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prieštaravimo tarptautiniams ir Europos teisės aktams, kurią pateikė Lenkijos 
pilietis Pawel Joachimiak

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Lenkijos pramoninės nuosavybės teisių įstatymo nuostatos, 
konkrečiai jo 296 straipsnio prekės ženklams ir jų apsaugai skirtos nuostatos, prieštarauja 
tarptautiniams ir Europos teisės aktams; šiuo požiūriu jis nurodo 1883 m. Paryžiaus 
konvenciją dėl pramoninės nuosavybės saugojimo, 1967 m. iš dalies pakeistą Stokholme, 
2006 m. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Singapūro prekės ženklo teisės 
sutartį, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1653/2003, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių 
ženklo, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 355/2009, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) 
Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) 
mokamų mokesčių ir Reglamentą (EB) Nr. 2868/95, skirtą įgyvendinti Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1041/2005, iš 
dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2868/95, įgyvendinantį Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamentą 
tarpininkauti įtikinant atsakingas Lenkijos valdžios institucijas taip pataisyti galiojančius 
Lenkijos teisės aktus, kad jie atitiktų šioje srityje taikomus ES teisės aktus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.
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„Peticijos pateikėjas teigia, kad iš dalies pakeistame Lenkijos 2003 m. Pramoninės 
nuosavybės įstatyme daugiau nenumatoma už prekių ženklų pažeidimus skirti vienkartines 
žalos atlyginimo sumas. Jis nurodo, kad tokia nuostata buvo iki 2003 m. taikytame įstatyme, 
bet per šią reformą išbraukta. Jis taip pat teigia, kad tai prieštarauja įvairiems teisės aktams ir 
sutartims dėl intelektinės nuosavybės teisių.

ES lygmens teisinė priemonė, kuria reglamentuojamas šis klausimas, yra 
Direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo1.

Galimybė skirti vienkartinę žalos atlyginimo sumą yra numatyta kaip alternatyva, kurią gali 
pritaikyti teismo institucijos („gali“).

Direktyvos 13 straipsnio 1 dalyje teigiama:

„Nustatydamos nuostolių dydį, teismo institucijos:

a) atsižvelgia į visus atitinkamus aspektus, tokius kaip neigiamos ekonominės pasekmės, 
įskaitant negautas pajamas, kurių neįgijo nukentėjusioji šalis, neteisėtai gautą pažeidėjo 
naudą ir atitinkamais atvejais kitus ne ekonominius veiksnius, tokius kaip dėl pažeidimo teisių 
turėtojo patirtą moralinę žalą;
arba
b) kaip alternatyvą a punktui, jos gali atitinkamais atvejais nustatyti vienkartinę žalos 
atlyginimo sumą, remdamosi tokiais elementais kaip bent autorinis atlyginimas ar 
vienkartinis mokestis, kuris būtų sumokėtas, jei pažeidėjas būtų prašęs leidimo naudotis 
atitinkama intelektinės nuosavybės teise.“

Pagal Komisijos turimą informaciją Lenkija numato galimybę skirti vienkartines žalos 
atlyginimo sumas ir pramonės nuosavybės teisių (įskaitant prekių ženklus), ir autoriaus teisių 
pažeidimų atvejais2. Taip pat remiantis šia informacija Lenkijos autorių teisių įstatymo 
79 straipsnyje numatyta dvigubo dydžio, o nusikalstamo pažeidimo atveju  net trigubo 
dydžio žalos atlyginimo suma.

Komisijai šiuo metu nėra žinoma apie jokias problemas, susijusias su Direktyvos 2004/48/EB 
13 straipsnio 1 dalies perkėlimu į Lenkijos nacionalinę teisę.“
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Už patentus, naudinguosius modelius, pramoninius dizainus ir integrinių grandynų topografiją: Pramoninės nuosavybės 
įstatymo 287 straipsnis; už prekių ženklų ir geografinių nuorodų pažeidimus: Pramoninės nuosavybės įstatymo 
296 straipsnis; Autorių teisės: Autorių ir susijusių teisių įstatymo 79 straipsnis.


