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Pozmeňujúci návrh 15
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V dôsledku nadobudnutia platnosti 
Lisabonskej zmluvy by sa terminológia 
nariadenia (ES) č. 207/2009 mala 
aktualizovať. To znamená, že výraz 
„ochranná známka Spoločenstva“ by sa 
mal nahradiť výrazom „európska ochranná 
známka“. V súlade so spoločným 
prístupom k decentralizovaným agentúram, 
ktorý v júli 2012 schválil Európsky 
parlament, Rada a Komisia, by sa názov 
„Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(ochranné známky a vzory)“ mal nahradiť 
názvom „Agentúra Európskej únie pre 
ochranné známky a vzory“ (ďalej len 
„agentúra“).

(2) V dôsledku nadobudnutia platnosti 
Lisabonskej zmluvy by sa terminológia 
nariadenia (ES) č. 207/2009 mala 
aktualizovať. To znamená, že výraz 
„ochranná známka Spoločenstva“ by sa 
mal nahradiť výrazom „ochranná známka 
Európskej únie“. V súlade so spoločným 
prístupom k decentralizovaným agentúram, 
ktorý v júli 2012 schválil Európsky 
parlament, Rada a Komisia, by sa názov 
„Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(ochranné známky a vzory)“ mal nahradiť 
názvom „Agentúra Európskej únie pre 
ochranné známky a vzory“ (ďalej len 
„agentúra“).

Or. es

Pozmeňujúci návrh 16
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom umožniť väčšiu flexibilitu a 
zároveň zabezpečiť právnu istotu v 
súvislosti s prostriedkami vyjadrenia 
ochranných známok by sa z vymedzenia 
európskej ochrannej známky mala vypustiť 
požiadavka na možnosť grafického 
znázornenia. Označenie by sa preto malo 
dať vyjadriť v akejkoľvek primeranej 
forme, a teda nie nevyhnutne graficky, 
pokiaľ vyjadrenie umožňuje príslušným 
orgánom a verejnosti presne a jasne určiť 

(9) S cieľom umožniť väčšiu flexibilitu a 
zároveň zabezpečiť právnu istotu v 
súvislosti s prostriedkami vyjadrenia 
ochranných známok by sa z vymedzenia 
európskej ochrannej známky mala vypustiť 
požiadavka na možnosť grafického 
znázornenia. Označenie by sa preto malo 
dať vyjadriť v akejkoľvek primeranej 
forme, a teda nie nevyhnutne graficky, 
s požiadavkou, aby sa označenie dalo 
vyjadriť pri uverejnení a zápise do 
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predmet ochrany. registra tak, že umožní príslušným 
orgánom a verejnosti presne a jasne určiť 
predmet ochrany.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 17
Pier Antonio Panzeri

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Námietky proti zápisu ochrannej 
známky môže podať aj každá fyzická 
alebo právnická osoba, skupina alebo 
subjekt zastupujúci spracovateľov, 
výrobcov, dodávateľov služieb, 
obchodníkov alebo spotrebiteľov, ktorí 
preukážu, že ochranná známka je takej 
povahy, že môže zavádzať verejnosť, 
napríklad pokiaľ ide o povahu, kvalitu 
alebo zemepisný pôvod tovaru alebo 
služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Pier Antonio Panzeri

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V záujme zabezpečenia právnej istoty 
a jasnosti je potrebné objasniť, že ochrana 
by sa európskej 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 európskej ochrannej známky, 

(15) V záujme zabezpečenia právnej istoty 
a jasnosti je potrebné objasniť, že ochrana 
by sa európskej 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 európskej ochrannej známky.
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ktorou je zaručiť obchodný pôvod tovarov 
alebo služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Pier Antonio Panzeri

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Hlavnou úlohou ochrannej známky 
je zaručiť spotrebiteľovi alebo 
konečnému užívateľovi pôvod výrobku 
tým, že mu umožní odlíšiť bez možnosti 
zámeny tento výrobok od výrobkov, ktoré 
majú iný pôvod.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Pier Antonio Panzeri

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15b) Pri určovaní, či je hlavná úloha 
ochrannej známky nepriaznivo 
ovplyvnená, je nutné toto ustanovenie 
vykladať vo svetle článku 11 Charty 
základných práv Európskej únie a článku 
10 Európskeho dohovoru o ľudských 
právach, aby sa zaručilo základné právo 
na slobodu prejavu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21
Pier Antonio Panzeri

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Výlučné práva vyplývajúce z 
ochrannej známky by nemali oprávňovať 
majiteľa, aby zakázal používanie označení 
alebo znakov, ktoré sa používajú s cieľom 
umožniť spotrebiteľom, aby mohli 
porovnávať, vyjadriť svoje názory alebo 
tam, kde nejde o komerčné používanie 
ochrannej známky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) S cieľom zabezpečiť účinnú a 
efektívnu metódu urovnávania sporov, 
zaistiť súlad s jazykovým režimom 
stanoveným v nariadení (ES) č. 207/2009, 
urýchlené prijímanie rozhodnutí o 
jednoduchom predmete úpravy a účinnú a 
efektívnu organizáciu odvolacích senátov a 
zaručiť primeranú a realistickú výšku 
poplatkov, ktoré má účtovať agentúra, a 
zároveň dodržiavať rozpočtové zásady 
stanovené v nariadení (ES) č. 207/2009 by 
sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 290 
zmluvy, pokiaľ ide o bližšie určenie 
podrobných informácií o jazykoch, ktoré 
sa majú používať pred agentúrou, 
prípadov, v ktorých by rozhodnutia vo veci 
námietky a rozhodnutia o zrušení mal 
prijímať jeden člen, podrobných informácií 

(45) S cieľom zabezpečiť účinnú a 
efektívnu metódu urovnávania sporov, 
zaistiť súlad s jazykovým režimom 
stanoveným v nariadení (ES) č. 207/2009, 
urýchlené prijímanie rozhodnutí o 
jednoduchom predmete úpravy a účinnú a 
efektívnu organizáciu odvolacích senátov a 
zaručiť primeranú a realistickú výšku 
poplatkov, ktoré má účtovať agentúra, a 
zároveň dodržiavať rozpočtové zásady 
stanovené v nariadení (ES) č. 207/2009 by 
sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 290 
zmluvy, pokiaľ ide o pravidlá na 
uplatňovanie jazykového režimu, ktorý sa 
má používať pri styku s agentúrou, 
prípadov, v ktorých by rozhodnutia vo veci 
námietky a rozhodnutia o zrušení mal 
prijímať jeden člen, podrobných informácií 
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o organizácii odvolacích senátov, výšky 
poplatkov, ktoré sa majú uhrádzať 
agentúre, a podrobných informácií 
týkajúcich sa ich úhrady.

o organizácii odvolacích senátov, výšky 
poplatkov, ktoré sa majú uhrádzať 
agentúre, a podrobných informácií 
týkajúcich sa ich úhrady.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 23
Pier Antonio Panzeri

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

označenie je zhodné s európskou 
ochrannou známkou a používa sa v 
súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré 
sú zhodné s tými, pre ktoré je európska 
ochranná známka zapísaná, a ak takéto 
používanie ovplyvňuje alebo môže 
ovplyvňovať funkciu európskej ochrannej 
známky, ktorou je zaručiť pôvod tovarov 
alebo služieb vo vzťahu k spotrebiteľom 
tým, že jemu alebo jej umožní odlíšiť bez 
možnosti zámeny tento výrobok od 
výrobkov, ktoré majú iný pôvod;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Christian Engström

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 207/2009

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Majiteľ európskej ochrannej známky má 
takisto právo zabrániť v dovoze tovarov 
podľa ods. 3 písm. c), keď na obchodné 

vypúšťa sa
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účely koná len odosielateľ tovarov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Regina Bastos

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Majiteľ európskej ochrannej známky má 
takisto právo s pomocou vnútroštátnych 
orgánov zabrániť v dovoze tovaru podľa 
ods. 3 písm. c) alebo ponúkaniu tovaru 
podľa odseku 3 písm. b), keď na obchodné 
účely koná odosielateľ, sprostredkovateľ, 
agent alebo poskytovateľ služieb 
internetového predaja tovaru.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 26
Christian Engström

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 207/2009

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Majiteľ európskej ochrannej známky má 
takisto právo zabrániť všetkým tretím 
osobám v preprave tovarov v kontexte 
obchodnej činnosti na colné územie Únie 
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 európskou 

vypúšťa sa
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ochrannou známkou zapísanou v 
súvislosti s takýmito tovarmi alebo ktorú v 
jej základných aspektoch nemožno 
rozlíšiť od takejto ochrannej známky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Majiteľ európskej ochrannej známky má 
takisto právo zabrániť všetkým tretím 
osobám v preprave tovarov v kontexte 
obchodnej činnosti na colné územie Únie 
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 európskou ochrannou 
známkou zapísanou v súvislosti s takýmito 
tovarmi alebo ktorú v jej základných 
aspektoch nemožno rozlíšiť od takejto 
ochrannej známky.

Majiteľ európskej ochrannej známky má 
takisto právo zabrániť všetkým tretím 
osobám v preprave tovaru porušujúcemu 
práva ochrannej známky na colné územie 
Únie, ak takýto tovar vrátane balenia:

(a) pochádza z tretích krajín a je bez 
povolenia označený ochrannou známkou, 
ktorá je v zásade zhodná s európskou 
ochrannou známkou zapísanou v súvislosti 
s takýmto tovarom, alebo ktorú v jej 
základných aspektoch nemožno rozlíšiť od 
takejto ochrannej známky;
(b) a je určený stať sa predmetom 
obchodnej činnosti bez toho, aby bol 
prepustený do voľného obehu na tomto 
území.
Ak tovar uvedený v prvom pododseku 
vstupuje na colné územie Únie a pohybuje 
sa na ňom v rámci colného režimu 
tranzitu a ak sa tento tovar preváža do 
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tretej krajiny, v ktorej ochranná známka 
nie je zaregistrovaná, je na dovozcovi, aby 
preukázal, že predmetný tovar je skutočne 
určený pre spotrebiteľov na trhu tejto 
tretej krajiny.

Or. fr

Odôvodnenie

Kanály na obchodovanie s falšovaným alebo pašovaným tovarom sa snažia kopírovať kanály 
pre zákonný medzinárodný obchod. Keďže zločinecké siete pomerne ľahko falšujú colné 
dokumenty, najmä pokiaľ ide o pôvod a destináciu tovaru, Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa považuje za potrebné pripomenúť, že na ochranu vnútorného trhu a práv 
spotrebiteľa je dôležitá kontrola obchodných tokov.

Pozmeňujúci návrh 28
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvý pododsek sa uplatňuje len v prípade, 
ak je používanie treťou osobou v súlade s
čestným konaním v priemysle alebo 
obchode.

Tento odsek sa uplatňuje len v prípade, ak 
je používanie treťou osobou v súlade s 
čestným konaním v priemysle alebo 
obchode.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PN je objasniť, že požiadavka oprávneného používania sa vzťahuje na písm. a) 
b) a c), a nie iba na písmeno a).

Pozmeňujúci návrh 29
Pier Antonio Panzeri

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 12 – odsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ochranná známka neoprávňuje majiteľa 
zakázať tretej osobe, aby použila 
obchodnú značku v odôvodnenom prípade 
v súvislosti s:
a) reklamou alebo propagáciou, ktorá 
umožňuje spotrebiteľom porovnávať 
tovar alebo služby; alebo
b) identifikáciou a parodovaním, 
kritizovaním alebo komentovaním 
majiteľa ochrannej známky alebo tovaru 
či služieb majiteľa ochrannej známky; 
alebo
(c) nekomerčným využitím ochrannej 
známky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Christian Engström

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 12a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení neexistuje nič, čo 
obmedzuje právo všetkých osôb vrátane 
právnických osôb, aby sa verejne vyjadrili, 
a to s použitím prostriedkov alebo médií, 
ktoré si zvolia, za predpokladu, že nie sú v 
rozpore s právom udeleným v článku 9.
Zahŕňa to ale neobmedzuje sa na 
vyjadrenia na účely politického alebo 
spoločenského komentára, výučbu, 
vedecký výskum, žurnalistiku, umelecký 
výraz, osobnú komunikáciu, kritiku alebo 
recenziu, porovnanie výrobkov alebo 
služieb, karikatúru, paródiu alebo koláž.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V článku 13 ods. 1 sa slová „v 
Spoločenstve“ nahrádzajú slovami „v 
Európskom hospodárskom priestore“;

(15) V článku 13 ods. 1 sa slová „v 
Spoločenstve“ vypúšťajú.

Or. de

Odôvodnenie

Súčasné právne predpisy obmedzujú práva z ochrannej známky na Európske spoločenstvo.
Cieľom pozmeňovacieho návrhu je „medzinárodný“ rozmer v prospech európskych 
spotrebiteľov s cieľom čeliť dvojúrovňovej cenovej politike, pretože na vnútornom trhu stále 
pretrvávajú značné obmedzenia v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh 32
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 15 ods. 1 sa prvý pododsek 
nahrádza takto:
Ak počas obdobia piatich rokov po zápise 
majiteľ nezačal riadne používať 
ochrannú známku Spoločenstva 
v členskom štáte alebo jeho časti v 
súvislosti s tovarom alebo službami, pre 
ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto 
používanie bolo pozastavené nepretržite 
päť rokov, ochranná známka 
Spoločenstva je predmetom sankcií 
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uvedených v tomto nariadení, pokiaľ 
neexistujú oprávnené dôvody jej 
nepoužívania.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa nahradiť slová „v Spoločenstve“ slovami “v členskom štáte alebo jeho časti“.
Keďže ide o „riadne“ používanie, na odmietnutie požiadavky na zrušenie z dôvodu 
nepoužívania ochrannej známky EÚ by malo stačiť, ak bolo používanie obmedzené na jeden 
členský štát alebo jeho časť.

Pozmeňujúci návrh 33
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dňom podania prihlášky európskej 
ochrannej známky je deň, keď 
prihlasovateľ podá agentúre dokumenty 
obsahujúce informácie uvedené v článku 
26 ods. 1, pričom sa musí uhradiť 
prihlasovací poplatok, na ktorý bol vydaný 
platobný rozkaz najneskôr v uvedený deň.

Dňom podania prihlášky európskej 
ochrannej známky je deň, keď 
prihlasovateľ podá agentúre dokumenty 
obsahujúce informácie uvedené v článku 
26 ods. 1, pričom sa do jedného mesiaca 
od predloženia uvedených dokumentov 
musí uhradiť prihlasovací poplatok.

Or. en

Odôvodnenie

Existujúce lehota jedného mesiaca by mala byť zachovaná, aby sa prihlasovateľom umožnilo 
stiahnuť a znovu podať prihlášku bez toho, aby museli zaplatiť poplatok dvakrát. To je 
obzvlášť dôležité pre malé a stredné podniky, u ktorých je väčšia pravdepodobnosť, že podajú 
chybnú prihlášku, a utrpeli by značnú škodu, keby mali zaplatiť poplatok dvakrát.

Pozmeňujúci návrh 34
Jürgen Creutzmann
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 28
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 28 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Majitelia európskych ochranných známok, 
o ktorých zápis sa požiadalo pred 
22. júnom 2012 a ktoré sú zapísané len vo 
vzťahu k celému názvu triedy podľa 
Dohody z Nice, môžu vyhlásiť, že ich 
zámerom v deň podania bolo získať 
ochranu v súvislosti s tovarmi alebo 
službami, ktoré sú mimo rámca tovarov
alebo služieb zahrnutých v doslovnom 
význame názvu danej triedy, za 
predpokladu, že takto označené tovary
alebo služby sú zahrnuté do abecedného 
zoznamu pre danú triedu v rámci vydania 
triedenia podľa Dohody z Nice platného v 
deň podania.

Majitelia európskych ochranných známok, 
o ktorých zápis sa požiadalo pred 
22. júnom 2012 a ktoré sú zapísané vo 
vzťahu k celému názvu triedy podľa 
Dohody z Nice, môžu vyhlásiť, že ich 
zámerom v deň podania bolo získať 
ochranu v súvislosti s tovarom alebo 
službami, ktoré sú mimo rámca tovaru 
alebo služieb zahrnutých v doslovnom 
význame názvu danej triedy, za 
predpokladu, že takto označený tovar
alebo služby sú zahrnuté do abecedného 
zoznamu pre danú triedu v rámci vydania 
triedenia podľa Dohody z Nice platného v 
deň podania.

Or. en

Odôvodnenie

Priestor pre zmenu názvov triedy by sa nemal uplatňovať len na zápisy, ktoré sa skladajú iba 
z názvov tried, ale aj na tie, ktoré obsahujú celý názov triedy, ako aj niektoré ďalšie 
výrobky/služby.

Pozmeňujúci návrh 35
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 28
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 28 – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vyhlásenie sa podáva agentúre do štyroch
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia a jasným, presným a 
špecifickým spôsobom sa v ňom uvádzajú 
tovary a služby, na ktoré sa pôvodne 

Vyhlásenie sa podáva agentúre do 
dvanástich mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia a jasným, 
presným a špecifickým spôsobom sa v ňom 
uvádzajú tovary a služby, na ktoré sa 
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vzťahoval zámer majiteľa, okrem tovarov a 
služieb jednoznačne zahrnutých v 
doslovnom význame označení zahrnutých 
v názve triedy. Agentúra prijíma primerané 
opatrenia, aby register zodpovedajúcim 
spôsobom zmenila. Touto možnosťou nie 
je dotknuté uplatňovanie článku 15, článku 
42 ods. 2, článku 51 ods. 1 písm. a) a
článku 57 ods. 2.

pôvodne vzťahoval zámer majiteľa, okrem 
tovarov a služieb jednoznačne zahrnutých 
v doslovnom význame označení 
zahrnutých v názve triedy význame 
označení zahrnutých v názve triedy. 
Agentúra prijíma primerané opatrenia, aby 
register zodpovedajúcim spôsobom 
zmenila. Touto možnosťou nie je dotknuté 
uplatňovanie článku 15, článku 42 ods. 2, 
článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 57 ods. 
2.

Or. en

Odôvodnenie

Zdá sa, že štyri mesiace nepostačujú na to, aby majitelia ochranných známok mohli urobiť 
požadované úpravy, pretože budú musieť rozhodovať o presnom novom znení tovaru a 
služieb, ktoré sa budú určovať dodatočne k názvom tried. Najmä majitelia väčších portfólií 
ochranných známok budú potrebovať viac času.

Pozmeňujúci návrh 36
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 30
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 30 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Žiadosť o uplatnenie práv prednosti sa 
podáva spolu s prihláškou európskej 
ochrannej známky a zahŕňa dátum, číslo 
a krajinu predchádzajúcej prihlášky.

Prihlasovateľ, ktorý chce uplatniť právo
prednosti z predchádzajúceho podania, 
predloží vyhlásenie o práve prednosti a 
kópiu predchádzajúcej prihlášky. Ak jazyk
predchádzajúcej prihlášky nie je jazykom 
agentúry, dodá prihlasovateľ preklad 
predchádzajúcej prihlášky do jedného z 
týchto jazykov.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa vykonávacieho nariadenia o ochrannej známke sa o právo prednosti môže žiadať v 
prihláške alebo do dvoch mesiacov od dátumu podania prihlášky. Právo prednosti má ten 
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účinok, že na účely stanovenia, ktoré práva majú prednosť, sa za deň vzniku práva prednosti 
považuje deň podania prihlášky ochrannej známky . Táto zmena sa snaží zachovať súčasné 
znenie článku 30, čím zachová dvojmesačná odkladná lehota.

Pozmeňujúci návrh 37
Pier Antonio Panzeri

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 38
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 40 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Takéto osoby nesmú byť účastníkmi 
konania pred agentúrou.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Pier Antonio Panzeri

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 39a (nový)
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 41 – odsek 5 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39a) V článku 41 sa dopĺňa tento odsek 
5:
5. Námietky proti zápisu ochrannej 
známky môže podať aj každá fyzická 
alebo právnická osoba, skupina alebo 
subjekt zastupujúci spracovateľov, 
výrobcov, dodávateľov služieb, 
obchodníkov alebo spotrebiteľov, ktorí 
preukážu, že ochranná známka je takej 
povahy, že môže zavádzať verejnosť, 
napríklad pokiaľ ide o povahu, kvalitu 
alebo zemepisný pôvod tovaru alebo 
služby;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 39
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 40a (nový)
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 42 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40a) V článku 42 sa odsek 4 nahrádza 
takto:
Agentúra môže, ak to považuje za vhodné, 
vyzvať účastníkov, aby uzavreli zmier, a to 
pokiaľ možno ešte pred formálnym 
začatím konania o námietke. V takom 
prípade agentúra poskytne informácie o 
dostupných mediačných postupoch a 
špecializovaných službách mediácie 
vrátane služieb poskytovaných externými 
mediátormi akreditovanými agentúrou. 
Ak sa strany rozhodnú uzavrieť zmier 
počas konania o námietke, agentúra 
poskytne obom stranám primeraný 
dodatočný čas na dokončenie mediačného 
konania.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné znenie článku 42 ods. 4 :„Úrad môže, ak to považuje za vhodné, vyzvať účastníkov 
konania, aby uzavreli zmier.“ Služby mediácie, ktoré poskytuje ÚHVT, sú obmedzené na 
odvolacie konanie a iba jeho zamestnanci môžu slúžiť ako mediátori. K dnešnému dňu bol 
vykonaný minimálny počet mediácií. Na zvýšenie príťažlivosti mediácie treba nabádať strany, 
aby ju využívali v skoršom štádiu. Účastníci sporu by tiež mali mať právo vybrať si externých 
mediátorov.

Pozmeňujúci návrh 40
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 50a (nový)
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Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 57 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50a) Článok 57 ods. 4 sa nahrádza takto:
Agentúra môže, ak to považuje za vhodné, 
vyzvať účastníkov, aby uzavreli zmier, a to 
pokiaľ možno ešte pred formálnym 
začatím konania o vyhlásení o 
neplatnosti. V takom prípade agentúra 
poskytne informácie o dostupných 
mediačných postupoch a špecializovaných 
službách mediácie vrátane služieb 
poskytovaných externými mediátormi 
akreditovanými agentúrou.
Ak sa strany rozhodnú uzavrieť zmier 
počas konania o námietke, agentúra 
poskytne obom stranám primeraný 
dodatočný čas na dokončenie mediačného 
konania.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné znenie článku 57 ods. 4 :„Úrad môže, ak to považuje za vhodné, vyzvať účastníkov 
konania, aby uzavreli zmier.“ Služby mediácie, ktoré poskytuje ÚHVT, sú obmedzené na 
odvolacie konanie a iba jeho zamestnanci môžu slúžiť ako mediátori. K dnešnému dňu bol 
vykonaný minimálny počet mediácií. Na zvýšenie príťažlivosti mediácie treba nabádať strany, 
aby ju využívali v skoršom štádiu. Účastníci sporu by tiež mali mať právo vybrať si externých 
mediátorov.

Pozmeňujúci návrh 41
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 98
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Názov XII – oddiel 1a – článok 123c – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Agentúra vymedzuje, vypracúva a 
koordinuje spoločné projekty v záujme 

Agentúra v spolupráci s úradmi členských 
štátov vymedzuje, vypracúva a koordinuje 
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Únie v súvislosti s oblasťami uvedenými v 
odseku 1. Vymedzenie projektu zahŕňa 
špecifické povinnosti a funkcie každého 
zúčastneného úradu priemyselného 
vlastníctva členských štátov a Úradu 
Beneluxu pre duševné vlastníctvo.

spoločné projekty v záujme Únie v 
súvislosti s oblasťami uvedenými v odseku 
1. Vymedzenie projektu zahŕňa špecifické 
povinnosti a funkcie každého zúčastneného 
úradu priemyselného vlastníctva členských 
štátov a Úradu Beneluxu pre duševné 
vlastníctvo.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 42
Regina Bastos

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 99
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Názov XII – oddiel 2 – článok 124 – odsek 1 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) Riadiaca rada schvaľuje pravidlá pre 
mediáciu a arbitráž, a tie, ktoré upravujú 
fungovanie strediska zriadeného na tento 
účel, a to na základe návrhu predloženého 
výkonným riaditeľom v podľa článku 128 
ods. 4) písm. o). 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 43
Regina Bastos

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 99
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Názov XII – oddiel 3 – článok 128 – odsek 4 – písmeno oa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

oa) vypracuje projekt mediácie a pravidlá 
pre arbitráž, ako aj pravidlá pre 
fungovanie strediska zriadeného na tento 
účel a predloží ich riadiacej rade na 
schválenie;
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 44
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 99
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Názov XII – oddiel 3 – článok 129 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výkonného riaditeľa vymenováva riadiaca 
rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých 
Komisiou pri uplatnení otvoreného a 
transparentného postupu výberového 
konania. Pred vymenovaním môže byť 
kandidát, ktorého vybrala riadiaca rada, 
vyzvaný, aby vystúpil pred príslušným 
výborom Európskeho parlamentu a 
odpovedal na otázky jeho členov. Na účely 
uzatvorenia zmluvy s výkonným 
riaditeľom zastupuje agentúru predseda 
riadiacej rady.

Výkonného riaditeľa vymenováva riadiaca 
rada pri uplatnení otvoreného a 
transparentného postupu výberového 
konania. Pred vymenovaním môže byť 
kandidát, ktorého vybrala riadiaca rada, 
vyzvaný, aby vystúpil pred príslušným 
výborom Európskeho parlamentu a 
odpovedal na otázky jeho členov. Na účely 
uzatvorenia zmluvy s výkonným 
riaditeľom zastupuje agentúru predseda 
riadiacej rady.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 45
Regina Bastos

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 99
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Názov XII – oddiel 3 – článok 129 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výkonného riaditeľa vymenováva riadiaca 
rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých 
Komisiou pri uplatnení otvoreného a 
transparentného postupu výberového 
konania. Pred vymenovaním môže byť 
kandidát, ktorého vybrala riadiaca rada, 
vyzvaný, aby vystúpil pred príslušným 

Výkonného riaditeľa vymenováva riadiaca 
rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých 
Komisiou pri uplatnení otvoreného a 
transparentného postupu výberového 
konania výborom pre výberové konanie, 
ktorý je zložený z dvoch zástupcov 
členských štátov a zástupcov Komisie 
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výborom Európskeho parlamentu a 
odpovedal na otázky jeho členov. Na účely 
uzatvorenia zmluvy s výkonným 
riaditeľom zastupuje agentúru predseda 
riadiacej rady.

a Európskeho parlamentu. Pred 
vymenovaním môže byť kandidát, ktorého 
vybrala riadiaca rada, vyzvaný, aby 
vystúpil pred príslušným výborom 
Európskeho parlamentu a odpovedal na 
otázky jeho členov. Na účely uzatvorenia 
zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje 
agentúru predseda riadiacej rady.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 46
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 99
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Názov XII – oddiel 3 – článok 129 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z 
funkcie len na základe rozhodnutia 
riadiacej rady konajúcej na návrh 
Európskej komisie.

Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný 
z funkcie iba na základe rozhodnutia 
riadiacej rady.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 47
Regina Bastos

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 99
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Názov XII – oddiel 3 – článok 129 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z 
funkcie len na základe rozhodnutia
riadiacej rady konajúcej na návrh 
Európskej komisie.

Odvolanie z funkcie výkonného riaditeľa 
sa môže uskutočniť len na základe 
rozhodnutia riadiacej rady dosiahnutého 
dvojtretinovou väčšinou jej členov, pričom 
rada koná na návrh Európskej komisie 
alebo Európskeho parlamentu.
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 48
Regina Bastos

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 99
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Názov XII – oddiel 3 – článok 129 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je 
päť rokov. Na konci tohto obdobia 
Komisia vykoná posúdenie, v ktorom 
zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti 
výkonného riaditeľa a budúce úlohy 
a výzvy agentúry.

Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je 
päť rokov. Funkčné obdobie výkonného 
riaditeľa môže riadiaca rada predĺžiť 
jedenkrát na jednorazové obdobie piatich 
rokov alebo do dosiahnutia dôchodkového 
veku, ak ho riaditeľ dosiahne počas 
funkčného obdobia.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 49
Regina Bastos

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 99
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Názov XII – oddiel 3 – článok 129 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Riadiaca rada konajúca na návrh 
Komisie, v ktorom sa zohľadňuje 
posúdenie uvedené v odseku 3, môže 
predĺžiť funkčné obdobie výkonného 
riaditeľa raz najviac o päť rokov.

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 50
Regina Bastos
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 106a (nový)
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 137a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Stredisko pre arbitráž a mediáciu v oblasti 
ochranných známok, dizajnu a modelov
1. Stredisko pre arbitráž a mediáciu 
ochranných známok, dizajnov a modelov 
(ďalej len „stredisko“ sa vytvorí v rámci 
agentúry.
2. Stredisko má k dispozícii v rámci 
projektu Spoločenstva prostriedky pre 
mediácia a arbitráž sporov zahrňujúcich 
dve alebo viaceré strany, ktoré sa týkajú 
ochranných známok, dizajnu a modelov, 
v súlade s týmto nariadením a nariadením 
(ES) č 6/2002.
3. Správna rada schvaľuje pravidlá pre 
mediáciu a arbitráž, a pravidlá, ktoré 
upravujú fungovanie strediska, na 
základe návrhu predloženého výkonným 
riaditeľom v súlade s článkom 128 ods. 4) 
písm. o). 
4. V prípade, že spor sa týka námietky, 
zrušenia alebo postupov odvolania medzi 
stranami, zúčastnené strany môžu 
kedykoľvek a po vzájomnej dohode 
požiadať o pozastavenie postupu tak, aby 
sa mohol začať postup mediácie alebo 
arbitráže.
5. Agentúra a jej odvolacie rady môžu, ak 
to považujú za vhodné, diskutovať s 
účastníkmi konania o možnosti dohody, 
ktorá sa môže tiež dosiahnuť 
prostredníctvom mediácie a/alebo 
arbitráže, pričom sa využijú prostriedky 
strediska. 
6. Stredisko vypracuje zoznam mediátorov 
a rozhodcov, ktorí účastníkom konania 
pomáhajú urovnávať ich spory.
7. Prieskumoví pracovníci a členovia 
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divízie inštitútu alebo odvolacích senátov 
sa nemôžu zúčastňovať na žiadnej 
mediácii alebo arbitráži týkajúcej sa 
prípadu, ak:
a) boli vopred akokoľvek zapojení do 
postupov podliehajúcich mediácii alebo 
arbitráži;
b) sú na prípade osobne zainteresovaní;
c) boli do prípadu vopred zapojení ako 
zástupcovia jednej zo strán;
8. Žiadna osoba požiadaná o účasť na 
mediačnom alebo arbitrážnom paneli, 
nesmie byť zapojená do konania o 
námietke, zrušení alebo odvolaní, ktoré 
viedlo k mediácii alebo arbitráži.
9. Akákoľvek dohoda dosiahnutá s 
použitím prostriedkov strediska vrátane 
mediácie je vynútiteľná u agentúry alebo 
v ktoromkoľvek členskom štáte bez toho, 
aby boli dotknuté vynucovacie postupy 
ustanovené právnymi predpismi členského 
štátu, v ktorom sa vynútenie vykonáva. 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 51
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 110
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 144 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výška poplatkov uvedených v odseku 1 sa 
určí na takej úrovni, aby sa zabezpečila v 
zásade dostatočná výška z nich plynúcich 
príjmov na to, aby bol rozpočet agentúry 
vyvážený a aby sa zároveň zabránilo 
nahromadeniu značných prebytkov. Bez 
toho, aby bol dotknutý článok 139 ods. 4, 
Komisia preskúma úroveň poplatkov, ak
by k značnému prebytku došlo opakovane. 
Ak toto preskúmanie nevedie k zníženiu 
alebo zmene úrovne poplatkov, ktorá 

Výška poplatkov uvedených v odseku 1 sa 
určí na takej úrovni, aby sa zabezpečila v 
zásade dostatočná výška z nich plynúcich 
príjmov na to, aby bol rozpočet agentúry 
vyvážený a aby sa zároveň zabránilo 
nahromadeniu značných prebytkov. Bez 
toho, aby bol dotknutý článok 139 ods. 4, 
Komisia smie znížiť úroveň poplatkov, ak 
by k značnému prebytku došlo opakovane. 
Každý výrazný prebytok nahromadený 
napriek takémuto preskúmaniu sa použije 
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zabraňuje ďalšiemu nahromadeniu 
značného prebytku, prebytok 
nahromadený po preskúmaní sa presunie 
do rozpočtu Únie.

na podporu harmonizácie, konvergencie 
a špičkovej úrovne ochrany práv 
duševného vlastníctva v Únii. 

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala mať iba právo na zníženie výšky poplatkov prostredníctvom delegovaných 
aktov, keďže prihlasovateľ by mohol mať z toho úžitok. Komisia by nemala byť povinná takto 
konať v prípadoch značného prebytku. K zvýšeniu poplatkov by malo byť možné iba po revízii 
základného právneho aktu. Každý výrazný prebytok by sa mal opätovne investovať do 
integrovaného európskeho systému duševného vlastníctva, ktorého dôležitou súčasťou je 
ÚHVT.


