 
29, 31-34, 36, 38 i 44-46 oraz artykułów: 24a, 35a, 39, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 79, 79a, 
83, 89, 93a, 114, 114a, 128, 144a, 145, 161a i 163a.

Zamiast zajmować się tymi kwestiami już w niniejszym sprawozdaniu sprawozdawczyni 
proponuje, aby podjąć je zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 37a Regulaminu, zgodnie 
z którą Komisja Prawna sporządziłaby opinię na temat celów, treści, zakresu i czasu 
obowiązywania przekazanych uprawnień, a także warunków, którym podlega to przekazanie 
uprawnień. Taka opinia powinna również zawierać analizę konsekwencji przeniesienia 
zasadniczej części rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie opłat do aktu 
podstawowego, o czym mowa powyżej, a także analizę innych środków wykonawczych 
podjętych wcześniej na mocy przedmiotowego rozporządzenia.

Środki służące egzekwowaniu przepisów

Komisja zaproponowała wprowadzenie przepisu dotyczącego przywozu, w przypadku gdy cel 
handlowy przyświeca wyłącznie nadawcy towarów a odbiorcą jest na przykład pojedynczy 
obywatel. W kontekście konieczności położenia kresu podrabianiu towarów przepis ten jest 
bardzo potrzebny, jednak powinien ograniczać się on do towarów podrabianych. 

Komisja zaproponowała ponadto przepis dotyczący tranzytu towarów. Mimo że trzeba 
uniemożliwić przedostawanie się podrabianych towarów na rynek wewnętrzny, wniosek 
stanowiłby przeszkodę również dla legalnego handlu międzynarodowego. Aby nadać 
wnioskowi bardziej wyważony charakter, sprawozdawczyni proponuje szereg zmian.


