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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Hlavným cieľom návrhu na úpravu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES 
z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných 
známok a súvisiaceho nariadenia, ktoré sú súčasťou rovnakého balíka právnych predpisov, je 
zjednotiť systémy zápisu ochranných známok vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj 
zaistiť koexistenciu a komplementárnosť systémov ochranných známok EÚ a jednotlivých 
členských štátov s cieľom zabezpečiť ich väčšiu efektívnosť pre podniky, pokiaľ ide o nižšie 
náklady a nižšiu mieru zložitosti, rýchlejšie postupy, väčšiu predvídateľnosť a právnu istotu. 
Uvedené prvky by mohli viesť k značnému zvýšeniu inovácií a hospodárskeho rastu. 

Stanovisko sa zameriava výlučne na obchodné aspekty návrhu a konkrétne na prepravu 
falšovaného tovaru cez Úniu a predaj falšovaného tovaru cez internet. Pokiaľ ide o prepravu 
falšovaného tovaru, cieľom návrhu Komisie je znížiť jej rozsah. Hoci stanovisko vyjadruje 
podporu tejto iniciatíve, jasne sa v ňom uvádza, že by nemala mať negatívny vplyv na právo 
Únie podporovať prístup tretích krajín k liekom v súlade s vyhlásením o dohode TRIPS 
a verejnom zdraví, ktoré bolo prijaté na ministerskej konferencii WTO v Dauhe
14. novembra 2001. Treba však uznať, že otázka prístupu k liekom sa týka najmä patentov 
a len v menšej miere ochranných známok.

Pokiaľ ide o druhý uvedený obchodný aspekt, cieľom návrhu je tiež predchádzať vstupu 
falšovaného tovaru na územie Únie, najmä prostredníctvom predaja cez internet. Tento 
problém sa stal mimoriadne aktuálnym posledné roky v dôsledku nárastu objemu predaja 
cez internet. Stanovisko ponúka prehľad právnych nástrojov, ktoré majiteľovi ochrannej 
známky umožňujú prijať opatrenia na zabránenie dovozu falšovaného tovaru v prípadoch, 
keď na obchodné účely koná len odosielateľ tovaru. Vzhľadom na aktuálnosť tohto problému 
a ohrozené hospodárske záujmy je takisto vhodné, aby sa zlepšili kontroly členských štátov 
týkajúce sa internetových stránok, prostredníctvom ktorých sa falšovaný tovar predáva. 

Nakoniec sa v stanovisku poukazuje na potrebu rozšíriť acquis EÚ o ochrane zemepisných 
označení v Únii a prostredníctvom budúceho legislatívneho aktu doň zahrnúť zemepisné 
označenia iného tovaru ako poľnohospodárskych výrobkov a potravín, vín a liehovín.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom zabezpečiť, aby sa pri (15) S cieľom zabezpečiť, aby sa pri 
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hodnotení absolútnych a relatívnych 
dôvodov zamietnutia jednotným a 
vyčerpávajúcim spôsobom v celej Únii 
uplatňovala úroveň ochrany poskytnutá 
zemepisným označeniam prostredníctvom 
iných nástrojov práva Únie, by táto 
smernica mala zahŕňať rovnaké 
ustanovenia v súvislosti so zemepisnými 
označeniami ako v prípade nariadenia (ES) 
č. 207/2009.

hodnotení absolútnych a relatívnych 
dôvodov zamietnutia jednotným 
a vyčerpávajúcim spôsobom v celej Únii 
uplatňovala úroveň ochrany poskytnutá 
zemepisným označeniam prostredníctvom 
iných nástrojov práva Únie, by táto 
smernica mala zahŕňať rovnaké 
ustanovenia v súvislosti so zemepisnými 
označeniami ako v prípade nariadenia (ES) 
č. 207/2009. Keďže v súčasnosti existujú 
len právne predpisy Únie týkajúce sa 
ochrany zemepisných označení 
poľnohospodárskych výrobkov a potravín, 
vín a liehovín, Komisia by mala prijať 
návrh nariadenia, ktorým by sa zosúladili 
aj predpisy členských štátov o ochrane 
zemepisných označení iného tovaru ako 
poľnohospodárskych výrobkov a potravín, 
vín a liehovín.

Pozmeňujúci návrh 2

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 tretím 
osobám v preprave tovaru na colné územie 
Únie bez toho, aby tam boli prepustené do 
voľného obehu, ak takýto tovar pochádza
z tretích krajín a je bez povolenia označený
ochrannou známkou, ktorá je v zásade 
zhodná s ochrannou známkou zapísanou 
v súvislosti s takýmto tovarom. Nemalo by 
tým byť dotknuté dodržiavanie pravidiel 
WTO Úniou, najmä článku V dohody 
GATT o slobode tranzitu a práve na 
podporu prístupu tretích krajín k liekom, 
a konkrétnejšie na výrobu, obeh 
a distribúciu generík v EÚ a v zahraničí.
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Pozmeňujúci návrh 3

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

(23) V záujme účinnejšieho predchádzania 
vstupu tovaru porušujúceho práva do Únie, 
a to najmä v podmienkach predaja cez 
internet, by majiteľ mal mať právo zakázať 
dovoz takéhoto tovaru do Únie, ak na 
obchodné účely koná len odosielateľ 
tovaru. Na tento účel by mal majiteľ 
prijať náležité opatrenia podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
48/2004/ES z 29. apríla 2004 
o vymožiteľnosti práv duševného 
vlastníctva a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady 608/2013 z 12. júna 
2013 o presadzovaní práv duševného 
vlastníctva colnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) S cieľom umožniť majiteľom 
zapísaných ochranných známok účinnejšie 
bojovať proti falšovaniu by títo majitelia 
mali mať právo zakázať umiestňovať 
ochrannú známku porušujúcu práva na 
tovary a zakázať určité prípravné úkony 
pred umiestnením známky.

(24) S cieľom umožniť majiteľom 
zapísaných ochranných známok účinnejšie 
bojovať proti falšovaniu by títo majitelia 
mali mať právo zakázať umiestňovať 
ochrannú známku porušujúcu práva na 
tovar a zakázať všetky prípravné úkony 
pred umiestnením známky.
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Pozmeňujúci návrh 5

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

Na tento účel je majiteľ európskej 
ochrannej známky oprávnený podať 
návrh na začatie príslušného konania, 
ako je stanovené v smernici 48/2004/ES, 
a požiadať národné colné orgány, aby 
konali v súvislosti s tovarom, ktorý údajne
porušuje práva, a napríklad ho zadržali 
alebo zničili v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady 608/2013 
z 12. júna 2013 o presadzovaní práv 
duševného vlastníctva colnými orgánmi.
Členské štáty takisto prijmú náležité 
opatrenia na zabránenie predaja 
falšovaného tovaru cez internet.

Pozmeňujúci návrh 6

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 

5. Majiteľ zapísanej ochrannej známky má 
takisto právo zabrániť všetkým tretím 
osobám v preprave tovaru v kontexte 
obchodnej činnosti na colné územie 
členského štátu, v ktorom je ochranná 
známka zapísaná, 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 ochrannou známkou zapísanou v 
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s takýmito tovarmi alebo ktorú v jej 
základných aspektoch nemožno rozlíšiť od 
takejto zapísanej ochrannej známky.

súvislosti s takýmto tovarom alebo ktorú v 
jej základných aspektoch nemožno rozlíšiť 
od takejto zapísanej ochrannej známky. 
Nie je tým dotknuté dodržiavanie pravidiel 
WTO Úniou, najmä článku V dohody 
GATT o slobode tranzitu.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) umiestniť v obchodnom styku 
označenie, ktoré je zhodné alebo podobné s 
ochrannou známkou na vonkajšiu úpravu, 
balenie alebo iné prostriedky, na ktoré 
možno známku umiestniť;

a) umiestniť v obchodnom styku 
označenie, ktoré je zhodné alebo podobné
– ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 tejto 
smernice – s ochrannou známkou na 
vonkajšiu úpravu, balenie alebo iné 
prostriedky, na ktoré možno známku 
umiestniť;

Odôvodnenie

Odsek by mal byť v súlade s ustanoveniami o identifikácii a podobnosti, ktoré sú už 
vymedzené v článku 5 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 37a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 37a
Odškodnenie dovozcu a majiteľa tovaru

Príslušné agentúry majú právo nariadiť 
majiteľovi obchodnej známky, aby zaplatil 
dovozcovi, príjemcovi a majiteľovi tovaru 
primeranú náhradu za každú škodu, ktorú 
im spôsobil neoprávneným zadržaním 
tovaru v dôsledku práv na obmedzenie 
dovozu udelených v článku 10.
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Odôvodnenie

V súlade s článkom 56 dohody TRIPS má príslušná agentúra právo nariadiť žiadateľovi, 
v tomto prípade majiteľovi ochrannej známky, aby primerane odškodnil dovozcov alebo 
majiteľov za neoprávnené zadržanie. Neoprávnené zadržanie je veľkým a narastajúcim 
problémom. Podľa výročnej správy Komisie „Presadzovanie práv duševného vlastníctva 
colnými orgánmi EÚ: Výsledky na hraniciach“ z roku 2011 bol vo viac ako 2 700 prípadoch 
tovar zadržaný omylom, čo je zvýšenie o 46 % za predošlé dva roky.



AD\1005136SK.doc 9/9 PE514.611v04-00

SK

POSTUP

Názov Právne predpisy členských štátov v oblasti ochranných známok 
(prepracované znenie)

Referenčné čísla COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)

Gestorský výbor
dátum oznámenia na schôdzi

JURI
16.4.2013

Výbor, ktorý predložil stanovisko
dátum oznámenia na schôdzi

INTA
16.4.2013

Spravodajca výboru požiadaného 
o stanovisko:
dátum vymenovania

George Sabin Cutaş

25.4.2013

Prerokovanie vo výbore 11.7.2013 16.9.2013

Dátum prijatia 14.10.2013

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

21
2
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel 
Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George 
Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, 
Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò 
Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, 
Jan Zahradil

Náhradník prítomný na záverečnom 
hlasovaní

Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní

Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Paul Rübig, Catherine 
Stihler


