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Vec: Stanovisko vypracované podľa článku 37a rokovacieho poriadku o používaní 
delegovaných aktov v kontexte kontroly Parlamentu, pokiaľ ide o ochrannú 
známku Spoločenstva (COM(2013)0161 – C7-0087/2013 –
2013/0088(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci sa rozhodol poskytnúť stanovisko z vlastnej iniciatívy 
k ustanoveniam uvedeného návrhu, ktorým sa delegujú legislatívne právomoci na Komisiu 
v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Návrh obsahuje pozoruhodný počet 63 rôznych navrhovaných delegovaní legislatívnej 
právomoci na Komisiu (pozri prílohu).

I – Kontext

Uvedený návrh nariadenia je súčasťou balíka k ochrannej známke, ktorý Komisia predložila 
27. marca 2013 a ktorý obsahuje aj návrh na prepracovanie smernice o ochrannej známke1

a návrh vykonávacieho aktu, ktorým sa menia dve nariadenia Komisie zamerané na úpravu 
štruktúry poplatkov v systéme ochrannej známky Spoločenstva2.
                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, s. 25).
2 Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) 
č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1), a nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 
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Podľa Komisie je všeobecným cieľom návrhu posilniť inovácie a hospodársky rast 
uľahčením prístupu podnikov k systémom zápisu ochranných známok v celej EÚ 
a zvýšením ich efektívnosti z hľadiska nižších nákladov a nižšej miery zložitosti, rýchlejších 
postupov, väčšej predvídateľnosti a právnej istoty. Komisia však nenavrhuje nový systém, 
ale modernizáciu existujúcich ustanovení, ktorej hlavným cieľom je prispôsobiť 
terminológiu Lisabonskej zmluve a ustanovenia spoločnému prístupu k decentralizovaným 
agentúram z 19. júla 20123, zefektívniť postupy podávania prihlášok európskej ochrannej 
známky a jej zápis do registra, zvýšiť právnu istotu objasnením ustanovení a odstránením 
nejednoznačnosti, zahrnúť judikatúru Súdneho dvora, zaviesť vhodný rámec pre spoluprácu 
medzi úradom OHIM a úradmi v členských štátoch na účely podpory zbližovania postupov 
a vytvárania spoločných nástrojov a zosúladenie rámca s článkom 290 ZFEÚ.

II – Návrh vykonávacieho aktu o systéme poplatkov

Uvedený návrh vykonávacieho aktu o systéme poplatkov sa zakladá na článkoch 144, 162 
a článku 163 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke, ktoré je v súčasnosti účinné, v spojení 
s článkom 13 nariadenia o vykonávacích aktoch4. V rámci týchto ustanovení sa v nariadení 
o poplatkoch stanovuje výška poplatkov, spôsoby, akými sa majú uhrádzať, a zabezpečuje 
sa vyrovnaný rozpočet úradu OHIM. Okrem toho sa prijímajú a menia na základe postupu 
preskúmania podľa článku 5 nariadenia o vykonávacích aktoch.

Komisia však zároveň navrhuje zmeniť nariadenie o ochrannej známke, aby sa umožnili 
budúce zmeny systému poplatkov prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 
ZFEÚ.

V odôvodnení 2 návrhu vykonávacieho aktu sa ďalej uvádza, že je to „primerané na 
vytvorenie väčšej flexibility štruktúry poplatkov na základe úpravy“, čo nepochybne 
prekračuje výlučne vykonávanie a možno povedať, že ide skôr o otázku politických 
rozhodnutí a týka sa podstatných prvkov balíka opatrení k ochrannej známke.

V dôsledku námietok proti tomuto prístupu zo strany Parlamentu na tieňových schôdzach, 
ako aj zo strany členských štátov na zasadnutiach pracovnej skupiny Rady oznámila 
Komisia v liste Parlamentu z 18. júla 2013, že návrh vykonávacieho aktu nepostúpi 
príslušnému výboru a plánuje „zvolať najskôr koncom roka ďalšie zasadnutie výboru“. Pri 
predložení návrhu vykonávacieho aktu bolo cieľom Komisie jeho prijatie do konca roka 
a Komisia pravdepodobne naďalej zastáva stanovisko, že štruktúru poplatkov môže zákonne 
prispôsobiť prostredníctvom vykonávacieho aktu.

                                                                                                                                               
z 13. decembra 1995 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky 
a vzory) (Ú. v. ES L 303, s. 33). V rámci súčasného nariadenia o ochrannej známke existuje aj tretie 
vykonávacie nariadenie, konkrétne nariadenie Komisie (ES) č. 216/9 z 5. februára 1996, ktorým sa ustanovuje 
rokovací poriadok odvolacích senátov Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) 
(Ú. v. ES L 28, s. 11), ktoré však nie je zmenené.
3 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, s. 13).
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Treba však zdôrazniť, že podľa odseku 38 uvedeného spoločného prístupu 
k decentralizovaným agentúram by sa pri samofinancovaných agentúrach (ako napr. OHIM) 
mali nastaviť realistické poplatky, aby sa vyhlo nahromaďovaniu veľkých prebytkov.

Ak sú podľa článku 291 ZFEÚ potrebné jednotné podmienky na vykonávanie právne 
záväzných aktov Únie, tieto akty zveria vykonávacie právomoci Komisii. Spoločný prístup 
však predstavuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie a 
nie je teda záväzným právnym aktom Únie.

III – Kontext delegovaných a vykonávacích aktov

Pozri oddiel II stanoviska Výboru pre právne veci z 27. apríla 2012, ktoré je určené Výboru 
pre poľnohospodárstvo a týka sa nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, a pracovný 
dokument vypracovaný v kontexte opatrení nadväzujúcich na delegovanie legislatívnych 
právomocí a kontrolu vykonávania vykonávacích právomocí Komisie zo strany členských 
štátov (spravodajca: József Szájer), kde sa uvádza rozsiahly kontext v súvislosti 
s delegovanými aj vykonávacími aktmi.

IV – Pozícia Parlamentu k delegovaniu legislatívnej právomoci

Vymedzenie medzi delegovanými a vykonávacími aktmi bolo predmetom sporov vo 
viacerých legislatívnych postupoch po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. Rada trvá 
na používaní vykonávacích aktov, aby mohla lepšie ovplyvňovať prípravnú fázu týchto 
aktov s pomocou odborníkov z členských štátov, ktorí sú zastúpení v príslušných výboroch 
ustanovených v nariadení o vykonávacích aktoch. Pri príprave delegovaných aktov 
neexistuje žiadna formálna úloha pre národných expertov. Okrem toho, úloha, vplyv 
a výsady Parlamentu sú oveľa väčšie, pokiaľ ide o delegované akty, s možnosťou námietky 
proti navrhovanému delegovanému aktu a zrušením delegovania ako najsilnejším 
nástrojom, ktorý má k dispozícii. Pokiaľ ide o vykonávacie akty, právomoci Parlamentu sú
obmedzené na právo na kontrolu, a Komisia môže prijať navrhovaný vykonávací akt bez 
ohľadu na akékoľvek námietky Parlamentu.

Voľba správneho nástroja má významné dôsledky nielen pre možnosť Parlamentu 
vykonávať svoje právo kontroly alebo dohľadu, ale aj pre platnosť samotného právneho 
aktu. Predseda Komisie v liste predsedovi Parlamentu zdôraznil, že vymedzenie medzi 
vykonávacími a delegovanými aktmi nie je vecou politickej voľby a že východiskovým 
bodom každej analýzy musia byť preto právne kritériá stanovené v článkoch 290 a 291 
ZFEÚ5. Komisia preto požiadala Súdny dvor o objasnenie problému vymedzenia v prípade, 
keď sa domnieva, že bol zvolený nesprávny druh aktu6.
                                               
5 List predsedu Barrosa predsedovi Schulzovi z 3. februára 2012.
6 Komisia 19. septembra 2012 podala na Súdnom dvore žalobu s cieľom zrušiť článok v nariadení 
o biocídnych výrobkoch, ktorý stanovuje prijatie opatrení prostredníctvom vykonávacieho aktu, a nie 
delegovaného aktu. Komisia tvrdí, že keďže predmetný článok sa snaží doplniť niektoré nepodstatné prvky 
legislatívneho aktu a vzhľadom na povahu delegovania a účel právneho aktu, ktorý má byť prijatý v rámci 
týchto právomocí, by sa takýto akt mal prijať v súlade s postupom ustanoveným v článku 290 ZFEÚ, a nie 
postupom stanoveným v článku 291 ZFEÚ. Vec C-427/12, Komisia/Parlament a Rada Európskej únie.
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Na stanovenie horizontálneho politického postoja k otázke delegovaných aktov na ochranu 
výsad Parlamentu a na zabránenie ďalšiemu riziku právnych sporov a riziku zrušenia 
legislatívnych aktov z dôvodu nesprávneho výberu delegovaných alebo vykonávacích aktov 
Konferencia predsedov schválila v roku 2012 nasledujúci postup štyroch krokov s cieľom
zabezpečiť, že Parlament bude schopný vykonávať v plnom rozsahu právomoci, ktoré mu 
prináležia podľa Lisabonskej zmluvy7:

1. výber správneho nástroja,
2. posilnenie úlohy členských štátov v prípravnej fáze delegovaných aktov,
3. zahrnutie do základného aktu („spolurozhodovanie“),
4. prijatie pozície Parlamentu bez dohody v prvom čítaní.

Ako posledný krok, ak do konkrétneho spisu nemohli byť zahrnuté delegované akty, aj keď 
sa dospelo k záveru, že mali byť zahrnuté, tento prístup vyžaduje odmietnutie predloženia 
samotného spisu na plenárne zasadnutie a následne ďalšie horizontálne rokovania s Radou.

V – Analýza

Vzhľadom na to, že chýba akákoľvek judikatúra Súdneho dvora o otázke vymedzenia medzi 
delegovanými a vykonávacími aktmi, musí byť východiskom každej analýzy znenie 
samotnej zmluvy. Podľa článku 290 ZFEÚ sa delegovanie legislatívnej právomoci 
umožňuje, len keď sa prijímajú „všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú
alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu“ (doplnené zvýraznenie).

Na posúdenie splnenia týchto kritérií je potrebné posúdiť povahu predmetnej právomoci od 
prípadu k prípadu. Pozri prílohu.

Po prvé, pokiaľ ide o štruktúru poplatkov v systéme obchodnej známky, treba vziať do 
úvahy, že súčasné úrovne poplatkov sa za posledných takmer 20 rokov výrazne 
neupravovali, a každá úprava v základnom akte, pri ktorej sa uplatňuje spolurozhodovanie, 
bude pravdepodobne trvať rovnako dlho, takže stanovenie úrovní poplatkov si nevyžaduje 
flexibilitu, ktorú umožňuje použitie delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ.
Delegovanie alebo nedelegovanie legislatívnej právomoci je výsadou zákonodarcu. V tomto 
prípade nie je zmena štruktúry poplatkov iba otázkou vykonávacích predpisov 
v legislatívnych aktoch, ale skôr otázkou politického rozhodnutia, ktoré je podstatným 
prvkom balíka k ochrannej známke. Takéto politické rozhodnutie patrí do základného aktu 
a nemôže byť predmetom delegovaných alebo vykonávacích aktov.

Názor, že systém poplatkov by sa mal ponechať v ustanoveniach základného aktu, je okrem 
toho podporovaný skutočnosťou, že v navrhovanom balíku k ochrannej známke bol hybnou 
silou aspektov týkajúcich sa poplatkov uvedený spoločný prístup, ktorý nepredstavuje 
právne záväzný akt Únie.  Môže byť teda otázne, či by Komisia vôbec mohla mať 
v súvislosti s poplatkami nárok na vykonávacie právomoci podľa článku 291 ZFEÚ.

                                               
7 Politické usmernenia o horizontálnom prístupe v rámci Parlamentu k delegovaným aktom (list predsedu KPV 
predsedovi Parlamentu z 19. apríla 2012).
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Po druhé, vzhľadom na ustanovenia pozmeňujúceho nariadenia treba v prvom rade 
zdôrazniť, že Komisia navrhuje iba ustanovenia o delegovaných aktoch a nenavrhuje 
ustanovenia o vykonávacích aktoch. Okrem toho treba uviesť, že Komisia do návrhu 
základného aktu zahrnula tieto ustanovenia, ktoré boli predtým obsahom nariadenia 
č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie o ochrannej známke:  článok 19 ods. 2, článok 
20 ods. 4, článok 22 ods. 6, článok 75, článok 79a, článok 79d a článok 87 ods. 3.

Jedným z najväčších problémov v súvislosti s prístupom Komisie je, že návrh obsahuje 
množstvo ustanovení o delegovaných aktoch, pre ktoré neexistuje v základnom akte základ, 
ktorý by sa mohol meniť alebo doplniť, a ich účelom je pravdepodobne iba poskytnúť 
Komisii nástroj, ktorý jej umožní vytvárať úplne nové ustanovenia. V mnohých prípadoch 
by sa tieto ustanovenia mohli jednoducho ďalej konkretizovať už v základnom akte.
Ustanovenie základného aktu v mnohých prípadoch obsahuje odkaz na „podmienky 
stanovené v súlade s článkom [o delegovaní právomoci], ktorý zase odkazuje na 
„podmienky uvedené v článku [ustanovenia základného aktu]“. Na účely toho, aby sa 
umožnilo uplatňovanie článku 290 ZFEÚ, treba v takých prípadoch bližšie určiť podmienky 
s cieľom korigovať cyklickú neexistenciu základnej povinnosti alebo ustanovenia, ktoré sa 
má doplniť alebo zmeniť.

Uvedený problém sa vyskytuje v týchto ustanoveniach: článok 35a písm. d), článok 45a 
písm. a) a c), článok 74a, článok 74k, článok 93a písm. f), i), j), k), m) a p), článok 114a 
a článok 161a písm. a), c) a f).

Pokiaľ sa v týchto prípadoch nevykoná v základnom akte ďalšia konkretizácia, jednou 
z alternatív by bolo prenesenie vykonávacích právomocí na Komisiu, čo by mohlo 
znamenať stratu vplyvu Parlamentu.

Ďalšia sporná navrhovaná podoba delegovania sa nachádza v článku 65a základného aktu, 
ktorým sa stanovujú delegované akty konkretizujúce obsah odvolania a obsah a formu 
rozhodnutí odvolacích senátov. Nie je jasné, čo v tomto prípade znamená výraz „obsah“.
Treba to objasniť v základnom akte alebo vytvoriť alternatívu, aby sa zbytočne 
nezachádzalo až k hraniciam, nepodstatných prvkov.

Niektoré ustanovenia, ktorými sa stanovujú delegované akty, odkazujú na záležitosti, ktoré 
sa v príslušnom článku základného aktu nevyskytujú. Napríklad článkom 65a sa stanovujú 
delegované akty s cieľom „bližšie určiť preplatenie poplatkov za odvolanie uvedených 
v článku 60“, pričom tento článok sa preplatenia netýka. Podobné nezhody ustanovení sa 
nachádzajú v článku 161a písm. h), j) a k).

Jedným z typických aspektov návrhu, ktorý predstavuje problém v súvislosti s delegovaním 
legislatívnych právomocí, sú ustanovenia o právomociach výkonného riaditeľa, ktoré sú 
často protichodné k ustanoveniam o delegovaných aktoch, napr. v článkoch 30, 79, 88 
a 128.

A napokon sa vyskytuje niekoľko nesprávnych odkazov v ustanoveniach, ktorými sa 
stanovujú delegované akty, napr. v článku 144a písm. b) a článku 161a písm. c).
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VI – Záver a odporúčanie

Výbor pre právne veci zastáva v kontexte uvedených odôvodnení názor, že na systém 
poplatkov by sa nemal vzťahovať vykonávací akt na základe aktuálne účinného nariadenia 
o ochrannej známke v spojení s prechodnými ustanoveniami v nariadení o vykonávacích 
aktoch, ako pôvodne navrhla Komisia, ale mal by sa skôr riadiť ustanoveniami samotného 
základného aktu a akékoľvek jeho zmeny by mali podliehať riadnemu legislatívnemu 
postupu.

V určitých prípadoch by sa delegované akty mohli použiť na bližšie určenie alebo 
stanovenie kritérií a postupov, ale iba vtedy, ak sa ustanovenia podrobnejšie konkretizujú 
v základnom akte. Alternatívne by bolo možné požiadať Komisiu, aby vypracovala správu 
v stanovenej lehote pre spoluzákonodarcov s prípadnými sprievodnými návrhmi na zmenu 
legislatívnych aktov.

Výbor pre právne veci by mal vzhľadom na politické usmernenie Konferencie predsedov 
zohľadniť tieto odporúčania pri dokončovaní svojej správy. Ak Rada prijme pozíciu 
v rozpore s týmito odporúčaniami a v prípade, keď nie sú splnené kritériá, uprednostní 
delegované alebo vykonávacie akty, výbor by mal informovať Radu, že spis v tejto podobe 
nebude predložený plénu, a ak bude Rada stále trvať na svojej pozícii, výbor by mal 
odporučiť prijatie pozície Parlamentu bez dohody v prvom čítaní.

Výbor pre právne veci prijal na svojej schôdzi 14. októbra 2013 toto stanovisko 
jednomyseľne8.

S úctou,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
8 Prítomní: Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), Françoise Castex (podpredsedníčka), Marielle Gallo, Jutta 
Haug (podľa článku 187 ods. 2), Klaus-Heiner Lehne (predseda), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej 
Plenković (podľa článku 193 ods. 3) Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca 
Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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Príloha – ustanovenia o delegovaných aktoch

Článok Príslušný text Ciele, obsah a rozsah Odporúčanie

Odôvodnenie 24 Nariadením (ES) č. 207/2009 sa Komisii udeľujú 
právomoci prijímať pravidlá na vykonávanie 
uvedeného nariadenia. V dôsledku nadobudnutia 
platnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné zosúladiť 
právomoci udelené Komisii podľa nariadenia (ES) 
č. 207/2009 s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Je výlučnou výhradou 
zákonodarcu, či legislatívnu 
právomoc na Komisiu deleguje 
alebo jej udelí vykonávacie 
právomoci. Záver, že právomoci 
udelené Komisii podľa 
súčasného nariadenia 
o ochrannej známke treba 
zosúladiť s článkom 290 ZFEÚ, 
nie je teda správny. Tieto 
právomoci by mohli mať aj 
podobu ustanovení 
o vykonávacích aktoch podľa 
článku 290 ZFEÚ, alebo by 
mohli byť obsiahnuté 
v základnom akte.

Toto odôvodnenie by sa 
mohlo preformulovať 
tak, aby odrážalo aj 
skutočnosť, že 
zákonodarca sa môže 
rozhodnúť aj 
nedelegovať legislatívne 
právomoci alebo 
neudeliť vykonávacie 
právomoci.

Odôvodnenie 25 Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní 
delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť 
súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných 

Zodpovedá to častiam 
štandardného odôvodnenia 
v spoločnej dohode.

Keďže zodpovedá 
správnemu vzoru, malo 
by sa zachovať.
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dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie 26 S cieľom zabezpečiť efektívnu registráciu právnych 
aktov týkajúcich sa európskych ochranných známok 
ako predmetu vlastníctva a zaistiť úplnú 
transparentnosť registra európskych ochranných 
známok by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy, 
pokiaľ ide o bližšie určenie určitých povinností 
prihlasovateľa v súvislosti so špecifickými ochrannými 
známkami a podrobných informácií o postupoch na 
zápis prevodu európskych ochranných známok, vznik a 
prevod vecného práva, exekúciu, zahrnutie do 
konkurzného konania a udelenie alebo prevod licencie 
v registri a na zrušenie alebo úpravu príslušných 
zápisov.

Toto odôvodnenie zodpovedá 
článku 24a.

Pozri poznámky 
k článku 24a.

Odôvodnenie 29 S cieľom stanoviť účinný a efektívny postup na 
podávanie prihlášok európskych ochranných známok 
vrátane uplatnenia práv prednosti a seniority by sa mala 
Komisii udeliť právomoc prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o bližšie 
určenie prostriedkov a podmienok podania prihlášky 
európskej ochrannej známky, podrobných informácií 
týkajúcich sa formálnych náležitostí prihlášky 
európskej ochrannej známky, obsahu uvedenej 
prihlášky, typu prihlasovacieho poplatku, ako aj 

Toto odôvodnenie zodpovedá 
článku 35a.

Pozri poznámky 
k článku 35a.



AL\1006698SK.doc 9/45 PE521.700v01-00

SK

podrobných informácií o postupoch na určenie 
reciprocity, uplatnenie práva prednosti predchádzajúcej 
prihlášky, výstavnej priority a seniority národnej 
ochrannej známky.

Odôvodnenie 31 S cieľom zabezpečiť účinné, efektívne a urýchlené 
preskúmanie a zápis prihlášok európskych ochranných 
známok agentúrou s použitím postupov, ktoré sú 
transparentné, dôkladné, spravodlivé a rovnocenné, by 
sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o 
bližšie určenie podrobných informácií o postupoch 
týkajúcich sa preskúmania súladu s požiadavkami na 
dátum podania a s formálnymi náležitosťami prihlášky, 
postupov na overenie úhrady poplatkov za triedu a na
preskúmanie absolútnych dôvodov na zamietnutie, 
podrobných informácií týkajúcich sa zverejnenia 
prihlášky, postupov na opravu chýb a omylov, ku 
ktorým došlo pri zverejnení prihlášok, podrobných 
informácií o postupoch týkajúcich sa pripomienok 
tretích osôb, podrobných informácií o postupe na 
podávanie námietok, podrobných informácií o 
postupoch na podávanie a preskúmanie námietok a 
postupoch, ktorými sa riadi zmena a rozdelenie 
prihlášky, údajov, ktoré sa majú zaznamenať do 
registra pri zápise európskej ochrannej známky, 
podmienok uverejnenia zápisu a obsahu a podmienok 

Toto odôvodnenie zodpovedá 
článku 45a.

Pozri poznámky 
k článku 45a.
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vydania osvedčenia o zápise.

Odôvodnenie 32 S cieľom umožniť účinnú a efektívnu obnovu zápisu 
európskych ochranných známok a bezpečne uplatňovať 
ustanovenia o úprave a rozdelení európskej ochrannej 
známky v praxi bez oslabenia právnej istoty by sa mala 
Komisii udeliť právomoc prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o bližšie 
určenie podmienok obnovy zápisu európskej ochrannej 
známky a postupov, ktorými sa riadi úprava a 
rozdelenie európskej ochrannej známky.

Toto odôvodnenie zodpovedá 
článku 49a.

Pozri poznámky 
k článku 49a.

Odôvodnenie 33 S cieľom umožniť majiteľovi európskej ochrannej 
známky ľahko sa vzdať európskej ochrannej známky a 
zároveň rešpektovať práva tretích osôb zapísané do 
registra v súvislosti s danou známkou, ako aj 
zabezpečiť možnosť účinne a efektívne zrušiť európsku 
ochrannú známku alebo ju vyhlásiť za neplatnú 
prostredníctvom transparentných, dôkladných, 
spravodlivých a rovnocenných postupov a zohľadniť 
zásady stanovené v tomto nariadení by sa mala Komisii 
udeliť právomoc prijímať delegované akty v súlade s 
článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o bližšie určenie 
postupov, ktorými sa riadi vzdanie sa európskej 
ochrannej známky, ako aj postupov na zrušenie a 
vyhlásenie neplatnosti.

Toto odôvodnenie zodpovedá 
článku 57a.

Pozri poznámky 
k článku 57a.

Odôvodnenie 34 S cieľom umožniť účinné, efektívne a úplné Toto odôvodnenie zodpovedá Pozri aj poznámky 
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preskúmanie rozhodnutí agentúry odvolacími senátmi 
prostredníctvom transparentného, dôkladného, 
spravodlivého a rovnocenného postupu, pri ktorom sa 
zohľadňujú 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 obsahu odvolania, postupe na podanie a 
preskúmanie odvolania, obsahu a forme rozhodnutí 
odvolacích senátov a preplatení poplatkov za 
odvolanie.

článku 65a.

Nie je jasné, čo znamená „bližšie 
určenie podrobných informácií“ 
o obsahu odvolania.

k článku 65a.

Odôvodnenie 36 S cieľom umožniť účinné a efektívne používanie 
európskych kolektívnych a certifikačných známok by 
sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o 
bližšie určenie lehôt na predloženie stanov používania 
uvedených známok a ich obsahu.

Toto odôvodnenie zodpovedá 
článkom 74a a 74k.

Pozri poznámky 
k článkom 74a a 74k.

Odôvodnenie 38 S cieľom zabezpečiť hladké, účinné a efektívne 
fungovanie systému európskych ochranných známok 
by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy, 
pokiaľ ide o bližšie určenie požiadaviek v súvislosti s 
formou rozhodnutí, podrobných informácií o ústnych 
konaniach a podmienok dokazovania, podmienok 
oznamovania, postupu na oznámenie o strate práv, 

Toto odôvodnenie zodpovedá 
článku 93a.

Pozri poznámky 
k článku 93a.
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komunikačných prostriedkov a formulárov, ktoré majú 
používať účastníci konania, pravidiel, ktorými sa riadi 
výpočet a trvanie lehôt, postupov na zrušenie 
rozhodnutia alebo na zrušenie zápisu do registra a na 
opravu zrejmých chýb v rozhodnutiach a chýb 
pripísateľných agentúre, podmienok prerušenia konania 
a postupov týkajúcich sa rozdelenia a stanovenia výšky 
trov konania, údajov, ktoré sa majú zapísať do registra, 
podrobných informácií týkajúcich sa nahliadnutia do 
spisov a vedenia spisov, podmienok vydávania 
publikácií v bulletine európskych ochranných známok a 
v úradnom vestníku agentúry, podmienok 
administratívnej spolupráce medzi agentúrou a orgánmi 
členských štátov a podrobných informácií o zastúpení 
pred agentúrou.

Odôvodnenie 44 S cieľom umožniť účinnú a efektívnu premenu 
prihlášky alebo zápisu európskej ochrannej známky na 
národnú prihlášku ochrannej známky a zároveň 
zabezpečiť dôkladné preskúmanie príslušných 
požiadaviek by sa mala Komisii udeliť právomoc 
prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 
zmluvy, pokiaľ ide o bližšie určenie formálnych 
podmienok, ktoré musí spĺňať žiadosť o premenu, a 
podrobných informácií týkajúcich sa jej preskúmania a 
zverejnenia.

Toto odôvodnenie zodpovedá 
článku 114a.

Pozri poznámky 
k článku 114a.
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Odôvodnenie 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 o organizácii odvolacích 
senátov, výšky poplatkov, ktoré sa majú uhrádzať 
agentúre, a podrobných informácií týkajúcich sa ich 
úhrady.

Toto odôvodnenie zodpovedá 
článku 144a.

Pozri poznámky 
k článku 144a.

Odôvodnenie 46 S cieľom zabezpečiť účinný a efektívny zápis 
medzinárodných ochranných známok v úplnom súlade 
s pravidlami Protokolu k Madridskej dohode 
o medzinárodnom zápise ochranných známok by sa 
mala Komisii udeliť právomoc prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o 
bližšie určenie podrobných informácií o postupoch 
týkajúcich sa medzinárodného zápisu ochranných 

Toto odôvodnenie zodpovedá 
článku 161a.

Pozri poznámky 
k článku 161a.
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známok.

Komisia je splnomocnená prijať delegované akty 
v súlade s článkom 163 s cieľom bližšie určiť:

a) povinnosť prihlasovateľa poskytnúť preklad alebo 
prepis uvedený v článku 7 ods. 2 písm. b) v jazyku 
prihlášky;

Povinnosť, na ktorú sa odkazuje, 
sa zavádza pozmeňujúcim 
aktom. „Bližšie určiť povinnosť“ 
je veľmi nejasná formulácia a 
otvára možnosti pozmeniť 
povinnosť v článku 7 ods. 2 
písm. b), ktorá je už 
jednoznačná.

Vypustiť, nevhodné na 
delegovanie. Dostatočne 
bližšie určené už 
v základnom akte.

b) postup na zápis prevodu uvedeného v článku 17 ods. 
5 do registra;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov 
nezmeneného článku 
v zmenenom akte a cieľ, obsah 
a rozsah sú primerane stanovené 
aj vzhľadom na odôvodnenie 26.

Delegované akty sú 
prípustné.

Článok 24a

c) postup na zápis vzniku alebo prevodu vecného práva 
uvedeného v článku 19 ods. 2 do registra;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov článku 
v zmenenom akte, ktorý sa bude 
meniť len pridaním prevodov, 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 26.

Delegované akty sú 
prípustné.
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d) postup na zápis exekúcie uvedenej v článku 20 ods. 
3 do registra;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov 
nezmeneného článku 
v zmenenom akte a cieľ, obsah 
a rozsah sú primerane stanovené 
vzhľadom na odôvodnenie 26.

Delegované akty sú 
prípustné.

e) postup na zápis zahrnutia do konkurzného konania 
uvedeného v článku 21 ods. 3 do registra;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov 
nezmeneného článku 
v zmenenom akte a cieľ, obsah 
a rozsah sú primerane stanovené 
aj vzhľadom na odôvodnenie 26.

Delegované akty sú 
prípustné.

f) postup na zápis udelenia alebo prevodu licencie 
uvedeného v článku 22 ods. 5 do registra;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov 
nezmeneného článku 
v zmenenom akte a cieľ, obsah 
a rozsah sú primerane stanovené 
aj vzhľadom na odôvodnenie 26.

Delegované akty sú 
prípustné.

g) postup na zrušenie alebo úpravu zápisu vecného 
práva, exekúcie alebo licencie do registra podľa článku 
19 ods. 3, článku 20 ods. 4 a článku 22 ods. 6.“;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov článkov 
v zmenenom akte, ktoré sa 
v dôsledku toho zmenia s cieľom 

Delegované akty sú 
prípustné.
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zohľadniť požiadavky jednej zo 
strán, a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 26.

Komisia je splnomocnená prijať delegované akty 
v súlade s článkom 163 s cieľom bližšie určiť:

a) prostriedky a podmienky podania prihlášky 
európskej ochrannej známky agentúre v súlade s 
článkom 25;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov článku 
v zmenenom akte, ktorý sa bude 
meniť len na účely obmedzenia 
podávania prihlášok úradu 
OHIM, a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 29.

Delegované akty sú 
prípustné.

Článok 35a

b) podrobné informácie týkajúce sa obsahu prihlášky 
európskej ochrannej známky podľa článku 26 ods. 1, 
typ poplatkov, ktoré sa majú uhradiť za prihlášku podľa 
článku 26 ods. 2, vrátane čísla tried tovarov a služieb, 
na ktoré sa tieto poplatky vzťahujú, a formálne 
náležitosti prihlášky uvedené v článku 26 ods. 3;

Podrobné informácie týkajúce sa 
prihlášky predstavujú 
nepodstatné prvky a cieľ, obsah 
a rozsah sú primerane stanovené 
aj vzhľadom na odôvodnenie 29.

Systém poplatkov však patrí 
medzi podstatné prvky, ktoré by 
sa mali ponechať v základnom 
akte.

Delegované akty sú 
prípustné pri bližšom 
určení podrobných 
informácií týkajúcich sa 
prihlášky.

Ustanovenia o systéme 
poplatkov by sa mali 
ponechať v základnom 
akte.
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Formálne náležitosti prihlášky 
odkazujú na nový článok 26 
ods. 3, kde sa však zase odkazuje 
na formálne náležitosti stanovené 
v súlade s článkom 35a písm. b).
V základnom akte teda 
neexistuje povinnosť, ktorú 
možno doplniť alebo zmeniť, a 
Komisia si tak vlastne priznáva 
neobmedzený priestor pri 
definícii týchto formálnych 
náležitostí.

Uvedené formálne 
náležitosti prihlášky by 
sa mali ďalej bližšie 
určiť v základnom akte, 
aby sa korigovala 
súčasná cyklická 
neexistencia povinnosti, 
v dôsledku čoho sa 
v skutočnosti nič 
nemení ani nedopĺňa 
v súlade s článkom 290 
ZFEÚ.

c) postupy na určenie reciprocity v súlade s článkom 29 
ods. 5;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov článku 
v zmenenom akte, ktorý sa bude 
meniť len na účely umožniť 
Komisii zistiť rovnocenné 
podmienky, a cieľ, obsah 
a rozsah sú primerane stanovené 
aj vzhľadom na odôvodnenie 29.

Delegované akty sú 
prípustné.

d) postup a pravidlá týkajúce sa informácií a dokladov 
na uplatnenie práva prednosti predchádzajúcej 
prihlášky v súlade s článkom 30;

Pravidlá odkazujú na nový 
článok 30, ktorý však zase 
odkazuje na pravidlá prijaté 

Uvedené pravidlá by sa 
mali ďalej bližšie určiť 
v základnom akte, aby 
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v súlade s článkom 35a písm. d).
V základnom akte teda 
neexistuje povinnosť, ktorú 
možno doplniť alebo zmeniť, a 
Komisia si tak vlastne priznáva 
neobmedzený priestor pri 
definícii týchto pravidiel.

Podľa článku 30 ods. 2 výkonný 
riaditeľ môže okrem toho určiť, 
že dodatočné informácie a 
doklady, ktoré má poskytnúť 
prihlasovateľ, nemusia 
obsahovať všetko to, čo sa 
požaduje na základe pravidiel 
prijatých v súlade s článkom 35a 
písm. d).

sa korigovala súčasná 
cyklická neexistencia 
povinnosti, v dôsledku 
čoho sa v skutočnosti 
nič nemení ani nedopĺňa 
v súlade s článkom 290 
ZFEÚ.

Medzi požiadavkami 
podľa delegovaných 
aktov a právomocami 
výkonného riaditeľa by 
nemal existovať nijaký 
rozpor.

e) postup a pravidlá týkajúce sa dôkazov na uplatnenie 
výstavnej priority v súlade s článkom 33 ods. 1;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov článku 
v zmenenom akte, ktorý sa bude 
meniť okrajovo, a cieľ, obsah 
a rozsah sú primerane stanovené 
aj vzhľadom na odôvodnenie 29.

Delegované akty sú 
prípustné.
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f) postup na uplatnenie seniority národnej ochrannej 
známky v súlade s článkom 34 ods. 1 a článkom 35 
ods. 1.“;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov 
nezmeneného článku 
v zmenenom akte a cieľ, obsah 
a rozsah sú primerane stanovené 
aj vzhľadom na odôvodnenie 29.

Delegované akty sú 
prípustné.

Článok 39 1. Ak sú splnené podmienky, ktoré prihláška európskej 
ochrannej známky musí spĺňať, prihláška sa zverejní na 
účely článku 42, pokiaľ nebola zamietnutá podľa 
článku 37. Zverejnením prihlášky nie sú dotknuté 
informácie, ktoré už boli sprístupnené verejnosti inak v 
súlade s týmto nariadením alebo s delegovanými aktmi 
prijatými podľa tohto nariadenia.

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov 
nezmeneného článku 
v zmenenom akte a cieľ, obsah 
a rozsah sú primerane stanovené 
aj vzhľadom na odôvodnenie 29.

Delegované akty sú 
prípustné.

Článok 45a Komisia je splnomocnená prijať delegované akty 
v súlade s článkom 163 s cieľom bližšie určiť:

a) postup na preskúmanie súladu s požiadavkami na 
deň podania uvedenými v článku 36 ods. 1 písm. a) a s 
formálnymi náležitosťami uvedenými v článku 26 ods. 
3 a postup na overenie úhrady poplatkov za triedu 
uvedených v článku 36 ods. 1 písm. c);

Formálne náležitosti prihlášky 
odkazujú na nový článok 26 
ods. 3, kde sa však zase odkazuje 
na formálne náležitosti stanovené 
v súlade s článkom 35a písm. b).
V základnom akte teda 
neexistuje povinnosť a Komisia 
si tak vlastne priznáva 
neobmedzený priestor pri 
definícii týchto formálnych 

Uvedené pravidlá by sa 
mali ďalej bližšie určiť 
v základnom akte, aby 
sa korigovala súčasná 
cyklická neexistencia 
povinnosti, v dôsledku 
čoho sa v skutočnosti 
nič nemení ani nedopĺňa 
v súlade s článkom 290 
ZFEÚ. Prípadne by to 
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náležitostí.

Bližšie určenie postupov súladu s 
požiadavkami na deň podania 
a na overenie úhrady poplatkov 
sa týka nepodstatných prvkov 
nezmeneného článku 
v zmenenom akte a cieľ, obsah 
a rozsah sú primerane stanovené 
aj vzhľadom na odôvodnenie 31.

mohlo podliehať 
vykonávaciemu aktu.

Delegované akty sú 
prípustné, pokiaľ ide 
o súlad s požiadavkami 
na deň podania a na 
overenie úhrady 
poplatkov.

b) postup na preskúmanie absolútnych dôvodov na 
zamietnutie uvedených v článku 37;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov článku 
v zmenenom akte, ktorý sa bude 
meniť len vypustením pravidla 
o vzdaní sa výlučných práv na 
nerozlišovacie prvky, a cieľ, 
obsah a rozsah sú primerane 
stanovené aj vzhľadom na 
odôvodnenie 31.

Delegované akty sú 
prípustné.

c) podrobné informácie, ktoré zahŕňa zverejnenie 
prihlášky podľa článku 39 ods. 1;

Podrobné informácie, ktoré 
zahŕňa zverejnenie prihlášky, 
odkazujú na nový článok 39 
ods. 1, ktorý však zase odkazuje 

Uvedené podrobnosti a 
informácie by sa mali 
ďalej bližšie určiť 
v základnom akte, aby 
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na informácie sprístupnené 
v súlade s delegovanými aktmi.
V základnom akte teda 
neexistuje povinnosť, ktorú 
možno doplniť alebo zmeniť, a 
Komisia si tak vlastne priznáva 
neobmedzený priestor pri 
definícii týchto podrobných 
informácií.

sa korigovala súčasná 
cyklická neexistencia 
povinnosti, v dôsledku 
čoho sa v skutočnosti 
nič nemení ani nedopĺňa 
v súlade s článkom 290 
ZFEÚ.

d) postup na opravu chýb a omylov, ku ktorým došlo 
pri zverejnení prihlášok európskych ochranných 
známok podľa článku 39 ods. 3;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nového 
článku 39 ods. 3 v zmenenom 
akte, ktorého účelom je určiť pre 
OHIM povinnosť opravovať 
chyby, a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 31.

Delegované akty sú 
prípustné.

e) postup na predkladanie pripomienok tretích osôb 
podľa článku 40;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nového 
článku 40 v zmenenom akte, 
ktorým sa objasňujú podmienky 
na zásah tretích strán, a cieľ, 
obsah a rozsah sú primerane 

Delegované akty sú 
prípustné.
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stanovené aj vzhľadom na 
odôvodnenie 31.

f) podrobné informácie o postupe na podávanie a 
preskúmanie námietok stanovenom v článkoch 41 a 42;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov článkov 
v zmenenom akte, ktoré sa budú 
meniť na účely objasnenia 
podmienok súvisiacich 
s námietkami, a cieľ, obsah 
a rozsah sú primerane stanovené 
aj vzhľadom na odôvodnenie 31.

Delegované akty sú 
prípustné.

g) postupy, ktorými sa riadi zmena prihlášky podľa 
článku 43 ods. 2 a rozdelenie prihlášky podľa článku 
44;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 31.

Delegované akty sú 
prípustné.

h) údaje, ktoré sa majú zaznamenať do registra pri 
zápise európskej ochrannej známky, a podmienky 
uverejnenia zápisu uvedené v článku 45 ods. 1, obsah a 
podmienky vydania osvedčenia o zápise uvedeného v 
článku 45 ods. 2.“;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 31.

Delegované akty sú 
prípustné.
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Komisia je splnomocnená prijať delegované akty 
v súlade s článkom 163 s cieľom bližšie určiť:

a) procedurálne podmienky na obnovu európskej 
ochrannej známky podľa článku 47 vrátane typu 
poplatkov, ktoré sa majú uhradiť;

Nie je jasné, prečo sa v tomto 
ustanovení používa výraz 
„procedurálne podmienky“, a nie 
výraz „postup“, ktorý sa používa 
v ďalších dvoch navrhnutých 
delegovaniach v písmenách b) a 
c), ako aj inde. Výraz 
„podmienky“ sa spája 
s politickým rozhodovaním, kým 
v prípade výrazu „postup“ to tak 
nie je.

Pri použití výrazu „postup“ by sa 
toto ustanovenie týkalo 
nepodstatných prvkov 
nariadenia, pričom cieľ, obsah 
a rozsah sú primerane stanovené 
aj vzhľadom na odôvodnenie 31.

Delegované akty sú 
prípustné, ak sa výraz 
„procedurálne 
podmienky“ nahradí 
výrazom „postup“.

Článok 49a

b) postup, ktorým sa riadi úprava zápisu európskej 
ochrannej známky podľa článku 48 ods. 2;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov 
nezmeneného článku 
v zmenenom akte a cieľ, obsah 
a rozsah sú primerane stanovené 
aj vzhľadom na odôvodnenie 32.

Delegované akty sú 
prípustné.
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c) postup, ktorým sa riadi rozdelenie európskej 
ochrannej známky podľa článku 49.“;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj
vzhľadom na odôvodnenie 32.

Delegované akty sú 
prípustné.

Komisia je splnomocnená prijať delegované akty 
v súlade s článkom 163 s cieľom bližšie určiť:

a) postup, ktorým sa riadi vzdanie sa európskej 
ochrannej známky stanovené v článku 50, vrátane 
obdobia podľa odseku 3 uvedeného článku;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 33.

Delegované akty sú 
prípustné.

Článok 57a

b) postupy, ktorými sa riadi zrušenie a vyhlásenie 
neplatnosti európskej ochrannej známky uvedené v 
článkoch 56 a 57.“;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 33.

Delegované akty sú 
prípustné.

Článok 65a Komisia je splnomocnená prijať delegované akty 
v súlade s článkom 163 s cieľom bližšie určiť:

a) obsah odvolania uvedeného v článku 60 a postup na 
podanie a preskúmanie odvolania;

Nie je jasné, čo tu znamená 
„obsah“ a akým spôsobom sa má 
delegovanými aktmi bližšie 
určiť.

Bez výrazu „obsah“ by sa toto 

Delegované akty sú 
prípustné, ak sa výraz 
„obsah“ vypustí alebo 
objasní.
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ustanovenie týkalo 
nepodstatných prvkov 
nariadenia, pričom cieľ, obsah 
a rozsah by boli primerane 
stanovené aj vzhľadom na 
odôvodnenie 34.

b) obsah a formu rozhodnutí odvolacích senátov 
uvedených v článku 64;

Nie je jasné, čo tu znamená 
„obsah“ a akým spôsobom sa má 
delegovanými aktmi bližšie 
určiť.

Bez výrazu „obsah“ by sa toto 
ustanovenie vzťahovalo na 
doplnenie nepodstatných prvkov 
nariadenia, pričom cieľ, obsah 
a rozsah by boli primerane 
stanovené aj vzhľadom na 
odôvodnenie 34.

Možno poukázať na to, že 
v článku 93 sa uvádza znenie 
„požiadavky týkajúce sa formy 
rozhodnutí“, pričom „obsah“ sa 
vôbec neuvádza.

Delegované akty sú 
prípustné, ak sa výraz 
„obsah“ vypustí alebo 
objasní.
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c) preplatenie poplatkov za odvolanie uvedených v 
článku 60.“;

V článku 60 nie sú ustanovenia 
upravujúce preplatenie 
poplatkov.

Na to, aby tento odsek 
mohol podliehať 
delegovaným 
právomociam, sa 
v základnom akte musia 
nachádzať pravidlá 
preplácania.

Článok 74a Komisia je splnomocnená prijať delegované akty 
v súlade s článkom 163 s cieľom bližšie určiť lehotu 
uvedenú v článku 67 ods. 1 na predloženie stanov 
používania európskej kolektívnej známky agentúre a 
obsah týchto stanov podľa článku 67 ods. 2.“;

V článku 67 ods. 1 sa neuvádza 
nijaká lehota. Namiesto toho 
tento článok vo svojom 
zmenenom znení odkazuje na 
lehotu stanovenú v súlade 
s článkom 74a. V základnom 
akte teda neexistuje povinnosť, 
ktorú možno doplniť alebo 
zmeniť, a Komisia si tak vlastne 
priznáva neobmedzený priestor 
pri definícii tejto lehoty.

Ďalej nie je jasné, čo tu znamená 
„obsah týchto stanov“ a akým 
spôsobom sa má delegovanými 
aktmi bližšie určiť. Použitím 
výrazu „obsah týchto stanov“ by 
toto ustanovenie bolo príliš 

Uvedená lehota by sa 
mala ďalej bližšie určiť 
v základnom akte, aby 
sa korigovala súčasná 
cyklická neexistencia 
povinnosti, v dôsledku 
čoho sa v skutočnosti 
nič nemení ani nedopĺňa 
v súlade s článkom 290 
ZFEÚ.

Výraz „obsah týchto 
stanov“ by sa mal ďalej 
bližšie určiť 
v základnom akte.
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široké a mohlo by sa týkať 
podstatných prvkov.

Článok 74k Komisia je splnomocnená prijať delegované akty 
v súlade s článkom 163 s cieľom bližšie určiť lehotu 
uvedenú v článku 74c ods. 1 na predloženie stanov 
používania európskej certifikačnej známky agentúre a 
obsah týchto stanov podľa článku 74c ods. 2.

V článku 74c ods. 1 sa neuvádza 
nijaká lehota. Namiesto toho 
tento článok vo svojom 
zmenenom znení odkazuje na 
lehotu stanovenú v súlade 
s článkom 74k. V základnom 
akte teda neexistuje povinnosť, 
ktorú možno doplniť alebo 
zmeniť, a Komisia si tak vlastne 
priznáva neobmedzený priestor 
pri definícii tejto lehoty.

Ďalej nie je jasné, čo tu znamená 
„obsah týchto stanov“ a akým 
spôsobom sa má delegovanými 
aktmi bližšie určiť. Použitím 
výrazu „obsah týchto stanov“ by 
toto ustanovenie bolo príliš 
široké a mohlo by sa týkať 
podstatných prvkov.

Uvedená lehota by sa 
mala ďalej bližšie určiť 
v základnom akte, aby 
sa korigovala súčasná 
cyklická neexistencia 
povinnosti, v dôsledku 
čoho sa v skutočnosti 
nič nemení ani nedopĺňa 
v súlade s článkom 290 
ZFEÚ. Prípadne by to 
mohlo podliehať 
vykonávaciemu aktu.

Výraz „obsah týchto 
stanov“ by sa mal ďalej 
bližšie určiť 
v základnom akte.

Článok 79 1. Je samozrejmé, že agentúra oznamuje dotknutým V tomto ustanovení sa Pokiaľ sa uvedenými 
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osobám rozhodnutia a predvolania a všetky ostatné 
vyhlásenia alebo iné oznámenia, od ktorých sa počíta 
lehota alebo ktoré musia byť dotknutým osobám 
oznámené na základe iných ustanovení tohto nariadenia 
alebo delegovaných aktov prijatých podľa tohto 
nariadenia alebo ktorých oznámenie nariadil výkonný 
riaditeľ agentúry.

nestanovuje prijatie 
delegovaných aktov, ale 
povinnosť úradu OHIM 
oznamovať rozhodnutia a 
predvolania, pokiaľ sa to
vyžaduje na základe 
delegovaných aktov prijatých 
podľa nariadenia.

ustanoveniami 
o delegovaných aktoch 
umožňuje zavedenie 
notifikačnej povinnosti, 
malo by byť toto 
ustanovenie prípustné.

Článok 79a Ak agentúra zistí, že strata práv vyplýva z tohto 
nariadenia alebo delegovaných aktov prijatých podľa 
tohto nariadenia bez toho, aby bolo prijaté akékoľvek 
rozhodnutie, oznámi to dotknutej osobe v súlade s 
článkom 79. Dotknutá osoba môže žiadať o 
rozhodnutie v tejto veci. Agentúra prijme takéto 
rozhodnutie, ak nesúhlasí s osobou, ktorá oň žiada. V 
opačnom prípade agentúra svoje zistenie zmení a 
informuje osobu žiadajúcu o rozhodnutie.

V tomto ustanovení sa 
nestanovuje prijatie 
delegovaných aktov, ale 
povinnosť úradu OHIM oznámiť 
každú stratu práv a prijať 
rozhodnutia o všetkých 
napadnutých zisteniach, pokiaľ 
strata vyplýva z delegovaných 
aktov prijatých podľa nariadenia.

Pokiaľ uvedené 
ustanovenia 
o delegovaných aktoch 
umožňujú stratu práv, 
malo by byť toto 
ustanovenie prípustné.

Článok 83 Ak v tomto nariadení alebo v delegovaných aktoch 
prijatých podľa tohto nariadenia neexistujú 
procesnoprávne ustanovenia, agentúra zohľadní zásady 
procesného práva všeobecne uznávané v členských 
štátoch.

V tomto ustanovení sa 
nestanovuje prijatie 
delegovaných aktov, ale 
možnosť, aby úrad OHIM 
zohľadnením uznávaných zásad 
napravil akékoľvek nedostatky 
vzniknuté v dôsledku 
delegovaných aktov.

Cieľom tohto 
ustanovenia je riešenie 
neexistencie právnych 
zásad a netýka sa 
priamo delegovaných 
aktov.
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Článok 89 1. Agentúra pravidelne vydáva:

a) bulletin európskych ochranných známok, ktorý 
obsahuje zápisy vykonané do registra, ako aj ostatné 
údaje, ktorých zverejnenie je povinné podľa tohto 
nariadenia alebo delegovaných aktov prijatých v súlade 
s týmto nariadením;

V tomto ustanovení sa 
nestanovuje prijatie 
delegovaných aktov, vyžaduje sa 
ním iba zverejnenie údajov, ktoré 
je povinné na základe 
delegovaných aktov prijatých 
podľa nariadenia.

Toto ustanovenie 
stanovuje požiadavku na 
zverejňovanie a netýka 
sa priamo delegovaných 
aktov.

Komisia je splnomocnená prijať delegované akty 
v súlade s článkom 163 s cieľom bližšie určiť:

a) požiadavky týkajúce sa formy rozhodnutí uvedených 
v článku 75;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 38.

Delegované akty sú 
prípustné.

b) podmienky týkajúce sa ústnych konaní a 
dokazovania podľa článkov 77 a 78;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 38.

Delegované akty sú 
prípustné.

Článok 93a

c) podmienky týkajúce sa oznámenia podľa článku 79; Ustanovenia článku 79 už 
zahŕňajú pravidlá na oznámenie 
doporučeným listom 

Delegované akty sa 
nejavia ako nevyhnutné, 
pretože základný akt 



PE521.700v01-00 30/45 AL\1006698SK.doc

SK

s doručenkou alebo oznámenie 
elektronickými prostriedkami.
Takisto sa vyžaduje, aby 
výkonný riaditeľ stanovil spôsob, 
akým sa má verejný zoznam 
sprístupniť. Nie je teda jasné, 
prijatie akých ďalších 
podmienok sa vyžaduje 
prostredníctvom delegovaných 
aktov.

Mohlo by byť tiež otázne, či nie 
je vzhľadom na písmeno e) toto 
ustanovenie nadbytočné.

a písmeno e) podmienky 
už stanovujú.

d) postup na oznámenie o strate práv podľa článku 79a; Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 38.

Delegované akty sú 
prípustné.

e) pravidlá týkajúce sa komunikačných prostriedkov 
vrátane elektronických komunikačných prostriedkov 
uvedených v článku 79b, ktoré majú používať účastníci 
konania pred agentúrou, a formuláre, ktoré má 

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 

Delegované akty sú 
prípustné.
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sprístupniť agentúra; vzhľadom na odôvodnenie 38.

f) pravidlá, ktorými sa riadi výpočet a trvanie lehôt 
uvedených v článku 79c ods. 1;

V článku 74c ods. 1 sa 
neuvádzajú pravidlá ani trvanie 
lehôt. Namiesto toho tento 
článok vo svojom zmenenom 
znení odkazuje na pravidlá 
a lehoty prijaté v súlade 
s článkom 93a písm. f. 
V základnom akte teda 
neexistuje povinnosť, ktorú 
možno doplniť alebo zmeniť, a 
Komisia si tak vlastne priznáva 
neobmedzený priestor pri 
definícii týchto pravidiel a trvaní 
lehôt.

Uvedené pravidlá 
a trvanie lehôt by sa 
mali ďalej bližšie určiť 
v základnom akte, aby 
sa korigovala súčasná 
cyklická neexistencia 
povinnosti, v dôsledku 
čoho sa v skutočnosti 
nič nemení ani nedopĺňa 
v súlade s článkom 290 
ZFEÚ.

g) postup na opravu jazykových chýb alebo chýb pri 
prepise a zrejmých chýb v rozhodnutiach agentúry a 
technických chýb pripísateľných agentúre pri zápise 
ochrannej známky alebo pri uverejnení jej zápisu podľa 
článku 79d;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 38.

Delegované akty sú 
prípustné.

h) postup na zrušenie rozhodnutia alebo zrušenie zápisu 
do registra podľa článku 80 ods. 1;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 

Delegované akty sú 
prípustné.
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a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 38.

i) podmienky prerušenia a obnovenia konania pred 
agentúrou podľa článku 82a;

V článku 82a sa podmienky 
neuvádzajú. Namiesto toho tento 
článok vo svojom zmenenom 
znení odkazuje práve na 
podmienky prijaté v súlade 
s článkom 93a písm. i).
V základnom akte teda 
neexistuje povinnosť, ktorú 
možno doplniť alebo zmeniť, a 
Komisia si tak vlastne priznáva 
neobmedzený priestor pri 
definícii týchto podmienok.

Uvedené podmienky by 
sa mali ďalej bližšie 
určiť v základnom akte, 
aby sa korigovala 
súčasná cyklická 
neexistencia povinnosti, 
v dôsledku čoho sa 
v skutočnosti nič 
nemení ani nedopĺňa 
v súlade s článkom 290 
ZFEÚ.

j) postupy týkajúce sa rozdelenia a stanovenia výšky 
trov konania podľa článku 85 ods. 1;

V článku 85 ods. 1 sa podmienky 
neuvádzajú. Namiesto toho tento 
článok vo svojom zmenenom 
znení odkazuje práve na 
podmienky stanovené v súlade 
s článkom 93a písm. j).
V základnom akte teda 
neexistuje povinnosť, ktorú 

Uvedené podmienky by 
sa mali ďalej bližšie 
určiť v základnom akte, 
aby sa korigovala 
súčasná cyklická 
neexistencia povinnosti, 
v dôsledku čoho sa 
v skutočnosti nič 
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možno doplniť alebo zmeniť, a 
Komisia si tak vlastne priznáva 
neobmedzený priestor pri 
definícii týchto podmienok.

nemení ani nedopĺňa 
v súlade s článkom 290 
ZFEÚ.

k) údaje uvedené v článku 87 ods. 1; V článku 87 ods. 1 sa už uvádza 
požiadavka, aby úrad OHIM 
viedol register obsahujúci tie 
údaje, ktoré sú stanovené 
v nariadení. Komisia teda v 
skutočnosti mení alebo dopĺňa 
delegované akty, čo podľa 
článku 290 ZFEÚ nie je možné.

Konkrétne údaje, ktoré 
ešte nie sú stanovené 
inými ustanoveniami, by 
sa mali bližšie určiť 
v základnom akte 
a výraz „alebo 
v delegovaných aktoch 
prijatých podľa tohto 
nariadenia“ v článku 87 
ods. 1 by sa mal 
vypustiť, aby sa 
korigovala súčasná 
situácia, keď sa 
delegované akty môžu v 
skutočnosti dopĺňať 
alebo meniť.

l) postup na nahliadnutie do spisov podľa článku 88 
vrátane častí spisov vyňatých z nahliadnutia a 
podmienky vedenia spisov agentúry podľa článku 88 

Článok 88 vo svojom zmenenom 
znení už stanovuje, že výkonný 
riaditeľ určí spôsoby 

Nie je potrebné 
delegovanie, toto 
ustanovenie by sa malo 



PE521.700v01-00 34/45 AL\1006698SK.doc

SK

ods. 5; nahliadnutia a formu vedenia 
spisov.

vypustiť.

m) podmienky uverejňovania údajov a zápisov 
uvedených v článku 89 ods. 1 písm. a) v bulletine 
európskych ochranných známok vrátane typu 
informácií a jazyky, v ktorých sa uvedené údaje a 
zápisy majú uverejňovať;

Pozri vyššie uvedené písmeno k). Konkrétne údaje, ktoré 
ešte nie sú predpísané 
inými ustanoveniami, by 
sa mali bližšie určiť 
v základnom akte 
a výraz „alebo 
v delegovaných aktoch 
prijatých podľa tohto 
nariadenia“ v článku 89 
ods. 1 by sa mal 
vypustiť, aby sa 
korigovala súčasná 
situácia, keď sa 
delegované akty môžu v 
skutočnosti dopĺňať 
alebo meniť.

n) pravidelnosť, formu a jazyky vydávania publikácií 
úradného vestníka agentúry uvedených v článku 89 
ods. 1 písm. b);

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 38.

Delegované akty sú 
prípustné.
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o) podmienky výmeny informácií a oznámení medzi 
agentúrou a orgánmi členských štátov a podmienky 
týkajúce sa nahliadnutia do spisov súdmi alebo orgánmi 
členských štátov alebo ich prostredníctvom podľa 
článku 90;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 38.

Delegované akty sú 
prípustné.

p) výnimky z povinnosti byť zastúpený pred agentúrou 
podľa článku 92 ods. 2, podmienky, za ktorých sa 
vymenuje spoločný zástupca podľa článku 92 ods. 4, 
podmienky, za ktorých musia zamestnanci uvedení v 
článku 92 ods. 3 a oprávnení zástupcovia uvedení v 
článku 93 ods. 1 predložiť agentúre podpísané 
splnomocnenie, aby mohli vykonávať zastupovanie, 
obsah uvedeného splnomocnenia a podmienky, za 
ktorých možno určitú osobu vyradiť zo zoznamu 
oprávnených zástupcov uvedeného v článku 93 ods. 
5.“;

Podmienky, za ktorých musia 
zamestnanci uvedení v článku 92 
ods. 3 a oprávnení zástupcovia
uvedení v článku 93 ods. 1 
predložiť agentúre podpísané 
splnomocnenie, súvisia s 
doplnením nepodstatných prvkov 
nariadenia a cieľ, obsah a rozsah 
sú primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 38.

Pokiaľ ide o odseky 2, 4 a 5 
článku 92 v zmenenom znení, 
odkazujú na prípady 
a podmienky stanovené v súlade 
s článkom 93a písm. q).
V základnom akte teda 
neexistujú povinnosti, ktoré 

Delegované akty sú 
prípustné v súvislosti 
s článkom 92 ods. 3.

Konkrétne prípady 
a podmienky 
v odsekoch 2, 4 a 5 
článku 92 by sa mali 
bližšie určiť 
v základnom akte 
a výraz „alebo 
v delegovaných aktoch 
prijatých podľa tohto 
nariadenia“ v článku 87 
ods. 1 by sa mal 
vypustiť, aby sa 
korigovala súčasná 
situácia, keď sa 
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možno doplniť alebo zmeniť, a 
Komisia si tak vlastne priznáva 
neobmedzený priestor pri 
definícii týchto podmienok.

delegované akty môžu v 
skutočnosti dopĺňať 
alebo meniť.

Článok 114 V článku 114 ods. 2 sa slová „vo vykonávacom 
nariadení“ nahrádzajú slovami „v delegovaných aktoch 
prijatých v súlade s týmto nariadením“;

Tento článok sa vzťahuje na 
formálne požiadavky 
vnútroštátneho práva v súvislosti 
s postúpením prihlášok alebo 
ochranných známok, odlišné 
alebo dodatočné vzhľadom na 
tie, ktoré sa uvádzajú v nariadení 
alebo v delegovaných aktoch.

Článok 114a Komisia je splnomocnená prijať delegované akty 
v súlade s článkom 163 s cieľom bližšie určiť formálne 
podmienky, ktoré musí spĺňať žiadosť o premenu 
európskej ochrannej známky, podrobné informácie 
týkajúce sa jej preskúmania a jej zverejnenia.

Toto ustanovenie predstavuje 
všeobecné delegovanie bez 
akéhokoľvek zodpovedajúceho 
pravidla alebo povinnosti 
stanovenej v základnom akte.
Neexistuje teda nič, čo možno 
zmeniť alebo doplniť.

Pokiaľ v článkoch 112 
až 114 nariadenia 
neexistujú pravidlá ani 
povinnosti, na ktorých 
možno zakladať 
delegovanie, mali by sa 
bližšie určiť 
v základnom akte.

Článok 128 4. Výkonný riaditeľ má najmä tieto funkcie: Pozri vyššie v súvislosti 
s článkami 30, 79 a 88.

S cieľom predísť 
rozporom sa musia 
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[...]

n) vykonáva právomoci, ktoré mu boli udelené na 
základe článku 26 ods. 3, článku 29 ods. 5, článku 30 
ods. 2, článku 45 ods. 3, článku 75 ods. 2, článku 78 
ods. 5, článkov 79, 79b, 79c, článku 87 ods. 3, článkov 
88, 89, článku 93 ods. 4, článku 119 ods. 8 a článku 
144 v súlade s kritériami stanovenými v tomto 
nariadení a v delegovaných aktoch prijatých podľa 
tohto nariadenia;

Medzi právomocami výkonného 
riaditeľa a rozsahom delegovania 
legislatívnej právomoci nemôžu 
byť žiadne rozpory.

zmeniť buď právomoci 
generálneho riaditeľa, 
alebo delegácia 
právomoci.

Komisia je splnomocnená prijať delegované akty 
v súlade s článkom 163 s cieľom určiť:

a) špecifické kritériá používania jazykov podľa článku 
119;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 45.

Delegované akty sú 
prípustné.

Článok 144a

b) prípady, v ktorých rozhodnutia vo veci námietky a 
rozhodnutia o zrušení prijíma jeden člen podľa článku 
132 ods. 2 a článku 134 ods. 2;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 45.

V článku 132 ods. 2 a článku 134 
ods. 2 sa v súčasnosti odkazuje 

Delegované akty sú 
prípustné.

V článku 132 ods. 2 a 
článku 134 ods. 2 by sa 
však malo odkazovať na 
článok 144a písm. b).
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na článok 144a písm. c).

c) podrobné informácie týkajúce sa organizácie 
odvolacích senátov vrátane zriadenia a úlohy orgánu 
odvolacích senátov uvedeného v článku 135 ods. 3 
písm. a), zloženia rozšíreného senátu a pravidiel 
postúpenia prípadov tomuto senátu podľa článku 135 
ods. 4 a podmienok, za ktorých rozhodnutia prijíma 
jeden člen v súlade s článkom 135 ods. 2 a 5;

Výraz „úlohy orgánu“ sa javí 
vzhľadom na svoj rozsah trochu 
široký a mohol by sa týkať 
podstatných prvkov.

Inak sa toto ustanovenie 
vzťahuje na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 45.

Delegované akty sú 
prípustné, „úloha 
orgánu“ by sa však 
mohla výslovne uviesť 
v základnom akte.

d) systém poplatkov splatných agentúre v súlade s 
článkom 144 vrátane výšky poplatkov, metódy úhrady, 
meny, dátum splatnosti poplatkov, dátum, keď sa 
poplatky považujú za uhradené, a dôsledky 
nevykonania úhrady alebo neskorej úhrady a 
nedostatočnej a nadmernej úhrady, služby, ktoré môžu 
byť bezplatné, a kritériá, na základe ktorých môže 
výkonný riaditeľ vykonávať právomoci stanovené v 
článku 144 ods. 3 a 4.“;

S výnimkou štruktúry a výšky 
poplatkov, ktoré predstavujú 
podstatné prvky a nemali by teda 
podliehať delegovaniu, sa toto 
ustanovenie vzťahuje na 
doplnenie nepodstatných prvkov 
nariadenia a cieľ, obsah a rozsah 
sú primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 45.

Delegované akty sú 
prípustné s výnimkou 
štruktúry a výšky 
poplatkov.

Článok 145 V článku 145 sa slová „jeho vykonávacie nariadenia“ 
nahrádzajú slovami „delegované akty prijaté podľa 
tohto nariadenia“;

Toto ustanovenie sa týka 
uplatňovania pravidiel na 
medzinárodné zápisy.

Toto ustanovenie sa 
priamo netýka 
delegovania právomoci.
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Komisia je splnomocnená prijať delegované akty 
v súlade s článkom 163 s cieľom bližšie určiť:

a) formálne náležitosti medzinárodnej prihlášky 
uvedené v článku 147 ods. 5, postup preskúmania 
medzinárodnej prihlášky podľa článku 147 ods. 6 a 
podmienky postúpenia medzinárodnej prihlášky 
medzinárodnému úradu podľa článku 147 ods. 4;

V článku 147 ods. 5 sa formálne 
náležitosti neuvádzajú. Tento 
článok vo svojom zmenenom 
znení odkazuje práve na 
formálne náležitosti stanovené 
v súlade s článkom 161a 
písm. a). V základnom akte teda 
neexistuje povinnosť, ktorú 
možno doplniť alebo zmeniť, a 
Komisia si tak vlastne priznáva 
neobmedzený priestor pri 
definícii formálnych náležitostí.

Inak sa toto ustanovenie 
vzťahuje na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 46.

Delegované akty sú 
prípustné s výnimkou 
formálnych náležitostí 
medzinárodnej 
prihlášky, ktoré by sa 
mali ďalej bližšie určiť 
v základnom akte, aby 
sa korigovala súčasná 
cyklická neexistencia 
povinnosti, v dôsledku 
čoho sa v skutočnosti 
nič nemení ani nedopĺňa 
v súlade s článkom 290 
ZFEÚ.

Článok 161a

b) podmienky týkajúce sa oznamovania podľa článku 
148a;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 

Delegované akty sú 
prípustné.
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vzhľadom na odôvodnenie 46.

c) formálne náležitosti žiadosti o územné rozšírenie 
uvedenej v článku 149 ods. 2, postup na preskúmanie 
týchto náležitostí a podmienky postúpenia žiadosti 
o územné rozšírenie medzinárodnému úradu;

V článku 149 sa formálne 
náležitosti neuvádzajú. Tento 
článok vo svojom zmenenom 
znení odkazuje práve na 
formálne náležitosti stanovené 
v súlade s článkom 161a 
písm. c). V základnom akte teda 
neexistuje povinnosť, ktorú 
možno doplniť alebo zmeniť, a 
Komisia si tak vlastne priznáva 
neobmedzený priestor pri 
definícii formálnych náležitostí.

V článku 149 neexistuje ods. 2, 
má iba jeden odsek. Zmena 
týkajúca sa formálnych 
náležitostí sa dopĺňa ako 
posledná veta.

Formálne náležitosti 
žiadosti by sa mali ďalej 
bližšie určiť 
v základnom akte, aby 
sa korigovala súčasná 
cyklická neexistencia 
povinnosti, v dôsledku 
čoho sa v skutočnosti 
nič nemení ani nedopĺňa 
v súlade s článkom 290 
ZFEÚ.

Odkazovať by sa malo 
na článok 149.

d) postup na podanie návrhu na uplatnenie seniority 
podľa článku 153;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 46.

Delegované akty sú 
prípustné.
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e) postupy na preskúmanie absolútnych dôvodov na 
odmietnutie ochrany uvedených v článku 154 a na 
podanie a preskúmanie námietok podľa článku 156 
vrátane potrebných oznámení, ktoré sa majú doručiť 
medzinárodnému úradu;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 46.

Delegované akty sú 
prípustné.

f) postupy v súvislosti s medzinárodným zápisom 
uvedeným v článku 154a;

V článku 154a sa postupy 
neuvádzajú. Tento článok vo 
svojom zmenenom znení 
odkazuje práve na postupy 
stanovené v súlade 
s článkom 161a písm. f).
V základnom akte teda 
neexistuje povinnosť, ktorú 
možno doplniť alebo zmeniť, a 
Komisia si tak vlastne priznáva 
neobmedzený priestor pri 
definícii postupov.

Postupy by sa mali ďalej 
bližšie určiť 
v základnom akte, aby 
sa korigovala súčasná 
cyklická neexistencia 
povinnosti, v dôsledku 
čoho sa v skutočnosti 
nič nemení ani nedopĺňa 
v súlade s článkom 290 
ZFEÚ.

g) prípady, v ktorých agentúra medzinárodnému úradu 
oznamuje neplatnosť účinkov medzinárodného zápisu 
podľa článku 158, a informácie, ktoré takéto oznámenie 
obsahuje;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 46.

Delegované akty sú 
prípustné.
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h) podmienky postúpenia žiadostí uvedených v článku 
158c medzinárodnému úradu;

V článku 158c sa uvádza 
„v prípadoch stanovených v 
súlade s článkom 161a písm. h“, 
a nie „podmienky postúpenia“.

V oboch prípadoch to však súvisí 
s doplnením nepodstatných 
prvkov nariadenia.

Delegované akty sú 
prípustné, pokiaľ sa 
objasní, či sú 
predmetom podmienky 
postúpenia alebo 
stanovené prípady.

i) podmienky, ktoré musí spĺňať žiadosť o premenu 
podľa článku 159 ods. 1;

Vzťahuje sa to na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 46.

Delegované akty sú 
prípustné.

j) formálne náležitosti žiadosti o zmenu podľa článku 
161 a postupy na takúto zmenu;

V článku 161 sa neuvádzajú 
„formálne náležitosti žiadosti 
o zmenu“.

Ustanovenie o postupoch sa 
vzťahuje na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 

Delegované akty sú 
prístupné s výnimkou 
„formálnych 
náležitostí“, ktoré treba 
objasniť v základnom 
akte.
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vzhľadom na odôvodnenie 46.

k) podmienky oznámení medzi agentúrou a 
medzinárodným úradom vrátane oznámení, ktoré sa 
majú doručovať podľa článku 147 ods. 4, článku 148a, 
článku 153 ods. 2 a článku 158c.“;

V článku 147 ods. 4 sa 
neuvádzajú žiadne „oznámenia, 
ktoré sa majú doručovať“ .

Inak sa toto ustanovenie 
vzťahuje na doplnenie 
nepodstatných prvkov nariadenia 
a cieľ, obsah a rozsah sú 
primerane stanovené aj 
vzhľadom na odôvodnenie 46.

Delegované akty sú 
prístupné s výnimkou 
„oznámení, ktoré sa 
majú doručovať“, 
pričom to treba objasniť 
v základnom akte.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii 
udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

Zodpovedá 
modelovému článku 
v spoločnej dohode.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v 
článkoch 24a, 35a, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 
114a, 144a a 161a sa udeľuje na dobu neurčitú.

Parlament by mohol vybrať 
dĺžku trvania, napríklad počet 
rokov, spolu s požiadavkami na 
predkladanie správ (možnosť 2 
v spoločnej dohode).

Zodpovedá 
modelovému článku 
v spoločnej dohode.

Článok 163a

3. Delegovanie právomoci uvedené v odseku 2 môže Zodpovedá 
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Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá 
platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

modelovému článku 
v spoločnej dohode.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu 
parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

Zodpovedá 
modelovému článku 
v spoločnej dohode.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 24a, 35a, 45a, 
49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 114a, 144a a 161a 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu 
Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada 
informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predlžuje o dva mesiace.“;

Lehota na predkladanie námietok 
je štandardne 2 + 2 mesiace, 
pričom Parlament ju môže 
predĺžiť alebo skrátiť.

Zodpovedá 
modelovému článku 
v spoločnej dohode.

Parlament môže zmeniť 
lehoty.
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