
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 8 maja 2002 r. Druk nr 104 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

o uchwalonej przez Sejm w dniu 26 kwietnia 2002 r.

ustawie o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Marszałek Senatu dnia 29 kwietnia 2002 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 7 maja 2002 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski



p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2002 r.

ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, wprowadza do jej tekstu

następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 6, w art. 70:

a) w ust. 1 wyrazy "na oferowaniu go do sprzedaży lub wprowadzaniu do obrotu"

zastępuje się wyrazami "na jego oferowaniu do sprzedaży lub dalszym

wprowadzaniu do obrotu",

b) w ust. 2 wyrazy "przez uprawnionego lub za jego zgodą na terytorium

Europejskiego Obszaru Gospodarczego" zastępuje się wyrazami "na terytorium

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą";

2) w art. 1 w pkt 15:

a) w lit. a), ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące

towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do

sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym

znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego

zgodą.",
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b) lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy

import na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne działania, o

których mowa w ust. 1, dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem

towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu

na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez

uprawnionego lub za jego zgodą.",",

c) dodaje się lit. c) w brzmieniu:

"c) w ust. 3 wyrazy "Przepisu ust. 1" zastępuje się wyrazami "Przepisów ust. 1

i 2";";

3) w art. 1 w pkt 16, w art. 218:

a) w ust.1 wyrazy "oferowaniu lub dalszym obrocie, jeżeli zostały one uprzednio

wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej" zastępuje się wyrazami "oferowaniu do sprzedaży lub

dalszym wprowadzaniu do obrotu, jeżeli zostały one uprzednio wprowadzone do

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego

zgodą",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nie stanowi również naruszenia prawa z rejestracji import na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne działania, o których mowa w ust. 1,

dotyczące kopii chronionej topografii, układów scalonych wytworzonych

przy użyciu takiej kopii, a także wyrobów zawierających takie układy

scalone, jeżeli zostały one uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego

zgodą.";

4) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dodatkowe prawo ochronne może być udzielone na substancję aktywną lub

kombinację takich substancji, które w dniu uzyskania przez Rzeczpospolitą

Polską członkostwa w Unii Europejskiej chronione są patentem podstawowym

i dla których pierwsze zezwolenie na wprowadzenie produktu na rynek

Rzeczypospolitej Polskiej albo Unii Europejskiej uzyskane zostało przed datą
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uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, ale nie

wcześniej niż 1 stycznia 2000 r.";

5) w art. 2 w ust. 2 wyrazy "wejścia ustawy w życie" zastępuje się wyrazami "uzyskania

przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej";

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

"1.  Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

patent nie rozciąga się na import wyrobu i działania wymienione w art. 70 ust. 1

ustawy, o której mowa w art.1, jeżeli wyrób ten został uprzednio wprowadzony

do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą na terytorium państwa, z którym

Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o utworzeniu strefy wolnego handlu.";

7) w art. 4 skreśla się wyrazy "i art. 2".

..........................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

..........................................................................................................................................................


