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Pozmeňujúci návrh 10
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V záujme zabezpečenia právnej istoty 
a jasnosti je potrebné objasniť, že ochrana 
by sa ochrannej známke mala poskytnúť 
nielen v prípade podobnosti, ale aj v 
prípade zhodného označenia použitého pre 
zhodné tovary alebo služby, len ak a pokiaľ 
je negatívne ovplyvnená hlavná funkcia 
ochrannej známky, ktorou je zaručiť 
obchodný pôvod tovarov alebo služieb.

(19) V záujme zabezpečenia právnej istoty 
a jasnosti je potrebné objasniť, že ochrana 
by sa ochrannej známke mala poskytnúť 
nielen v prípade podobnosti, ale aj v 
prípade zhodného označenia použitého pre 
zhodné tovary alebo služby, len ak a pokiaľ 
je negatívne ovplyvnená hlavná funkcia 
ochrannej známky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Hlavnou funkciou ochrannej 
známky je zaručiť spotrebiteľovi alebo 
konečnému používateľovi pôvod výrobku 
tým, že mu umožní rozlíšiť bez akejkoľvek 
možnosti omylu medzi uvedeným 
výrobkom alebo výrobkami iného pôvodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Odôvodnenie 19b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19b) Pri určovaní toho, či je hlavná 
funkcia ochrannej značky nepriaznivo 
ovplyvnená, je potrebné vykladať toto 
ustanovenie so zreteľom na článok 11 
Charty základných práv Európskej únie 
a na článok 10 Európskeho dohovoru 
o ľudských právach, aby sa zaručilo 
základné právo na slobodu prejavu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) Výlučné práva plynúce z ochrannej 
známky by nemali oprávňovať majiteľa 
zakázať používanie označení alebo 
znakov, ktoré sa používajú z oprávneného 
dôvodu s cieľom umožniť spotrebiteľov 
porovnávať, vyjadrovať názory, alebo ak 
známka nie je obchodne využívaná. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Zo zásady voľného pohybu tovaru 
vyplýva, že majiteľ ochrannej známky 
nesmie byť oprávnený zakázať jej 
používanie treťou osobou v súvislosti 

(26) Zo zásady voľného pohybu tovaru 
vyplýva, že majiteľ ochrannej známky 
nesmie byť oprávnený zakázať jej 
používanie treťou osobou v súvislosti 
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s tovarmi, ktoré boli uvedené do obehu 
v Únii pod ochrannou známkou buď týmto 
majiteľom, alebo s jeho súhlasom, okrem 
prípadov, keď existujú legitímne dôvody 
na námietku proti ďalšiemu obchodovaniu
s tovarmi.

s tovarmi, ktoré boli uvedené do obehu pod 
ochrannou známkou buď týmto majiteľom, 
alebo s jeho súhlasom, okrem prípadov, 
keď existujú legitímne dôvody na námietku 
proti ďalšiemu obchodovaniu s tovarmi.

Or. de

Odôvodnenie

Súčasná právna situácia obmedzuje vyčerpanie práv z ochrannej známky na EÚ. Zámerom 
tohto PN je „medzinárodné“ vyčerpanie v prospech európskych spotrebiteľov, a to s cieľom 
zabrániť dvojúrovňovej cenovej politike, pretože na vnútornom trhu v tejto oblasti stále 
pretrvávajú značné obmedzenia.

Pozmeňujúci návrh 15
Adam Bielan

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) S cieľom zlepšiť a uľahčiť prístup k 
ochrane ochranných známok a posilniť 
právnu istotu a predvídateľnosť by postup 
na zápis ochranných známok v členských 
štátoch mal byť účinný a transparentný a 
mal by sa riadiť pravidlami, ktoré sú 
podobné pravidlám uplatniteľným na 
európske ochranné známky. S cieľom 
dosiahnuť konzistentný a vyvážený systém 
ochranných známok na vnútroštátnej 
úrovni aj na úrovni Únie by všetky úrady 
priemyselného vlastníctva členských štátov 
mali preto svoje preskúmanie ex offo, 
pokiaľ ide o otázku oprávnenosti prihlášky 
ochrannej známky na zápis, obmedziť len 
na absenciu absolútnych dôvodov na 
zamietnutie. Tým by však nemalo byť 
dotknuté právo týchto úradov poskytovať 
prihlasovateľom na ich žiadosť výsledky 
vyhľadávania skorších práv na čisto
informačnom základe a bez toho, aby bol 
dotknutý ďalší proces zápisu vrátane 

(34) S cieľom zlepšiť a uľahčiť prístup k 
ochrane ochranných známok a posilniť 
právnu istotu a predvídateľnosť by postup 
na zápis ochranných známok v členských 
štátoch mal byť účinný a transparentný a 
mal by sa riadiť pravidlami, ktoré sú 
podobné pravidlám uplatniteľným na 
európske ochranné známky. S cieľom 
dosiahnuť konzistentný a vyvážený systém 
ochranných známok na vnútroštátnej 
úrovni aj na úrovni Únie by všetky úrady 
priemyselného vlastníctva členských štátov 
mali preto svoje preskúmanie ex offo, 
pokiaľ ide o otázku oprávnenosti prihlášky 
ochrannej známky na zápis, obmedziť len 
na absenciu absolútnych dôvodov na 
zamietnutie. Tým by však nemalo byť 
dotknuté právo týchto úradov poskytovať 
prihlasovateľom na ich žiadosť, alebo ak to 
tieto úrady považujú za vhodné, výsledky 
vyhľadávania skorších práv na 
informačnom základe a bez toho, aby bol 
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následného konania o námietkach, alebo 
bez toho, aby to na tento proces malo 
akýkoľvek záväzný účinok.

dotknutý ďalší proces zápisu vrátane 
následného konania o námietkach.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 16
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) S cieľom zlepšiť a uľahčiť prístup k 
ochrane ochranných známok a posilniť 
právnu istotu a predvídateľnosť by postup 
na zápis ochranných známok v členských 
štátoch mal byť účinný a transparentný a 
mal by sa riadiť pravidlami, ktoré sú 
podobné pravidlám uplatniteľným na 
európske ochranné známky. S cieľom 
dosiahnuť konzistentný a vyvážený systém 
ochranných známok na vnútroštátnej 
úrovni aj na úrovni Únie by všetky úrady 
priemyselného vlastníctva členských štátov 
mali preto svoje preskúmanie ex offo, 
pokiaľ ide o otázku oprávnenosti prihlášky 
ochrannej známky na zápis, obmedziť len 
na absenciu absolútnych dôvodov na 
zamietnutie. Tým by však nemalo byť 
dotknuté právo týchto úradov poskytovať 
prihlasovateľom na ich žiadosť výsledky 
vyhľadávania skorších práv na čisto 
informačnom základe a bez toho, aby bol 
dotknutý ďalší proces zápisu vrátane 
následného konania o námietkach, alebo 
bez toho, aby to na tento proces malo 
akýkoľvek záväzný účinok.

(34) S cieľom zlepšiť a uľahčiť prístup k 
ochrane ochranných známok a posilniť 
právnu istotu a predvídateľnosť by postup 
na zápis ochranných známok v členských 
štátoch mal byť účinný a transparentný a 
mal by sa riadiť pravidlami, ktoré sú 
podobné pravidlám uplatniteľným na 
európske ochranné známky. S cieľom 
dosiahnuť konzistentný a vyvážený systém 
ochranných známok na vnútroštátnej 
úrovni aj na úrovni Únie by všetky úrady 
priemyselného vlastníctva členských štátov 
mali preto svoje preskúmanie ex offo, 
pokiaľ ide o otázku oprávnenosti prihlášky 
ochrannej známky na zápis, obmedziť len 
na absenciu absolútnych dôvodov na 
zamietnutie. Tým by však nemalo byť 
dotknuté právo týchto úradov poskytovať 
ex offo alebo na požiadanie výsledky
vyhľadávania skorších práv, ako aj 
poskytovať oznámenie majiteľom 
skorších práv na čisto informačnom 
základe a bez toho, aby bol dotknutý ďalší 
proces zápisu vrátane následného konania 
o námietkach, alebo bez toho, aby to na 
tento proces malo akýkoľvek záväzný 
účinok.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento návrh zahŕňa objasnenie, ako aj podstatnú zmenu a pri jeho výklade by sa mal 
zohľadňovať článok 41. Hoci preskúmanie ex offo na základe relatívnych dôvodov by sa malo 
zrušiť, bolo by vhodné umožniť úradom poskytnúť prihlasovateľom výsledky vyhľadávania a 
majiteľom skorších práv oznámenia aj ex offo, nielen na požiadanie. Tieto vyhľadávania 
a oznámenia by však mali byť len informatívne a nemali by mať na proces zápisu záväzný 
účinok.

Pozmeňujúci návrh 17
Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dajú sa vyjadriť spôsobom, ktorý 
príslušným orgánom a verejnosti umožňuje 
presne určiť predmet ochrany poskytnutej 
jej majiteľovi.

b) dajú sa vyjadriť – vo svojej uverejnenej 
podobe a v podobe zaznamenanej 
v registri – spôsobom, ktorý príslušným 
orgánom a verejnosti umožňuje presne 
určiť predmet ochrany poskytnutej jej 
majiteľovi.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 18
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) označenie je zhodné s ochrannou 
známkou a používa sa v súvislosti s 
tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s 
tými, pre ktoré je ochranná známka 
zapísaná, a ak takéto používanie
ovplyvňuje alebo môže ovplyvňovať 
funkciu ochrannej známky, ktorou je 
zaručiť pôvod tovarov alebo služieb vo 
vzťahu k spotrebiteľom ;

a) označenie je zhodné s ochrannou 
známkou a používa sa v súvislosti s 
tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s 
tými, pre ktoré je ochranná známka 
zapísaná, a ak takéto používanie 
ovplyvňuje alebo môže ovplyvňovať 
funkciu ochrannej známky, ktorou je 
zaručiť pôvod tovarov alebo služieb vo 
vzťahu k spotrebiteľom tým, že mu umožní 
rozlišovať bez akejkoľvek možnosti omylu 
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medzi daným výrobkom a výrobkami 
iného pôvodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Majiteľ zapísanej ochrannej známky 
má takisto právo zabrániť v dovoze 
tovarov podľa ods. 3 písm. c), keď na 
obchodné účely koná len odosielateľ 
tovarov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Regina Bastos

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Majiteľ zapísanej ochrannej známky má 
takisto právo zabrániť v dovoze tovarov 
podľa ods. 3 písm. c), keď na obchodné 
účely koná len odosielateľ tovarov.

4. Majiteľ zapísanej európskej ochrannej 
známky má takisto právo v spolupráci s 
vnútroštátnymi orgánmi zabrániť v dovoze 
tovarov podľa ods. 3 písm. c) alebo 
v ponúkaní tovarov v súlade s ods. 3 
písm. b), keď na obchodné účely koná 
odosielateľ tovarov, sprostredkovateľ, 
obchodný zástupca alebo poskytovateľ 
služieb on-line predaja daného tovaru.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 21
Christian Engström
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Návrh smernice
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Majiteľ zapísanej ochrannej známky 
má takisto právo zabrániť všetkým tretím 
osobám v preprave tovarov v kontexte 
obchodnej činnosti na colné územie 
členského štátu, v ktorom je ochranná 
známka zapísaná, bez toho, aby tam boli 
prepustené do voľného obehu, ak takéto 
tovary vrátane balenia pochádzajú z 
tretích krajín a sú bez povolenia označené 
ochrannou známkou, ktorá je zhodná s 
ochrannou známkou zapísanou v 
súvislosti s takýmito tovarmi alebo ktorú v 
jej základných aspektoch nemožno 
rozlíšiť od takejto zapísanej ochrannej 
známky.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Majiteľ zapísanej ochrannej známky má 
takisto právo zabrániť všetkým tretím 
osobám v preprave tovarov v kontexte 
obchodnej činnosti na colné územie 
členského štátu, v ktorom je ochranná 
známka zapísaná, bez toho, aby tam boli 
prepustené do voľného obehu, ak takéto 
tovary vrátane balenia pochádzajú z tretích 
krajín a sú bez povolenia označené 
ochrannou známkou, ktorá je zhodná s 
ochrannou známkou zapísanou v súvislosti 
s takýmito tovarmi alebo ktorú v jej 
základných aspektoch nemožno rozlíšiť od 
takejto zapísanej ochrannej známky.

5. Majiteľ zapísanej ochrannej známky má 
takisto právo zabrániť všetkým tretím 
osobám v preprave tovarov v kontexte 
obchodnej činnosti na colné územie 
členského štátu, v ktorom je ochranná 
známka zapísaná, bez toho, aby tam boli 
prepustené do voľného obehu, ak takéto 
tovary vrátane balenia pochádzajú z tretích 
krajín a sú bez povolenia označené 
ochrannou známkou, ktorá je zhodná s 
ochrannou známkou právoplatne 
zapísanou v súvislosti s takýmito tovarmi 
alebo ktorú v jej základných aspektoch 
nemožno rozlíšiť od takejto zapísanej 
ochrannej známky.
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Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie poskytuje majiteľom širšiu možnosť boja proti falšovaniu alebo pirátstvu, a 
má tak pozitívny vplyv na verejné zdravie, pretože bráni dovozu nezákonných liečiv, liehovín 
alebo tabaku. Colné orgány budú mať navyše väčšie právomoci na ochranu práv 
priemyselného vlastníctva, a tak sa budú zameriavať na to, aby zabránili vstupu falšovaných 
ochranných známok do colného priestoru EÚ. Cieľom navrhovanej zmeny je iba objasniť 
znenie.

Pozmeňujúci návrh 23
Constance Le Grip

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Majiteľ zapísanej ochrannej známky má 
takisto právo zabrániť všetkým tretím 
osobám v preprave tovarov v kontexte 
obchodnej činnosti na colné územie 
členského štátu, v ktorom je ochranná 
známka zapísaná, bez toho, aby tam boli 
prepustené do voľného obehu, ak takéto 
tovary vrátane balenia pochádzajú z tretích 
krajín a sú bez povolenia označené 
ochrannou známkou, ktorá je zhodná s 
ochrannou známkou zapísanou v 
súvislosti s takýmito tovarmi alebo ktorú v 
jej základných aspektoch nemožno 
rozlíšiť od takejto zapísanej ochrannej 
známky.

5. Majiteľ zapísanej ochrannej známky má 
takisto právo zabrániť všetkým tretím 
osobám v preprave tovarov porušujúcich 
túto registrovanú ochrannú známku na 
colné územie členského štátu, v ktorom je 
ochranná známka zapísaná, ak takéto 
tovary vrátane balenia:

a) pochádzajú z tretích krajín a sú bez 
povolenia označené ochrannou známkou,
ktorá je zhodná s ochrannou známkou 
zapísanou v súvislosti s takýmito tovarmi 
alebo ktorú v jej základných aspektoch 
nemožno rozlíšiť od takejto zapísanej 
ochrannej známky;
b) a majú byť predmetom obchodnej 
činnosti bez toho, aby boli na danom 
území prepustené do voľného obehu.
Ak tovary uvedené v prvom pododseku 
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vstúpia na colné územie členského štátu 
a pohybujú sa po ňom v režime colného 
tranzitu a ak sa tieto tovary prevážajú do 
tretej krajiny, v ktorej ochranná známka 
nie je registrovaná, je dovozcovou 
zodpovednosťou dokázať, že predmetné 
tovary sú naozaj určené pre spotrebiteľov 
na trhu danej tretej krajiny.

Or. fr

Odôvodnenie

Obchodné cesty falšovaného alebo pašovaného tovaru zvyčajne kopírujú cesty legitímneho 
medzinárodného obchodu. Keďže pre niektoré protizákonné siete je relatívne jednoduché 
sfalšovať colné doklady, najmä pokiaľ ide o pôvod a destináciu tovarov, Výbor pre vnútorný 
trh a ochranu spotrebiteľa pokladá za potrebné opakovane potvrdiť dôležitosť ochrany 
vnútorného trhu, zdravia a bezpečnosti prostredníctvom kontroly obchodných tokov. 

Pozmeňujúci návrh 24
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 12a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21a
Sloboda prejavu

Táto smernica neobmedzuje právo 
kohokoľvek, a to i právnických osôb, 
verejne sa vyjadrovať prostredníctvom 
ľubovoľného prostriedku či média, 
pokiaľ neporušuje práva priznané 
v článku 10.
Medzi ne patria okrem iného vyjadrenia 
na účely politického či spoločenského 
komentovania, vyučovania, vedeckého 
výskumu, žurnalistiky, umeleckého 
prejavu, osobná komunikácia, kritika či 
prieskum, porovnanie výrobkov alebo 
služieb, karikatúra, paródia alebo 
napodobnenie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Ochranná známka neoprávňuje 
majiteľa zakázať tretím osobám používať 
z náležitého dôvodu v súvislosti s:
a) reklamou či propagáciou, ktorá umožní 
spotrebiteľom porovnanie tovarov alebo 
služieb; alebo
b) identifikáciou a parodovaním, kritikou 
či komentárom voči majiteľovi ochrannej 
známky alebo tovarom či službám 
majiteľa ochrannej známky; alebo
c) akýmkoľvek nekomerčným využívaním 
známky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, 
aby zakázal jej používanie v súvislosti s 
tovarmi, ktoré boli pod touto ochrannou 
známkou uvedené majiteľom alebo s jeho 
súhlasom na trh v Únii .

1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, 
aby zakázal jej používanie v súvislosti s 
tovarmi, ktoré boli pod touto ochrannou 
známkou uvedené majiteľom alebo s jeho 
súhlasom na trh.

Or. de

Odôvodnenie

Súčasná právna situácia obmedzuje vyčerpanie práv z ochrannej známky na EÚ. Zámerom 
tohto PN je „medzinárodné“ vyčerpanie v prospech európskych spotrebiteľov, a to s cieľom 
zabrániť dvojúrovňovej cenovej politike, pretože na vnútornom trhu v tejto oblasti stále 
pretrvávajú značné obmedzenia.
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Pozmeňujúci návrh 27
Adam Bielan

Návrh smernice
Článok 41 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o otázku oprávnenosti prihlášky 
ochrannej známky na zápis, úrady svoje 
preskúmanie ex offo obmedzujú len na 
absenciu absolútnych dôvodov na 
zamietnutie stanovených v článku 4.

Pokiaľ ide o otázku oprávnenosti prihlášky 
ochrannej známky na zápis, úrady svoje 
preskúmanie ex offo obmedzujú len na 
absenciu absolútnych dôvodov na 
zamietnutie stanovených v článku 4. 
Uplatňovaním tohto ustanovenia nie je 
dotknuté právo týchto úradov na 
vykonanie preskúmania v prípade, že ho 
považujú za potrebné, alebo na žiadosť 
prihlasovateľov. 

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 28
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 41 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o otázku oprávnenosti prihlášky 
ochrannej známky na zápis, úrady svoje 
preskúmanie ex offo obmedzujú len na 
absenciu absolútnych dôvodov na 
zamietnutie stanovených v článku 4.

Pokiaľ ide o otázku oprávnenosti prihlášky 
ochrannej známky na zápis, úrady svoje 
preskúmanie ex offo obmedzujú len na 
absenciu absolútnych dôvodov na 
zamietnutie stanovených v článku 4. Toto 
ustanovenie sa netýka možnosti úradov 
poskytovať vyhľadávania a oznámenia v 
súvislosti so skoršími právami na čisto 
informatívnom základe a za podmienky, 
že takéto vyhľadávania a oznámenia 
nemajú žiaden záväzný dosah na ďalší 
proces zápisu, a to ani na následné 
konania o námietkach.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento návrh zahŕňa objasnenie, ale aj podstatnú zmenu a malo by sa vykladať so zreteľom na 
bod odôvodnenia 34. Hoci preskúmanie ex offo na základe relatívnych dôvodov by sa malo 
zrušiť, bolo by vhodné umožniť úradom poskytnúť prihlasovateľom výsledky vyhľadávania a 
majiteľom skorších práv oznámenia aj ex offo, nielen na požiadanie. Tieto vyhľadávania 
a oznámenia by však mali byť len informačné a nemali by mať vplyv na proces zápisu.

Pozmeňujúci návrh 29
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pred zápisom ochrannej známky môže 
každá fyzická alebo právnická osoba a 
každá skupina alebo orgán zastupujúci 
výrobcov, producentov, poskytovateľov 
služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov 
predložiť úradu písomné pripomienky, 
pričom vysvetlí, z akých dôvodov 
uvedených v článku 4 sa ochranná známka 
nezapíše do registra ex offo. Takéto osoby 
nesmú byť účastníkmi konania pred 
úradom.

1. Pred zápisom ochrannej známky môže 
každá fyzická alebo právnická osoba a 
každá skupina alebo orgán zastupujúci 
výrobcov, producentov, poskytovateľov 
služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov 
predložiť úradu písomné pripomienky, 
pričom vysvetlí, z akých dôvodov 
uvedených v článku 4 sa ochranná známka 
nezapíše do registra ex offo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Článok 45 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovujú efektívny a 
rýchly administratívny postup pred svojimi 
úradmi na podávanie námietok proti 
prihláške ochrannej známky z dôvodov 
uvedených v článku 5.

1. Členské štáty stanovujú efektívny a 
rýchly administratívny postup pred svojimi 
úradmi na podávanie námietok proti 
prihláške ochrannej známky.
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 31
Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Článok 45 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V administratívnom postupe uvedenom 
v odseku 1 sa stanovuje, že podať námietku 
môže aspoň majiteľ skoršieho práva 
uvedeného v článku 5 ods. 2 a 3.

2. V administratívnom postupe uvedenom 
v odseku 1 sa stanovuje, že podať námietku 
môže aspoň majiteľ skoršieho práva 
uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. i) a v 
článku 5 ods. 2 a 3.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 32
Pier Antonio Panzeri

Návrh smernice
Článok 45 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Námietku k zápisu ochrannej známky 
môže tiež predložiť akákoľvek fyzická či 
právnická osoba a akákoľvek skupina či 
subjekt zastupujúci výrobcov, 
producentov, dodávateľov služieb, 
obchodníkov alebo spotrebiteľov 
z dôvodov uvedených v článku 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Adam Bielan

Návrh smernice
Článok 52 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby úrady v 
záujme podpory zbližovania postupov a 
nástrojov a dosahovania koherentných 
výsledkov pri skúmaní a zápise ochranných 
známok spolupracovali medzi sebou 
navzájom, ako aj s agentúrou.

Členské štáty by mali v záujme podpory 
zbližovania postupov a nástrojov a 
dosahovania koherentných výsledkov pri 
skúmaní a zápise ochranných známok 
prijať opatrenia na rozvoj spolupráce 
medzi úradmi, ako aj s agentúrou.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 34
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 52 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby úrady 
mohli v záujme podpory zbližovania 
postupov a nástrojov a dosahovania 
koherentných výsledkov pri skúmaní a 
zápise ochranných známok spolupracovať
medzi sebou navzájom, ako aj s agentúrou.

Or. en

Odôvodnenie

Bez vymedzenia konkrétneho rozsahu takejto spolupráce sa toto ustanovenie z hľadiska 
používateľa členského štátu javí ako príliš široké. Ale nie všetky oblasti spolupráce prinesú 
všetkým členským štátom rovnaké výhody. A tak by sa účasť na projektoch navrhovaných 
úradom mala individuálne upraviť podľa potrieb vnútroštátnych orgánov a potrieb 
používateľov ich systémov.

Pozmeňujúci návrh 35
Adam Bielan

Návrh smernice
Článok 53 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby úrady 
spolupracovali s agentúrou vo všetkých
oblastiach ich činností iných než činnosti 
uvedené v článku 52, ktoré sú významné z 
hľadiska ochrany ochranných známok v 
Únii.

Členské štáty prijmú opatrenia, ktorými 
zabezpečia, aby úrady spolupracovali s 
agentúrou v oblastiach činnosti, ktoré 
považujú za významné z hľadiska ochrany 
ochranných známok v Únii, ale ktoré sú 
iné než oblasti uvedené v článku 52.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 53 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby úrady 
spolupracovali s agentúrou vo všetkých 
oblastiach ich činností iných než činnosti 
uvedené v článku 52, ktoré sú významné z 
hľadiska ochrany ochranných známok v 
Únii.

Členské štáty zabezpečujú, aby úrady 
mohli spolupracovať s agentúrou vo 
všetkých oblastiach ich činností iných než 
činnosti uvedené v článku 52, ktoré sú 
významné z hľadiska ochrany ochranných 
známok v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Bez vymedzenia konkrétneho rozsahu takejto spolupráce sa toto ustanovenie z hľadiska 
používateľa členského štátu javí ako príliš široké. Ale nie všetky oblasti spolupráce prinesú 
všetkým členským štátom rovnaké výhody. A tak by sa účasť na projektoch navrhovaných 
úradom mala individuálne upraviť podľa potrieb vnútroštátnych orgánov a potrieb 
používateľov ich systémov.


