
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 78 z dnia 24 marca 2009 r.) 

1.  Strona 3, art. 1 ust. 2: 

zamiast:  „(…) Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie: może on być zarejestrowany, zbyty, być 
przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub 
unieważnienie znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty 
(…)”, 

powinno być:  „(…) Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie: może on być zarejestrowany, zbyty, być 
przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela znaku 
lub unieważnienia znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej 
Wspólnoty (…)”. 

2.  Strona 5, art. 13 tytuł: 

zamiast:  „Wyczerpanie praw przyznanych przez wspólnotowy znak towarowy”, 

powinno być:  „Wyczerpanie praw wynikających ze wspólnotowego znaku towarowego”. 

3.  Strona 7, art. 22 ust. 2: 

zamiast:  „2. Właściciel wspólnotowego znaku towarowego może powoływać się na prawa nadane przez 
znak towarowy przeciwko licencjobiorcy (…)”, 

powinno być:  „2. Właściciel wspólnotowego znaku towarowego może powoływać się na prawa wynikające ze 
znaku towarowego przeciwko licencjobiorcy (…)”. 

4.  Strona 14, art. 52: 

zamiast:  „1. Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu 
lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia (…). 

2. W przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów 
art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d), nie można jednakże stwierdzić jego nieważności, jeżeli w wyniku jego 
używania (…). 

3. W przypadku gdy podstawa unieważnienia istnieje jedynie w odniesieniu do niektórych towarów 
lub usług, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza się nieważność 
znaku towarowego jedynie w odniesieniu do tych towarów lub usług.”, 

powinno być:  „1. Wspólnotowy znak towarowy podlega unieważnieniu na podstawie wniosku do Urzędu lub 
roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia (…). 

2. Jednakże wspólnotowy znak towarowy, który został zarejestrowany z naruszeniem przepisów 
art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d), nie może zostać unieważniony, jeżeli w wyniku jego używania (…). 

3. W przypadku gdy podstawa unieważnienia istnieje jedynie w odniesieniu do niektórych towarów 
lub usług, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany, znak towarowy podlega 
unieważnieniu jedynie w odniesieniu do tych towarów lub usług.”. 
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5.  Strona 15, art. 53 ust. 1–4: 

zamiast:  „1. Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu 
lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia (…). 

2. Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się również na podstawie wniosku 
złożonego do Urzędu lub na podstawie powództwa wzajemnego w postępowaniu w sprawie 
naruszenia (…). 

3. Nie można stwierdzić nieważności wspólnotowego znaku towarowego, w przypadku gdy (…) 
przed wniesieniem wniosku o stwierdzenie nieważności lub roszczenia wzajemnego. 

4. W przypadku gdy właściciel jednego z praw określonych w ust. 1 lub 2 uprzednio wnioskował o 
stwierdzenie nieważności wspólnotowego znaku towarowego lub (…), nie może on składać nowego 
wniosku o stwierdzenie nieważności lub wnosić (…)”, 

powinno być:  „1. Wspólnotowy znak towarowy podlega unieważnieniu na podstawie wniosku do Urzędu lub 
roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia (…). 

2. Wspólnotowy znak towarowy podlega również unieważnieniu na podstawie wniosku złożonego 
do Urzędu lub na podstawie powództwa wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia (…). 

3. Wspólnotowy znak towarowy nie może zostać unieważniony, w przypadku gdy (…) przed 
wniesieniem wniosku o unieważnienie lub roszczenia wzajemnego. 

4. W przypadku gdy właściciel jednego z praw określonych w ust. 1 lub 2 uprzednio wnioskował o 
unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego lub (…), nie może on składać nowego wniosku o 
unieważnienie lub wnosić (…)”. 

6.  Strona 15, art. 55 ust. 2: 

zamiast:  „2. Uważa się, że wspólnotowy znak towarowy od początku nie powoduje skutków określonych 
w niniejszym rozporządzeniu w zakresie, w jakim stwierdzono jego nieważność.”, 

powinno być:  „2. Uważa się, że wspólnotowy znak towarowy od początku nie powoduje skutków określonych 
w niniejszym rozporządzeniu w zakresie, w jakim został unieważniony.”. 

7.  Strona 16, art. 57 ust. 5: 

zamiast:  „5. Jeżeli rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub o unieważnienie wykazuje, że (…), 
stwierdza się wygaśnięcie lub nieważność prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego 
w odniesieniu do (…)”, 

powinno być:  „5. Jeżeli rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub o unieważnienie wykazuje, że (…), 
stwierdza się wygaśnięcie praw właściciela wspólnotowego znaku towarowego lub unieważnia 
wspólnotowy znak towarowy w odniesieniu do (…)”. 

8.  Strona 19, art. 74: 

zamiast: „Poza podstawami unieważnienia przewidzianymi w art. 52 i 53 stwierdza się nieważność wspólno
towego znaku wspólnego zarejestrowanego z naruszeniem przepisów art. 68 na podstawie wniosku 
(…)”, 

powinno być:  „Wspólnotowy znak wspólny zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 68 podlega unieważnieniu 
– oprócz przypadków, w których zastosowanie mają podstawy unieważnienia przewidziane w art. 52 
i 53 – na podstawie wniosku (…)”. 
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9.  Strona 37, art. 165 ust. 4 lit. a): 

zamiast:  „a)  na mocy art. 52, jeżeli podstawy nieważności znajdą zastosowanie w wyniku samego faktu 
przystąpienia nowego państwa członkowskiego;”, 

powinno być:  „a)  na mocy art. 52, jeżeli podstawy unieważnienia znajdą zastosowanie w wyniku samego faktu 
przystąpienia nowego państwa członkowskiego;”.  
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