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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0307/2010 af Pawel Joachimiak, polsk statsborger, om den polske 
lov om industriel ejendomsret og dennes uforenelighed med en række 
internationale og europæiske retsakter

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den polske lov om industriel ejendomsret, og navnlig bestemmelserne 
i dennes artikel 296 om varemærker og beskyttelse heraf, er i modstrid med en række 
internationale og europæiske retsakter, og han henviser i den forbindelse navnlig til 
Pariserkonvention af 1883 om en union til beskytte1se af industriel ejendomsret senest 
revideret i Stockholm i 1967, WIPO's Singapore-traktat om varemærkeret fra 2006, Rådets 
forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker, Rådets forordning (EF) nr. 1653/2003 om 
ændring af forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker, Kommissionens forordning (EF) 
Nr. 355/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til 
Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) og forordning (EF) nr. 
2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-
varemærker samt Kommissionens forordning (EF) Nr. 1041/2005 om ændring af forordning 
(EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om 
EF-varemærker. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind over for de 
ansvarlige polske myndigheder med henblik på at bevirke, at disse tilpasser den på området 
gældende polske lovgivning til EU's retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. juni 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.
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"Andrageren hævder, at Polen med en ændring af loven om industriel ejendomsret i 2003 ikke 
længere har faste erstatningsbeløb for krænkelser af varemærker. Han lader forstå, at denne 
bestemmelse var indeholdt i loven før 2003 og blev fjernet i forbindelse med ovenstående 
reform. Han hævder endvidere, at dette er i strid med forskellige retsakter og traktater om 
intellektuel ejendomsret.

På EU-plan er det retlige instrument, der omhandler ovennævnte spørgsmål, direktiv 
2004/48/EF1 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Muligheden for at fastsætte faste erstatningsbeløb er hjemlet i form af en mulighed for de 
retslige myndigheder ("kan"). 

Direktivets artikel 13, stk. 1, lyder således:

"Når de retslige myndigheder fastsætter erstatningen

a) skal de tage hensyn til alle relevante aspekter, såsom negative økonomiske konsekvenser, 
herunder tabt fortjeneste, som den forurettede har lidt, den krænkende parts uberettigede 
fortjeneste, og, når det er hensigtsmæssigt, andre elementer end de økonomiske, f.eks. den 
ikke-økonomiske skade, rettighedshaveren har lidt som følge af krænkelsen

b) eller de kan, som et alternativ til litra a), når det er hensigtsmæssigt, fastsætte erstatningen 
til et fast beløb på grundlag af elementer, der som minimum svarer til størrelsen af de gebyrer 
eller afgifter, som den krænkende part skulle have betalt, hvis han havde anmodet om 
tilladelse til at anvende den pågældende intellektuelle ejendomsrettighed."

Ifølge de oplysninger, som Kommissionen er i besiddelse af, har Polen faste erstatningsbeløb 
for krænkelser af både industriel ejendomsret (herunder varemærker) og ophavsret.2
Endvidere fastsætter den polske ophavsretslovs artikel 79 ifølge disse oplysninger faste 
erstatningsbeløb på det dobbelte og i tilfælde af uforsvarlige krænkelser endog på det 
tredobbelte.

Kommissionen er i øjeblikket ikke bekendt med nogen problemer med gennemførelsen af 
artikel 13, stk. 1, i direktiv 2004/48/EF i Polen."

                                               
1 EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45-86.
2 For patenter, brugsmodeller, industrielt design og integrerede kredsløbs topografi: artikel 287 i loven om 
industriel ejendomsret, for krænkelser af varemærker og geografiske betegnelser: artikel 296 i loven om 
industriel ejendomsret og ophavsret: artikel 79 i loven om ophavsret og lignende rettigheder.


