
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1891/2006

z dnia 18 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2002 i (WE) nr 40/94 w celu nadania skuteczności
przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego dotyczącego

międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 308,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia
2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (1) utworzyło
system wzorów wspólnotowych, który umożliwia przed-
siębiorstwom uzyskanie, w ramach jednego systemu pro-
cedur, wzorów wspólnotowych, które podlegają jednolitej
ochronie i których skutki obejmują cały obszar
Wspólnoty.

(2) W następstwie przygotowań rozpoczętych i przeprowa-
dzonych przez Światową Organizację Własności Intelek-
tualnej (WIPO) przy udziale państw członkowskich –
członków Związku Haskiego, państw członkowskich nie-
będących członkami Związku Haskiego oraz Wspólnoty
Europejskiej konferencja dyplomatyczna zwołana w tym
celu w Genewie przyjęła w dniu 2 lipca 1999 r. Akt
genewski Porozumienia haskiego dotyczącego międzyna-
rodowej rejestracji wzorów przemysłowych (zwany dalej
„Aktem genewskim”).

(3) Rada – swoją decyzją… – zatwierdziła przystąpienie
Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumie-
nia haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji
wzorów przemysłowych (2) oraz upoważniła przewodni-
czącego Rady do złożenia dokumentu przystąpienia
u dyrektora generalnego WIPO z dniem przyjęcia przez
Radę środków niezbędnych do nadania skuteczności przy-
stąpieniu Wspólnoty do Aktu genewskiego. Niniejsze roz-
porządzenie zawiera te środki.

(4) Do rozporządzenia (WE) nr 6/2002 należy wprowadzić
odpowiednie środki poprzez włączenie do niego nowego
tytułu w sprawie „Międzynarodowej rejestracji wzorów”.

(5) Przepisy i procedury odnoszące się do rejestracji między-
narodowych wskazujących Wspólnotę powinny być co do
zasady takie same, jak przepisy i procedury, które mają
zastosowanie do zgłoszeń wzorów wspólnotowych. Zgod-
nie z tą zasadą rejestracja międzynarodowa wskazująca
Wspólnotę powinna podlegać analizie pod kątem istnie-
nia podstaw do odmowy rejestracji, zanim stanie się ona
tak samo skuteczna jak zarejestrowany wzór wspólno-
towy. Rejestracja międzynarodowa wywołująca taki sam
skutek jak zarejestrowany wzór wspólnotowy również
powinna podlegać tym samym przepisom dotyczącym
unieważnienia co wzór wspólnotowy.

(6) Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 powinno w związku
z tym zostać odpowiednio zmienione.

(7) Przystąpienie Wspólnoty do Aktu genewskiego stworzy
nowe źródła przychodów dla Urzędu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe
i Wzory). Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku
towarowego (3) powinno w związku z tym zostać odpo-
wiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 134 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 otrzymuje
brzmienie:

3. Przychody obejmują, bez uszczerbku dla innych rodzajów
wpływów, opłaty ogółem należne na mocy przepisów dotyczą-
cych opłat, opłaty ogółem należne na mocy Protokołu madryc-
kiego, o którym mowa w art. 140 niniejszego rozporządzenia,
za rejestrację międzynarodową wskazującą Wspólnoty Europej-
skie i inne płatności dokonane na rzecz umawiających się stron
Protokołu madryckiego, opłaty ogółem należne na mocy Aktu
genewskiego, o którym mowa w art. 106c rozporządzenia (WE)
nr 6/2002, za rejestrację międzynarodową wskazującą Wspól-
notę Europejską i inne płatności dokonane na rzecz umawiają-
cych się stron Aktu genewskiego oraz, w niezbędnym zakresie,
dotację przewidzianą jako szczególna pozycja w budżecie ogól-
nym Wspólnot Europejskich, w sekcji dotyczącej Komisji.

(1) Dz. U. L 3 z 5.1.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
Aktem przystąpienia z 2005 r.

(2) Patrz: str. 18 niniejszego Dziennika Urzędowego.
(3) Dz. U. L 11 z 14.1.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
Aktem przystąpienia z 2005 r.
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Artykuł 2

W rozporządzeniu (WE) nr 6/2002 wprowadza się następujące
zmiany:

1) artykuł 25 ust. 1 lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

d) wzór wspólnotowy koliduje z wcześniejszym wzorem,
który został publicznie udostępniony po dacie dokona-
nia zgłoszenia lub, jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo,
po dacie pierwszeństwa wzoru wspólnotowego i który
chroniony jest od daty wcześniejszej niż wspomniana
data

(i) poprzez zarejestrowany wzór wspólnotowy lub
poprzez dokonanie zgłoszenia na taki wzór;

lub

(ii) poprzez prawo z zarejestrowanego wzoru w Pań-
stwie Członkowskim lub dokonanie zgłosze-
nia takiego prawa;

lub

(iii) poprzez prawo do wzoru zarejestrowanego zgod-
nie z Aktem genewskim Porozumienia haskiego
dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów
przemysłowych, przyjętym w Genewie w dniu
2 lipca 1999 r., zwanym dalej »Aktem genew-
skim«;, który został zatwierdzony decyzją
Rady954/2006 i który jest skuteczny we Wspólno-
cie, lub dokonanie zgłoszenia takiego prawa.

2) po tytule XI dodaje się następujący tytuł:

„TYTUŁ XIa:

MIĘDZYNARODOWA REJESTRACJA WZORÓW

S e k c j a 1

Przepisy ogólne

Artykuł 106a

Stosowanie przepisów

1. Jeżeli przepisy niniejszego tytułu nie stanowią inaczej,
zastosowanie ma niniejsze rozporządzenie i wszystkie roz-
porządzenia wykonawcze do niniejszego rozporządzenia
przyjęte zgodnie z art. 109 – z uwzględnieniem niezbęd-
nych zmian – do rejestracji wzorów przemysłowych wska-
zujących Wspólnotę dokonanych w rejestrze
międzynarodowym prowadzonym przez Biuro Międzynaro-
dowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (zwa-
nych dalej »rejestracją międzynarodową« i »Biurem
Międzynarodowym«), zgodnie z Aktem genewskim.

2. Każdy zapis w rejestrze międzynarodowym odnoszący
się do rejestracji międzynarodowej wskazującej Wspólnotę
ma taki sam skutek jak zapis w rejestrze wzorów wspólno-
towych prowadzonym przez urząd, a każda publikacja rejes-
tracji międzynarodowej wskazującej Wspólnotę w Biuletynie
Biura Międzynarodowego wywołuje taki sam skutek jak
publikacja w Biuletynie Wzorów Wspólnotowych.

S e k c j a 2

Rejestracje międzynarodowe wskazujące Wspólnotę

Artykuł 106b

Procedura dotycząca dokonywania zgłoszeń
międzynarodowych

Zgłoszenia międzynarodowe zgodnie z art. 4 ust. 1 Aktu
genewskiego są dokonywane bezpośrednio w Biurze
Międzynarodowym.

Artykuł 106c

Opłaty za wskazanie

Wymagane opłaty za wskazanie, o których mowa w art. 7
ust. 1 Aktu genewskiego, zostają zastąpione indywidualną
opłatą za wskazanie.

Artykuł 106d

Skutki rejestracji międzynarodowej wskazującej
Wspólnotę Europejską

1. Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę
wywołuje, od daty rejestracji, o której mowa w art. 10 ust. 2
Aktu genewskiego, taki sam skutek jak zgłoszenie zarejestro-
wanego wzoru wspólnotowego.

2. Jeżeli nie poinformowano o odmowie lub jeżeli taka
odmowa została wycofana, międzynarodowa rejestracja
wzoru wskazująca Wspólnotę wywołuje, od daty, o której
mowa w ust. 1, taki sam skutek jak rejestracja wzoru jako
zarejestrowanego wzoru wspólnotowego.

3. Urząd dostarcza informacji na temat rejestracji między-
narodowych, o których mowa w ust. 2, zgodnie z warun-
kami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym.
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Artykuł 106e

Odmowa

1. Urząd powiadamia Biuro Międzynarodowe o odmo-
wie nie później niż sześć miesięcy od daty publikacji rejes-
tracji międzynarodowej, w przypadku gdy podczas badania
rejestracji międzynarodowej urząd stwierdzi, że wzór, o któ-
rego ochronę wystąpiono, nie odpowiada definicji zawartej
w art. 3 lit. a) lub jest sprzeczny z porządkiem publicznym
lub dobrymi obyczajami.

Powiadomienie wskazuje podstawy odmowy.

2. Nie odmawia się skutków rejestracji międzynarodowej
we Wspólnocie przed umożliwieniem właścicielowi rezygna-
cji z rejestracji międzynarodowej w odniesieniu do Wspól-
noty lub przedłożenia uwag.

3. Warunki dotyczące badania podstaw odmowy są
określane w rozporządzeniu wykonawczym.

Artykuł 106f

Unieważnienie skutków rejestracji międzynarodowej

1. Skutki rejestracji międzynarodowej we Wspólnocie
mogą zostać uznane – zgodnie z procedurą opisaną
w tytułach VI i VII lub przez sąd do spraw wzorów wspól-
notowych na podstawie powództwa wzajemnego w postę-
powaniu o naruszenie – za częściowo lub w całości
nieważne.

2. W przypadku gdy Urząd wie o unieważnieniu, powia-
damia o tym Biuro Międzynarodowe.”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzanie wchodzi w życie w dniu wejścia
w życie Aktu genewskiego w odniesieniu do Wspólnoty
Europejskiej.

Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest publiko-
wana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań-
stwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady
Przewodniczący
J.-E. ENESTAM
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