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— w przypadku Republiki Slowenii: »delniška družba«, »družba za
vzajemno zavarovanje«,

W artykule 8 ustęp 1 litera a) dodaje się następujące tiret:
„— w przypadku Republiki Czeskiej: »akciová společnost«, »družstvo«,
— w przypadku Republiki Estońskiej: »aktsiaselts«,

— w przypadku Republiki Slowackiej: »akciová spoločnost'«.”

— w przypadku Republiki Cypryjskiej: »Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης
µε µετοχές ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης χωρίς µετοχικό κεφάλαιο«,

5.
32000 L 0012: Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia dzialalności przez instytucje kredytowe (Dz.U. L 126 z
26.5.2000, str. 1), zmieniona przez:

— w przypadku Republiki Lotewskiej: »apdrošināšanas akciju sabiedrība«, »savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība«,

— 32000 L 0028: Dyrektywa 2000/28/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18.9.2000 r. (Dz.U. L 275 z 27.10.2000, str. 37).

— w przypadku Republiki Litewskiej: »akcinės bendrovės«, »uždarosios
akcinės bendrovės«,

W artykule 2 ustęp 3 dodaje się następujące tiret:
„— na Lotwie, »krājaizdevu sabiedrības«, przedsiębiorstwa uznane
przez »Krājaizdevu sabiedrību likums« za spóldzielnie świadczące
uslugi finansowe wylącznie na rzecz swoich czlonków,

— w przypadku Republiki Węgierskiej: »biztosító részvénytársaság«,
»biztosító szövetkezet«, »biztosító egyesület«, »külföldi székhelyű
biztosító magyarországi fióktelepe«,

— na Litwie, »kredito unijos« inne niż »Centrinė kredito unija«,

— w przypadku Republiki Malty: »kumpanija pubblika«, »kumpanija
privata«, »fergha«, »Korp ta' l-Assikurazzjoni Rikonnoxxut«,

— na Węgrzech, »Magyar Fejlesztési Bank Rt.« i »Magyar ExportImport Bank Rt.«,

— w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej: »spólka akcyjna«, »towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych«,

— w Polsce, »Spóldzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe« i
»Bank Gospodarstwa Krajowego«.”

4. PRAWO SPÓLEK
A. PRAWO SPÓLEK

— na Cyprze:
∆ηµόσιες εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές ή µε εγγύηση,
ιδιωτικές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές ή µε εγγύηση;

1.
31968 L 0151: Pierwsza dyrektywa Rady 68/151/EWG z dnia 9
marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w
Państwach Czlonkowskich od spólek w rozumieniu art. 58 akapit
drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w calej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników jak i
osób trzecich (Dz.U. L 65 z 14.3.1968, str. 8) zmieniona przez:

— na Lotwie:

— 11972 B: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach – Przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

— na Litwie:

akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, komanditsabiedrība;

akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė;
— 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach – Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z
19.11.1979, str. 17),

— na Węgrzech:
részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

— 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach – Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki
Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),
— 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).
W artykule 1 dodaje się następujące tiret:
„— w Republice Czeskiej:
společnost s ručením omezeným, akciová společnost;
— w Estonii:
aktsiaselts, osaühing;

— na Malcie:
kumpanija pubblika/public limited liability company, kumpanija
privata/private limited liability company;
— w Polsce:
spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, spólka komandytowoakcyjna, spólka akcyjna;
— w Slowenii:
delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komaditna delniška družba;
— na Slowacji:
akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným'”
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2. 31977 L 0091: Druga dyrektywa Rady 77/91/EWG z dnia 13
grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane
w Państwach Czlonkowskich od spólek w rozumieniu art. 58 akapit
drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia
spólki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitalu (Dz.U. L
26 z 31.1.1977, str. 1), zmieniona przez:
— 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach – Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z
19.11.1979, str. 17),
— 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach – Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki
Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),
— 31992 L 0101: Dyrektywa Rady 92/101/EWG z dnia 23.11.1992 r.
(Dz.U. L 347 z 28.11.1992, str. 64),
— 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).
W artykule 1 ustęp1 dodaje się następujące tiret:
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— na Slowacji:
akciová spoločnosť”.
3.
31978 L 0855: Trzecia dyrektywa Rady 78/855/EWG z dnia 9
października 1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu
dotycząca lączenia się spólek akcyjnych (Dz.U. L 295 z 20.10.1978,
str. 36), zmieniona przez:
— 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach – Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z
19.11.1979, str. 17),
— 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach – Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki
Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),
— 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).
W artykule 1 ustęp 1 dodaje się następujące pozycje:
„w Republice Czeskiej:
akciová společnost;

„— w Republice Czeskiej:
w Estonii:
akciová společnost;
aktsiaselts;
— w Estonii:
na Cyprze:
aktsiaselts;
— na Cyprze:
∆ηµόσιες εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές, δηµόσιες εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση που διαθέτουν µετοχικό
κεφάλαιο;
— na Lotwie:
akciju sabiedrība;
— na Litwie:
akcinė bendrovė;
— na Węgrzech:
részvénytársaság;
— na Malcie:
kumpanija pubblika/public limited liability company;
— w Polsce:
spólka akcyjna;
— w Slowenii:
delniška družba;

∆ηµόσιες εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές, δηµόσιες εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση που διαθέτουν µετοχικό κεφάλαιο;
na Lotwie:
akciju sabiedrība;
na Litwie:
akcinė bendrovė;
na Węgrzech:
részvénytársaság;
na Malcie:
kumpannija pubblika/public limited liability company,
kumpannija privata/private limited liability company;
w Polsce:
spólka akcyjna;
w Slowenii:
delniška družba;
na Slowacji:
akciová spoločnosť”.
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4. 31989 L 0667: Dwunasta dyrektywa Rady 89/667/EWG z dnia
21 grudnia 1989 r. w sprawie prawa spólek dotycząca jednoosobowych spólek z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz.U. L 395 z
30.12.1989, str. 40), zmieniona przez:
— 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).
W artykule 1 dodaje się następujące tiret:
„— w Republice Czeskiej:

23.9.2003

— 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach – Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki
Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),
— 31989 L 0666: Jedenasta dyrektywa Rady 89/666/EWG z dnia
21.12.1989 r. (Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 36),
— 31990 L 0604: Dyrektywa Rady 90/604/EWG z dnia 8.11.1990 r.
(Dz.U. L 317 z 16.11.1990, str. 57),
— 31990 L 0605: Dyrektywa Rady 90/605/EWG z dnia 8.11.1990 r.
(Dz.U. L 317 z 16.11.1990, str. 60),

společnost s ručením omezeným;
— w Estonii:
aktsiaselts, osaühing;
— na Cyprze:
Ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές ή µε εγγύηση;

— 31994 L 0008: Dyrektywa Rady 94/8/WE z dnia 21.3.1994 r.
(Dz.U. L 82 z 25.3.1994, str. 33),
— 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach– Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i
Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),
— 31999 L 0060: Dyrektywa Rady 1999/60/WE z dnia 17.6.1999 r.
(Dz.U. L 162 z 26.6.1999, str. 65),

— na Lotwie:
sabiedrība ar ierobežotu atbildību;
— na Litwie:

— 32001 L 0065: Dyrektywa 2001/65/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 27.9.2001 r. (Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 28).
a)

W artykule 1 ustęp 1 pierwszy akapit, dodaje się następujące tiret:

uždaroji akcinė bendrovė;
„— w Republice Czeskiej:
— na Węgrzech:

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság;
— w Estonii:
— na Malcie:

aktsiaselts, osaühing;

kumpanija privata/private limited liability company;
— na Cyprze:
— w Polsce:
spólka z ograniczoną odpowiedzialnością;
— w Slowenii:
družba z omejeno odgovornostjo;
— na Slowacji:
spoločnosť s ručením obmedzeným'”.

B. STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
31978 L 0660 Czwarta dyrektywa Rady 78/660/EWG z dnia 25
lipca 1978 r. wydana podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spólek
(Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11) zmieniona przez:
— 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach – Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z
19.11.1979, str. 17),
— 31983 L 0349: Siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG z dnia
13.6.1983 r. (Dz.U. L 193 z 18.7.1983, str. 1),
— 31984 L 0569: Dyrektywa Rady 84/569/EWG z dnia 27.11.1984 r.
(Dz.U. L 314 z 4.12.1984, str. 28),

∆ηµόσιες εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές ή µε
εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές ή
µε εγγύηση;
— na Lotwie:
akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;
— na Litwie:
akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės;
— na Węgrzech:
részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;
— na Malcie:
kumpanija pubblika/public limited liability company,
kumpanija privata/private limited liability company,
socjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet/
partnership en commandite with the capital divided into
shares;
— w Polsce:
spólka akcyjna, spólka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spólka komandytowo-akcyjna;
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— w Slowenii:
delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;;
— na Slowacji:
akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným'”.
b) W artykule 1 ustęp 1 drugi akapit, dodaje się następujące litery:
„— p) w Republice Czeskiej:
veřejná obchodní společnost, komanditní společnost,
družstvo;
— q)
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— 31990 L 0604: Dyrektywa Rady 90/604/EWG z dnia 8.11.1990 r.
(Dz.U. L 317 z 16.11.1990, str. 57),
— 31990 L 0605: Dyrektywa Rady 90/605/EWG z dnia 8.11.1990 r.
(Dz.U. L 317 z 16.11.1990, str. 60),
— 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),
— 32001 L 0065: Dyrektywa 2001/65/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 27.9.2001 r. (Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 28).
W artykule 4 ustęp 1 dodaje się następujące litery:

w Estonii:
„p) — w Republice Czeskiej:
täisühing, usaldusühing;
společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

— r)

na Cyprze:
Οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (συνεταιρισµοί);

— s)

r) —

na Litwie:

— u) na Węgrzech:
s) —
közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés;
na Malcie:
Socjeta f'isem kollettiv jew socjeta in akkomandita, bilkapital li mhux maqsum f'azzjonijiet meta s-socji kollha li
ghandhom responsabbilita' llimitata huma socjetajiet tattip deskritt f'sub paragrafu 1/Partnership en nom collectif
lub partnership en commandite z kapitalem nie podzielonym na udzialy, w przypadku gdy wszyscy wspólnicy
ponoszący nieograniczoną odpowiedzialność są spólkami
w rozumieniu punktu 1;
— w) w Polsce:

t) —

na Litwie:
akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės;

u) —

na Węgrzech:
részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

v) —

na Malcie:
kumpanija pubblika/public limited liability company,
kumpanija privata/private limited liability company,

w Slowenii:

socjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet/
partnership en commandite z kapitalem podzielonym na
udzialy;

družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;
— y)

na Lotwie:
akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

spólka jawna, spólka komandytowa;
— x)

na Cyprze:
∆ηµόσιες εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές ή µε
εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές ή
µε εγγύηση;

tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos;

— v)

w Estonii:
aktsiaselts, osaühing;

na Lotwie:
pilnsabiedrība, komanditsabiedrība;

— t)

q) —

na Slowacji:
verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť”

2. 31983 L 0349: Siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG z dnia 13
czerwca 1983 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w
sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, (Dz.U. L 193 z
18.7.1983, str. 1) zmieniona przez:

w) —

spólka akcyjna, spólka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spólka komandytowo-akcyjna;
x) —

w Slowenii:
delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna
delniška družba;

— 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach — Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki
Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),
y) —
— 31989 L 0666: Jedenasta dyrektywa Rady 89/666/EWG z dnia
21.12.1989 r. (Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 36),

w Polsce:

na Slowacji:
akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným'”
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C. PRAWO WlASNOŚCI PRZEMYSlOWEJ

a)

23.9.2003

Po artykule 19 dodaje się następujący artykul:

I. WSPÓLNOTOWY ZNAK TOWAROWY

„Artykul 19a

31994 R 0040: Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11
z 14.1.1994, str. 1), zmienione przez:

Dodatkowe przepisy związane z rozszerzeniem Wspólnoty

— 31994 R 3288: Rozporządzenie Rady (WE) nr 3288/94 z dnia
22.12.1994 r. (Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 83).

Nie uchybiając innym przepisom niniejszego rozporządzenia
następujące przepisy mają zastosowanie:

Po artykule 142 dodaje się następujący artykul:
„Artykul 142a
Przepisy związane z rozszerzeniem Wspólnoty
1.
Od dnia przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Lotwy,
Litwy, Węgier, Malty, Polski, Slowenii i Slowacji (dalej jako nowe Państwo/Państwa Czlonkowskie»), wspólnotowy znak towarowy zarejestrowany lub zgloszony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przed
dniem przystąpienia ulega rozszerzeniu na terytorium tych Państw
Czlonkowskich, tak aby wywieral taki sam skutek w calej Wspólnocie.«

(a) (i) na każdy produkt leczniczy chroniony ważnym patentem
podstawowym w Republice Czeskiej, dla którego pierwsze
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jako produkt leczniczy zostalo uzyskane w Republice Czeskiej po 10 listopada 1999 roku może być udzielone świadectwo, o ile
wniosek o to świadectwo zostal zlożony w ciągu sześciu
miesięcy od dnia, w którym uzyskane zostalo pozwolenie
na dopuszczenie do obrotu,

2. Nie można odmówić rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, będącego przedmiotem zgloszenia w dniu przystąpienia, na podstawie którejkolwiek z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji
wymienionych w art. 7 ust. 1, jeżeli możliwość zastosowania tych podstaw wynikalaby z samego faktu przystąpienia nowego Państwa Czlonkowskiego.

(ii) na każdy produkt leczniczy chroniony ważnym patentem
podstawowym w Republice Czeskiej, dla którego pierwsze
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jako produkt leczniczy zostalo uzyskane we Wspólnocie nie wcześniej niż
sześć miesięcy przed dniem przystąpienia może być
udzielone świadectwo, o ile wniosek o to świadectwo zostal zlożony w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym
uzyskane zostalo pozwolenie na dopuszczenie do obrotu;

3. Jeżeli zgloszenie o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego
zostalo dokonane w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających dzień
przystąpienia, sprzeciw może być wniesiony na podstawie art. 42,
jeżeli wcześniejszy znak towarowy lub inne wcześniejsze prawo w
rozumieniu art. 8 zostalo nabyte w nowym Państwie Czlonkowskim
przed przystąpieniem, o ile nabycie to nastąpilo w dobrej wierze, a
data zgloszenia lub – jeśli ma to zastosowanie – data pierwszeństwa
lub data nabycia w nowym Państwie Czlonkowskim wcześniejszego
znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa poprzedza datę
zgloszenia, lub – jeśli ma to zastosowanie – datę pierwszeństwa
wspólnotowego zgloszonego znaku towarowego.

(b) na każdy produkt leczniczy chroniony ważnym patentem podstawowym, dla którego pierwsze pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu jako produkt leczniczy zostalo uzyskane w Estonii
przed dniem przystąpienia, może być udzielone świadectwo, o
ile wniosek o to świadectwo zostal zlożony w ciągu sześciu
miesięcy od dnia uzyskania pierwszego pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu lub w przypadku patentów udzielonych przed 1 stycznia 2000 roku – w terminie sześciu miesięcy przewidzianym w ustawie patentowej z października
1999 roku;

4. Nie można unieważnić wspólnotowego znaku towarowego, o
którym mowa w ust. 1:
— na mocy art. 51, jeżeli podstawy nieważności znajdą zastosowanie
w wyniku samego faktu przystąpienia nowego Państwa Czlonkowskiego,
— na mocy art. 52 ust. 1 i 2, jeżeli wcześniejsze prawo krajowe zostalo zarejestrowane, zgloszone lub nabyte w nowym Państwie
Czlonkowskim przed dniem przystąpienia.
5. Używanie wspólnotowego znaku towarowego, o którym jest
mowa w ust. 1, może być zakazane zgodnie z art. 106 i 107, jeżeli
wcześniejszy znak towarowy lub inne wcześniejsze prawo zostalo zarejestrowane, zgloszone lub nabyte w dobrej wierze w nowym Państwie
Czlonkowskim przed dniem przystąpienia tego państwa; lub – jeśli ma
to zastosowanie – ma datę pierwszeństwa wcześniejszą od dnia przystąpienia tego państwa.”
II. DODATKOWE ĆWIADECTWA OCHRONNE
1.
31992 R 1768: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1768/92 z dnia
18 czerwca 1992 r. dotyczące stworzenia dodatkowego świadectwa
ochronnego dla produktów leczniczych (Dz.U. L 182 z 2.7.1992, str.
1), zmienione przez:
— 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

(c) na każdy produkt leczniczy chroniony ważnym patentem podstawowym, dla którego pierwsze pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu jako produkt leczniczy zostalo uzyskane na Cyprze
przed dniem przystąpienia może być udzielone świadectwo, o
ile wniosek o to świadectwo zostal zlożony w ciągu sześciu
miesięcy od dnia uzyskania pierwszego pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu; niezależnie od powyższych przepisów, jeżeli pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zostalo
uzyskane przed udzieleniem patentu podstawowego wnioski
muszą być zlożone w ciągu sześciu miesięcy od daty udzielenia patentu;
(d) na każdy produkt leczniczy chroniony ważnym patentem podstawowym, dla którego pierwsze pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu jako produkt leczniczy zostalo uzyskane na Lotwie
przed dniem przystąpienia może być udzielone świadectwo.
W przypadkach kiedy termin, o którym mowa w art. 7 ust. 1
uplynąl, możliwe jest ubieganie się o świadectwo przez okres
sześciu miesięcy rozpoczynający się nie później, niż w dniu
przystąpienia;
(e) na każdy produkt leczniczy chroniony ważnym patentem podstawowym zgloszonym po 1 lutego 1994 roku i dla którego
pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jako produkt
leczniczy zostalo uzyskane na Litwie przed dniem przystąpienia może być udzielone świadectwo, o ile wniosek o to świadectwo zostanie zlożony w ciągu sześciu miesięcy od dnia
przystąpienia;
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(f) na każdy produkt leczniczy chroniony ważnym patentem podstawowym, dla którego pierwsze pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu jako produkt leczniczy zostalo uzyskane po 1 stycznia 2000 roku może być udzielone na Węgrzech świadectwo, o ile wniosek o to świadectwo zostanie zlożony w ciągu
sześciu miesięcy od dnia przystąpienia;
(g) na każdy produkt leczniczy chroniony ważnym patentem podstawowym, dla którego pierwsze pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu jako produkt leczniczy zostalo uzyskane na Malcie
przed dniem przystąpienia może być udzielone świadectwo.
W przypadkach kiedy termin, o którym mowa w art. 7 ust. 1
uplynąl, możliwe jest ubieganie się o świadectwo przez okres
sześciu miesięcy rozpoczynający się nie później, niż w dniu
przystąpienia;
(h) na każdy produkt leczniczy chroniony ważnym patentem podstawowym, dla którego pierwsze pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu jako produkt leczniczy zostalo uzyskane po 1 stycznia 2000 roku może być udzielone w Polsce świadectwo, o
ile wniosek o to świadectwo zostanie zlożony w terminie sześciu miesięcy rozpoczynającym się nie później niż w dniu
przystąpienia;
(i) na każdy produkt leczniczy chroniony ważnym patentem podstawowym, dla którego pierwsze pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu jako produkt leczniczy zostalo uzyskane w Slowenii przed dniem przystąpienia może być udzielone świadectwo, o ile wniosek o to świadectwo zostanie zlożony w ciągu
sześciu miesięcy od dnia przystąpienia, także w tych w przypadkach kiedy termin, o którym mowa w art. 7 ust. 1
uplynąl;
(j) na każdy produkt leczniczy chroniony ważnym patentem podstawowym, dla którego pierwsze pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu jako produkt leczniczy zostalo uzyskane na Slowacji po 1 stycznia 2000 r. może być udzielone świadectwo, o
ile wniosek o to świadectwo zostal zlożony w ciągu sześciu
miesięcy od dnia, w którym uzyskane zostalo pierwsze
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub w ciągu sześciu
miesięcy po 1 lipca 2002 r., jeśli pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu zostalo uzyskane przed tą datą”.
b) W artykule 20, jedyny ustęp otrzymuje numer „1” i dodaje się
następujący ustęp:
„2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dodatkowych świadectw ochronnych udzielonych zgodnie z przepisami krajowymi
Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Lotwy, Litwy, Malty, Polski, Slowenii i Slowacji przed dniem przystąpienia.”
2. 31996 R 1610: Rozporządzenie (WE) nr 1610/96 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. dotyczące stworzenia
dodatkowego świadectwa ochronnego dla środków ochrony roślin
(Dz.U. L 198 z 8.8.1996, str. 30).
a)

Po artykule 19 dodaje się następujący artykul:
„Artykul 19a
Przepisy związane z rozszerzeniem Wspólnoty:
Nie uchybiając innym przepisom niniejszego rozporządzenia,
następujące przepisy mają zastosowanie:
(a) (i) na każdy środek ochrony roślin chroniony ważnym
patentem podstawowym w Republice Czeskiej, dla
którego pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
jako środka ochrony roślin zostalo uzyskane w Republice
Czeskiej po 10 listopada 1999 r. może być udzielone
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świadectwo, o ile wniosek o to świadectwo zostal zlożony
w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym uzyskane
zostalo pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu,
(ii) na każdy środek ochrony roślin chroniony ważnym
patentem podstawowym w Republice Czeskiej, dla
którego pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
jako środek ochrony roślin zostalo uzyskane we
Wspólnocie nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem
przystąpienia może być udzielone świadectwo, o ile wniosek o to świadectwo zostal zlożony w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym uzyskane zostalo pierwsze
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu;
(b) na każdy środek ochrony roślin chroniony ważnym patentem
podstawowym, dla którego pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jako środek ochrony roślin zostalo uzyskane
w Estonii przed dniem przystąpienia może być udzielone
świadectwo, o ile wniosek o to świadectwo zostal zlożony w
ciągu sześciu miesięcy od dnia uzyskania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub – w przypadku patentów
udzielonych przed 1 stycznia 2000 r. – w terminie sześciu
miesięcy przewidzianym w ustawie patentowej z października
1999 r.;
(c) na każdy środek ochrony roślin chroniony ważnym patentem
podstawowym, dla którego pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jako środek ochrony roślin zostalo uzyskane
na Cyprze przed dniem przystąpienia może być udzielone
świadectwo, o ile wniosek o to świadectwo zostal zlożony w
ciągu sześciu miesięcy od dnia uzyskania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu; niezależnie od powyższych
przepisów, jeśli pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zostalo uzyskane przed udzieleniem patentu podstawowego,
wnioski o świadectwo muszą być zlożone w ciągu sześciu
miesięcy od daty udzielenia patentu;
(d) na każdy środek ochrony roślin chroniony ważnym patentem
podstawowym, dla którego pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jako środek ochrony roślin zostalo uzyskane
na Lotwie przed dniem przystąpienia może być udzielone
świadectwo. W przypadkach kiedy termin, o którym mowa w
art. 7 ust. 1 uplynąl, możliwe jest ubieganie się o świadectwo
przez okres sześciu miesięcy rozpoczynający się nie później,
niż w dniu przystąpienia;
(e) na każdy środek ochrony roślin chroniony ważnym patentem
podstawowym zgloszonym po 1 lutego 1994 r., dla którego
pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jako środek
ochrony roślin zostalo uzyskane na Litwie przed dniem przystąpienia może być udzielone świadectwo, o ile wniosek o to
świadectwo zostanie zlożony w ciągu sześciu miesięcy od dnia
przystąpienia;
(f) na każdy środek ochrony roślin chroniony ważnym patentem
podstawowym, dla którego pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jako środek ochrony roślin zostalo uzyskane
po 1 stycznia 2000 r. może być udzielone na Węgrzech świadectwo, o ile wniosek o to świadectwo zostanie zlożony w
ciągu sześciu miesięcy od dnia przystąpienia;
(g) na każdy środek ochrony roślin chroniony ważnym patentem
podstawowym, dla którego pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jako środek ochrony roślin zostalo uzyskane
na Malcie przed dniem przystąpienia może być udzielone
świadectwo. W przypadkach kiedy termin, o którym mowa w
art. 7 ust. 1 uplynąl, możliwe jest ubieganie się o świadectwo
przez okres sześciu miesięcy rozpoczynający się nie później,
niż w dniu przystąpienia;
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(h) na każdy środek ochrony roślin chroniony ważnym patentem
podstawowym, dla którego pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jako środek ochrony roślin zostalo uzyskane
po 1 stycznia 2000 roku może być udzielone w Polsce świadectwo, o ile wniosek o to świadectwo zostanie zlożony w terminie sześciu miesięcy rozpoczynającym się nie później, niż
w dniu przystąpienia;

Po artykule 110 dodaje się artykul w brzmieniu:

(i) na każdy środek ochrony roślin chroniony ważnym patentem
podstawowym, dla którego pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jako środek ochrony roślin zostalo uzyskane
w Slowenii przed dniem przystąpienia, może być udzielone
świadectwo, o ile wniosek o to świadectwo zostanie zlożony
w ciągu sześciu miesięcy od dnia przystąpienia, także w tych
w przypadkach kiedy termin, o którym mowa w art. 7 ust. 1
uplynąl;

1. Od dnia przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Lotwy,
Litwy, Węgier, Malty, Polski, Slowenii i Slowacji (dalej jako »nowe Państwo/Państwa Czlonkowskie«), wspólnotowy wzór chroniony lub zgloszony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przed dniem przystąpienia ulega rozszerzeniu na terytorium tych Państw Czlonkowskich, tak
by wywieral taki sam skutek w calej Wspólnocie.

(j) na każdy środek ochrony roślin chroniony ważnym patentem
podstawowym, dla którego pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jako środek ochrony roślin zostalo uzyskane
na Slowacji po 1 stycznia 2000 r. może być udzielone świadectwo, o ile wniosek o to świadectwo zostal zlożony w ciągu
sześciu miesięcy od dnia, w którym uzyskane zostalo pierwsze
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub w ciągu sześciu
miesięcy po 1 lipca 2002 r., jeśli pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu zostalo uzyskane przed tą datą”.

2.
Nie można odrzucić zgloszenia o rejestrowany wzór wspólnotowy, na podstawie którejkolwiek z podstaw odmowy rejestracji
wymienionych w art. 47 ust. 1, jeżeli podstawy te znajdą zastosowanie
wylącznie w wyniku przystąpienia nowego Państwa Czlonkowskiego.

„Artykul 110a

Przepisy związane z rozszerzeniem Wspólnoty

3.
Wspólnotowy wzór, w rozumieniu ustępu 1 powyżej, nie może
zostać unieważniony zgodnie z art. 25 ust. 1, jeżeli podstawy nieważności znajdą zastosowanie wylącznie z powodu przystąpienia nowego
Państwa Czlonkowskiego.

b) W artykule 20, jedyny ustęp otrzymuje numer „1” i dodaje się
następujący ustęp:
„2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dodatkowych świadectw ochronnych udzielonych zgodnie z przepisami krajowymi
Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Lotwy, Litwy, Malty, Polski, Slowenii i Slowacji przed dniem przystąpienia.”

4.
Zglaszający lub uprawniony z wcześniejszego prawa w nowym
Państwie Czlonkowskim może sprzeciwić się używaniu wzoru
wspólnotowego, do którego ma zastosowanie art. 25 ust. 1 lit. d), e)
lub f), na terytorium, na którym chronione jest wcześniejsze prawo.
Dla celów niniejszego postanowienia, określenie »wcześniejsze prawo«
oznacza prawo nabyte lub zgloszone w dobrej wierze przed przystąpieniem.

III. WZORY WSPÓLNOTOWE
32002 R 0006: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 6/2002 z dnia 12
grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. L 3 z
5.1.2002, str. 1)

5.
Przepisy ust. 1, 3 oraz 4 powyżej stosuje się również do nierejestrowanych wzorów wspólnotowych. Zgodnie z art. 11, wzór, który nie
zostal udostępniony publicznie na terytorium Wspólnoty nie korzysta
z ochrony jako nierejestrowany wzór wspólnotowy.”

5. POLITYKA KONKURENCJI
1.
31968 R 1017: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1017/68 z dnia
19 lipca 1968 r. wprowadzające reguly konkurencji do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej (Dz.U. L 175 z 23.7.1968,
str. 1) zmienione przez:

— 11972 B: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach — Przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii, i Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

— 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach — Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z
19.11.1979, str. 17),

— 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

W artykule 30 ustęp 3, akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Zakazu, o którym mowa w art. 81 ust. 1 Traktatu nie stosuje się do
porozumień, decyzji oraz praktyk uzgodnionych, istniejących w dniu
przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji oraz w dniu przystąpienia
Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Lotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski,
Slowenii i Slowacji, do których, w wyniku przystąpienia, ma zastosowanie tenże art. 81 ust. 1, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia przystąpienia zostaną one zmienione w taki sposób, że spelniać będą
warunki określone w art. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia. Jednakże,
niniejszego akapitu nie stosuje się do porozumień, decyzji oraz praktyk
uzgodnionych, do których w dniu przystąpienia ma zastosowanie art.
53 ust. 1 Porozumienia EOG.”.
2.
31986 R 4056: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4056/86 z dnia
22 grudnia 1986 r. ustanawiające szczególowe zasady stosowania art.
85 i 86 Traktatu do transportu morskiego (Dz.U. L 378 z 31.12.1986,
str. 4) zmienione przez:
— 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań
w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

