
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1687/2005

z dnia 14 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w odniesieniu do dostosowania

pewnych opłat

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towaro-
wego (1), w szczególności jego art. 139 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 139 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94 prze-
widuje, że wysokość opłat ustala się na poziomie, który
zapewnia, że przychody są w zasadzie wystarczające dla
zrównoważenia budżetu Urzędu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
(zwanego dalej „Urzędem”).

(2) Przewiduje się znaczny wzrost przychodów Urzędu
w perspektywie średnioterminowej w szczególności ze
względu na wnoszenie opłat za przedłużenie rejestracji
znaków towarowych.

(3) Przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Protokołu
odnoszącego się do Porozumienia madryckiego
o międzynarodowej rejestracji znaków zatwierdzone na
mocy decyzji Rady 2003/793/WE (2) z dnia (zwanego
dalej „Protokołem madryckim”) oraz zarządzanie proce-
durą rejestracji elektronicznej powinno ułatwić powyższą
procedurę oraz zmniejszyć jej koszty. Efektywne zarzą-
dzanie Urzędem powinno również wpłynąć na ograni-
czenie wydatków.

(4) Zmniejszenie opłat jest zatem właściwym środkiem, aby
zapewnić niezbędną równowagę budżetową i aby jedno-
cześnie wspierać dostęp użytkowników do systemu.
Jednakże należy zaznaczyć, że nieznaczna nadwyżka
budżetowa jest zawsze uzasadniona, ponieważ pozwala
sprostać mniej lub bardziej nieprzewidywalnym sytua-
cjom oraz uniknąć niepożądanego deficytu.

(5) Uzasadnione jest zatem zmniejszenie opłat łącznie
o około 35–40 mln EUR rocznie. Kwota ta powinna

zostać rozdzielona między opłatę za wniosek i opłatę
rejestracyjną, z jednej strony, a opłatę za przedłużenie
rejestracji, z drugiej strony. Ponadto należy przewidzieć
niższą opłatę w przypadku składania wniosku drogą
elektroniczną.

(6) Należy systematycznie monitorować wahania głównych
wskaźników, aby zapewnić równowagę przychodów
i wydatków.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
Komisji (WE) nr 2869/95 (3).

(8) [Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Opłat, Przepisów
Wykonawczych i Procedury Izb Odwoławczych Urzędu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki
towarowe i wzory)],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2869/95 wprowadza się następujące
zmiany:

1) w tabeli w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłata podstawowa za zgłoszenie znaku
indywidualnego: [art. 26 ust. 2; zasada 4
lit. a)]

900”.

b) dodaje się pkt 1b:

„1b. Opłata podstawowa za zgłoszenie znaku
indywidualnego drogą elektroniczną:
[art. 26 ust. 2; zasada 4 lit. a)]

750”.
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(1) Dz.U. L 11 z 14.1.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 422/2004 (Dz.U. L 70 z 9.3.2004, str. 1).

(2) Dz.U. L 296 z 14.11.2003, str. 20.

(3) Dz.U. L 303 z 15.12.1995, str. 33. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1042/2005 (Dz.U. L 172
z 5.7.2005, str. 22).



c) punkty 2 – 5 otrzymują brzmienie:

„2. Opłata za każdą klasę towarów i usług
powyżej trzeciej za znak indywidualny:
[art. 26 ust. 2, zasada 4 lit. b)]

150

3. Opłata podstawowa za zgłoszenie znaku
zbiorowego: [art. 26 ust. 2 i art. 64 ust. 3;
zasada 4 lit. a) i zasada 42]

1 300

4. Opłata za każdą klasę towarów i usług
powyżej trzeciej za znak zbiorowy: [art. 26
ust. 2 i art. 64 ust. 3; zasada 4 lit. a)
i zasada 42]

300”.

d) Punkty 7 – 10 otrzymują brzmienie:

„7. Opłata podstawowa za rejestrację znaku
indywidualnego: [art. 45; zasada 23 ust. 1
lit. a)]

850

8. Opłata za każdą klasę towarów i usług, jeśli
przekraczają trzy klasy za znak indywi-
dualny: [art. 45; zasada 23 ust. 1 lit. b)]

150

9. Opłata podstawowa za rejestrację znaku
zbiorowego: [art. 45 i art. 64 ust. 3;
zasada 23 ust. 1 lit. b) i zasada 42]

1 700

10. Opłata za każdą klasę towarów i usług
powyżej trzeciej za znak zbiorowy:
[art. 45 i art. 64 ust. 3; zasada 23 ust. 1
lit. b) i zasada 42]

300”.

e) Punkty 12 – 15 otrzymują brzmienie:

„12. Opłata podstawowa za przedłużenie rejes-
tracji znaku indywidualnego: [art. 47
ust. 1; zasada 30 ust. 2 lit. a)]

1 500

12a. Opłata podstawowa za przedłużenie rejes-
tracji znaku indywidualnego drogą elektro-
niczną: [art. 47 ust. 1; zasada 30 ust. 2
lit. a)

1 350

13. Opłata za przedłużenie rejestracji każdej
klasy towarów i usług powyżej trzeciej
za znak indywidualny: [art. 47 ust. 1;
zasada 30 ust. 2 lit. b)]

400

14. Opłata podstawowa za przedłużenie rejes-
tracji znaku zbiorowego: [art. 47 ust. 1
i art. 64 ust. 3; zasada 30 ust. 2 lit. a)
i zasada 42]

3 000

15. Opłata za przedłużenie rejestracji każdej
klasy towarów i usług powyżej trzeciej za
znak zbiorowy: [art. 47 ust. 1 i art. 64
ust. 3; zasada 30 ust. 2 lit. b) i zasada 42]

800”.

2) w artykule 5 ust. 1 usuwa się lit. b) i c);

3) w artykule 8 wprowadza się następujące zmiany

a) w ustępie 1 usuwa się lit. b) i c);

b) w ustępie 3 usuwa się lit. a), i) oraz iii);

4) w artykule 11 ust. 3 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a) w przypadku indywidualnego znaku: 1 450 plus,
w danym przypadku, 300 dla każdej klasy towarów
lub usług powyżej trzeciej;

b) w przypadku wspólnego znaku jak przewidziano
w zasadzie 121 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 2868/95: 2 700 plus, w danym przypadku, 600 dla
każdej klasy towarów lub usług powyżej trzeciej.”;

5) W artykule 12 ust. 2 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a) w przypadku indywidualnego znaku: 1 200 plus 400 dla
każdej klasy towarów lub usług powyżej trzeciej,
zawartej w międzynarodowej rejestracji;

b) w przypadku wspólnego znaku jak przewidziano
w zasadzie 121 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 2868/95: 2 700 plus 800 dla każdej klasy towarów
lub usług powyżej trzeciej, zawartej w międzynarodowej
rejestracji.”;

6) w artykule 13 ust. 1 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a) w przypadku indywidualnego znaku: 850 plus 150 dla
każdej klasy towarów lub usług powyżej trzeciej,
zawartej w międzynarodowej rejestracji;

b) w przypadku wspólnego znaku: 1 700 plus 300 dla
każdej klasy towarów lub usług powyżej trzeciej,
zawartej w międzynarodowej rejestracji.”

Artykuł 2

W przypadku zmiany wysokości opłat przewidzianych w art. 2,
11 i 12 stosuje się następujący system przejściowy:

1) Wysokość opłaty za dokonanie zgłoszenia wspólnotowego
znaku towarowego, w tym, tam gdzie to właściwe, opłata za
klasę jest określana w rozporządzeniu obowiązującym
w chwili otrzymania wniosku, zgodnie z art. 25 ust. 1
lit. a) lub b) rozporządzenia (WE) nr 40/94.
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2) Wysokość opłaty za rejestrację wspólnotowego znaku towa-
rowego, w tym, tam gdzie to właściwe, opłata za klasę, jest
określana zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym
w chwili wysłania zawiadomienia, zgodnie z zasadą 23
ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95.

3) Wysokość opłaty za złożenie jakiegokolwiek innego
wniosku lub podjęcie jakiegokolwiek innego działania jest
określana zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym
w chwili uiszczania należności.

4) Wysokość opłat przewidzianych w art. 11 i 12 jest określana
zgodnie z wspólnym regulaminem wykonawczym Porozu-
mienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków
i Protokołem do tego Porozumienia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 2005 r.

W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY

Członek Komisji
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