
IV 

(Informacje) 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ 

RADA 

Konkluzje Rady z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie przyszłych zmian systemu znaków towarowych 
w Unii Europejskiej 

(2010/C 140/07) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

1. PRZYPOMINA, że w maju 2007 roku przyjęła konkluzje 
dotyczące perspektyw finansowych Urzędu Harmonizacji 
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanego 
dalej „UHRW”) i przyszłego rozwoju wspólnotowego 
systemu znaków towarowych ( 1 ); 

2. PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI porozumienie osiągnięte 
w dniach 18–19 września 2008 r. na wspólnym posie
dzeniu Rady Administracyjnej i Komitetu Budżetowego 
UHRW w sprawie pakietu środków budżetowych mających 
na celu lepsze zbilansowanie budżetu UHRW 
w przyszłości; pakiet ten obejmuje trzy podstawowe 
elementy: (i) obniżkę opłat za uzyskanie wspólnotowej 
ochrony znaku towarowego; (ii) utworzenie funduszu 
współpracy; oraz (iii) przekazanie w przyszłości 
50 % środków z opłat za przedłużenie ochrony krajowym 
urzędom ds. znaków towarowych w państwach członkow
skich (zwanym dalej „urzędami krajowymi”); 

3. POTWIERDZA, że wspomniane środki budżetowe nie tylko 
stanowią właściwe i przydatne instrumenty gwarantujące 
zbilansowanie budżetu UHRW w przyszłości, ale również 
przyczynią się do modernizacji, optymalizacji, harmonizacji 
i wzmocnienia systemu znaków towarowych w Europie 
ogółem, w ramach zacieśnionej współpracy między 
UHRW a urzędami krajowymi; 

4. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE to, że zgodnie 
z porozumieniem z września 2008 r. opłaty za rejestrację 
wspólnotowego znaku towarowego zostały znacznie obni 
żone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 355/2009 ze skut
kiem od dnia 1 maja 2009 r.; 

5. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE znaczne postępy poczynione 
przez UHRW w procesie tworzenia funduszu współpracy 
i zachęca UHRW do priorytetowego zakończenia tych 
działań, tak aby fundusz mógł zostać w pełni uruchomiony 
w trybie pilnym i z aktywnym udziałem urzędów krajo
wych; 

6. PRZYWOŁUJE komunikat Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. 
w sprawie europejskiej strategii w zakresie praw własności 
przemysłowej ( 2 ); 

7. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE rozpoczęcie przez Komisję 
analizy ogólnego funkcjonowania systemu znaków towaro
wych w Europie i POPIERA cele tej analizy określone 
w zakresie zadań; 

8. ODNOTOWUJE tymczasowe wyniki analizy przedstawione 
Grupie Roboczej Rady ds. Własności Intelektualnej 
w dniu 25 marca 2010 r.; 

9. ZACHĘCA Komisję do ukończenia analizy w celu stwo
rzenia solidnej podstawy do późniejszych inicjatyw ustawo
dawczych; 

10. PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, że większość stowarzyszeń 
użytkowników wspólnotowego systemu znaków towaro
wych jest zadowolona z tego systemu i z zasady współ
istnienia wspólnotowych i krajowych znaków towarowych, 
i dostrzega potrzebę wprowadzenia do systemu drobnych 
zmian w przyszłości, z uwzględnieniem konieczności 
utrzymania zrównoważonych relacji między wspól
notowym systemem a krajowymi systemami znaków towa
rowych;
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( 1 ) Dok. Rady 9427/07. ( 2 ) Dok. Rady 12267/08.



11. UZNAJE, że krajowe znaki towarowe nadal spełniają 
potrzeby dużej liczby wnioskodawców, a zatem ze względu 
na nich należy utrzymać krajową ochronę znaków towaro
wych jako opcjonalną; 

12. PRZYPOMINA komunikat Komisji z dnia 11 września 
2009 r. w sprawie poprawy egzekwowania praw własności 
intelektualnej na rynku wewnętrznym ( 1 ); 

13. PRZYPOMINA swoją rezolucję z dnia 1 marca 2010 r. 
w sprawie poprawy egzekwowania praw własności intelek
tualnej na rynku wewnętrznym ( 2 ); 

14. WZYWA Komisję do przedstawienia propozycji zmian 
rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspól
notowego znaku towarowego i dyrektywy 2008/95/WE 
mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkow
skich odnoszących się do znaków towarowych. 

Zmiany te powinny obejmować w szczególności: 

— wprowadzenie konkretnego przepisu określającego ramy 
współpracy między UHRW a urzędami krajowymi, 

— wyraźne stwierdzenie, że harmonizacja metod i narzędzi jest 
celem, do którego dążyć powinny wszystkie urzędy krajowe 
w UE, oraz że UHRW powinien – z aktywnym udziałem 
swojej Rady Administracyjnej – wspierać i ułatwiać działania 
prowadzone w tym kierunku, 

— utworzenie jednoznacznej podstawy prawnej do zaangażo
wania UHRW w działania z zakresu egzekwowania prze
pisów, w tym walkę z fałszerstwami, w szczególności 
poprzez wspieranie współpracy UHRW z urzędami krajo
wymi – w ramach ich kompetencji krajowych – oraz 
z europejskim obserwatorium zajmującym się zjawiskiem 
podrabiania i piractwa ( 3 ), 

— utworzenie podstawy prawnej do przekazania urzędom 
krajowym kwoty odpowiadającej 50 % środków UHRW 
z opłat za przedłużenie ochrony na podstawie sprawiedli
wych, równych i właściwych kryteriów podziału, które 
zostaną określone w sposób gwarantujący m.in. kwotę 
minimum dla każdego państwa członkowskiego, oraz wpro
wadzenie odpowiednich mechanizmów – należycie 
uwzględniających ustalenia finansowe mające zastosowanie 
do poszczególnych urzędów krajowych – tak aby środki te 
zostały udostępnione tym urzędom krajowym 
i wykorzystane do celów ściśle związanych z ochroną, 
promocją lub egzekwowaniem praw dotyczących znaków 
towarowych, co obejmuje walkę z fałszerstwami, 

— zmiany i inne środki, stosownie do sytuacji, służące 
wsparciu pomocniczej relacji między wspólnotowymi syste
mami znaków towarowych a systemami krajowymi, 

— środki służące większemu ujednoliceniu dyrektywy Parla
mentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 
22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawo
dawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków 
towarowych (wersja ujednolicona) ( 4 ) z rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujed
nolicona) ( 5 ), a co za tym idzie, dalszemu niwelowaniu 
rozbieżności między systemami znaków towarowych 
w całej Europie.
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( 1 ) Dok. Rady 13286/09. 
( 2 ) Dz.U. C 56 z 6.3.2010, s. 1. 

( 3 ) Ze szczególnym uwzględnieniem pkt 24 i 38 rezolucji Rady z dnia 
1 marca 2010 r. w sprawie poprawy egzekwowania praw własności 
intelektualnej na rynku wewnętrznym. 

( 4 ) Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 25. 
( 5 ) Dz.U. L 78 z 24.3.2009, s. 1.


