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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V Európskej únii je možné prihlásiť ochrannú známku buď na vnútroštátnej úrovni na úrade 
pre duševné vlastníctvo určitého členského štátu (právne predpisy členských štátov 
o ochranných známkach boli čiastočne harmonizované smernicou Rady 89/104/EHS z 21. 
decembra 1998, ktorá bola kodifikovaná smernicou 2008/95/ES), alebo na úrovni EÚ ako 
ochrannú známku Spoločenstva (na základe nariadenia Rady 40/94 z 20. decembra 1993 
o ochrannej známke Spoločenstva, ktoré bolo kodifikované nariadením 207/2009). Uvedeným 
nariadením bol zároveň zriadený Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), ktorý je 
zodpovedný za zapisovanie a spravovanie ochranných známok Spoločenstva. Tento právny 
predpis o ochranných známkach sa nijakým podstatným spôsobom nezmenil, i keď 
v podnikateľskom prostredí nastali zásadné zmeny.

Cieľ návrhu

Základom smernice je článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), stanovujúci 
prijímanie opatrení na aproximáciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov 
a správnych opatrení členských štátov, ktoré sú zamerané na vytváranie a fungovanie 
vnútorného trhu. Smernica sa preto zaoberá vnútroštátnymi systémami ochranných známok, 
ktoré sú aj naďalej potrebné pre tie podniky, ktoré nemajú záujem o ochranu svojich 
ochranných známok na úrovni EÚ.

Z posúdenia vplyvu, ktoré uskutočnila Európska komisia, vyplynulo, že je potrebné 
harmonizovať určité aspekty vnútroštátnych postupov a vytvoriť systém spolupráce medzi 
národnými úradmi a úradom OHIM.

Všeobecným cieľom revízie, ktorú navrhla Európska komisia 27. marca 2013, je: 

 modernizovať systém ochranných známok v Európe,

 obmedziť rozdiely medzi ustanoveniami súčasného regulačného rámca a

 zlepšiť spoluprácu medzi úradmi priemyselného vlastníctva. 

Ide o to, aby podniky EÚ mali možnosť zvýšiť svoju konkurencieschopnosť:

 tým, že sa im poskytne lepší prístup k systémom ochrany ochranných známok 
(zníženými nákladmi, urýchlením postupov a vyššou predvídateľnosťou);

 tým, že sa im zaručí právna istota a

 zabezpečí sa paralelná existencia a doplnkovosť systému EÚ a vnútroštátnych 
systémov.

V súvislosti s prepracovaním smernice Komisia navrhuje:

 modernizáciu a zlepšenie existujúcich ustanovení v záujme vyššej právnej istoty 
a objasnenia práv z ochrannej známky z hľadiska ich rozsahu pôsobnosti, ako aj 
obmedzení,
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 aproximáciu vnútroštátnych právnych predpisov a postupov v oblasti ochranných 
známok v záujme ich zosúladenia so systémom ochrannej známky Spoločenstva, ktorý 
je stanovený v nariadení, a

 uľahčenie spolupráce medzi úradmi členských štátov a úradom OHIM na účely 
podpory zbližovania postupov a vytvárania spoločných nástrojov tým, že sa zavedie 
právny základ tejto spolupráce.

Aspekty vnútorného trhu

Existencia systému ochrannej známky Spoločenstva a vnútroštátnych ochranných známok je 
potrebná pre dobré fungovanie vnútorného trhu. Ochranná známka pomáha rozlíšiť výrobky 
a služby určitého podniku, ktorému umožňuje, aby si udržal konkurenčné miesto na trhu, 
prilákaním zákazníkov a vytváraním rastu. Počet žiadostí o prihlásenie ochrannej známky 
Spoločenstva, ktoré sa predkladajú OHMI, neustále rastie a v roku 2012 bol vyšší ako 107 
900. Tento vývoj sprevádzali rastúce očakávania zainteresovaných strán, ktoré požadovali 
efektívnejšie a vysokokvalitné systémy zápisu ochranných známok, ktoré sú zosúladenejšie, 
verejne prístupné a aktuálne z technologického hľadiska. 

Tento nový legislatívny balík obsahuje konkrétne aj niekoľko ustanovení, ktoré sa týkajú 
právomocí Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa: 

 spresnenie, že majiteľ ochrannej známky môže zabrániť používaniu svojej ochrannej 
známky v porovnávacej reklame, ak táto porovnávacia reklama nespĺňa požiadavky 
článku 4 smernice 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej 
reklame,

 spresnenie, že dovoz výrobkov do EÚ sa môže zakázať aj v prípade, keď na obchodné 
účely koná len odosielateľ. Cieľom je odradiť od nákupu a predaja falšovaných 
výrobkov cez internet,

 možnosť držiteľov práv zabrániť tretím osobám v preprave tovarov, ktoré pochádzajú 
z tretích krajín a sú bez povolenia označené ochrannou známkou, ktorá je v zásade 
zhodná s ochrannou známkou zapísanou v súvislosti s takýmito tovarmi, na colné 
územie Únie bez ohľadu na to, či sa prepustia do voľného obehu.

Stanovisko spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko

Spravodajkyňa je v zásade spokojná s návrhom Európskej komisie, najmä pokiaľ ide 
o niektoré ustanovenia súvisiace s právomocami Výboru pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľov. Pozmeňujúce návrhy, predložené v rámci návrhu správy, sa týkajú konkrétne 
týchto aspektov:

 posilnenie úlohy národných orgánov v systéme ochrany ochranných známok a v boji 
proti falšovaniu,

 spresnenie označení, ktoré môžu tvoriť európsku ochrannú známku,

 absolútne dôvody na zamietnutie alebo vyhlásenie neplatnosti a
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 vypustenie návrhu Komisie, podľa ktorého by sa mali všetky úrady pri preskúmaní ex 
offo, ktoré je zamerané na oprávnenosť prihlášky ochrannej známky na zápis, 
obmedziť len na absenciu absolútnych dôvodov na zamietnutie.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) V záujme posilnenia ochrany 
ochrannej známky a účinnejšieho boja proti 
falšovaniu by majiteľ zapísanej ochrannej 
známky mal mať právo zabrániť tretím 
osobám v preprave tovarov na colné 
územie Únie bez toho, aby tam boli 
prepustené do voľného obehu, ak takéto 
tovary pochádzajú z tretích krajín a sú bez 
povolenia označené ochrannou známkou, 
ktorá je v zásade zhodná s ochrannou 
známkou zapísanou v súvislosti s takýmito 
tovarmi.

(22) V záujme posilnenia ochrany 
ochrannej známky a účinnejšieho boja proti 
falšovaniu by majiteľ zapísanej ochrannej 
známky mal mať právo zabrániť za pomoci 
národných orgánov tretím osobám v 
preprave tovarov na colné územie Únie bez 
toho, aby tam boli prepustené do voľného 
obehu, ak takéto tovary pochádzajú z 
tretích krajín a sú bez povolenia označené 
ochrannou známkou, ktorá je v zásade 
zhodná s ochrannou známkou zapísanou v 
súvislosti s takýmito tovarmi.

Or. xm

Odôvodnenie

Na uplatnenie tohto opatrenia je potrebná pomoc národných orgánov.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) V záujme účinnejšieho predchádzania 
vstupu tovarov porušujúcich práva do 
Únie, a to najmä v podmienkach predaja 

(23) V záujme účinnejšieho predchádzania 
vstupu tovarov porušujúcich práva do 
Únie, a to najmä v podmienkach predaja 
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cez internet, by majiteľ mal mať právo 
zakázať dovoz takýchto tovarov do Únie, 
ak na obchodné účely koná len odosielateľ 
tovarov.

cez internet, by majiteľ mal mať právo 
zakázať za pomoci národných orgánov 
dovoz takýchto tovarov do Únie, ak na 
obchodné účely koná len odosielateľ 
tovarov.

Or. xm

Odôvodnenie

Na uplatnenie tohto opatrenia je potrebná pomoc národných orgánov.

Pozmeňujúci návrh 3

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. 

Or. xm
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Odôvodnenie

Preskúmanie ex offo motívov zamietnutia treba zachovať, ak tak rozhodnú členské štáty 
vzhľadom na výhody, ktoré z neho plynú pre prihlasovateľov známky, najmä pre MSP. 
V súčasnosti túto možnosť využíva 12 členských štátov (Portugalsko, Bulharsko, Cyprus, 
Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Malta, Poľsko, Slovensko, Švédsko a Česká republika).

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 3 – 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 spôsobom, ktorý 
príslušným orgánom a verejnosti umožňuje 
jasne a presne určiť predmet ochrany 
poskytnutej jej majiteľovi.

Or. xm

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť, aby základné prvky európskej ochrannej známky boli vyjadrené jasne 
a presne. 

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Prihláška ochrannej známky nebude 
zamietnutá alebo vyhlásená za neplatnú v 
súlade s odsekom 1 písm. b), c) alebo d),
ak táto ochranná známka nadobudla ešte 
pred dňom podania prihlášky alebo po 
dátume zápisu na základe svojho 
používania rozlišovaciu spôsobilosť.

5. Prihláška ochrannej známky nebude 
zamietnutá, ak táto ochranná známka 
nadobudla na základe svojho používania 
v čase prihlášky rozlišovaciu spôsobilosť.

Or. xm

Odôvodnenie

Ochranná známka musí mať rozlišovaciu spôsobilosť v čase prihlášky.
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Každý členský štát môže stanoviť, 
že odsek 5 sa vzťahuje aj na prípad, keď 
ochranná známka získala túto svoju 
rozlišovaciu spôsobilosť po dátume 
podania prihlášky a pred dátumom 
zápisu.

vypúšťa sa

Or. xm

Odôvodnenie

Ochranná známka musí mať rozlišovaciu spôsobilosť v čase prihlášky.

Pozmeňujúci návrh 7

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 za pomoci 
národných orgánov 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.

Or. xm
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Odôvodnenie

Na uplatnenie tohto opatrenia je potrebná pomoc národných orgánov.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prihlasovateľ kolektívnej známky 
predloží stanovy jej používania.

1. Prihlasovateľ kolektívnej známky 
predloží úradu stanovy jej používania.

Or. xm

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je objasnenie právneho predpisu a odstránenie 
nejasností týkajúcich sa miesta, ktorému treba predložiť stanovy.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 41

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.

vypúšťa sa

Or. xm

Odôvodnenie

Preskúmanie ex offo motívov zamietnutia treba zachovať, ak tak rozhodnú členské štáty 
vzhľadom na výhody, ktoré z neho plynú pre prihlasovateľov známky, najmä pre MSP. 
V súčasnosti túto možnosť využíva 12 členských štátov (Portugalsko, Bulharsko, Cyprus, 
Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Malta, Poľsko, Slovensko, Švédsko a Česká republika).


