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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1807/2012, którą złożyli Dino Guido Rinoldi i Bisio Alessandra, 
Fabrizio Baldizzone (Włochy), w imieniu stowarzyszenia LETA, w sprawie 
nadużywania znaków towarowych na rynku wewnętrznym

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zauważają, że ochronę znaków towarowych w przypadku towarów 
znajdujących się w obrocie w państwach członkowskich UE lub państwach EOG regulują 
przede wszystkim akty UE.

W związku z tym i w nawiązaniu do rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 
3 października 2001 r. (A5-0311/2001), w której wezwano Komisję do przedstawienia 
sprawozdania ze zgłoszonych jej przypadków nadużycia praw do znaku towarowego oraz do 
określenia ewentualnych luk w obowiązujących przepisach, składający petycję apelują o to, 
by zasada międzynarodowego wyczerpania praw do znaków towarowych miała również 
zastosowanie na rynku wewnętrznym UE i w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

Komisja Europejska oceniła zasadę międzynarodowego wyczerpania w jednym 
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z przeprowadzonych badań (zwanym dalej „badaniem NERA”)1. Ponadto kwestia ta była 
przedmiotem konsultacji między zainteresowanymi stronami, w trakcie których zbadano 
możliwe przypadki nadużywania znaków towarowych podlegających zasadzie 
ogólnounijnego wyczerpania2. Dokonano między innymi następujących ustaleń.

Celem badania NERA było zbadanie gospodarczych skutków wprowadzenia zasady 
międzynarodowego wyczerpania. Wykazano, że jedną z możliwych korzyści byłoby 
marginalne3 obniżenie cen spowodowane zwiększeniem konkurencji w związku z możliwym 
wzrostem poziomu importu równoległego i przywozu powrotnego4.

Z drugiej strony w badaniu stwierdzono jednak potencjalne zagrożenia i wady tego 
rozwiązania. Należą do nich m.in.:

 zaledwie nieznaczna poprawa w ilości przywożonych towarów. Ponieważ 

zazwyczaj produkty są objęte również innymi prawami własności 

intelektualnej, w odniesieniu do których ogólnounijne wyczerpanie nadal 

miałoby zastosowanie, uprawnieni mogliby nadal interweniować przeciwko 

przywozowi z krajów spoza EOG5;

 możliwy brak dalszej obniżki cen w perspektywie długoterminowej6;

 obniżenie jakości towarów oraz zwiększenie liczby podrabianych produktów7.

W badaniu NERA wykazano, że na wdrożeniu zasady międzynarodowego wyczerpania 
znacząco zyskałyby sektory handlu równoległego i transportu. Natomiast wśród podmiotów, 

                                               
1 Gospodarcze skutki wprowadzenia systemu wyczerpania praw w dziedzinie znaków towarowych, Formalne 

sprawozdanie dla DG Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, NERA/SJ Berwin & Co/IFF 

Research, 9 lutego 1999 r. („badanie NERA”), dostępne na stronie: 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/report_en.pdf. Streszczenie dostępne na stronie: 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/summary_en.pdf.

2 Wyniki konsultacji zamieszczono w dokumencie zatytułowanym „Możliwości nadużywania praw do znaków 

towarowych w UE w kontekście wyczerpania wspólnotowego”, dokument roboczy służb Komisji („dokument 

roboczy"), 21 maja 2003 r., SEC(2003) 575.

3
Zgodnie z wynikami badania NERA obniżenie cen miałoby w perspektywie krótkoterminowej jedynie wpływ 

niewielki („mały”) do „nieistotnego”, zob. badanie NERA, tabele 6.10, 6.11, s. 125 i następne.

4 Streszczenie badania NERA, s. 25 i następne.

5 Wyczerpanie praw do znaków towarowych, dokument roboczy służb Komisji („dokument roboczy”), dostępny 

na stronie: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/exhaust_en.pdf, s. 4 i następne.

6
Badanie NERA, s. 124.

7 Podsumowano w badaniu NERA, streszczenie, s. 6 i następne.
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które straciłyby na zmianie systemu, znaleźli się oficjalni importerzy/eksporterzy oraz
producenci1.

Ponadto z badania wynika, że wprowadzenie zasady międzynarodowego wyczerpania 
mogłoby wiązać się z powstaniem niekorzystnych warunków konkurencji dla przedsiębiorstw 
działających w państwach EOG: w porównaniu z przedsiębiorstwami działającymi na innych 
rynkach niepodlegających zasadzie międzynarodowego wyczerpania przedsiębiorstwa z EOG 
nie mogłyby już starać się o zakaz sądowy dotyczący (niezatwierdzonego) przywozu 
towarów2.

Z punktu widzenia prawa konkurencji Komisja nie stwierdziła żadnego przypadku nadużycia 
znaków towarowych ani żadnych innych szkodliwych skutków związanych z obowiązującym 
systemem ogólnounijnego wyczerpania3.

Wnioski

Przytoczone powyżej wyniki pokazują, że wprowadzenie systemu międzynarodowego 
wyczerpania praw do znaków towarowych nie wiązałoby się z żadnymi istotnymi 
korzyściami ani dla przemysłu, ani dla klientów. Należałoby raczej spodziewać się utraty 
zachęt dla producentów, a tym samym również dla uprawnionych (jako producentów lub 
licencjodawców), co w ostateczności mogłoby okazać się niekorzystne dla klientów. Z uwagi 
na te wyniki spodziewana krótkoterminowa obniżka cen, wykazana w badaniu NERA, nie 
stanowi solidnej podstawy do zmiany obecnie obowiązującego systemu wyczerpania praw do 
znaków towarowych.

Ponadto ustalono, że obowiązujący w UE system wyczerpania praw nie stanowi bariery dla 
konkurencji. Istniejące ramy prawa konkurencji (zwłaszcza art. 101 i 102 TFUE) zapewniają 
w tym zakresie dostateczną ochronę.

Komisja podtrzymuje zatem swoją opinię, że zmiana obecnego systemu ogólnounijnego 
wyczerpania nie byłaby w interesie UE.

                                               
1 Badanie NERA, s. 17; podczas wysłuchania z udziałem zainteresowanych stron dokonano takich samych 

ustaleń; zob. dokument roboczy, s. 18.

2
Badanie NERA, s. 106.

3 Dokument roboczy, s. 17 i następne.


