
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 877/2007

z dnia 24 lipca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2246/2002 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w następstwie przystąpienia
Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie

międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia
12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (1),
w szczególności jego art. 107 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do
Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie
międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych
przyjętego w dniu 2 lipca 1999 r. (zwanego dalej
„Aktem genewskim”), zatwierdzonym decyzją Rady
2006/954/WE (2), a także w związku z dotyczącymi
tego faktu zmianami do rozporządzenia (WE)
nr 6/2002 konieczne jest dostosowanie niektórych
środków wykonawczych dotyczących opłat uiszczanych
na rzecz Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej.

(2) Zgodnie z art. 106c rozporządzenia (WE) nr 6/2002
wymagane opłaty za wyznaczenie, o których mowa
w art. 7 ust. 1 Aktu genewskiego, zostają zastąpione
indywidualną opłatą za wyznaczenie.

(3) Wysokość tej opłaty jest określona w oświadczeniu
w sprawie systemu indywidualnych opłat dołączonym
do decyzji 2006/954/WE, sporządzonym zgodnie
z art. 7 ust. 2 Aktu genewskiego.

(4) W celu zapewnienia niezbędnego poziomu elastyczności
i ułatwienia wnoszenia opłat należy ujednolicić zasady
dotyczące opłat z tytułu wzorów z zasadami dotyczą-
cymi opłat z tytułu znaków towarowych, określonymi
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2869/95 z dnia
13 grudnia 1995 r. w sprawie opłat na rzecz Urzędu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki
towarowe i wzory) (3), poprzez wyeliminowanie gotówki
i czeków jako form płatności.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
Komisji (WE) nr 2246/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
w odniesieniu do rejestracji wzorów wspólnotowych (4).

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Opłat, Zasad Wdrażania
oraz Procedury Pracy Izb Odwoławczych Urzędu Harmo-
nizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe
i wzory),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2246/2002 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w art. 1 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„1) opłaty wnoszone na rzecz:

a) Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrz-
nego (znaki towarowe i wzory) (zwanego dalej
«Urzędem»), przewidziane w rozporządzeniu (WE)
nr 6/2002 i rozporządzeniu (WE)
nr 2245/2002;

b) Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej, przewidziane w Akcie
genewskim Porozumienia haskiego w sprawie
międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych
przyjętego w dniu 2 lipca 1999 r. (zwanego dalej
«Aktem genewskim»), zatwierdzonym decyzją Rady
2006/954/WE (*);

2) opłaty ustanowione przez przewodniczącego Urzędu.
___________
(*) Dz.U. L 386 z 29.12.2006, str. 28.”;

2) artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Opłaty

1. Opłaty wnoszone na rzecz Urzędu, przewidziane
w rozporządzeniu (WE) nr 6/2002 i rozporządzeniu (WE)
nr 2245/2002, określone są w załączniku do niniejszego
rozporządzenia.

2. Indywidualne opłaty za wyznaczenie, wnoszone na
rzecz Biura Międzynarodowego na podstawie art. 7 ust. 2
Aktu genewskiego w powiązaniu z art. 106c i art. 13 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 6/2002 oraz art. 22 ust. 2 lit. a)
rozporządzenia (WE) nr 2245/2002, określone są
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.”;

PLL 193/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.7.2007

(1) Dz.U. L 3 z 5.1.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1891/2006 (Dz.U. L 386 z 29.12.2006,
str. 14).

(2) Dz.U. L 386 z 29.12.2006, str. 28.
(3) Dz.U. L 303 z 15.12.1995, str. 33. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1687/2005 (Dz.U. L 271
z 15.10.2005, str. 14).

(4) Dz.U. L 341 z 17.12.2002, str. 54.



3) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłaty i należności należne Urzędowi wnoszone są w euro w drodze wpłaty lub przelewu na
rachunek bankowy Urzędu.”;

4) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za dzień, w którym została wniesiona opłata na rzecz Urzędu, uznaje się dzień, w którym
kwota tej opłaty faktycznie wpłynęła na rachunek bankowy Urzędu.”;

b) w ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) należycie wydała instytucji bankowej dyspozycję przelewu kwoty płatności w państwie członkow-
skim w terminie, w którym opłata powinna zostać wniesiona, oraz”;

5) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

a) w tabeli dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Indywidualna opłata za wyznaczenie z tytułu międzynarodowej rejestracji
(art. 106c rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 7 ust. 2 Aktu genewskiego –

(za każdy wzór))

62”

b) w tabeli dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a. Indywidualna opłata za przedłużenie ważności międzynarodowej rejestracji
(art. 13 ust. 1 i art. 106c rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 22 ust. 2 lit.
a) rozporządzenia (WE) nr 2245/2002 za każdy wzór:

a) za pierwszy okres przedłużenia ważności – (za każdy wzór) 31

b) za drugi okres przedłużenia ważności – (za każdy wzór) 31

c) za trzeci okres przedłużenia ważności – (za każdy wzór) 31

d) za czwarty okres przedłużenia ważności – (za każdy wzór) 31”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Aktu genewskiego Porozumienia
haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych w odniesieniu do Wspólnoty
Europejskiej. Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY

Członek Komisji
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