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Betreft: Verzoekschrift 307/2010, ingediend door Pawel Joachimiak (Poolse nationaliteit), 
over de Poolse wet inzake industrieel-eigendomsrecht en de onverenigbaarheid 
daarvan met een aantal internationale en Europese wetgevingsbesluiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de Poolse wet inzake industrieel-eigendomsrecht, in het bijzonder de 
bepalingen in artikel 296 betreffende merknamen en de bescherming van merknamen, strijdig 
is met een aantal internationale en Europese wetgevingsbesluiten. In dit verband verwijst hij 
met name naar het Unieverdrag van Parijs van 1883 tot bescherming van de industriële 
eigendom, zoals ten laatste in 1967 gewijzigd in Stockholm, het Verdrag van Singapore 
inzake het merkenrecht van de WIPO van 2006, Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad 
inzake het Gemeenschapsmerk, Verordening (EG) nr. 1653/2003 van de Raad tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, Verordening 
(EG) nr. 355/2009 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2869/95 inzake 
de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en 
modellen) te betalen taksen en Verordening (EG) nr. 2868/95 tot uitvoering van 
Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk alsmede 
Verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
2868/95 van de Raad tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 inzake het 
Gemeenschapsmerk. Indiener verzoekt derhalve het Europees Parlement om op te treden 
tegen de verantwoordelijke Poolse overheden en ervoor te zorgen dat zij de op dit gebied 
geldende Poolse wetgeving aanpassen aan de wetgevingsbesluiten van de Europese Unie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

Indiener beweert dat Polen door een wijziging van de wet inzake industrieel-eigendomsrecht 
in 2003 geen vaste bedragen als schadevergoeding voor merkeninbreuken meer voorschrijft. 
Hij stelt dat deze bepaling voor 2003 in de wet zat en door de bovengenoemde herziening is 
geschrapt. Hij beweert ook dat dit in strijd is met verschillende wetgevingsbesluiten en 
verdragen inzake intellectuele-eigendomsrechten.

Op EU-niveau is het rechtsinstrument waarin de bovengenoemde kwestie wordt behandeld 
Richtlijn 2004/48/EG1 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Het is wel mogelijk om een forfaitair bedrag als schadevergoeding voor te schrijven door 
middel van een optie voor de rechterlijke instanties (”kunnen").

Artikel 13, lid 1, van de richtlijn luidt:

De rechterlijke instanties die de schadevergoeding vaststellen:

(a) houden rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, 
waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst 
die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan 
economische factoren, onder meer de morele schade die de rechthebbende door de inbreuk 
heeft geleden;
of
(b) kunnen, als alternatief voor het bepaalde onder a), in passende gevallen de 
schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen zoals ten 
minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de 
inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht 
te gebruiken.

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, schrijft Polen zowel voor 
industriële-eigendomsrechten (met inbegrip van merken) als voor auteursrechtschendingen 
forfaitaire schadevergoedingen voor.2 Bovendien voorziet artikel 79 van de Poolse wet op de 
auteursrechten in dubbele forfaitaire schadevergoedingen, en in geval van verwijtbare 
schendingen, zelfs drievoudige schadevergoedingen.

De Commissie is momenteel niet op de hoogte van enige problemen met de omzetting van 
artikel 13, lid 1, van Richtlijn 2004/48/EG in Polen.
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