
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 16, art. 57 ust. 3: 

zamiast:  „3. Ustęp 2 stosuje się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych określonych w art. 8 
ust. 2 lit. a), zastępując używanie w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak 
towarowy jest chroniony używaniem we Wspólnocie.”, 

powinno być:  „3. Ustęp 2 stosuje się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych, o których mowa w art. 8 
ust. 2 lit. a), zastępując używanie we Wspólnocie używaniem w państwie członkowskim, w którym 
wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony.”. 

2.  Strona 21, art. 85 ust. 4: 

zamiast:  „4. W przypadku gdy postępowanie nie prowadzi do wydania orzeczenia koszty ponosi Wydział 
Sprzeciwów, Wydział Unieważnień lub Izba Odwoławcza.”, 

powinno być:  „4. W przypadku gdy postępowanie nie prowadzi do wydania orzeczenia, Wydział Sprzeciwów, 
Wydział Unieważnień lub Izba Odwoławcza orzekają o kosztach według uznania.”. 

3.  Strona 32, art. 137 ust. 2: 

zamiast:  „2. Jeżeli z któregokolwiek powodu wymienionego w ust. 1 lub z innego powodu członek 
Wydziału Unieważnień lub Izby Odwoławczej uważa, że nie powinien brać udziału w jakichkolwiek 
postępowaniach, powiadamia o tym odpowiednio Wydział lub Izbę.”, 

powinno być:  „2. Jeżeli z któregokolwiek powodu wymienionego w ust. 1 lub z innego powodu członek 
Wydziału lub Izby Odwoławczej uważa, że nie powinien brać udziału w jakichkolwiek postępo
waniach, powiadamia o tym odpowiednio Wydział lub Izbę.”.   

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 
16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące 
rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz 
uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu 

Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341 z dnia 24 grudnia 2015 r.) 

1.  Strona 32, art. 1 pkt 18 lit. b), dotyczy ust. 5f dodanego w art. 17 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009: 

zamiast:  „5f. W przypadku przeniesienia częściowego uznaje się, że nierozpoznany wniosek złożony przez 
pierwotnego właściciela w odniesieniu do pierwotnej rejestracji pozostaje nierozpoznany 
w odniesieniu do pozostającej rejestracji i nowej rejestracji. W przypadku gdy taki wniosek podlega 
opłacie, a opłaty te zostały uiszczone przez pierwotnego właściciela, nowy właściciel nie jest 
zobowiązany do uiszczenia żadnych dodatkowych opłat w odniesieniu do takiego wniosku.”, 

powinno być:  „5f. W przypadku przeniesienia częściowego uznaje się, że oczekujący na rozpoznanie wniosek 
złożony przez pierwotnego właściciela w odniesieniu do pierwotnej rejestracji zachowuje swój skutek 
w odniesieniu do pozostającej rejestracji i nowej rejestracji. W przypadku gdy taki wniosek podlega 
opłacie, a opłaty te zostały uiszczone przez pierwotnego właściciela, nowy właściciel nie jest 
zobowiązany do uiszczenia żadnych dodatkowych opłat w odniesieniu do takiego wniosku.”. 
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