
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 22 maja 2002 r. Druk nr 104 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

oraz

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 22 maja 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 22 maja 2002 r. nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo własności
przemysłowej, przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14,
17, 19, 20, 21 i 22.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący
wnioskodawcy dokonali zmiany treści swoich wniosków:

- senator Mieczysław Mietła:

 - wniosku o zmianę brzmienia art. 1 pkt 6 ustawy (pkt 3 zestawienia wniosków),

 - wniosku o zmianę brzmienia art. 1 pkt 15 ustawy (pkt 13 zestawienia
wniosków),

 - wniosku o zmianę brzmienia art. 1 pkt 16 ustawy (pkt 16 zestawienia
wniosków),

- Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych - wniosku o zmianę brzmienia art. 1
pkt 15 ustawy (pkt 14 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji Zastępca Przewodniczącej Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

(-) Jerzy Markowski (-) Zbigniew Kulak



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Uwaga:

Poprawki nr 1 i 8 należy głosować łącznie.

1) w art. 1 w pkt 3 skreśla się lit. b); Poprawka
KSZIE
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3.

2) 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";

Poprawka
KGFP,
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawki nr 4.

3) w art. 1 w pkt 6, w art. 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadkach i na warunkach określonych w umowie

międzynarodowej nie stanowi również naruszenia patentu

import oraz działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące

wyrobu wprowadzonego uprzednio do obrotu przez

uprawnionego lub za jego zgodą poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.";

Poprawka sen.
M. Mietły

4) w art. 1 w pkt 6, w art. 70 w ust. 2 skreśla się wyrazy "na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej";

Poprawka
KSZIE
poparta przez
połączone komisje
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5) w art. 1 w pkt 7, w art. 757:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "na wniosek każdej osoby",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "ust. 2";

Poprawka sen.
M. Mietły
poparta przez
połączone komisje

6) w art. 1 w pkt 10, w art. 932  w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy

", na które mogą być udzielane patenty,";

Poprawka
KSZIE
poparta przez
połączone komisje

7) w art. 1 w pkt 10, w art. 932  w ust. 1 w pkt 3 wyraz "szczególnej"

zastępuje się wyrazem "określonej";

Poprawka
KSZIE
poparta przez
połączone komisje

8) w art. 1 w pkt 10, w art. 932 w ust. 1 skreśla się pkt 4; Poprawka
KSZIE
poparta przez
połączone komisje

9) w art. 1 w pkt 10, w art. 933 w ust. 1 po wyrazie "wynalazek" dodaje się

wyrazy "w rozumieniu art. 24";

Poprawka
KSZIE
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 10 wyklucza głosowanie poprawki nr 11.

10) w art. 1 w pkt 10, w art. 933 w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje

brzmienie:

"Za wynalazki biotechnologiczne, których wykorzystywanie byłoby

sprzeczne z moralnością, porządkiem publicznym lub dobrymi

obyczajami, uważa się w szczególności:";

Poprawka
KSZIE
poparta przez
połączone komisje

11) w art. 1 w pkt 10, w art. 933 w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje

brzmienie:

"Za wynalazki biotechnologiczne, których wykorzystywanie byłoby

sprzeczne z fundamentalnymi normami moralnymi lub

obyczajowymi albo groziłoby naruszeniem porządku publicznego,

uważa się w szczególności:";

Poprawka sen.
A. Jamroza
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12) w art. 1 w pkt 11:

a) w art. 102 w ust. 1 wyrazy "posiadająca indywidualny charakter"

zastępuje się wyrazem "oryginalna",

b) w art. 102 w ust. 4 wyrazy "indywidualnego charakteru"

zastępuje się wyrazem "oryginalności",

c) w art. 104 w ust. 1 wyrazy "indywidualnym charakterem"

zastępuje się wyrazem "oryginalnością",

d) w art. 104 w ust. 2 wyrazy "indywidualnego charakteru"

zastępuje się wyrazem "oryginalności";

Poprawka sen.
M. Mietły
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 13 wyklucza głosowanie poprawek nr 14 i 15.

13) w art. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) w art. 155:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

działania polegające w szczególności na oferowaniu do

sprzedaży lub 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.",

b) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

"11. W przypadkach i na warunkach określonych w umowie

międzynarodowej nie stanowi również naruszenia

prawa ochronnego na znak towarowy import oraz

działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące towarów

oznaczonych tym znakiem i wprowadzonych uprzednio

do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";";

Poprawka sen.
M. Mietły
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Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 14 wyklucza głosowanie poprawki nr 15.

14) 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.",

b) lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na

znak towarowy import 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";";

Poprawka
KGFP
poparta przez
połączone komisje

15) w art. 1 w pkt 15 w lit. b) skreśla się wyrazy "na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej";

Poprawka
KSZIE

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 16 wyklucza głosowanie poprawek nr 17 i 18.

16) w art. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) art. 218 otrzymuje brzmienie:

"Art. 218. 1. Prawo z rejestracji nie rozciąga się na działania

dotyczące kopii chronionej topografii, układów

scalonych wytworzonych przy użyciu takiej

Poprawka sen.
M. Mietły
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kopii, a także wyrobów zawierających takie

układy scalone, polegające w szczególności na

ich oferowaniu do sprzedaży lub wprowadzaniu

do obrotu, jeżeli zostały one uprzednio

wprowadzone do obrotu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego

lub za jego zgodą.

2. W przypadkach i na warunkach określonych w

umowie międzynarodowej nie stanowi również

naruszenia prawa z rejestracji import oraz

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 wprowadzone uprzednio do

obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";";

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 17  wyklucza głosowanie poprawki nr 18.

17) 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

oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące

kopii chronionej topografii, układów scalonych

wytworzonych przy użyciu takiej kopii, a także wyrobów

Poprawka
KSZIE
poparta przez
połączone komisje
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zawierających takie układy scalone, jeżeli zostały one

uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez

uprawnionego lub za jego zgodą.";

18) 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.";

Poprawka
KGFP

Uwaga:

Poprawki nr 19, 20 i 22 należy głosować łącznie.

19) 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

Poprawka
KGFP
poparta przez
połączone komisje
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uzyskane zostało przed datą uzyskania przez Rzeczpospolitą

Polską członkostwa w Unii Europejskiej, ale nie wcześniej niż

1 stycznia 2000 r.";

20) w art. 2 w ust. 2 wyrazy "wejścia ustawy w życie" zastępuje się

wyrazami "uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii

Europejskiej";

Poprawka
KGFP
poparta przez
połączone komisje

21) 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.";

Poprawka
KGFP
poparta przez
połączone komisje

22) w art. 4 skreśla się wyrazy "i art. 2". Poprawka
KGFP
poparta przez
połączone komisje

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

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

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


