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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0307/2010, внесена от Pawel Joachimiak, с полско гражданство, 
относно полското законодателство в областта на правото на индустриална 
собственост и съответствието му с редица международни и европейски 
правни актове

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че полското законодателство относно правото на 
индустриална собственост, и по-специално член 296 от Закона за търговските марки и 
тяхната защита, противоречи на редица международни и европейски правни актове и в 
тази връзка се позовава най-вече на Парижката конвенция за закрила на
индустриалната собственост от 1883 г., чието последно изменение е направено в 
Стокхолм през 1967 г., на Договора на Световната организация за интелектуална 
собственост, подписан в Сингапур през 2006 г. за правото на търговските марки, 
Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността, Регламент (ЕО) № 
1653/2003 на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно марката на 
Общността, Регламент (ЕО) № 355/2009 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2869/95 относно таксите, събирани от Службата за хармонизиране във вътрешния 
пазар (марки и дизайн) и Регламент (ЕО) № 2868/95 за прилагане на Регламент (ЕО) № 
40/94 на Съвета относно марката на Общността, както и Регламент (ЕО) № 1041/2005 
на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2868/95 за прилагане на Регламент 
(ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността. Поради това вносителят 
призовава Европейския парламент да се намеси пред отговорните полски органи, за да 
ги убеди да адаптират приложимото полско законодателство към правните актове на 
ЕС в тази област.

2. Допустимост
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Обявена за допустима на 29 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Вносителят на петицията твърди, че с изменението на закона за индустриалната 
собственост през 2003 г. Полша вече не предоставя обезщетения като еднократни суми 
за нарушения по отношение на търговски марки. Той посочва, че тази разпоредба е 
съществувала в закона преди 2003 г .  и е била премахната след гореспоменатата 
реформа. Той също така твърди, че това противоречи на редица правни актове и 
договори относно правото върху интелектуалната собственост.

На равнище ЕС правният инструмент, който разглежда гореспоменатия въпрос е 
Директива 2004/48/ЕО1 относно упражняването на права върху интелектуалната 
собственост.

Възможността за определяне на обезщетения като еднократни суми се предвижда като 
опция за съдебните органи („могат“). 

Член 13, параграф 1 от директивата постановява:

„Когато съдебните органи определят обезщетението:

а) те вземат предвид всички приложими аспекти, като например отрицателните 
икономически последствия, включително пропусната печалба, които увредената 
страна е понесла, цялата несправедливо получена печалба
от нарушителя, а когато е уместно, елементи, които са различни от стопанските 
фактори, като например моралната щета, причинена на притежателя на правото 
поради нарушението;
или
б) като алтернатива на посоченото в буква а) те могат, когато е уместно, да 
определят обезщетението като еднократна сума въз основа на следните елементи: 
най-малкото размера на лицензионните и авторските възнаграждения и хонорари, 
които биха били дължими, в случай че нарушителят е поискал официално разрешение 
да ползва въпросното право върху интелектуална собственост.”

Съгласно информацията, с която разполага Комисията, Полша предвижда обезщетения 
като еднократни суми както за нарушения на правото на индустриална собственост 
(включително търговски марки), така и за нарушения на авторските права.2 Освен това, 
съгласно тази информация, член 79 от Полския закон за авторските права предвижда 
двойни обезщетения като еднократни суми, а за виновно нарушаване на авторските 
права, дори тройни.
                                               
1

OВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45-86.
2 За патенти, полезни модели, индустриален дизайн и топологии на интегрални схеми: Член 287 от Закона 
за индустриалната собственост; За нарушения, свързани с търговски марки или географски наименования: Член 
296 от Закона за индустриалната собственост; Авторски права: Член 79 от Закона за авторско право и сродните 
му права.
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Понастоящем Комисията не разполага с информация относно проблеми с 
транспонирането на член 13, параграф 1 от Директива 2004/48/ЕО в Полша.


