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Ref.: Petiția nr. 0307/2010, adresată de Pawel Joachimiak, de cetățenie poloneză, 
privind legislația poloneză referitoare la dreptul de proprietate industrială și 
incompatibilitatea cu o serie de acte legislative internaționale și europene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că legislația poloneză privind dreptul de proprietate industrială și în 
special dispozițiile articolului 296 privind mărcile și protecția acestora încalcă o serie de acte 
legislative internaționale și europene și, în acest context, el face referire în principal la 
Convenția de la Paris din 1883 pentru protecția proprietății industriale care a fost modificată 
ultima dată la Stockholm în 1967, Tratatul OMPI de la Singapore din 2006 privind dreptul 
mărcilor, Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară, 
Regulamentul (CE) nr. 1653/2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al 
Consiliului privind marca comunitară, Regulamentul (CE) nr. 355/2009 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2869/95 privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru 
Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci și desene) și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 de 
punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară, 
precum și Regulamentul (CE) nr. 1041/2005 al Comisiei de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 2868/95 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 privind marca 
comunitară. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină pe lângă 
autoritățile poloneze competente pentru a le convinge să adapteze legislația poloneză în 
vigoare la legislația europeană în domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Petiționarul susține că, printr-un amendament adus în 2003 la Legea privind proprietatea 
industrială, Polonia nu mai prevede daune-interese sub formă de sumă forfetară pentru 
contrafacerile de marcă. El afirmă că această prevedere făcea parte din lege înainte de 2003 și 
că a fost eliminată prin modificarea amintită anterior. Petiționarul susține, de asemenea, că 
acest lucru este contrar numeroaselor acte legislative și tratate privind dreptul de proprietate 
intelectuală.

La nivelul UE, instrumentul juridic care reglementează chestiunea menționată anterior este 
Directiva 2004/48/CE1 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Posibilitatea de a prevedea daune-interese sub formă de sumă forfetară este la latitudinea 
autorităților judiciare care „pot hotărî”. 

Articolul 13 alineatul (1) din directiva respectivă precizează:

„La stabilirea daunelor-interese, autoritățile judecătorești:

(a) iau în considerare toate aspectele necesare, cum ar fi consecințele economice negative 
suferite de partea prejudiciată, în special câștigul nerealizat, orice beneficiu fără justă cauză 
realizat de contravenient și, dacă este cazul, alte elemente în afara factorilor economici, cum 
ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului prin încălcarea drepturilor sale
sau
(b) ca alternativă la litera (a), pot hotărî, dacă este cazul, să fixeze o valoare forfetară pentru 
daunele-interese, pe baza unor elemente cum ar fi, cel puțin, valoarea redevențelor sau 
drepturilor care ar fi fost datorate în cazul în care contravenientul ar fi cerut autorizația de a 
utiliza dreptul de proprietate intelectuală respectiv”.

Potrivit informațiilor de care dispune Comisia, Polonia prevede daune-interese sub formă de 
sumă forfetară atât pentru dreptul de proprietate industrială (inclusiv mărcile), cât și pentru 
încălcarea drepturilor de autor2. Mai mult, conform acelorași informații, articolul 79 din 
Legea poloneză privind drepturile de autor prevede daune-interese duble, iar în caz de 
încălcare culpabilă, chiar daune-interese triple.

În momentul de față, Comisia nu are cunoștință de existența vreunei probleme în ceea ce 
privește transpunerea în Polonia a articolului 13 alineatul (1) din Directiva 2004/48/CE.

                                               
1 JO L 157, 30.4.2004, p. 45-86.
2 Pentru brevete de invenție, modele de utilitate, desene sau modele industriale și topografii de circuite integrate:
articolul 287 din Legea privind proprietatea industrială; pentru încălcări privind mărcile și desemnarea geografică:
articolul 296 din Legea privind proprietatea industrială; pentru drepturile de autor: articolul 79 din Legea privind 
drepturile de autor și drepturile conexe.


