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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 877/2007
ze dne 24. července 2007,
kterým se v návaznosti na přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské
dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů mění nařízení (ES) č. 2246/2002 týkající se
poplatků placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince
2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (1), a zejména na
čl. 107 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

V návaznosti na přistoupení Evropského společenství
k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním
zápisu průmyslových vzorů, přijatému dne 2. července
1999 (dále jen „Ženevský akt“) a schválenému rozhodnutím Rady 2006/954/ES (2) a na změny nařízení (ES) č.
6/2002, jež se k němu vztahují, je nezbytné přijmout
určitá prováděcí opatření týkající se poplatků placených
Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního
vlastnictví.
Článek 106c nařízení (ES) č. 6/2002 stanoví, že předepsané poplatky za určení uvedené v čl. 7 odst. 1 Ženevského aktu se nahrazují individuálním určovacím
poplatkem.

(3)

Výši poplatku stanoví Prohlášení o systému individuálních poplatků, které tvoří přílohu rozhodnutí
2006/954/ES a je učiněno v souladu s čl. 7 odst. 2
Ženevského aktu.

(4)

Má-li být zajištěna nezbytná flexibilita a usnadněna
platba poplatků, je vhodné přizpůsobit pravidla týkající
se poplatků za (průmyslové) vzory pravidlům týkajícím
se poplatků za ochranné známky, stanoveným v nařízení
Komise (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995
o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve
vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (3), a to tak,
že platby nebudou přijímány v hotovosti ani platebními
šeky.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince
2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve
vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), pokud jde
o zápis (průmyslových) vzorů Společenství (4), by proto
mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(1) Úř. věst. L 3, 5.1.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1891/2006 (Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 14).
(2) Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 28.
(3) Úř. věst. L 303, 15.12.1995, s. 33. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1687/2005 (Úř. věst. L 271, 15.10.2005, s. 14).
(4) Úř. věst. L 341, 17.12.2002, s. 54.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Výboru pro poplatky, prováděcími předpisy
a řízením před odvolacím senátem Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Nařízení (ES) č. 2246/2002 se mění takto:

1) V článku 1 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„1. poplatků, které mají být placeny:

a) Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory) (dále jen ‚úřad‘) na základě nařízení
(ES) č. 6/2002 a nařízení (ES) č. 2245/2002;

b) Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního
vlastnictví na základě Ženevského aktu Haagské
dohody o mezinárodním zápisu průmyslových
vzorů, přijatého dne 2. července 1999 (dále jen
‚Ženevský akt‘) a schváleného rozhodnutím Rady
2006/954/ES (*);

2. poplatků stanovených prezidentem úřadu.
___________
(*) Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 28.“
2) Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2
Poplatky
1.
Poplatky placené úřadu na základě nařízení (ES) č.
6/2002 a nařízení (ES) č. 2245/2002 jsou uvedeny
v příloze tohoto nařízení.

2.
Individuální určovací poplatky placené mezinárodnímu
úřadu na základě čl. 7 odst. 2 Ženevského aktu ve spojení
s článkem 106c nařízení (ES) č. 6/2002 a čl. 13 odst. 1
uvedeného nařízení a čl. 22 odst. 2 písm. a) nařízení (ES)
č. 2245/2002 jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.“
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3) V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1.
Poplatky, které mají být zaplaceny úřadu, se hradí v eurech úhradou nebo převodem na bankovní
účet úřadu.“
4) Článek 7 se mění takto:
a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1.
Za den úhrady ve prospěch úřadu se považuje den, kdy je uhrazená částka skutečně zúčtována
ve prospěch bankovního účtu úřadu.“
b) V odstavci 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:
„a) řádně dal bance příkaz k převodu platby v členském státě ve lhůtě, ve které měla být platba
uskutečněna, a“.
5) Příloha se mění takto:
a) V tabulce se vkládá nový bod 1a, který zní:
„1a. Individuální určovací poplatek za mezinárodní zápis (článek 106c nařízení (ES)
č. 6/2002, čl. 7 odst. 2 Ženevského aktu) – za každý vzor

62“

b) V tabulce se vkládá nový bod 11a, který zní:
„11a. Individuální poplatek za obnovení mezinárodního zápisu (čl. 13 odst. 1
a článek 106c nařízení (ES) č. 6/2002, čl. 22 odst. 2 písm. a) nařízení (ES)
č. 2245/2002) – za každý vzor:
a) za první období obnovení – za každý vzor

31

b) za druhé období obnovení – za každý vzor

31

c) za třetí období obnovení – za každý vzor

31

d) za čtvrté období obnovení – za každý vzor

31“

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem, kdy Ženevský akt Haagské dohody o mezinárodním zápisu
průmyslových vzorů vstoupí v platnost ve vztahu k Evropskému společenství. Den vstupu tohoto nařízení
v platnost se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 24. července 2007.
Za Komisi
Charlie McCREEVY

člen Komise

