
                                  Druk nr 2169-A

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

                    IV kadencja

DODATKOWE  SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI

o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo o ustroju sądów administracyjnych i
ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (druk nr 1607).

Sejm na 62 posiedzeniu w dniu  26 listopada 2003 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku 2169 do Komisji
Gospodarki w celu rozpatrzenia poprawek  zgłoszonych w drugim czytaniu.

Do prac nad projektem ustawy Prezydium Komisji Ustawodawczej wyznaczyło
przedstawicieli Komisji.

  Komisja  Gospodarki   po  rozpatrzeniu  poprawek na posiedzeniu w dniu 9 grudnia
2003 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że
poprawki zawarte w dodatkowym sprawozdaniu nie są objęte zakresem prawa Unii
Europejskiej

wnosi:

1) w pkt 19, w art. 1791 ust. 7 nadać brzmienie:

„7. Właściwym do rozpatrzenia sprzeciwu zarejestrowania, a także wniosku o
unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia, o
którym mowa w przepisach wymienionych w ust. 1, jest Urząd Patentowy.”;

- poseł P.Mateja

- przyjąć

2) w pkt 51 skreślić lit. b);
- posłowie: A.Macierewicz, P.Mateja, Z.Tyma

- przyjąć



Uwaga: - poprawki nr 2 i 3 należy głosować łącznie,

- konsekwencją przyjęcia poprawek nr 2 i 3 będzie skreślenie dodawanego w
zmianie 7 w lit. b w drugim tiret pkt 5.

3) w pkt 55 skreślić lit. a);
- posłowie: P.Mateja, Z.Tyma

- przyjąć

4) w pkt 55 w lit. a) w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 11” zastąpić wyrazami „ust. 11 i 12”
oraz dodać ust. 12 w brzmieniu:

„12. Tej samej karze podlega, kto umieszcza na towarze, jego opakowaniach lub
dokumentacji sprzedaży numer dokumentacji technicznej producenta finalnego
produktu oryginalnego, które ten producent stosuje do oznaczenia swoich części w
katalogach firmowych lub taki towar wprowadza do obrotu; karze tej podlega
również ten, kto produkuje lub wprowadza do obrotu towar opatrzony podobnym lub
identycznym znakiem towarowym do produktu oryginalnego, lub producent lub
wprowadzający do obrotu towar którego zewnętrzne cechy nie pozwalają odróżnić
od produktu oryginalnego.”;

- poseł Z.Wrzodak

- odrzucić

Uwaga: konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będzie zmiana oznaczeń
jednostek redakcyjnych.

Warszawa, dnia 9 grudnia 2003 r.

Sprawozdawca

/-/ Piotr Mateja

Przewodniczący Komisji

/-/ Adam Szejnfeld


