
PR\944364SK.doc PE516.713v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre právne veci

2013/0089(COD)

31.7.2013

***I
NÁVRH SPRÁVY
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (prepracované 
znenie)
(COM(2013) 162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Cecilia Wikström

(Prepracovanie – článok 87 rokovacieho poriadku)



PE516.713v01-00 2/32 PR\944364SK.doc

SK

PR_COD_1recastingam

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III. Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov v oblasti ochranných známok (prepracované znenie)
(COM(2013) 162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0162),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0088/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 
20131,

– so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov  z 11. júla 
2013,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov2,

– so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre medzinárodný 
obchod a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2013),

A. keďže podľa konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, 
Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú 
ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení 
platných aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá 
kodifikácia týchto ustanovení bez zmeny ich podstaty;

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania 
konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady 
a Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Rada vo svojich záveroch z 25. mája 
2010 o budúcej revízii systému ochrannej 
známky v Európskej únii vyzvala Komisiu, 
aby predložila návrhy na revíziu nariadenia 
Rady (ES) č. 207/2009 a smernice 
2008/95/ES. Revízia uvedenej smernice by 
pritom mala zahŕňať opatrenia na jej ďalšie 
zosúladenie s nariadením (ES) č. 207/2009, 
čím by sa obmedzili rozdiely v rámci 
systému ochrannej známky v Európe ako 
celku.

(5) Rada vo svojich záveroch z 25. mája 
2010 o budúcej revízii systému ochrannej 
známky v Európskej únii vyzvala Komisiu, 
aby predložila návrhy na revíziu nariadenia 
Rady (ES) č. 207/2009 a smernice 
2008/95/ES. Revízia uvedenej smernice by 
pritom mala zahŕňať opatrenia na jej ďalšie 
zosúladenie s nariadením (ES) č. 207/2009, 
čím by sa obmedzili rozdiely v rámci 
systému ochrannej známky v Európe ako 
celku, pričom by sa zachovala 
vnútroštátna ochrana ochranných 
známok ako príťažlivá možnosť pre 
prihlasovateľov. V tejto súvislosti by sa 
mal zachovať komplementárny vzťah 
medzi systémom ochrannej známky 
Európskej únie a národnými systémami 
ochrannej známky.

Or. en

Odôvodnenie

Treba poukázať na komplementárnu povahu ochrany ochranných známok na vnútroštátnej 
úrovni a na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 
zapísané ochranné známky využívali 
rovnakú ochranu v rámci právnych 
systémov všetkých členských štátov a aby 
ochrana ochranných známok na 
vnútroštátnej úrovni bola rovnaká ako 

(10) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 
zapísané ochranné známky využívali 
rovnakú ochranu v rámci právnych 
systémov všetkých členských štátov a aby 
ochrana ochranných známok na 
vnútroštátnej úrovni bola rovnaká ako 
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ochrana európskych ochranných známok. 
V súlade s rozsiahlou ochranou 
poskytovanou európskym ochranným 
známkam, ktoré majú dobré meno v Únii, 
by sa rozsiahla ochrana mala poskytovať aj 
na vnútroštátnej úrovni všetkým zapísaným 
ochranným známkam, ktoré majú dobré 
meno v dotknutom členskom štáte.

ochrana ochranných známok Európskej 
únie. V súlade s rozsiahlou ochranou 
poskytovanou ochranným známkam 
Európskej únie, ktoré majú dobré meno 
v Únii, by sa rozsiahla ochrana mala 
poskytovať aj na vnútroštátnej úrovni 
všetkým zapísaným ochranným známkam, 
ktoré majú dobré meno v dotknutom 
členskom štáte.
(Tento PN sa uplatňuje v celom texte. 
V prípade jeho prijatia je potrebné urobiť 
zodpovedajúce zmeny v celom texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Účel zmeny je vyjadriť zmenené ustanovenie navrhnuté v rámci nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na tento účel je potrebné uviesť 
zoznam príkladov označení, ktoré môžu 
tvoriť ochrannú známku, ak tieto označenia 
dokážu rozlíšiť tovary alebo služby 
jedného podniku od tovarov alebo služieb 
iných podnikov. V záujme splnenia cieľa 
systému zápisu ochranných známok, 
ktorým je zabezpečiť právnu istotu a riadnu 
správu, je takisto nevyhnutné požadovať, 
aby sa označenie dalo vyjadriť spôsobom, 
ktorý umožňuje presné určenie predmetu 
ochrany. Označenie by sa preto malo dať 
vyjadriť v akejkoľvek primeranej forme, 
a teda nie nevyhnutne graficky, pokiaľ 
vyjadrenie predstavuje dostatočné záruky 
na tento účel.

(13) Na tento účel je potrebné uviesť 
zoznam príkladov označení, ktoré môžu 
tvoriť ochrannú známku, ak tieto označenia 
dokážu rozlíšiť tovary alebo služby 
jedného podniku od tovarov alebo služieb 
iných podnikov. V záujme splnenia cieľa 
systému zápisu ochranných známok, 
ktorým je zabezpečiť právnu istotu a riadnu 
správu, je takisto nevyhnutné požadovať, 
aby sa označenie dalo v registri vyjadriť 
spôsobom, ktorý umožňuje presné určenie 
predmetu ochrany. Označenie by sa preto 
malo dať vyjadriť v akejkoľvek primeranej 
forme, a teda nie nevyhnutne graficky, 
pokiaľ vyjadrenie využíva všeobecne 
dostupné technológie a predstavuje 
dostatočné záruky na tento účel.

Or. en
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Odôvodnenie

Malo by sa stanoviť, že vyjadrenie môže mať akúkoľvek formu, pokiaľ využíva všeobecne 
dostupné technológie.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V záujme zabezpečenia právnej istoty 
a jasnosti je potrebné objasniť, že 
ochrana by sa ochrannej známke mala 
poskytnúť nielen v prípade podobnosti, 
ale aj v prípade zhodného označenia 
použitého pre zhodné tovary alebo služby, 
len ak a pokiaľ je negatívne ovplyvnená 
hlavná funkcia ochrannej známky, ktorou 
je zaručiť obchodný pôvod tovarov alebo 
služieb.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vypúšťa sa vzhľadom na vypustenie v článku 10.

Pozmeňujúci návrh 5

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 

(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 falšovaných 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 
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tovarmi. tovarmi. S cieľom nebrzdiť zákonné toky 
tovarov by sa toto pravidlo malo 
uplatňovať len v prípade, keď majiteľ 
ochrannej známky môže preukázať, že 
ochranná známka je právoplatne zapísaná 
takisto v krajine určenia. Týmto 
pravidlom by nemalo byť dotknuté právo 
Únie na presadzovanie prístupu tretích 
krajín k liekom.

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena je potrebná na uvedenie do súladu s pozmeňujúcim návrhom článku 10 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh 6

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 falšovaných tovarov do Únie, a to 
najmä v podmienkach predaja cez internet, 
by majiteľ mal mať právo zakázať dovoz 
takýchto falšovaných tovarov do Únie, ak 
na obchodné účely koná len odosielateľ 
tovarov.

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena je potrebná na uvedenie do súladu s pozmeňujúcim návrhom článku 10 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) S cieľom zlepšiť a uľahčiť prístup 
k ochrane ochranných známok a posilniť 
právnu istotu a predvídateľnosť by postup 

(34) S cieľom zlepšiť a uľahčiť prístup 
k ochrane ochranných známok a posilniť 
právnu istotu a predvídateľnosť by postup 
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na zápis ochranných známok v členských 
štátoch mal byť účinný a transparentný 
a mal by sa riadiť pravidlami, ktoré sú 
podobné pravidlám uplatniteľným na 
európske ochranné známky. S cieľom 
dosiahnuť konzistentný a vyvážený systém 
ochranných známok na vnútroštátnej 
úrovni aj na úrovni Únie by všetky úrady 
priemyselného vlastníctva členských štátov 
mali preto svoje preskúmanie ex offo, 
pokiaľ ide o otázku oprávnenosti prihlášky 
ochrannej známky na zápis, obmedziť len 
na absenciu absolútnych dôvodov na 
zamietnutie. Tým by však nemalo byť 
dotknuté právo týchto úradov poskytovať 
prihlasovateľom na ich žiadosť výsledky 
vyhľadávania skorších práv na čisto 
informačnom základe a bez toho, aby bol 
dotknutý ďalší proces zápisu vrátane 
následného konania o námietkach, alebo 
bez toho, aby to na tento proces malo 
akýkoľvek záväzný účinok.

na zápis ochranných známok v členských 
štátoch mal byť účinný a transparentný 
a mal by sa riadiť pravidlami, ktoré sú 
podobné pravidlám uplatniteľným na 
európske ochranné známky. S cieľom 
dosiahnuť konzistentný a vyvážený systém 
ochranných známok na vnútroštátnej 
úrovni aj na úrovni Únie by všetky úrady 
priemyselného vlastníctva členských štátov 
mali preto svoje preskúmanie ex offo, 
pokiaľ ide o otázku oprávnenosti prihlášky 
ochrannej známky na zápis, obmedziť len 
na absenciu absolútnych dôvodov na 
zamietnutie. Tým by však nemalo byť 
dotknuté právo týchto úradov poskytovať 
ex offo alebo na požiadanie výsledky 
vyhľadávania skorších práv, ako aj 
oznámenie majiteľom skorších práv na 
čisto informačnom základe a bez toho, aby 
bol dotknutý ďalší proces zápisu vrátane 
následného konania o námietkach, alebo 
bez toho, aby to na tento proces malo 
akýkoľvek záväzný účinok.

Or. en

Odôvodnenie

Tento návrh obsahuje spresnenie, ako aj podstatnú zmenu a mal by sa čítať spolu s článkom 
41. Aj keď by sa preskúmanie ex offo relatívnych dôvodov malo zrušiť, bolo by primerané, aby 
úrady mohli poskytnúť prihlasovateľom výsledky vyhľadávania a majiteľom skorších práv 
oznámenia takisto ex offo a nielen na požiadanie. Tieto vyhľadávania a oznámenia by však 
mali byť len informačné a nemali by mať vplyv na proces zápisu.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie , a najmä jej článok 114 ,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 114 
ods. 1,

Or. en
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Odôvodnenie

Malo by sa odkazovať na úplný právny základ.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica sa vzťahuje na každú 
ochrannú známku v súvislosti s tovarmi 
alebo službami, ktorá je v členskom štáte
predmetom zápisu alebo prihlášky ako 
individuálna ochranná známka, kolektívna 
známka alebo ako garančná alebo 
certifikačná známka alebo je predmetom 
zápisu alebo prihlášky na Úrade Beneluxu 
pre duševné vlastníctvo alebo je 
predmetom medzinárodného zápisu 
s účinkom v členskom štáte.

Táto smernica sa vzťahuje na každú 
ochrannú známku v súvislosti s tovarmi 
alebo službami, ktorá je v členskom štáte 
predmetom zápisu alebo prihlášky ako 
individuálna ochranná známka, kolektívna 
známka alebo ako garančná alebo 
certifikačná známka alebo je predmetom 
zápisu alebo prihlášky na Úrade Beneluxu 
pre duševné vlastníctvo alebo je 
predmetom medzinárodného zápisu 
s účinkom v členskom štáte.

Or. en

Odôvodnenie

Treba zmeniť postavenie pojmu „v členskom štáte“ vo vete, aby sa ujasnilo, že sa vzťahuje aj 
na zápis, aj na prihlášku.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) „agentúra“ je Agentúra Európskej únie 
pre ochranné známky a vzory zriadená 
v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 
207/2009;

b) „agentúra“ je Agentúra Európskej únie 
pre duševné vlastníctvo zriadená v súlade 
s článkom 2 nariadenia (ES) č. 207/2009;

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)
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Or. en

Odôvodnenie

Zmena sa vykonáva s cieľom vyjadriť zmenený názov agentúry.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 2 – bod ca
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) „staršie ochranné známky“ sú:

i) ochranné známky nasledujúcich typov 
s dátumom podania prihlášky skorším, 
než je dátum podania prihlášky príslušnej 
ochrannej známky, pričom sa podľa 
potreby berú do úvahy práva prednosti 
v súvislosti s uvedenými ochrannými 
známkami:

 ochranné známky Európskej únie;

 ochranné známky zapísané v členskom 
štáte alebo v prípade Belgicka, 
Luxemburska a Holandska na Úrade 
Beneluxu pre duševné vlastníctvo;

 ochranné známky zapísané na základe 
medzinárodných dohôd s účinkom 
v členskom štáte;
ii) európske ochranné známky , ktoré si 
v súlade s nariadením (ES) č. 207/2009 
oprávnene uplatňujú senioritu na základe 
ochrannej známky uvedenej v druhej 
a tretej zarážke bodu i), aj keď došlo 
k vzdaniu sa tejto ochrannej známky 
alebo táto ochranná známka zanikla;
iii) prihlášky ochranných známok 
uvedených v bodoch i) a ii) pod 
podmienkou, že sú zapísané;
iv) ochranné známky, ktoré v deň podania 
prihlášky ochrannej známky, alebo 
prípadne ku dňu uplatnenia práva 
prednosti vo vzťahu k prihláške 
ochrannej známky, sú v členskom štáte 
všeobecne známe v tom zmysle, v akom sa 
pojem „všeobecne známe“ používa 
v článku 6 bis Parížskeho dohovoru.

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena je technického charakteru. V záujme dobre štruktúrovaného textu sa vymedzenie 
uvedené v navrhovanom článku 5 ods. 2 presúva do článku 2 o vymedzení pojmov.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 cb (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) „garančná alebo certifikačná 
známka“ je ochranná známka, ktorá sa 
ako taká označuje pri podaní prihlášky 
známky a ktorá dokáže rozlíšiť tovary 
alebo služby certifikované majiteľom 
známky v súvislosti so zemepisným 
pôvodom, materiálom, spôsobom výroby 
tovarov alebo poskytovania služieb, 
kvalitou, presnosťou alebo inými 
vlastnosťami od tovarov a služieb, ktoré 
takto certifikované nie sú;

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena je technického charakteru. V záujme dobre štruktúrovaného textu sa vymedzenia 
uvedené v navrhovanom článku 28 presúvajú do článku 2 o vymedzení pojmov.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 cc (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) „kolektívna známka“ je ochranná 
známka, ktorá sa ako taká označuje pri 
podaní prihlášky známky a ktorá dokáže 
rozlíšiť tovary alebo služby členov 
združenia, ktoré je majiteľom známky, od 
tovarov alebo služieb iných podnikov.

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena je technického charakteru. V záujme dobre štruktúrovaného textu sa vymedzenia 
uvedené v navrhovanom článku 28 presúvajú do článku 2 o vymedzení pojmov.
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby 
jedného podniku od tovarov alebo služieb 
iných podnikov;

a) sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby 
jedného podniku od tovarov alebo služieb 
iných podnikov a

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť zrejmé, že je nevyhnutné splniť obe podmienky uvedené v písmenách a) a b).

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – 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 v registri vyjadriť spôsobom, 
ktorý príslušným orgánom a verejnosti 
umožňuje presne určiť predmet ochrany 
poskytnutej jej majiteľovi.

Or. en

Odôvodnenie

Ochranná známka by sa mala dať vyjadriť nielen vo všeobecnosti, ale takisto v registri, ktorý 
je dostupný ostatným osobám, s cieľom poskytnúť právnu istotu.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – bod ja (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) ochranné známky, ktoré obsahujú 
starší názov odrody zapísaný v súlade 
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s nariadením Rady (ES) č. 2100/94 z 27. 
júla 1994 o právach Spoločenstva 
k odrodám rastlín1 v súvislosti s rovnakým 
typom výrobku, alebo ochranné známky, 
ktoré tento starší názov odrody tvorí.
______
1 Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

V navrhovanom pozmeňujúcom návrhu týkajúcom sa nariadenia o ochrannej známke sa 
v článku 7 ods. 1 písm. l) teraz ustanovuje, že práva k odrodám rastlín predstavujú absolútne 
dôvody na zamietnutie. Toto pravidlo nie je zahrnuté v smernici, zdá sa však primerané 
odzrkadliť nariadenie.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odsek 1 sa uplatňuje bez ohľadu na to, 
že dôvody na zamietnutie zápisu existujú:

vypúšťa sa

a) v iných členských štátoch než v tých, 
v ktorých bola podaná prihláška;
b) len vtedy, keď je ochranná známka 
v cudzom jazyku preložená alebo 
prepísaná do písma alebo úradného 
jazyka členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Bolo by neprimerané a prakticky nepoužiteľné vyžadovať od vnútroštátnych úradov, aby 
preskúmali absolútne dôvody na zamietnutie vo všetkých vnútroštátnych jurisdikciách 
a jazykoch Únie. Bolo by to v rozpore so zásadou teritoriality práv. Preskúmanie prekážok 
zápisu prihlášky na územiach iných než územie, na ktorom bude platná, by malo pre 
používateľov malú alebo nijakú pridanú hodnotu.
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. „Staršie ochranné známky“ v zmysle 
odseku 1 sú:

vypúšťa sa

a) ochranné známky nasledujúcich typov 
s dátumom podania prihlášky skorším, 
než je dátum podania prihlášky príslušnej 
ochrannej známky, pričom sa podľa 
potreby berú do úvahy práva prednosti 
v súvislosti s uvedenými ochrannými 
známkami:
i) európske ochranné známky;
ii) ochranné známky zapísané v členskom 
štáte alebo v prípade Belgicka, 
Luxemburska a Holandska na Úrade 
Beneluxu pre duševné vlastníctvo;
iii) ochranné známky zapísané na základe 
medzinárodných dohôd s účinkom 
v členskom štáte;
b) európske ochranné známky , ktoré si 
v súlade s nariadením (ES) č. 207/2009 
oprávnene uplatňujú senioritu na základe 
ochrannej známky uvedenej v písmene a) 
bodoch ii) a iii), aj keď došlo k vzdaniu 
sa tejto ochrannej známky alebo táto 
ochranná známka zanikla;
c) prihlášky ochranných známok 
uvedených v písmenách a) a b) pod 
podmienkou, že sú zapísané;
d) ochranné známky, ktoré v deň podania 
prihlášky ochrannej známky, alebo 
prípadne ku dňu uplatnenia práva 
prednosti vo vzťahu k prihláške 
ochrannej známky, sú v členskom štáte 
všeobecne známe v tom zmysle, v akom sa 
pojem „všeobecne známe“ používa 
v článku 6 bis Parížskeho dohovoru.

Or. en
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Odôvodnenie

Táto zmena je technického charakteru. V záujme dobre štruktúrovaného textu sa vymedzenie 
uvedené v navrhovanom článku 5 ods. 2 presúva do článku 2 o vymedzení pojmov.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ak je zhodná alebo podobná so staršou 
ochrannou známkou bez ohľadu na to, či 
sú tovary alebo služby, pre ktoré sa podáva 
prihláška alebo pre ktoré je 
zapísaná, zhodné, podobné alebo sa 
nepodobajú tým, pre ktoré je zapísaná 
staršia ochranná známka , v prípade, ak má 
táto staršia ochranná známka dobré 
meno v členskom štáte alebo v prípade 
európskej ochrannej známky dobré meno 
v Únii a ak by používanie neskoršej 
ochrannej známky bez náležitého dôvodu 
neoprávnene ťažilo z dobrého mena alebo 
rozlišovacej spôsobilosti tejto staršej 
ochrannej známky alebo by to dobrému 
menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto 
staršej ochrannej známky bolo na ujmu;

a) ak je zhodná alebo podobná so staršou 
ochrannou známkou bez ohľadu na to, či 
sú tovary alebo služby, pre ktoré sa podáva 
prihláška alebo pre ktoré je 
zapísaná, zhodné, podobné alebo sa 
nepodobajú tým, pre ktoré je zapísaná 
staršia ochranná známka , v prípade, ak má 
táto staršia ochranná známka dobré 
meno v členskom štáte, v súvislosti 
s ktorým sa podáva prihláška alebo 
v ktorom je ochranná známka zapísaná,
alebo v prípade ochrannej známky 
Európskej únie dobré meno v Únii a ak by 
používanie neskoršej ochrannej známky 
bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo 
z dobrého mena alebo rozlišovacej 
spôsobilosti tejto staršej ochrannej známky 
alebo by to dobrému menu alebo 
rozlišovacej spôsobilosti tejto staršej 
ochrannej známky bolo na ujmu;

Or. en

Odôvodnenie

Zdá sa, že ide o chybu pri navrhovaní, keďže ustanovenie nie je v súlade s ustanovením 
uvedeným v článku 10 ods. 2 písm. c). Z návrhu by vyplývalo, že známka, ktorá má dobré 
meno v inom členskom štáte, by bola prekážkou pre známku v členskom štáte, v súvislosti 
s ktorým sa podáva prihláška (aj keby táto známka nemala dobré meno v tomto členskom 
štáte). Týmto pozmeňujúcim návrhom sa spresňuje, že v súvislosti s dobrým menom 
národných ochranných známok v rámci toho istého členského štátu existuje len jedna 
prekážka.
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty môžu stanoviť, že podľa 
okolností zápis nemusí byť zamietnutý 
alebo ochranná známka vyhlásená za 
neplatnú, ak majiteľ staršej ochrannej 
známky alebo iného skoršieho práva 
súhlasí so zápisom neskoršej ochrannej 
známky.

5. Členské štáty stanovia, že podľa 
okolností zápis nemusí byť zamietnutý 
alebo ochranná známka vyhlásená za 
neplatnú, ak majiteľ staršej ochrannej 
známky alebo iného skoršieho práva 
súhlasí so zápisom neskoršej ochrannej 
známky.

Or. en

Odôvodnenie

Zdá sa primerané, aby bol zápis možný na základe chýbajúceho relatívneho dôvodu na 
zamietnutie, ak majiteľ staršieho práva súhlasí so zápisom známky. Zdá sa, že nie je 
nevyhnutné, aby toto ustanovenie bolo pre členské štáty nepovinné.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 8 – písmeno c 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) ak návrh na vyhlásenie neplatnosti 
vychádza z článku 5 ods. 3 a staršia 
ochranná známka nemala dobré meno 
v zmysle článku 5 ods. 3 v deň podania 
alebo v deň práva prednosti zapísanej 
ochrannej známky;

c) ak návrh na vyhlásenie neplatnosti 
vychádza z článku 5 ods. 3 písm. a)
a staršia ochranná známka nemala dobré 
meno v zmysle článku 5 ods. 3 písm. a)
v deň podania alebo v deň práva prednosti 
zapísanej ochrannej známky;

Or. en

Odôvodnenie

Keďže ustanovenie tohto písmena sa týka dobrého mena ochrannej známky, malo by sa 
odkazovať len na článok 5 ods. 3 písm. a).

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak v niektorom členskom štáte majiteľ 
staršej ochrannej známky uvedenej 
v článku 5 ods. 2 a 3 strpel používanie 
neskoršej ochrannej známky zapísanej 
v tomto členskom štáte počas piatich po 
sebe nasledujúcich rokov, pričom o tomto 
používaní vedel, nebude už oprávnený na 
základe staršej ochrannej známky podať 
návrh na vyhlásenie neskoršej ochrannej 
známky za neplatnú v súvislosti s tovarmi 
alebo službami, pre ktoré sa táto neskoršia 
ochranná známka používa, okrem prípadu, 
keď sa o zápis neskoršej ochrannej známky 
požiadalo v zlej viere.

1. Ak v niektorom členskom štáte majiteľ 
staršej ochrannej známky uvedenej 
v článku 5 ods. 2 a článku 5 ods. 3 písm. 
a) strpel používanie neskoršej ochrannej 
známky zapísanej v tomto členskom štáte 
počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, 
pričom o tomto používaní vedel, nebude už 
oprávnený na základe staršej ochrannej 
známky podať návrh na vyhlásenie 
neskoršej ochrannej známky za neplatnú 
v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre 
ktoré sa táto neskoršia ochranná známka 
používa, okrem prípadu, keď sa o zápis 
neskoršej ochrannej známky požiadalo 
v zlej viere.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa odkazovať len na článok 5 ods. 3 písm. a), keďže sa odkazuje na staršie ochranné 
známky s dobrým menom.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) označenie je zhodné s ochrannou 
známkou a používa sa v súvislosti 
s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné 
s tými, pre ktoré je ochranná známka 
zapísaná;

Or. en
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Odôvodnenie

Aj keď cieľom návrhu Komisie je dosiahnuť jednoznačnosť, zdá sa, že sa ním zvyšuje právna 
neistota.

Pozmeňujúci návrh 24

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 tovarov, 
keď na obchodné účely koná len 
odosielateľ tovarov a keď sú tieto tovary 
vrátane balenia bez povolenia označené 
ochrannou známkou, ktorá je zhodná 
s ochrannou známkou zapísanou 
v súvislosti s takými tovarmi alebo ktorú 
v zásadných aspektoch nemožno odlíšiť 
od tejto ochrannej známky.

Or. en

Odôvodnenie

Aj keď je potrebné nesúhlasiť s falšovaním, navrhované ustanovenie presahuje potrebnú 
mieru, keďže takisto zahŕňa dovoz tovarov, ktoré boli zákonne uvedené na trh mimo EÚ, 
jednotlivými občanmi. Ustanovenie by sa malo obmedziť na falšované tovary.

Pozmeňujúci návrh 25

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 

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 tretej 
krajiny a sú bez povolenia označené 
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ochrannou známkou, ktorá je zhodná 
s ochrannou známkou zapísanou 
v súvislosti s takýmito tovarmi alebo ktorú 
v jej základných aspektoch nemožno 
rozlíšiť od takejto zapísanej ochrannej 
známky.

ochrannou známkou, ktorá je zhodná 
s ochrannou známkou právoplatne 
zapísanou v súvislosti s takýmito tovarmi 
alebo ktorú v jej základných aspektoch 
nemožno rozlíšiť od takejto zapísanej 
ochrannej známky, pod podmienkou, že 
majiteľ preukáže, že ochranná známka je 
takisto právoplatne zapísaná v krajine 
určenia.

Or. en

Odôvodnenie

Aj keď je dôležité prijať opatrenia proti falšovaniu, návrh Komisie týkajúci sa tovarov 
v tranzite presahuje potrebnú mieru, keďže by obmedzil zákonný medzinárodný obchod. 
O poskytnutí dôkazov, že ochranná známka je takisto právoplatne zapísaná v krajine určenia, 
by mal rozhodnúť majiteľ zapísanej ochrannej známky.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 11 – 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 
s ochrannou známkou na balenie, štítky, 
visačky, bezpečnostné prvky, prostriedky 
pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, 
na ktoré možno známku umiestniť;

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „vonkajšia úprava“ uvedený v tomto ustanovení predstavuje právny pojem, ktorý 
nemožno použiť vo všetkých jurisdikciách EÚ. Na účely zvýšenia účinnosti ustanovenia by sa 
malo spresniť znenie použité na opis štítkov, balenia a ostatných položiek s cieľom zabezpečiť, 
aby ustanovenie zahŕňalo prvky a zložky balenia, ktoré falšovatelia častejšie používajú.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 11 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ponúkať alebo uvádzať na trh vonkajšiu 
úpravu, balenie alebo iné prostriedky, na 
ktoré možno známku umiestniť, alebo ich 
na tieto účely skladovať alebo dovážať či 
vyvážať.

b) ponúkať alebo uvádzať na trh balenie, 
štítky, visačky, bezpečnostné prvky, 
prostriedky pravosti alebo akékoľvek iné 
prostriedky, na ktoré možno známku 
umiestniť, alebo ich na tieto účely 
skladovať alebo dovážať či vyvážať.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „vonkajšia úprava“ uvedený v tomto ustanovení predstavuje právny pojem, ktorý 
nemožno použiť vo všetkých jurisdikciách EÚ. Na účely zvýšenia účinnosti ustanovenia by sa 
malo spresniť znenie použité na opis štítkov, balenia a ostatných položiek s cieľom zabezpečiť, 
aby ustanovenie zahŕňalo prvky a zložky balenia, ktoré falšovatelia častejšie používajú.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Do registra by sa mal zapísať deň 
začiatku päťročnej lehoty uvedenej 
v odsekoch 1, 2 a 3.

Or. en

Odôvodnenie

Rozličné spôsoby výpočtu dňa začiatku päťročnej lehoty predstavujú pre ostatných 
používateľov problém, pokiaľ ide o určenie trvania tejto lehoty. Na základe zapísania dňa 
začiatku do registra by mali používatelia jednoduchý prístup k tejto informácii.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, 
prevod ochrannej známky sa uskutočňuje 

vypúšťa sa
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písomne a vyžaduje si podpisy zmluvných 
strán, s výnimkou prípadov, keď k tomu 
dôjde na základe vynesenia rozsudku. 
V opačnom prípade je prevod neplatný.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je potrebné ani prínosné zaviesť požiadavku týkajúcu sa formy prevodu ochrannej 
známky. Predstavovala by zásah do slobody strán slobodne si vybrať formu uzavretia týchto 
dohôd. Aj keď to v praxi bude bežný postup, môže znamenať najmä zbytočnú prekážku 
elektronického obchodu. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch mnohých členských štátov 
sú podrobné požiadavky týkajúce sa formy prevodu vlastníctva takisto veľmi nezvyčajné.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Prevod sa na žiadosť jednej zo strán 
zapíše do registra a uverejní.

4. Prevod sa na žiadosť jednej zo strán 
zapíše do registra a uverejní, ak žiadajúca 
strana predložila úradu listinný dôkaz 
o prevode.

Or. en

Odôvodnenie

Zdá sa primerané zabezpečiť úradu možnosť požadovať taký druh dokumentácie.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Kým sa prevod nezapíše do registra, 
oprávnený nástupca si nesmie uplatňovať 
práva vyplývajúce zo zápisu ochrannej 
známky vo vzťahu k tretím osobám.

5. Kým úradu nedoručia žiadosť o zápis 
prevodu do registra, oprávnený nástupca si 
nesmie uplatňovať práva vyplývajúce zo 
zápisu ochrannej známky vo vzťahu 
k tretím osobám.
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Or. en

Odôvodnenie

Nezdá sa primerané, aby bol nový majiteľ ochrannej známky závislý od toho, ako rýchlo úrad 
pre ochranné známky zapíše prevod do registra. Nový majiteľ ochrannej známky by mal mať 
na základe nadobudnutia práv z ochrannej známky a podania prihlášky úradu pre ochranné 
známky takisto možnosť uplatniť svoje práva voči tretím stranám.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 28 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 28 vypúšťa sa
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto oddielu sa uplatňuje toto 
vymedzenie pojmov:
(1) „garančná alebo certifikačná 
známka“ je ochranná známka, ktorá sa 
ako taká označuje pri podaní prihlášky 
známky a ktorá dokáže rozlíšiť tovary 
alebo služby certifikované majiteľom 
známky v súvislosti so zemepisným 
pôvodom, materiálom, spôsobom výroby 
tovarov alebo poskytovania služieb, 
kvalitou, presnosťou alebo inými 
vlastnosťami od tovarov a
služieb, ktoré takto certifikované nie sú;
(2) „kolektívna známka“ je ochranná 
známka, ktorá sa ako taká označuje pri 
podaní prihlášky známky a ktorá dokáže 
rozlíšiť tovary alebo služby členov 
združenia, ktoré je majiteľom známky, od 
tovarov alebo služieb iných podnikov.

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena je technického charakteru. V záujme dobre štruktúrovaného textu sa vymedzenia 
uvedené v navrhovanom článku 28 presúvajú do článku 2 o vymedzení pojmov.
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Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Keď prihlasovateľ žiada o zápis viac než 
jednej triedy, tovary a služby sa zoskupujú
podľa tried v rámci triedenia podľa 
Dohody z Nice, pričom pred každou 
skupinou sa uvádza číslo triedy, do ktorej 
daná skupina tovarov alebo služieb patrí, 
a každá skupina sa uvádza v poradí tried.

6. Keď prihlasovateľ žiada o zápis viac než 
jednej triedy, prihlasovateľ zoskupí tovary 
a služby podľa tried v rámci triedenia 
podľa Dohody z Nice, pričom pred každou 
skupinou sa uvádza číslo triedy, do ktorej 
daná skupina tovarov alebo služieb patrí, 
a každú skupinu uvedie v poradí tried.

Or. en

Odôvodnenie

Spresnenie, že prihlasovateľ zoskupí tovary a služby podľa tried a nie úrad.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pokiaľ ide o otázku oprávnenosti prihlášky 
ochrannej známky na zápis, úrady svoje 
preskúmanie ex offo obmedzujú len na 
absenciu absolútnych dôvodov na 
zamietnutie stanovených v článku 4.

Pokiaľ ide o otázku oprávnenosti prihlášky 
ochrannej známky na zápis, úrady svoje 
preskúmanie ex offo obmedzujú len na 
absenciu absolútnych dôvodov na 
zamietnutie stanovených v článku 4. Tým 
by nemala byť dotknutá možnosť úradov 
poskytnúť výsledky vyhľadávania 
a oznámenia v súvislosti so skoršími 
právami len na informačnom základe 
a pod podmienkou, že také výsledky 
vyhľadávania a oznámenia nebudú mať 
záväzný účinok na ďalší proces zápisu 
vrátane následného konania 
o námietkach.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento návrh obsahuje spresnenie, ako aj podstatnú zmenu a mal by sa čítať spolu 
s odôvodnením 34. Aj keď by sa preskúmanie ex offo relatívnych dôvodov malo zrušiť, bolo by 
primerané, aby úrady mohli poskytnúť prihlasovateľom výsledky vyhľadávania a majiteľom 
skorších práv oznámenia takisto ex offo a nielen na požiadanie. Tieto vyhľadávania 
a oznámenia by však mali byť len informačné a nemali by mať vplyv na proces zápisu.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 45 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V administratívnom postupe uvedenom 
v odseku 1 sa stanovuje, že podať námietku 
môže aspoň majiteľ skoršieho práva 
uvedeného v článku 5 ods. 2 a 3.

2. V administratívnom postupe uvedenom 
v odseku 1 sa stanovuje, že podať námietku 
môže aspoň majiteľ skoršieho práva 
uvedeného v článku 5 ods. 2 a článku 5 
ods. 3 písm. a). Námietku možno podať 
na základe jedného alebo viacerých 
skorších práv pod podmienkou, že patria 
tomu istému majiteľovi, a na základe časti 
alebo súhrnu tovarov alebo služieb, 
v súvislosti s ktorými je skoršie právo 
zapísané alebo sa o jeho zápis žiada, 
a môže sa vzťahovať na časť alebo súhrn 
tovarov alebo služieb, v súvislosti 
s ktorými sa žiada o zápis spornej známky.

Or. en

Odôvodnenie

There is a need to harmonise national opposition procedures due to the fact that some 
Member States allow oppositions based on several earlier marks while others request 
oppositions based on only one earlier mark. Similarly, in certain Member States oppositions 
may be based on only one of the classes for which the earlier mark is registered, while in 
others an opposition may be based on all classes covered by the earlier mark(s) and directed 
against all the classes covered by the contested mark. This forces the opponent to file several 
oppositions, with increased fees, costs and administrative burden. Furthermore, when 
oppositions directed against the same mark and/or based on several earlier marks are 
assigned to different examiners, the risk exists that contradictory decisions are taken. The 
harmonisation would have the further advantage of having one and the same procedure both 
at national and European level, thus facilitating the comprehension of the different systems by 
owners and representatives disseminated throughout Europe. As regards the reference, only 
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point (a) of Article 5(3) should be referred to because the earlier trade marks with a 
reputation are referred to.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 47 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovujú administratívny 
postup pred svojimi úradmi na zrušenie 
ochrannej známky alebo vyhlásenie jej 
neplatnosti.

1. Členské štáty stanovujú efektívny 
a rýchly administratívny postup pred 
svojimi úradmi na zrušenie ochrannej 
známky alebo vyhlásenie jej neplatnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Táto malá zmena odzrkadľuje ustanovenie v článku 45, v ktorom sa požaduje „efektívny 
a rýchly administratívny postup...“.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 47 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Návrh na zrušenie alebo vyhlásenie 
neplatnosti sa môže vzťahovať na časť 
alebo súhrn tovarov alebo služieb, 
v súvislosti s ktorými je sporná známka 
zapísaná.

Or. en

Odôvodnenie

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against part or the totality of the goods or services 
covered by the contested mark. This way, Member States will not be allowed to make 
cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are directed only 
against one class of the contested mark.
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Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 47 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Návrh na vyhlásenie neplatnosti 
možno podať na základe jedného alebo 
viacerých skorších práv pod podmienkou, 
že všetky patria tomu istému majiteľovi.

Or. en

Odôvodnenie

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against one or more earlier right, as well as on 
part or the totality of the goods or services covered by the earlier right. This way, Member 
States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the 
fact that they are based only on one earlier right.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri správnom konaní o vyhlásení 
neplatnosti na základe zapísanej ochrannej 
známky so skorším dňom podania alebo 
dňom práva prednosti musí majiteľ staršej 
ochrannej známky na žiadosť majiteľa 
neskoršej ochrannej známky poskytnúť 
dôkaz, že počas obdobia piatich rokov, 
ktoré predchádza dňu podania návrhu na 
vyhlásenie neplatnosti, sa staršia ochranná 
známka skutočne používala v zmysle 
článku 16 v súvislosti s tovarmi alebo 
službami, pre ktoré je zapísaná, pričom 
tento dôkaz uvádza ako zdôvodnenie svojej 
prihlášky, alebo dôkaz, že nepoužívanie 

1. Pri konaní o vyhlásení neplatnosti na 
základe zapísanej ochrannej známky so 
skorším dňom podania alebo dňom práva 
prednosti musí majiteľ staršej ochrannej 
známky na žiadosť majiteľa neskoršej 
ochrannej známky poskytnúť dôkaz, že 
počas obdobia piatich rokov, ktoré 
predchádza dňu podania návrhu na 
vyhlásenie neplatnosti, sa staršia ochranná 
známka skutočne používala v zmysle 
článku 16 v súvislosti s tovarmi alebo 
službami, pre ktoré je zapísaná, pričom 
tento dôkaz uvádza ako zdôvodnenie svojej 
prihlášky, alebo dôkaz, že nepoužívanie 
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bolo primerane odôvodnené, za 
predpokladu, že obdobie piatich rokov, 
v rámci ktorého sa staršia ochranná 
známka musela skutočne používať, 
uplynulo v deň podania návrhu na 
vyhlásenie neplatnosti.

bolo primerane odôvodnené, za 
predpokladu, že obdobie piatich rokov, 
v rámci ktorého sa staršia ochranná 
známka musela skutočne používať, 
uplynulo v deň podania návrhu na 
vyhlásenie neplatnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je spresniť, že dôvody nepoužívania ochrannej známky 
možno uplatniť buď v správnom, alebo v súdnom konaní.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Kapitola 3 – oddiel 3a (nový) – článok 51a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ODDIEL 3a 

KOMUNIKÁCIA S ÚRADOM

Článok 51a
Komunikácia s úradom

Strany konania alebo ich zástupcovia, ak 
sú určení, uvedú úradnú adresu v jednom 
z členských štátov na účely úradnej 
komunikácie s úradom.

Or. en

Odôvodnenie

Niektoré členské štáty požadujú adresu na doručovanie vo svojej krajine na účely oznámení 
úradu, a to predstavuje zbytočný zdroj omeškania a nákladov vzhľadom na nevyhnutnosť 
určiť, ustanoviť a zaplatiť miestneho zástupcu. Taký ťažkopádny postup môže brzdiť podanie 
žiadosti o zápis národnej ochrannej známky a pôsobiť proti rovnováhe medzi európskou 
a vnútroštátnou úrovňou globálneho systému európskej ochrannej známky.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Koncom marca 2013 Komisia predložila dlho očakávaný návrh revízie systému ochranných 
známok v Európe, na ktorom pracovala niekoľko rokov. Vaša spravodajkyňa je odhodlaná 
tvrdo pracovať, aby sa tieto návrhy prijali v súčasnom legislatívnom období, chce však 
pripomenúť, že táto úloha nebude ľahká vzhľadom na obmedzený čas, ktorý je k dispozícii. 
Nemožno ustúpiť, pokiaľ ide o kvalitu legislatívneho postupu, a možnosť, ktorú táto revízia 
predstavuje pre modernizáciu systému ochranných známok v Európe, by sa mala využiť, aby 
sa dosiahla účelná dohoda medzi inštitúciami. Vaša spravodajkyňa však získala pre 
ambiciózny časový plán širokú podporu vo Výbore pre právne veci. Vzhľadom na obmedzený 
čas, ktorý bol k dispozícii na vypracovanie tejto správy so zreteľom na tento časový plán, táto 
správa zahŕňa väčšinu hlavných otázok, v súvislosti s ktorými sa vaša spravodajkyňa 
domnieva, že návrh Komisie treba zmeniť. Vaša spravodajkyňa si však vyhradzuje právo 
vrátiť sa s dodatočnými pozmeňujúcimi návrhmi a návrhmi otázok, ktoré neboli zahrnuté 
v tejto správe. 

Zhrnutie a úvod

Už viac než 20 rokov existuje smernica, ktorou sa harmonizujú niektoré aspekty právnych 
predpisov členských štátov Európskej únie o ochranných známkach. Súčasná revízia 
predstavuje možnosť poučiť sa z osvedčených postupov a ďalej posilniť harmonizujúce 
aspekty hmotného práva a postupov v oblasti ochranných známok, ktoré uplatňujú 
vnútroštátne úrady pre ochranné známky. 

Vaša spravodajkyňa chce na začiatku ujasniť, že prvoradou zásadnou zásadou tejto revízie by 
malo byť zachovanie a posilnenie dvojúrovňového systému ochrany ochranných známok 
v Európe. Podnikateľské prostredie v Európskej únii pozostáva z viac než 20 miliónov 
spoločností s veľmi odlišnými potrebami. Systém ochranných známok by mal byť jednoduchý 
a dostatočne pružný, aby používatelia systému mali prístup k ochrane, ktorá spĺňa ich potreby. 

Niektorí používatelia majú záujem o ochranu len v jednom členskom štáte, kými ďalší chcú 
jednotnú ochranu v 28 členských štátoch Únie. Treba však poznamenať, že mnohí 
používatelia sú závislí od používania národného systému ochrany v niekoľkých rozličných 
členských štátoch. Ide napríklad o používateľov, ktorí nemôžu získať ochrannú známku EÚ 
z dôvodu existencie skorších práv v jednom alebo niekoľkých členských štátoch. Takisto by 
to mohlo byť vedomé rozhodnutie spoločnosti pôsobiacej v malom počte krajín alebo 
v pohraničnom regióne. 

S cieľom pomôcť týmto používateľom, ktorí na svoju ochranu využívajú služby viacerých 
vnútroštátnych úradov, je primerané harmonizovať postupy, aby sa títo používatelia nemuseli 
zaoberať úplne odlišnými procedurálnymi prístupmi v jednotlivých členských štátoch, 
v ktorých chcú požiadať o ochranu. Aj keď poplatky, konkrétne úradu OHIM, predstavujú 
dôležitý prvok výberu stratégie týkajúcej sa krajiny, v ktorej sa obchodná známka zapíše, 
takisto existujú iné dôležité faktory. 

Prostredníctvom zamerania postupov a vecného práva na zavedenie osvedčených postupov by 
sa malo zabezpečiť, aby bol národný systém ochranných známok príťažlivejší pre 
používateľov. Preto by bolo takisto primerané harmonizovať viacero dodatočných 
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procedurálnych aspektov, a tak by sa zlepšila situácia pre používateľov, ktorí chránia svoje 
ochranné známky vo viacerých vnútroštátnych úradoch. 

Aj keď je názor na harmonizáciu vo všeobecnosti pozitívny, treba však poznamenať, že 
niektoré návrhy Komisie presahujú potrebnú mieru, keďže sa v nich neberie do úvahy 
územný charakter ponúkanej ochrany. V prípade ostatných návrhov je potrebné spresnenie 
s cieľom zabezpečiť, aby sa zachovali dôležité prvky, konkrétne pre SME. 

Preskúmanie absolútnych dôvodov, článok 4 ods. 2

Toto je najzreteľnejší prípad, keď návrh Komisie presahuje potrebnú mieru a vaša 
spravodajkyňa navrhuje vypustiť toto ustanovenie v celom rozsahu. Výsledkom zachovania 
tohto ustanovenia by bolo, že preskúmanie vnútroštátnym úradom by sa neodlišovalo od 
preskúmania agentúrou. Keďže právo, ktoré udeľuje vnútroštátny úrad, sa vzťahuje len na 
územie príslušného členského štátu, nebolo by vhodné požadovať preskúmanie absolútnych 
dôvodov vzhľadom na územie, na ktoré sa ochranná známka nebude vzťahovať.  

Preskúmanie ex offo relatívnych dôvodov

Viacero vnútroštátnych úradov v Európskej únii stále vykonáva preskúmanie ex offo 
relatívnych dôvodov. Komisia predložila dobrý príklad zdôrazňujúci problémy, ktoré tento 
postup predstavuje pre prihlasovateľov systému, vyplývajúce napríklad zo závažného 
omeškania. Treba však poznamenať, že viaceré úrady, ktoré zrušili preskúmanie ex offo 
relatívnych dôvodov, ešte stále poskytujú (ex offo) prihlasovateľom výsledky vyhľadávania 
týkajúce sa skorších práv, ako aj oznámenia majiteľom skorších práv o prihláškach, ktoré 
môžu byť v rozpore s ich právami. Vaša spravodajkyňa sa domnieva, že možno veľmi dobre 
zachovať možnosť vnútroštátnych úradov poskytovať toto preskúmanie a spojiť ju 
s opodstatneným návrhom Komisie zabezpečiť, aby toto preskúmanie neblokovalo postup 
podávania prihlášok. 

Donucovacie opatrenia

Komisia navrhla zaviesť ustanovenie o dovoze, v rámci ktorého koná na obchodné účely len 
odosielateľ tovarov a príjemcom je napríklad bežný občan. Keďže je potrebné zastaviť 
falšovanie, ustanovenie je vítané, malo by sa však obmedziť na falšované výrobky. 

Komisia okrem toho navrhla ustanovenie o tovaroch v tranzite. Aj keď je potrebné zastaviť 
vstup falšovaných výrobkov na európsky vnútorný trh, prostredníctvom návrhu by sa takisto 
zamedzil zákonný medzinárodný obchod. Vaša spravodajkyňa preto navrhuje viacero zmien 
s cieľom zabezpečiť, aby bol návrh vyváženejší.

Administratívne zjednodušenie

Podľa názoru vašej spravodajkyne existuje priestor na ďalšie návrhy na zvýšenie príťažlivosti 
národných systémov ochranných známok prostredníctvom zjednodušenia procedurálnych 
pravidiel. Strany konania pred vnútroštátnym úradom by napríklad nemali byť nútené uviesť 
úradnú adresu v tomto členskom štáte.


