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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V Európskej únii sa ochranná známka môže zapísať na vnútroštátnej úrovni na úrade 
priemyselného vlastníctva v členskom štáte (právne predpisy členských štátov o ochranných 
známkach boli čiastočne harmonizované smernicou Rady 89/104/EHS z dňa 21. decembra 
1988, ktorá bola kodifikovaná smernicou 2008/95/ES), alebo na úrovni EÚ ako ochranná 
známka Spoločenstva (na základe nariadenia Rady č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej 
známke Spoločenstva, ktoré bolo kodifikované nariadením 207/2009). V rámci nariadenia bol 
zriadený Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej len „OHIM“), ktorý je zodpovedný za 
registráciu a spravovanie ochranných známok Spoločenstva. Toto acquis v oblasti ochranných 
známok nezaznamenalo žiadne veľké zmeny, zatiaľ čo podnikateľské prostredie prešlo 
výrazným vývojom.

Cieľ návrhu

Ochranná známka Spoločenstva je titul duševného vlastníctva, ktorý bol vytvorený na základe 
článku 118 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Z analýzy vplyvu, ktorú 
uskutočnila Európska komisia, vyplynulo, že niektoré časti nariadenia treba zmeniť s cieľom 
zlepšiť a zefektívniť systém ochrannej známky Spoločenstva.

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

 modernizovať systém ochranných známok v Európe,

 odstrániť odlišnosti medzi ustanoveniami existujúceho regulačného rámca a

 zlepšiť spoluprácu medzi úradmi pre ochranné známky. 

Cieľom je umožniť podnikom v EÚ, aby zvýšili svoju konkurencieschopnosť:

 poskytnutím lepšieho prístupu k systému ochrany známok (zníženie nákladov, vyššia 
rýchlosť a predvídateľnosť),

 zabezpečením právnej istoty a

 zabezpečením koexistencie a komplementárnosti systému EÚ s vnútroštátnymi 
systémami.

Pokiaľ ide o revíziu nariadenia, Komisia nenavrhuje nový systém, ale cielenú modernizáciu 
existujúcich ustanovení: Ide najmä o:

 prispôsobenie terminológie nariadenia Lisabonskej zmluve a jeho ustanovení 
spoločnému prístupu k decentralizovaným agentúram,

 zefektívnenie prihlášok a zápis ochranných známok Spoločenstva,

 niektoré právne objasnenia,

 organizáciu spolupráce medzi OHIM a vnútroštátnymi úradmi a

 zosúladenie s článkom 290 ZFEÚ o delegovaných aktoch.
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Aspekty vnútorného trhu

Existencia systému ochrannej známky Spoločenstva a vnútroštátnych ochranných známok je 
potrebná pre správne fungovanie vnútorného trhu. Ochranná známka slúži na vyčlenenie 
výrobkov a služieb určitého podniku a umožňuje podniku zachovať si konkurencieschopné 
postavenie na trhu tým, že priláka klientov a vytvára rast. Počet prihlášok ochrannej známky 
Spoločenstva, ktoré sa predkladajú OHIM, neustále rastie, v roku 2012 ich bolo viac ako 107 
900. Tento vývoj sprevádzali rastúce očakávania zainteresovaných strán, pokiaľ ide o 
efektívnejšie a kvalitné systémy zápisu ochranných známok, ktoré by boli zosúladenejšie, 
verejne prístupné a aktuálne z technologického hľadiska. 

Osobitnejšie tento nový legislatívny balík obsahuje tiež niekoľko ustanovení o právomociach 
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa: 

 spresnenie, že majiteľ ochrannej známky môže zabrániť používaniu svojej ochrannej 
známky v porovnávacej reklame, ak takáto 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 iba odosielateľ, a to s cieľom odradiť od objednávok a internetového 
predaja falšovaných výrobkov;

 možnosť majiteľov práv zabrániť tretím osobám, aby prepravovali výrobky, 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 výrobkami, 
na colné územie Únie bez ohľadu na to, či sa prepustia do voľného obehu.

Stanovisko spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko

Spravodajkyňa vcelku víta návrh Európskej komisie, najmä pokiaľ ide o niekoľko ustanovení 
o právomociach Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Pozmeňujúce návrhy 
predložené v návrhu správy sa zameriavajú najmä na:

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

 zrušenie možnosti podať prihlášku ochrannej známky Spoločenstva iba v agentúre,

 spresnenie označení, ktoré môžu tvoriť európsku ochrannú známku,

 úpravu lehôt na označovanie a zatrieďovanie tovaru a služieb,

 úlohy agentúry,

 zloženie riadiacej rady a

 poplatky.
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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 nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) V záujme posilnenia ochrany 
ochrannej známky a účinnejšieho boja proti 
falšovaniu by majiteľ európskej 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 európskou 
ochrannou známkou zapísanou v súvislosti 
s takýmito tovarmi.

(18) V záujme posilnenia ochrany 
ochrannej známky a účinnejšieho boja proti 
falšovaniu by majiteľ európskej ochrannej 
známky mal mať právo s pomocou 
vnútroštátnych orgánov 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 európskou 
ochrannou známkou zapísanou v súvislosti 
s takýmto tovarom.

Or. xm

Odôvodnenie

Na uplatnenie tohto opatrenia je potrebná pomoc vnútroštátnych orgánov.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(19) V záujme účinnejšieho predchádzania 
vstupu tovaru porušujúceho práva do Únie, 
a to najmä v podmienkach predaja cez 
internet, by majiteľ mal mať právo 
s pomocou vnútroštátnych orgánov 
zakázať dovoz takéhoto tovaru do Únie, ak 
na obchodné účely koná len odosielateľ 
tovaru. 
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Or. xm

Odôvodnenie

Na uplatnenie tohto opatrenia je potrebná pomoc vnútroštátnych orgánov.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Vzhľadom na postupne klesajúci a 
zanedbateľný počet prihlášok ochrannej 
známky Spoločenstva podaných na 
centrálnych úradoch priemyselného 
vlastníctva členských štátov („úrady 
členských štátov“) by sa malo umožniť, 
aby sa prihlášky európskej ochrannej 
známky podávali len agentúre.

vypúšťa sa

Or. xm

Odôvodnenie

Keďže cieľom je uľahčiť život osôb a podnikov, musíme zachovať všetky možnosti zápisu 
ochranných známok na európskej úrovni. Preto je potrebné, aby bolo možné spracúvať 
žiadosti vnútroštátnymi orgánmi, ktoré pôsobia výlučne ako sprostredkovatelia pre agentúru. 

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Bod 9
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 4 – 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
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Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 5

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. 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.“;

5. Majiteľ európskej ochrannej známky má 
takisto právo s pomocou vnútroštátnych 
orgánov zabrániť všetkým tretím osobám v 
preprave tovaru v kontexte obchodnej 
činnosti na colné územie Únie bez toho, 
aby tam bol prepustený do voľného obehu, 
ak takýto tovar vrátane balenia pochádza z 
tretích krajín a je bez povolenia označený 
ochrannou známkou, ktorá je zhodná s 
európskou ochrannou známkou zapísanou v 
súvislosti s takýmto tovarom alebo ktorú v 
jej základných aspektoch nemožno rozlíšiť 
od takejto ochrannej známky.“;

Or. xm

Odôvodnenie

Na uplatnenie tohto opatrenia je potrebná pomoc vnútroštátnych orgánov.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Bod 25
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prihláška európskej ochrannej známky sa 
podáva agentúre.“;

Prihláška európskej ochrannej známky sa 
podáva agentúre a na úrade.“;

Or. xm
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Odôvodnenie

Keďže cieľom je uľahčiť život osôb a podnikov, musíme zachovať všetky možnosti zápisu 
ochranných známok na európskej úrovni. Preto je potrebné, aby bolo možné spracúvať 
žiadosti vnútroštátnymi orgánmi, ktoré pôsobia výlučne ako sprostredkovatelia pre agentúru. 

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
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 alebo úradu
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.“;

Or. xm

Odôvodnenie

Dátum podania prihlášok pre európsku ochrannú známku je dátum, keď dokumenty 
obsahujúce informácie uvedené v článku 26 ods. 1 boli predložené žiadateľom agentúre alebo 
vnútroštátnemu úradu.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
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 
vzťahoval zámer majiteľa, okrem tovarov a 

Vyhlásenie sa podáva agentúre počas 
zápisu zmien alebo obnovenia a jasným, 
presným a špecifickým spôsobom sa v ňom 
uvádzajú tovary a služby, na ktoré sa
pôvodne vzťahoval zámer majiteľa, okrem 
tovarov a služieb jednoznačne zahrnutých 
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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.

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.

Or. xm

Odôvodnenie

Ak zápis bol uskutočnený pred 22. júnom 2012, všetky právne požiadavky stanovené v tomto 
čase boli dodržané. S cieľom vyhnúť sa novým a komplexným postupom sa tu uvedený postup 
uplatní iba v prípade zmeny zápisu alebo v prípade žiadosti o obnovenie známky.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Bod 98
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 123b – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) spravuje a podporuje chránené 
označenia pôvodu, chránené zemepisné 
označenia a systémy zaručených 
tradičných špecialít stanovené v nariadení 
(EÚ) č. 1151/2012;

Or. xm

Odôvodnenie

V čase, keď vykonávame rastúcu harmonizáciu pravidiel v oblasti práv duševného vlastníctva 
na európskej úrovni, je normálne, aby všetky výrobky boli chránené rovnakými pravidlami, 
čím sa zabezpečí právna súdržnosť.
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Bod 98
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 123b – odsek 1 – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) spravuje a podporuje chránené 
zemepisné označenia stanovené 
v nariadení (ES) č. 1234/2007 a nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
110/2008;

Or. xm

Odôvodnenie

V čase, keď vykonávame rastúcu harmonizáciu pravidiel v oblasti práv duševného vlastníctva 
na európskej úrovni, je normálne, aby všetky výrobky boli chránené rovnakými pravidlami, 
čím sa zabezpečí právna súdržnosť. 

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Bod 98
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 123b – odsek 1 – písmeno dc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dc) spravuje a podporuje iné európske 
práva duševného vlastníctva stanovené 
v súlade s článkom 118 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie.

Or. xm

Odôvodnenie

V čase, keď vykonávame rastúcu harmonizáciu pravidiel v oblasti práv duševného vlastníctva 
na európskej úrovni, je normálne, aby všetky výrobky boli chránené rovnakými pravidlami, 
čím sa zabezpečí právna súdržnosť.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Bod 98
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 123b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Agentúra môže poskytovať dobrovoľné 
služby mediácie s cieľom pomôcť 
účastníkom konania dosiahnuť 
mimosúdne vyrovnanie sporu.

3. Agentúra môže poskytovať dobrovoľné 
služby mediácie online a offline s cieľom 
uľahčiť prístup k alternatívnym 
postupom riešenia sporov a podporiť
mimosúdne vyrovnanie sporov, a to najmä 
prostredníctvom smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 
2008 o určitých aspektoch mediácie v 
občianskych a obchodných veciach1.

_____________
1 Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2008, s. 3.

Or. xm

Odôvodnenie

Tento postup mediácie je dôležitý, pretože odstráni vysoké náklady na súdne trovy a urýchli 
vyriešenie sporov.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Bod 99
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 125 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Riadiaca rada je zložená z jedného 
zástupcu každého členského štátu 
a z dvoch zástupcov Komisie a ich 
náhradníkov.

1. Riadiaca rada je zložená z jedného 
zástupcu každého členského štátu,
z jedného zástupcu Komisie a z jedného 
zástupcu Európskeho parlamentu a ich 
náhradníkov.

Or. xm
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Odôvodnenie

Zloženie riadiacej rady musí byť paritné, musí tam byť jeden zástupca každého členského 
štátu, jeden zástupca Európskej komisie a jeden zástupca Európskeho parlamentu. Cieľom je 
zaručiť inštitucionálnu vyrovnanosť a umožniť účinnú účasť Európskeho parlamentu na 
kontrole riadenia úradu.

Pozmeňujúci návrh 14

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. 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 
zabraňuje ďalšiemu nahromadeniu 
značného prebytku, prebytok 
nahromadený po preskúmaní sa presunie 
do rozpočtu Únie.

2. 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 zníži výšku poplatkov, ak by k 
značnému prebytku došlo opakovane. 
Výrazné prebytky prípadne zaznamenané 
aj napriek tomuto zníženiu sa použijú na 
propagáciu a zlepšenie systému európskej 
ochrannej známky.

Or. xm

Odôvodnenie

Keďže prebytky pochádzajú z poplatkov platených žiadateľmi o zápis ochranných známok 
a ich obnovenia, musia sa použiť na zlepšenie systému európskej ochrannej známky. 


