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PR_COD_1amCom

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 návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený 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, 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 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady 
(ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0161),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 118 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0087/2013),

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

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

– so zreteľom na článok 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),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

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

3. vyzýva Komisiu, aby po skončení legislatívneho postupu prijala opatrenia na kodifikáciu 
nariadenia;

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V dôsledku nadobudnutia platnosti 
Lisabonskej zmluvy by sa terminológia 
nariadenia (ES) č. 207/2009 mala 
aktualizovať. To znamená, že výraz 
„ochranná známka Spoločenstva“ by sa 

(2) V dôsledku nadobudnutia platnosti 
Lisabonskej zmluvy by sa terminológia 
nariadenia (ES) č. 207/2009 mala 
aktualizovať. To znamená, že výraz 
„ochranná známka Spoločenstva“ by sa 
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mal nahradiť výrazom „európska ochranná 
známka“. V súlade so spoločným 
prístupom k decentralizovaným agentúram, 
ktorý v júli 2012 schválil Európsky 
parlament, Rada a Komisia, by sa názov 
„Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(ochranné známky a vzory)“ mal nahradiť 
názvom „Agentúra Európskej únie pre
ochranné známky a vzory“ (ďalej len 
„agentúra“).

mal nahradiť výrazom „ochranná známka 
Európskej únie“. V súlade so spoločným 
prístupom k decentralizovaným agentúram, 
ktorý v júli 2012 schválil Európsky 
parlament, Rada a Komisia, by sa názov 
„Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(ochranné známky a vzory)“ mal nahradiť 
názvom „Agentúra Európskej únie pre
ochranu duševného vlastníctva“ (ďalej len 
„agentúra“).

Or. en

Odôvodnenie

Keďže slovo „európsky“ má širší význam ako územie Európskej únie, bolo by presnejšie 
použiť výraz „ochranná známka Európskej únie“; Výraz „európsky“ sa okrem toho v 
súčasnosti používa (najmä pri ochrane patentov) na označenie ochrany, ktorá nie je jednotná, 
ale ktorá sa týka skôr súboru národných práv. Súčasný názov môže byť uznávaný v rámci 
spoločenstiev vzorov a ochranných známok, ale sotva je to výraz, ktorý jasne označuje 
predmet činnosti úradu pre osobu, ktorá ho nepozná, aby ho mohla začať využívať, vrátane 
väčšiny MSP. Preto je veľmi vhodná zmena názvu úradu, tak aby odrážal jeho skutočnú 
činnosť. Názov by sa však mal vybrať tak, aby dokázal vyjadriť širokú škálu úloh zverených 
agentúre a mohol zostať aj v budúcnosti, ak sa pridajú ďalšie úlohy. Vzhľadom na to, že 
agentúra organizuje Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného 
vlastníctva, ako aj register uznávaných osirotených diel, jasne presahuje rozsah, ktorý by 
zahŕňal len ochranné známky a vzory, aj keď sú to základné právomoci agentúry. Okrem toho 
možno predpokladať, že v budúcnosti by sa k právomociam agentúry mohli pridať ďalšie 
položky ako registrácia zemepisných označení  a úlohy súvisiace s obchodným tajomstvom.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Zo skúseností získaných od vytvorenia 
systému ochrannej známky Spoločenstva 
vyplýva, že podniky z Únie a tretích krajín 
prijali tento systém, ktorý sa stal úspešnou 
a životaschopnou alternatívou k ochrane 
ochranných známok na úrovni členských 
štátov.

(5) Zo skúseností získaných od vytvorenia 
systému ochrannej známky Spoločenstva 
vyplýva, že podniky z Únie a tretích krajín 
prijali tento systém, ktorý sa stal úspešným
a životaschopným doplnkom a alternatívou 
k ochrane ochranných známok na úrovni 
členských štátov.

Or. en
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Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť, že súčasne existujú dve úrovne ochrany.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom umožniť väčšiu flexibilitu a 
zároveň zabezpečiť právnu istotu v 
súvislosti s prostriedkami vyjadrenia 
ochranných známok by sa z vymedzenia 
európskej ochrannej známky mala vypustiť 
požiadavka na možnosť grafického 
znázornenia. Označenie by sa preto malo 
dať vyjadriť v akejkoľvek primeranej 
forme, a teda nie nevyhnutne graficky, 
pokiaľ vyjadrenie umožňuje príslušným 
orgánom a verejnosti presne a jasne určiť 
predmet ochrany.

(9) S cieľom umožniť väčšiu flexibilitu a 
zároveň zabezpečiť právnu istotu v 
súvislosti s prostriedkami vyjadrenia 
ochranných známok by sa z vymedzenia 
ochrannej známky Európskej únie mala 
vypustiť požiadavka na možnosť 
grafického znázornenia. Označenie by sa 
preto malo dať vyjadriť v Európskom 
registri ochranných známok v akejkoľvek 
primeranej forme, a teda nie nevyhnutne 
graficky, pokiaľ vyjadrenie využíva 
všeobecne dostupné technológie a
umožňuje príslušným orgánom a verejnosti 
presne a jasne určiť predmet ochrany.

Or. en

Odôvodnenie

Vysvetlenie, že známku by malo byť možné zapísať v registri s využitím všeobecne dostupných 
technológií.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V záujme zabezpečenia právnej istoty 
a jasnosti je potrebné objasniť, že 
ochrana by sa európskej 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 

vypúšťa sa
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ovplyvnená hlavná funkcia európskej 
ochrannej známky, ktorou je zaručiť 
obchodný pôvod tovarov alebo služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh sa týka vypustenia v článku 9.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(18) V záujme posilnenia ochrany 
ochrannej známky a účinnejšieho boja proti 
falšovaniu by majiteľ ochrannej známky 
Európskej únie 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 Európskej únie zapísanou v 
súvislosti s takýmito tovarmi. V záujme 
nenarušenia legitímnych tokov tovaru by 
sa toto pravidlo malo uplatňovať len 
vtedy, ak majiteľ ochrannej známky 
Európskej únie môže preukázať, že 
ochranná známka je platne zapísaná aj v 
krajine určenia. Týmto pravidlom by 
nemalo byť dotknuté právo Únie na 
presadzovanie prístupu tretích krajín 
k liekom.

Or. en

Odôvodnenie

Túto zmenu je potrebné zosúladiť s pozmeňujúcim návrhom k článku 9 ods. 5.
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Túto zmenu je potrebné zosúladiť s pozmeňujúcim návrhom k článku 9 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) S cieľom podporovať zbližovanie 
postupov a vytváranie spoločných 
nástrojov je potrebné zaviesť primeraný 
rámec pre spoluprácu medzi agentúrou a 
úradmi členských štátov, pričom sa jasne
vymedzia oblasti spolupráce a agentúre sa 
umožní koordinovať relevantné spoločné 
projekty v záujme Únie a financovať tieto 
spoločné projekty do maximálnej sumy 
prostredníctvom grantov. Tieto činnosti 
spolupráce by mali prinášať prospech 
podnikom používajúcim systémy 
ochranných známok v Európe. 
Používateľom systému Únie stanoveného v 
tomto nariadení by spoločné projekty, 
akými sú najmä databázy na účely 
konzultácie a vyhľadávania, mali 
poskytovať doplnkové, inkluzívne, 
efektívne a bezplatné nástroje na plnenie 
osobitných požiadaviek vyplývajúcich z 

(40) S cieľom podporovať zbližovanie 
postupov a vytváranie spoločných 
nástrojov je potrebné zaviesť primeraný 
rámec pre spoluprácu medzi agentúrou a 
úradmi členských štátov, pričom sa 
vymedzia kľúčové oblasti spolupráce a 
agentúre sa umožní koordinovať relevantné 
spoločné projekty v záujme Únie a 
financovať tieto spoločné projekty do 
maximálnej sumy prostredníctvom 
grantov. Tieto činnosti spolupráce by mali 
prinášať prospech podnikom používajúcim 
systémy ochranných známok v Európskej 
únii. Používateľom systému Únie 
stanoveného v nariadení (ES) č. 207/2009 
by spoločné projekty, akými sú najmä 
databázy používané na účely konzultácie a 
vyhľadávania, mali poskytovať bezplatné, 
doplnkové, inkluzívne a efektívne nástroje 
na plnenie osobitných požiadaviek 
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jednotného charakteru európskej ochrannej 
známky.

vyplývajúcich z jednotného charakteru 
ochrannej známky Európskej únie. 
Členské štáty by však nemali mať 
povinnosť uplatňovať výsledky týchto 
spoločných projektov. Aj keď je dôležité, 
aby všetky strany prispievali k úspechu 
spoločných projektov, najmä výmenou
najlepších postupov a skúseností, striktná 
povinnosť vykonávať výsledky spoločných 
projektov pre všetky členské štáty aj v 
prípade, ak si členský štát napríklad myslí, 
že už má zavedené lepšie IT alebo 
podobný vhodný nástroj, by nebola 
primeraná ani by nebola v najlepšom 
záujme používateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44a) Štruktúra poplatkov je stanovená v 
nariadení Komisie (ES) č. 2869/951. 
Štruktúra poplatkov je však kľúčovým 
aspektom fungovania systému ochrannej 
známky Únie a od svojho vzniku bola 
revidovaná len dvakrát a až po významnej 
politickej diskusii. Štruktúru poplatkov by 
preto malo priamo upravovať nariadenie 
(ES) č. 207/2009. Nariadenie (ES) č. 
2869/95 by sa preto malo zrušiť a 
ustanovenia týkajúce sa štruktúry 
poplatkov uvedené v nariadení Komisie 
(ES) č. 2868/952 by sa mali vypustiť.
___________
1 Nariadenie Komisie č. 2869/95 z 13. 
decembra 1995 o poplatkoch splatných 
Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(ochranné známky a vzory)(Ú. v. ES L 
303, 15.12.1995, s. 33).
2 Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 
13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva 
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nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o 
ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES 
L 303, 15.12.1995, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

Štruktúra poplatkov je dôležitým prvkom systému ochrannej známky EÚ, a preto by mala byť 
priamo upravená v nariadení a nemala by sa ponechať na delegované akty. Spravodajkyňa 
zdôrazňuje, že otázka delegovania ďalších právomocí uvedených v návrhu Komisie sa bude 
riešiť v rámci postupu v súlade s článkom 37a.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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.

(45) S cieľom zabezpečiť účinnú a 
efektívnu metódu urovnávania sporov, 
súlad s jazykovým režimom stanoveným v 
nariadení (ES) č. 207/2009, urýchlené 
prijímanie rozhodnutí v prípadoch, ktoré 
majú jednoduchý predmet úpravy a účinnú 
a efektívnu organizáciu odvolacích 
senátov, 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 
týkajúcich sa jazykov, ktoré sa majú 
používať pred agentúrou, prípadov, v 
ktorých by rozhodnutia vo veci námietky a 
rozhodnutia o zrušení mal prijímať jeden 
člen, podrobných informácií týkajúcich sa 
organizácie odvolacích senátov a 
podrobných informácií týkajúcich sa 
úhrady poplatkov.

Or. en

Odôvodnenie

Štruktúra poplatkov je dôležitým prvkom systému ochrannej známky EÚ, a preto by mala byť 
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upravená priamo v nariadení a nemala by sa ponechať na delegované akty. Spravodajkyňa 
zdôrazňuje, že otázka delegovania ďalších právomocí uvedených v návrhu Komisie sa bude 
riešiť v rámci postupu v súlade s článkom 37a. 

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V celom nariadení sa slová „ochranná 
známka Spoločenstva“ nahrádzajú slovami 
„európska ochranná známka“ v príslušnom 
gramatickom tvare;

(2) V celom nariadení sa slová „ochranná 
známka Spoločenstva“ nahrádzajú slovami 
„ochranná známka Európskej únie“ v 
príslušnom gramatickom tvare;
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Keďže význam slova „európsky“ je širší ako územie Európskej únie, bolo by presnejšie 
používať výraz „ochranná známka Európskej únie“. Výraz „európsky“ sa okrem toho v 
súčasnosti používa (najmä pri ochrane patentov) na označenie ochrany, ktorá nie je jednotná, 
ale ktorá sa týka skôr súboru národných práv.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V celom nariadení sa slová „súd pre 
ochranné známky Spoločenstva“ 
nahrádzajú slovami „súd pre európske 
ochranné známky“ v príslušnom 
gramatickom tvare;

(3) V celom nariadení sa slová „súd pre 
ochranné známky Spoločenstva“ 
nahrádzajú slovami „súd pre ochranné 
známky Európskej únie“ v príslušnom 
gramatickom tvare;
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en
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Odôvodnenie

Keďže význam slova „európsky“ je širší ako územie Európskej únie, bolo by presnejšie 
používať výraz „súd pre ochranné známky Európskej únie“. Odráža to aj názov Súdneho 
dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V celom nariadení sa slová „kolektívna 
známka Spoločenstva“ nahrádzajú slovami 
„európska kolektívna známka“ v 
príslušnom gramatickom tvare;

(4) V celom nariadení sa slová „kolektívna
známka Spoločenstva“ nahrádzajú slovami 
„kolektívna známka Európskej únie“ v 
príslušnom gramatickom tvare;
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Keďže význam slova „európsky“ je širší ako územie Európskej únie, presnejšie by bolo 
používať výraz „ochranná známka Európskej únie“.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zriaďuje sa Agentúra Európskej únie pre
ochranné známky a vzory, ďalej len 
„agentúra“.

1. Zriaďuje sa Agentúra Európskej únie pre 
ochranu duševného vlastníctva, ďalej len 
„agentúra“.
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en
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Odôvodnenie

Súčasný názov môže byť uznávaný v rámci spoločenstiev vzorov a ochranných známok, ale 
sotva je to výraz, ktorý jasne označuje predmet činnosti úradu pre osobu, ktorá ho nepozná, 
aby ho mohla začať využívať, vrátane väčšiny MSP. Preto je veľmi vhodná zmena názvu 
úradu, tak aby odrážal jeho skutočnú prácu. Názov by sa však mal vybrať tak, aby mohol 
vyjadrovať širokú škálu úloh zverených agentúre a aby mohol zostať aj v budúcnosti, ak sa 
pridajú ďalšie úlohy. Vzhľadom na to, že agentúra organizuje Európske stredisko pre 
sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva, ako aj register uznávaných osirotených 
diel, jasne presahuje rozsah, ktorý sa týka len ochranných známok a vzorov, aj keď sú to 
základné právomoci agentúry. Okrem toho možno predpokladať, že v budúcnosti by sa k 
právomociam agentúry mohli doplniť ďalšie položky ako registrácia zemepisných označení 
a úlohy v súvislosti s obchodným tajomstvom.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 4 – 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 tovaru alebo 
služieb iných podnikov; a

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa ujasniť, že sa musí splniť len jedna z podmienok uvedených v písm. a) a b).

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dajú sa vyjadriť spôsobom, ktorý 
príslušným orgánom a verejnosti umožňuje 
presne určiť predmet ochrany poskytnutej 
jej majiteľovi.

dajú sa vyjadriť v Európskom registri 
ochranných známok spôsobom, ktorý 
príslušným orgánom a verejnosti umožňuje 
presne určiť predmet ochrany poskytnutej 
jej majiteľovi.
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Or. en

Odôvodnenie

To vysvetľuje, že známka sa musí dať zapísať do registra.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 10 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) iba v časti Únie; (a) iba v časti Únie; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa ujasniť, že sa musí splniť len jedna z podmienok uvedených v písm. a) a b).

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 11 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 8 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) ak obchodný zástupca alebo zástupca 
majiteľa ochrannej známky podal prihlášku 
ochrannej známky vo svojom vlastnom 
mene bez súhlasu majiteľa, s výnimkou 
prípadu, ak obchodný zástupca alebo 
zástupca zdôvodní svoje konanie;

(a) ak obchodný zástupca alebo zástupca 
majiteľa ochrannej známky podal prihlášku 
ochrannej známky vo svojom vlastnom 
mene bez súhlasu majiteľa, s výnimkou 
prípadu, ak obchodný zástupca alebo 
zástupca zdôvodní svoje konanie; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa ujasniť, že sa musí splniť len jedna z podmienok uvedených v písm. a) a b).
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Hoci návrh Komisie chce zabezpečiť zrozumiteľnosť, zdá sa, že skôr zvyšuje právnu neistotu.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Majiteľ ochrannej známky Európskej únie
má takisto právo zabrániť v dovoze tovaru,
keď na obchodné účely koná len 
odosielateľ tovaru, ak takýto tovar vrátane 
balenia pochádza z tretích krajín a je bez 
povolenia označený ochrannou známkou, 
ktorá je zhodná s ochrannou známkou 
Európskej únie zapísanou v súvislosti s 
takýmto tovarom alebo ktorú v jej 
základných aspektoch nemožno rozlíšiť 
od takejto ochrannej známky.

Or. en
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Odôvodnenie

Hoci treba zabrániť falšovaniu, navrhované opatrenie má príliš široký rozsah, keďže sa týka 
aj tovaru dovezeného jednotlivými občanmi, ktorý bol legitímne umiestnený na trhu mimo EÚ. 
Ustanovenie by sa malo obmedziť na falšovaný tovar.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Majiteľ európskej ochrannej známky má 
takisto právo zabrániť všetkým tretím 
osobám v preprave tovarov v kontexte 
obchodnej činnosti na colné územie Únie 
bez toho, aby tam boli prepustené do 
voľného obehu, ak takéto tovary vrátane 
balenia pochádzajú z tretích krajín a sú bez 
povolenia označené ochrannou známkou, 
ktorá je zhodná s európskou ochrannou 
známkou zapísanou v súvislosti s takýmito 
tovarmi alebo ktorú v jej základných 
aspektoch nemožno rozlíšiť od takejto 
ochrannej známky.“;

5. Majiteľ ochrannej známky Európskej 
únie má takisto právo zabrániť všetkým 
tretím osobám v preprave tovaru v 
kontexte obchodnej činnosti na colné 
územie Únie bez toho, aby tam boli 
prepustené do voľného obehu, ak takéto 
tovary vrátane balenia pochádzajú z tretích 
krajín a sú bez povolenia označené 
ochrannou známkou, ktorá je zhodná s 
ochrannou známkou Európskej únie 
platne zapísanou v súvislosti s takýmito 
tovarmi alebo ktorú v jej základných 
aspektoch nemožno rozlíšiť od takejto 
ochrannej známky za podmienky, že 
majiteľ dokáže, že ochranná známka je 
platne zapísaná aj v krajine určenia.

Or. en

Odôvodnenie

Hoci je dôležité prijať opatrenia proti falšovaniu, návrh Komisie týkajúci sa tovaru v tranzite 
zachádza príliš ďaleko v tom, že by obmedzil legitímny medzinárodný obchod. Preto by mal 
majiteľ ochrannej známky dokázať, že ochranná známka je platne zapísaná aj v krajine 
určenia.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 13
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 9a – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) umiestniť v obchodnom styku 
označenie, ktoré je zhodné alebo podobné 
európskej ochrannej známke na vonkajšiu 
úpravu, balenie alebo iné prostriedky, na 
ktoré možno známku umiestniť;

(a) umiestniť v obchodnom styku 
označenie, ktoré je zhodné alebo podobné 
ochrannej známke Európskej únie na 
balenie, štítky, návesky, bezpečnostné 
prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné 
prostriedky, na ktoré možno známku 
umiestniť;

Or. en

Odôvodnenie

Výraz „vonkajšia úprava“ použitý v tomto ustanovení je právny pojem, ktorý sa nepoužíva vo 
všetkých právnych systémoch EÚ. Aby sa zvýšila účinnosť tohto ustanovenia, malo by sa 
ujasniť znenie použité na opis štítkov, balenia a iných položiek s cieľom zabezpečiť, aby 
ustanovenie obsahovalo viac spoločných prvkov a súčastí balenia, ktoré používajú 
falšovatelia.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 13
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 9a – písmeno b

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, návesky, bezpečnostné prvky, prvky 
pravosti alebo iné prostriedky, na ktoré 
možno známku umiestniť, alebo ich na 
tieto účely skladovať, alebo dovážať, či 
vyvážať.

Or. en

Odôvodnenie

Výraz „vonkajšia úprava“ použitý v tomto ustanovení je právny pojem, ktorý sa nepoužíva vo 
všetkých právnych systémoch EÚ. Aby sa zvýšila účinnosť tohto ustanovenia, malo by sa 
ujasniť znenie použité na opis štítkov, balenia a iných položiek s cieľom zabezpečiť, aby 
ustanovenie obsahovalo viac spoločných prvkov a súčastí balenia, ktoré používajú 
falšovatelia.
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V článku 13 ods. 1 sa slová „v 
Spoločenstve“ nahrádzajú slovami „v 
Európskom hospodárskom priestore“;

(15) Článok 13 ods. 1 sa nahrádza takto:

'1. Ochranná známka Európskej únie 
neoprávňuje majiteľa zakázať jej 
používanie pre tovar, ktorý bol uvedený na 
trh v Európskom hospodárskom priestore 
pod takouto ochrannou známkou 
samotným majiteľom ochrannej známky 
alebo s jeho súhlasom.“;

Or. en

Odôvodnenie

Je to technická zmena, nie zmena obsahu. V záujme prehľadnosti sa pred nahradením jedného 
alebo viacerých pojmov uprednostňuje nahradenie celých úsekov textov (pozri bod 18.12.1 
Spoločnej praktickej príručky pre tvorbu právnych predpisov).

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 26 – písmeno aa (nové)
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) odsek 2 sa nahrádza takto:
'2. Prihláška ochrannej známky 
Európskej únie je podmienená úhradou 
poplatku za prihlášku. Poplatok za 
prihlášku tvorí:
(a) základný poplatok;
(b) poplatok za triedu prevyšujúcu triedu, 
do ktorej daný tovar alebo služby patria v 
súlade s článkom 28;
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(c) prípadne rešeršný poplatok uvedený v 
článku 38 ods. 2.
Prihlasovateľ dá príkaz na úhradu 
poplatku za prihlášku najneskôr v deň 
podania svojej prihlášky.“;

Or. en

Odôvodnenie
Štruktúra poplatkov je dôležitým prvkom systémy ochrannej známky EÚ, a preto by ju malo 
priamo upravovať nariadenie.
 Článok 4 nariadenia (ES) č. 2868/95 je preto začlenený do nariadenia (ES) č. 207/2009.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 27
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dňom podania prihlášky európskej 
ochrannej známky je deň, keď 
prihlasovateľ podá agentúre dokumenty 
obsahujúce informácie uvedené v článku 
26 ods. 1, pričom sa musí uhradiť 
prihlasovací poplatok, na ktorý bol vydaný 
platobný rozkaz najneskôr v uvedený 
deň.“

Dňom podania prihlášky ochrannej 
známky Európskej únie je deň, keď 
prihlasovateľ podá agentúre dokumenty 
obsahujúce informácie uvedené v článku 
26 ods. 1, pričom sa musí vydať príkaz na 
úhradu prihlasovacieho poplatku. V 
prípade oneskoreného platobného príkazu 
sa deň podania prihlášky považuje za deň 
zadania platobného príkazu.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vysvetľuje, že ak prihlasovateľ dá oneskorený platobný príkaz, 
dňom podania prihlášky je deň, keď prihlasovateľ zadá platobný príkaz.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 28
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Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 28 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Vysvetlenie, že zoskupenie tried je vecou prihlasovateľa.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 28
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 28 – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vyhlásenie sa podáva agentúre do štyroch
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia a jasným, presným a 
špecifickým spôsobom sa v ňom uvádzajú
tovary a služby, na ktoré sa pôvodne 
vzťahoval zámer majiteľa, okrem tovarov a 
služieb jednoznačne zahrnutých v 
doslovnom význame označení zahrnutých 
v názve triedy. Agentúra prijíma primerané 
opatrenia, aby register zodpovedajúcim 
spôsobom zmenila. Touto možnosťou nie 
je dotknuté uplatňovanie článku 15, článku
42 ods. 2, článku 51 ods. 1 písm. a) a 
článku 57 ods. 2.

Vyhlásenie sa podáva agentúre do šiestich 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia a jasným, presným a 
špecifickým spôsobom sa v ňom uvádzajú 
tovar a služby, na ktoré sa pôvodne 
vzťahoval zámer majiteľa, okrem tovaru a 
služieb jednoznačne zahrnutých v 
doslovnom význame označení zahrnutých 
v názve triedy. Agentúra prijíma primerané 
opatrenia, aby register zodpovedajúcim 
spôsobom zmenila. Touto možnosťou nie 
je dotknuté uplatňovanie článku 15, článku
42 ods. 2, článku 51 ods. 1 písm. a) a 
článku 57 ods. 2..

Or. en

Odôvodnenie

Pravdepodobne to pre používateľov bude znamenať dosť práce, a preto by bolo vhodné 
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trochu predĺžiť termín, aby používatelia získali ďalší čas na analýzu situácie.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 29
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 29 – odsek 5  doplnená veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Výkonný riaditeľ agentúry v prípade 
potreby požiada Komisiu, aby zvážila 
možnosť zistiť, či štát v zmysle prvej vety 
priznal toto recipročné zaobchádzanie.“;

„Výkonný riaditeľ agentúry v prípade 
potreby požiada Komisiu, aby zistila, či 
štát v zmysle prvej vety priznal toto 
recipročné zaobchádzanie.“;

Or. en

Odôvodnenie

Výraz„ zvážiť možnosť zistiť“ je veľmi nejasný. Komisia okrem toho nie je povinná vyhovieť 
žiadosti o zistenie.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 40
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 42 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V článku 42 ods. 2 prvej vete sa výraz 
„v období piatich rokov pred dňom 
zverejnenia“ nahrádza výrazom „počas 
obdobia piatich rokov pred dňom podania 
alebo dňom práva prednosti“;

(40) Článok 42 ods. 2 sa nahrádza takto:

'2. Ak prihlasovateľ o to požiada, majiteľ 
skoršej ochrannej známky Európskej 
únie, ktorý podal námietku, musí 
predložiť dôkaz o tom, že počas obdobia 
piatich rokov pred dňom podania alebo 
dňom práva prednosti prihlášky ochrannej 
známky Európskej únie sa skoršia 
ochranná známka Európskej únie v Únii 
používala v súvislosti s tovarom alebo 
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službami, pre ktoré je zapísaná a ktoré 
uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o 
tom, že existujú náležité dôvody 
nepoužívania, za predpokladu, že skoršia 
ochranná známka Európskej únie bola k 
tomuto dňu už zapísaná najmenej päť 
rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle 
predložený dôkaz, námietka sa zamietne. 
Ak sa skoršia ochranná známka 
Európskej únie používala iba vzhľadom 
na časť tovaru alebo služieb, pre ktoré 
bola zapísaná, považuje sa na účely 
preskúmania námietky za zapísanú iba 
pre túto časť tovaru alebo služieb.“

Or. en

Odôvodnenie

Je to technická zmena, nie zmena obsahu. V záujme prehľadnosti sa pred nahradením jedného 
alebo viacerých pojmov uprednostňuje nahradenie celých úsekov textov (pozri bod 18.12.1 
Spoločnej praktickej príručky pre tvorbu právnych predpisov).

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 1  bod 43 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 47 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43a) V článku 47 sa vkladá tento odsek:
“1a. Poplatok za obnovenie ochrannej 
známky Európskej únie obsahuje:
(a) základný poplatok;
(b) poplatok za všetky triedy prevyšujúce 
triedu, v súvislosti s ktorou sa žiada o 
zápis; a
(c) prípadne ďalší poplatok za 
oneskorenú úhradu poplatku za 
obnovenie alebo neskoré podanie žiadosti 
o obnovenie v súlade s odsekom 3“;

Or. en
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Odôvodnenie

Štruktúra poplatkov je dôležitým prvkom systémy ochrannej známky EÚ, a preto by ju malo 
priamo upravovať nariadenie. Článok 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2868/95 je preto 
začlenený do nariadenia (ES) č. 207/2009.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 46
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto vzdanie sa deklaruje agentúre 
majiteľ ochrannej známky písomnou 
formou. Účinnosť nadobúda až po zápise 
do registra. Platnosť vzdania sa európskej
ochrannej známky, ktoré sa deklaruje 
agentúre na základe podania návrhu na 
zrušenie danej ochrannej známky podľa 
článku 56 ods. 1, je podmienená 
právoplatným zamietnutím návrhu na 
zrušenie alebo jeho vzatím späť.“;

2. Takéto vzdanie sa deklaruje agentúre 
majiteľ ochrannej známky písomnou 
formou. Účinnosť nadobúda až po zápise 
do registra. Platnosť vzdania sa ochrannej 
známky Európskej únie, ktoré sa deklaruje 
agentúre na základe podania návrhu na 
zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti 
danej ochrannej známky podľa článku 56 
ods. 1, je podmienená právoplatným 
zamietnutím návrhu na zrušenie alebo jeho 
vzatím späť, alebo vyhlásením 
neplatnosti.“;

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhla zmeniť článok 50 v tom zmysle, aby zabránil majiteľom ochranných známok 
Európskej únie napadnutých v konaní o vyhlásení neplatnosti za nepoužívanie žiadať o ich 
premenu na jednu alebo viaceré národné známky pred prijatím rozhodnutia o zrušení. Tento 
postup v skutočnosti poskytuje ďalšie obdobie piatich rokov, počas ktorého by sa majiteľ 
mohol legitímne zdržať používania známky tak, že by obišiel zákon. Rovnaké ustanovenie by 
sa malo rozšíriť na prípady, v ktorých je ochranná známka Európskej únie predmetom žaloby 
o vyhlásenie neplatnosti.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 48
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 54 – odseky 1 a 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) V článku 54 ods. 1 a 2 sa slová „ani“ 
a „ani podať námietku proti používaniu 
neskoršej ochrannej známky“ vypúšťajú;

(48) V článku 54 sa odseky 1 a 2 
nahrádzajú týmto:

'1. Ak majiteľ ochrannej známky 
Európskej únie vedome strpel počas 
piatich po sebe nasledujúcich rokov 
používanie neskoršej ochrannej známky 
Európskej únie v Únii, pričom si bol 
vedomý takéhoto používania, nie je už 
ďalej oprávnený na základe skoršej 
ochrannej známky [...] požiadať o 
vyhlásenie v tom zmysle, že neskoršia 
ochranná známka je neplatná [...] pre 
tovar alebo služby, pre ktoré sa neskoršia 
ochranná známka používala, pokiaľ sa o 
zápis neskoršej ochrannej známky 
Európskej únie nežiadalo v zlej viere.
2. Ak majiteľ skoršej národnej ochrannej 
známky, ako je uvedené v článku 8 ods. 2, 
alebo iného skoršieho označenia 
uvedeného v článku 8 ods. 4 strpel počas 
piatich po sebe nasledujúcich rokov 
používanie neskoršej ochrannej známky 
Európskej únie v členskom štáte, v ktorom 
je skoršia ochranná známka alebo iné 
skoršie označenie chránené, pričom si bol 
vedomý takéhoto využívania, nie je už 
ďalej oprávnený na základe skoršej 
ochrannej známky a ani iného skoršieho 
označenia [...] požiadať o vyhlásenie v 
tom zmysle, že neskoršia ochranná 
známka je neplatná [...] pre tovar alebo 
služby, pre ktoré bola neskoršia ochranná 
známka využívaná, pokiaľ sa o zápis 
neskoršej ochrannej známky Európskej 
únie nežiadalo v zlej viere.“

Or. en

Odôvodnenie

Je to technická zmena, nie zmena obsahu. V záujme prehľadnosti sa pred nahradením jedného 
alebo viacerých pojmov uprednostňuje nahradenie celých úsekov textov (pozri bod 18.12.1 
Spoločnej praktickej príručky pre tvorbu právnych predpisov).
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Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 50
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 57 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) V článku 57 ods. 2 druhej vete sa 
slovo „zverejnenia“ nahrádza výrazom 
„podania alebo ku dňu práva prednosti“;

(50) Článok 57 ods. 2 sa nahrádza takto:

'2. Ak to požaduje majiteľ ochrannej 
známky Európskej únie, majiteľ skoršej 
ochrannej známky Európskej únie, ktorý 
je účastníkom konania o neplatnosti, 
predloží dôkaz o tom, že počas obdobia 
piatich rokov pred dňom podania návrhu 
na vyhlásenie neplatnosti bola skoršia 
ochranná známka Európskej únie 
uvedená do riadneho používania v Únii v 
súvislosti s tovarom alebo službami, pre 
ktoré bola zapísaná a ktoré uvádza ako 
opodstatnenie svojej žiadosti, alebo že 
existujú náležité dôvody nepoužívania, za 
predpokladu, že skoršia ochranná známka 
Európskej únie bola k tomuto dňu 
zapísaná najmenej počas piatich rokov. 
Ak ku dňu podania prihlášky ochrannej 
známky Európskej únie alebo ku dňu 
práva prednosti ochrannej známky 
Európskej únie bola skoršia ochranná 
známka Európskej únie zapísaná 
najmenej počas piatich rokov, majiteľ 
skoršej ochrannej známky Európskej únie 
predloží okrem toho dôkaz o tom, že 
podmienky uvedené v článku 42 ods. 2 sa 
k tomuto dňu splnili. Ak v tomto smere 
neexistuje dôkaz, návrh na vyhlásenie 
neplatnosti sa zamietne. Ak sa skoršia 
ochranná známka Európskej únie 
používala iba pre časť tovaru alebo 
služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje 
sa na účely preskúmania návrhu na 
vyhlásenie neplatnosti za zapísanú iba pre 
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túto časť tovaru alebo služieb.“;

Or. en

Odôvodnenie

Je to technická zmena, nie zmena obsahu. V záujme prehľadnosti sa pred nahradením jedného 
alebo viacerých pojmov uprednostňuje nahradenie celých úsekov textov (pozri bod 18.12.1 
Spoločnej praktickej príručky pre tvorbu právnych predpisov).

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 60
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 67 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(60) V článku 67 ods. 1 sa slová „v 
stanovenej lehote“ nahrádzajú slovami „v 
lehote stanovenej v súlade s článkom 
74a“;

(60) Článok 67 ods. 1 sa nahrádza takto:

'1. Prihlasovateľ kolektívnej známky
Európskej únie musí v lehote stanovenej 
v súlade s článkom 74a predložiť stanovy 
používania tejto známky.“;

Or. en

Odôvodnenie
Je to technická zmena, nie zmena obsahu. V záujme prehľadnosti sa pred nahradením jedného 
alebo viacerých pojmov uprednostňuje nahradenie celých úsekov textov (pozri bod 18.12.1 
Spoločnej praktickej príručky pre tvorbu právnych predpisov).

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 61a (nový)
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 71 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61a) Článok 71 od. 3 nahrádza takto:
'3. V súlade s článkom 69 možno 
predložiť aj písomné pripomienky k 
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zmeneným stanovám používania“;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vysvetľuje význam vety „Článok 69 sa uplatňuje na zmenené 
stanovy používania“. Súvisí s pozmeňujúcim návrhom k článku 74f ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 63
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 74f – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na zmenené stanovy používania sa 
uplatňuje článok 74e.

3. V súlade s článkom 74e možno k 
zmeneným stanovám používania predložiť 
aj písomné pripomienky.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vysvetľuje význam odkazu na článok 74e. Súvisí s pozmeňujúcim 
návrhom k článku 71 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 68
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 79b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Agentúra opravuje akékoľvek jazykové 
chyby alebo chyby pri prepise a zrejmé 
chyby v rozhodnutiach agentúry alebo 
technické chyby pripísateľné agentúre pri 
zápise ochrannej známky alebo pri 
uverejnení jej zápisu.“

Agentúra opravuje akékoľvek jazykové 
chyby alebo chyby pri prepise a zrejmé 
chyby v rozhodnutiach agentúry alebo 
technické chyby pripísateľné agentúre pri 
zápise ochrannej známky alebo pri 
uverejnení jej zápisu.“ Agentúra uchováva 
záznamy o všetkých takýchto opravách.

Or. en



PR\944386SK.doc 29/65 PE516.715v01-00

SK

Odôvodnenie

Možnosť agentúry opraviť chyby je prospešná, avšak vždy by mal existovať záznam o tom, aké 
chyby sa opravili, aby sa dali sledovať.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 69 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 80 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) v odseku 1 prvej vete sa výraz 
„rozhodnutie, ktoré je postihnuté zrejmou 
procedurálnou chybou pripísateľnou“
nahrádza výrazom „rozhodnutie 
obsahujúce zrejmú chybu pripísateľnú“;

(a) odsek 1 sa nahrádza takto:

'1. Ak agentúra urobila zápis do registra 
alebo vydala rozhodnutie, ktoré obsahuje 
zrejmú chybu pripísateľnú agentúre, 
agentúra zabezpečí zrušenie zápisu alebo 
rozhodnutia. Ak existuje iba jeden 
účastník konania a zápis alebo akt sa 
dotýka jeho práv, nariadi sa zrušenie, aj 
keď chyba nebola pre daného účastníka 
konania zrejmá.“;

Or. en

Odôvodnenie

Je to technická zmena, nie zmena obsahu. V záujme prehľadnosti sa pred nahradením jedného 
alebo viacerých pojmov uprednostňuje nahradenie celých úsekov textov (pozri bod 18.12.1 
Spoločnej praktickej príručky pre tvorbu právnych predpisov).

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 69 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 80 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) v odseku 2 sa druhá veta nahrádza 
takto:

(b) odsek 2 sa nahrádza takto:

„Zrušenie zápisu do registra alebo zrušenie 
rozhodnutia sa uskutoční do jedného roka 
od dátumu zápisu do registra alebo dátumu 
prijatia rozhodnutia po porade s účastníkmi 
konania a všetkými majiteľmi predmetných 
práv na európsku ochrannú známku 
zapísaných v registri.“;

'2. Zrušenie uvedené v odseku 1 sa 
uskutoční z úradnej moci alebo na návrh 
jedného z účastníkov konania oddelením, 
ktoré vykonalo tento zápis alebo vydalo 
rozhodnutie. „Zrušenie zápisu do registra 
alebo zrušenie rozhodnutia sa uskutoční do 
jedného roka od dátumu zápisu do registra 
alebo dátumu prijatia rozhodnutia po 
porade s účastníkmi konania a všetkými 
majiteľmi predmetných práv na ochrannú 
známku Európskej únie zapísaných v 
registri. Agentúra uchováva záznamy 
o každom takomto zrušení.“;

Or. en

Odôvodnenie

Zahrnutie prvej vety je technická zmena, nie zmena obsahu. V záujme prehľadnosti sa pred 
nahradením jednej alebo viacerých viet uprednostňuje nahradenie celých úsekov textov (pozri 
bod 18.12.1 Spoločnej praktickej príručky pre tvorbu právnych predpisov). Doplnená 
posledná veta: Tieto zrušenia by sa mali zapísať do registra, aby sa mohli sledovať.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 73
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 85 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(73) V článku 85 ods. 1 sa slová „v zmysle 
podmienok stanovených vo vykonávacom 
nariadení“ nahrádzajú slovami „v zmysle 
podmienok stanovených v súlade s 
článkom 93a písm. j)“;

(73) Článok 85 ods. 1 sa nahrádza takto:

'1. Účastník konania, ktorý prehrá 
konanie vo veci námietky, konanie vo veci 
zrušenia, konanie vo veci vyhlásenia 
neplatnosti alebo odvolacie konanie, hradí 
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poplatky, ktoré vzniknú druhému 
účastníkovi konania, ako aj všetky 
náklady bez toho, aby bol dotknutý článok 
119 ods. 6, ktoré vzniknú tomuto 
účastníkovi konania v súvislosti s 
konaním, vrátane cestovného a stravného 
a odmeny pre zástupcu, poradcu alebo 
advokáta v rámci tarifných limitov 
stanovených pre každú kategóriu trov 
konania v zmysle podmienok stanovených
v súlade s článkom 93a písm. j)“;

Or. en

Odôvodnenie

Je to technická zmena, nie zmena obsahu. V záujme prehľadnosti sa pred nahradením jedného 
alebo viacerých pojmov uprednostňuje nahradenie celých úsekov textov (pozri bod 18.12.1 
Spoločnej praktickej príručky pre tvorbu právnych predpisov).

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 82 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 94 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) v odseku 1 sa výraz „ustanovenia 
nariadenia (ES) č. 44/2001“ nahrádza 
výrazom „pravidlá Únie týkajúce sa 
právomoci a uznávania a výkonu 
rozsudkov v občianskych a obchodných 
veciach“;

(b) odsek 1 sa nahrádza takto:

'1. Ak nie je v tomto nariadení stanovené 
inak, pravidlá Únie týkajúce sa právomoci 
a uznávania výkonu rozsudkov v 
občianskych a obchodných veciach sa 
uplatňujú na konania týkajúce sa 
ochranných známok Európskej únie a 
prihlášok ochranných známok Európskej 
únie, ako aj na konania týkajúce sa 
súčasne prebiehajúcich a po sebe 
nasledujúcich žalôb na základe 
ochranných známok Európskej únie a 
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národných ochranných známok.

Or. en

Odôvodnenie

Je to technická zmena, nie zmena obsahu. V záujme prehľadnosti sa pred nahradením jedného 
alebo viacerých pojmov uprednostňuje nahradenie celých úsekov textov (pozri bod 18.12.1 
Spoločnej praktickej príručky pre tvorbu právnych predpisov).

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 88
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 113 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(88) V článku 113 ods. 3 sa výraz „spolu s 
formálnymi podmienkami stanovenými vo 
vykonávacom nariadení“ nahrádzajú 
výrazom „spolu s formálnymi 
podmienkami stanovenými v súlade s 
článkom 114a“;

(88) Článok 113 ods. 3 sa nahrádza takto:

'3. Agentúra preskúma, či požadovaná 
premena spĺňa podmienky stanovené v 
tomto nariadení, najmä v článku 112 
ods. 1, 2, 4, 5 a 6 a v odseku 1 tohto 
článku, spolu s formálnymi podmienkami 
stanovenými v súlade s článkom 114a. Ak 
sú tieto podmienky splnené, agentúra 
postúpi žiadosť o premenu úradom 
priemyselného vlastníctva členských 
štátov, ktoré sú v nej uvedené.“;

Or. en

Odôvodnenie

Je to technická zmena, nie zmena obsahu. V záujme prehľadnosti sa pred nahradením jedného 
alebo viacerých pojmov uprednostňuje nahradenie celých úsekov textov (pozri bod 18.12.1 
Spoločnej praktickej príručky pre tvorbu právnych predpisov).
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Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 89
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 114 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(89) Článok 114 ods. 2 sa nahrádza takto:

'2. Prihláška ochrannej známky 
Európskej únie alebo ochranná známka 
Európskej únie doručená v súlade s 
článkom 113 nepodlieha formálnym 
požiadavkám vnútroštátneho práva, 
ktoré sa líšia od požiadaviek uvedených 
v tomto nariadení alebo v delegovaných 
aktoch prijatých v súlade s týmto 
nariadením.“;

Or. en

Odôvodnenie

Je to technická zmena, nie zmena obsahu. V záujme prehľadnosti sa pred nahradením jedného 
alebo viacerých pojmov uprednostňuje nahradenie celých úsekov textov (pozri bod 18.12.1 
Spoločnej praktickej príručky pre tvorbu právnych predpisov).

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 92
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 117

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(92) V článku 117 sa slová „na úrad“ 
nahrádzajú slovami „na agentúru a jej 
zamestnancov“;

(92) Článok 117 sa nahrádza takto:

„Na agentúru a jej zamestnancov sa
uplatňuje Protokol o výsadách a 
imunitách Európskej únie.“;
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Or. en

Odôvodnenie

Je to technická zmena, nie zmena obsahu. V záujme prehľadnosti sa pred nahradením jedného 
alebo viacerých pojmov uprednostňuje nahradenie celých úsekov textov (pozri bod 18.12.1 
Spoločnej praktickej príručky pre tvorbu právnych predpisov).

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 94
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 120 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(94) V článku 120 ods. 1 sa slová 
„vykonávacím nariadením“ nahrádzajú 
slovami „delegovaným aktom prijatým 
podľa tohto nariadenia“;

(94) Článok 120 ods. 1 sa nahrádza takto:

'1. Prihláška ochrannej známky 
Európskej únie, ako je opísaná v článku 
26 (1), a ostatné informácie, ktorých 
uverejnenie je predpísané týmto 
nariadením alebo delegovaným aktom 
prijatým podľa tohto nariadenia, sa 
uverejnia vo všetkých úradných 
jazykoch Európskej únie.“;

Or. en

Odôvodnenie

Je to technická zmena, nie zmena obsahu. V záujme prehľadnosti sa pred nahradením jedného 
alebo viacerých pojmov uprednostňuje nahradenie celých úsekov textov (pozri bod 18.12.1 
Spoločnej praktickej príručky pre tvorbu právnych predpisov).

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 98
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 123 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto spolupráca zahŕňa tieto oblasti 
činnosti:

Táto spolupráca zahŕňa okrem iného tieto 
oblasti činnosti:

Or. en

Odôvodnenie

Tento zoznam by nemal byť úplný, lebo by to mohlo v budúcnosti obmedziť možnosť pružne 
iniciovať užitočné projekty.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 98
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 123c – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Agentúra vymedzuje, vypracúva a 
koordinuje spoločné projekty v záujme 
Únie v súvislosti s oblasťami uvedenými v 
odseku 1. Vymedzenie projektu zahŕňa
špecifické povinnosti a funkcie každého 
zúčastneného úradu priemyselného 
vlastníctva členských štátov a Úradu 
Beneluxu pre duševné vlastníctvo.

2. Agentúra vymedzuje, vypracúva a 
koordinuje spoločné projekty v záujme 
Únie v súvislosti s oblasťami uvedenými v 
odseku 1. Vymedzenie projektu stanovuje
špecifické povinnosti a funkcie každého 
zúčastneného úradu priemyselného 
vlastníctva členských štátov a Úradu 
Beneluxu pre duševné vlastníctvo.
Agentúra sa vo všetkých etapách 
spoločných projektov radí so zástupcami 
používateľov.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže spoločné projekty sú určené na poskytnutie pridanej hodnoty používateľom, zdá sa 
vhodné zaradiť ich do procesu. Zohľadnilo by to aj súčasné postupy.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 98
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 123c – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Úrady priemyselného vlastníctva 
členských štátov a Úrad Beneluxu pre 
duševné vlastníctvo sa účinne zapájajú do 
spoločných projektov uvedených v odseku 
2 s cieľom zabezpečiť ich rozvoj, 
fungovanie, interoperabilitu a aktualizáciu.

3. Úrady priemyselného vlastníctva 
členských štátov a Úrad Beneluxu pre 
duševné vlastníctvo sa účinne zapájajú do 
spoločných projektov uvedených v odseku 
2 s cieľom zabezpečiť ich rozvoj, 
fungovanie, interoperabilitu a aktualizáciu. 
Z účasti na týchto spoločných projektoch 
nevyplýva pre členské štáty žiadna 
povinnosť uplatňovať výsledky týchto 
spoločných projektov na svojich 
územiach.

Or. en

Odôvodnenie

Aj keď je vhodné, aby sa na spoločných projektoch zúčastnili všetky členské štáty, s ohľadom 
na možnosti národných úradov nie je primerané, aby bolo uplatňovanie výsledkov projektu 
povinné pre všetky členské štáty. Možno si napríklad predstaviť prípad, keď členský štát A 
investuje veľké sumy do konkrétneho systému IT a podobný (ale horší) systém sa vyvinie v 
rámci spoločného projektu. Nebolo by rozumné nútiť členský štát A, aby sa zriekol svojho
systému v prospech spoločného. Takýto prístup by mohol vyvolať aj značný nesúhlas so 
začatím rôznych typov projektov, keď viacero úradov nemá záujem o prijatie výsledku, ale 
keď používatelia stále využívajú iné úrady, ktoré pokračujú v projekte spolupráce.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 98
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 123c – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Agentúra poskytuje finančnú podporu na 
spoločné projekty v záujme Únie uvedené 
v odseku 2, pokiaľ je to potrebné na 
zabezpečenie účinnej účasti úradov 
priemyselného vlastníctva členských štátov 
a Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo 
na projektoch v zmysle odseku 3. Táto 
finančná podpora môže mať formu 
grantov. Celková výška financovania 
nesmie presiahnuť 10 % ročného príjmu 
agentúry. Príjemcami grantov sú úrady 

4. Agentúra poskytuje finančnú podporu na 
spoločné projekty v záujme Únie uvedené 
v odseku 2 na zabezpečenie účinnej účasti 
úradov priemyselného vlastníctva 
členských štátov a Úradu Beneluxu pre 
duševné vlastníctvo na projektoch v zmysle 
odseku 3. Táto finančná podpora môže mať 
formu grantov. Celková výška 
financovania nesmie presiahnuť 20 %
ročného príjmu agentúry. Príjemcami 
grantov sú úrady priemyselného vlastníctva 
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priemyselného vlastníctva členských štátov 
a Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo. 
Granty možno udeľovať bez výziev na 
predkladanie návrhov v súlade s 
rozpočtovými pravidlami uplatniteľnými 
na agentúru a so zásadami postupov 
udeľovania grantov obsiahnutými v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 966/2012 o rozpočtových 
pravidlách (***) a v delegovanom 
nariadení Komisie (EÚ) č. 1268/2012 
(****).

členských štátov a Úrad Beneluxu pre 
duševné vlastníctvo. Granty možno 
udeľovať bez výziev na predkladanie 
návrhov v súlade s rozpočtovými 
pravidlami uplatniteľnými na agentúru a so 
zásadami postupov udeľovania grantov 
obsiahnutými v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 966/2012 
o rozpočtových pravidlách (***) a v 
delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 
č. 1268/2012 (****).

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh sa snaží ďalej objasniť navrhovaný grantový systém za účasť na 
projektoch spolupráce. Zdá sa tiež vhodné zvýšiť „strop“ možného financovania týchto 
projektov.

Pozmeňujúci návrh 50

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V bode 10 v spoločnom prístupe k agentúram sa uvádza, že „Zloženie rady by malo byť 
takéto: [...] – Podľa potreby jeden člen, ktorého vymenuje Európsky parlament, bez toho, aby 
boli dotknuté príslušné mechanizmy pre existujúce agentúry“. Preto sa zdá prirodzené 
zaradiť aspoň jedného člena riadiacej rady, ktorého vymenuje Európsky parlament.
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Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 99
Nariadenie (ES) č. 207/2009
Článok 127 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Riadne zasadnutia riadiacej rady sa 
konajú raz za rok. Okrem toho zasadá z 
iniciatívy svojho predsedu alebo na žiadosť 
Komisie alebo jednej tretiny členských 
štátov.

3. Riadne zasadnutia riadiacej rady sa 
konajú dvakrát za rok. Okrem toho zasadá 
z iniciatívy svojho predsedu alebo na 
žiadosť Komisie, Európskeho parlamentu
alebo jednej tretiny členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Zdá sa logické, že všetky tri inštitúcie majú právo zvolať riadiacu radu. Riadiaca rada by tiež 
mala naďalej zasadať dvakrát ročne, ako je to v súčasnosti v prípade príslušnej správnej 
rady. Táto zmena sa ďalej navrhuje preto, lebo sa navrhuje vypustenie výkonnej rady.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 99
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 127 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Riadiaca rada prijíma svoje rozhodnutia 
absolútnou väčšinou svojich členov. V 
prípade rozhodnutí, ktoré je riadiaca rada 
splnomocnená prijímať podľa článku 124 
ods. 1 písm. a) a b), článku 126 ods. 1 a 
článku 129 ods. 2 a 4, sa však vyžaduje 
dvojtretinová väčšina jej členov. 
V obidvoch prípadoch má každý člen jeden 
hlas.

5. Riadiaca rada prijíma svoje rozhodnutia 
absolútnou väčšinou svojich členov. V 
prípade rozhodnutí, ktoré je riadiaca rada 
splnomocnená prijímať podľa článku 124 
ods. 1 písm. a) a b), článku 126 ods. 1 a 
článku 129 ods. 2 a 3, sa však vyžaduje 
dvojtretinová väčšina jej členov. 
V obidvoch prípadoch má každý člen jeden 
hlas.

Or. en

Odôvodnenie

Dôsledok pozmeňujúceho návrhu k článku 129 ods. 3. a 4.
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Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 99
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Hlava XII – oddiel 2a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ODDIEL 2a vypúšťa sa
Výkonná rada
Článok 127a
Vytvorenie
Riadiaca rada môže zriadiť výkonnú 
radu.
Článok 127b
Funkcie a organizácia
1. Výkonná rada pomáha riadiacej rade.
2. Výkonná rada má tieto funkcie:
(a) pripravuje rozhodnutia, ktoré má 
prijímať riadiaca rada;
(b) spolu s riadiacou radou zabezpečuje 
primerané opatrenia nadväzujúce na 
zistenia a odporúčania vyplývajúce zo 
správ o internom a externom audite a 
hodnotení, ako aj z vyšetrovaní 
Európskeho úradu pre boj proti 
podvodom (OLAF); 
(c) bez toho, aby boli dotknuté funkcie 
výkonného riaditeľa v zmysle článku 128, 
pomáha mu pri vykonávaní rozhodnutí 
riadiacej rady a poskytuje súvisiace 
odporúčania s cieľom posilniť dohľad 
nad administratívnym riadením.
3. Ak je to potrebné z dôvodu naliehavosti, 
výkonná rada prijíma niektoré dočasné 
rozhodnutia v mene riadiacej rady, a to 
najmä o otázkach administratívneho 
riadenia, vrátane rozhodnutí o 
pozastavení delegovania právomocí 
menovacieho orgánu.
4. Výkonná rada je zložená z predsedu 
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riadiacej riady, jedného zástupcu Komisie 
v riadiacej rade a troch ďalších členov, 
ktorých riadiaca rada vymenuje spomedzi 
svojich členov. Predseda riadiacej rady je 
aj predsedom výkonnej rady. Výkonný 
riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach 
výkonnej rady, ale nemá hlasovacie právo.
5. Funkčné obdobie členov výkonnej rady 
je štyri roky. Funkčné obdobie členov 
výkonnej rady sa končí vtedy, keď sa 
končí aj funkčné obdobie členov riadiacej 
rady.
6. Výkonná rada uskutoční aspoň jedno 
riadne zasadnutie raz za tri mesiace. 
Okrem toho zasadá z iniciatívy svojho 
predsedu alebo na žiadosť svojich členov.
7. Výkonná rada dodržiava rokovací 
poriadok, ktorý stanovuje riadiaca rada.

Or. en

Odôvodnenie

V spoločnom vyhlásení (bod 10) sa uvádza, že by sa mala zaviesť dvojúrovňová štruktúra 
riadenia, „ak je prísľubom vyššej efektivity“. Nezdá sa byť presvedčivým dôkazom, že by 
takáto výkonná rada poskytla tejto agentúre ďalšiu účinnosť; skôr by bolo rizikom pridávať 
novú byrokratickú vrstvu a viesť k menšej transparentnosti pre tých, ktorí nie sú členmi 
výkonnej rady, ako aj pre používateľov.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 99
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 129 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výkonného riaditeľa vymenováva 
riadiaca rada zo zoznamu kandidátov 
navrhnutých Komisiou pri uplatnení 
otvoreného a transparentného postupu 
výberového konania. Pred vymenovaním 
môže byť kandidát, ktorého vybrala 
riadiaca rada, vyzvaný, aby vystúpil pred 
príslušným výborom Európskeho 

2. Výkonného riaditeľa vymenováva 
riadiaca rada zo zoznamu aspoň troch
kandidátov navrhnutých výborom pre 
predbežný výber riadiacej rady, ktorý 
tvoria zástupcovia členských štátov, 
Komisie a Európskeho parlamentu, pri 
uplatnení otvoreného a transparentného 
postupu výberového konania a uverejnenia 
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parlamentu a odpovedal na otázky jeho 
členov. Na účely uzatvorenia zmluvy s 
výkonným riaditeľom zastupuje agentúru 
predseda riadiacej rady.

výzvy na vyjadrenie záujmu v Úradnom 
vestníku Európskej únie a inde. Pred 
vymenovaním môže byť kandidát, ktorého 
vybrala riadiaca rada, vyzvaný, aby 
vystúpil pred príslušným výborom 
Európskeho parlamentu a odpovedal na 
otázky jeho členov. Na účely uzatvorenia 
zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje 
agentúru predseda riadiacej rady.

Or. en

Odôvodnenie

Hoci je návrh Komisie v súlade so spoločným vyhlásením o agentúrach, osobitná povaha 
agentúry spočíva v tom, že zaručuje použitie výnimky, ktorá je zabezpečená aj v spoločnom 
prístupe v tomto bode (bod 16). Nezdá sa vhodné vylúčiť riadiacu radu z postupu 
predbežného výberu, najmä preto, lebo riaditeľ zodpovedá predovšetkým riadiacej rade. 
Namiesto toho by mal mať vyvážený výbor pre predbežný výber povinnosť pripraviť zoznam 
úplnej riadiacej rade. S cieľom zabezpečiť, aby riadiaca rada mala skutočnú možnosť voľby 
medzi kandidátmi, je potrebné stanoviť, že na zozname by mali byť uvedení aspoň traja 
kandidáti.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 99
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 129 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z 
funkcie len na základe rozhodnutia 
riadiacej rady konajúcej na návrh 
Európskej komisie.

Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z 
funkcie len na základe rozhodnutia 
riadiacej rady konajúcej na návrh 
Európskej komisie, Európskeho 
parlamentu alebo tretiny členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Aj Európsky parlament alebo podstatná časť členských štátov by mali mať možnosť požiadať 
o odvolanie výkonného riaditeľa. To ešte viac zdôrazňuje spoločnú zodpovednosť troch 
inštitúcií za agentúru.



PE516.715v01-00 42/65 PR\944386SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 99
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 129 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je
päť rokov. Na konci tohto obdobia 
Komisia vykoná posúdenie, v ktorom 
zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti 
výkonného riaditeľa a budúce úlohy 
a výzvy agentúry.

3. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je 
päť rokov. Na konci tohto obdobia 
riadiaca rada vykoná posúdenie, v ktorom 
zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti 
výkonného riaditeľa a budúce úlohy 
a výzvy agentúry. Riadiaca rada môže po 
svojom kladnom vyhodnotení predĺžiť 
funkčné obdobie výkonného riaditeľa raz 
najviac o päť rokov. Riadiaca rada sa 
musí pred prijatím rozhodnutia o 
predĺžení funkčného obdobia výkonného 
riaditeľa poradiť s Komisiou.

Or. en

Odôvodnenie

V spoločnom prístupe sa jasne uvádza (bod 15), že výkonný riaditeľ sa predovšetkým 
zodpovedá riadiacej rade. Bolo by preto nekoherentné dať Komisii právo veta v súvislosti s 
opätovným vymenovaním výkonného riaditeľa. Táto právomoc na základe veta by vážne 
ohrozila nezávislosť výkonného riaditeľa agentúry. Je logické, že rada, ktorej zodpovedá 
výkonný riaditeľ, vykonáva hodnotenie výkonnosti a má právomoc na opätovné vymenovanie.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 99
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 129 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Riadiaca rada konajúca na návrh 
Komisie, v ktorom sa zohľadňuje 
posúdenie uvedené v odseku 3, môže 
predĺžiť funkčné obdobie výkonného 
riaditeľa raz najviac o päť rokov.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný v dôsledku pozmeňujúceho návrhu k článku 129 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 99
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 129 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Zástupca alebo zástupcovia výkonného 
riaditeľa sa vymenúvajú alebo odvolávajú 
z funkcie podľa odseku 2 po porade s 
výkonným riaditeľom a prípadne so 
zvoleným výkonným riaditeľom. Funkčné 
obdobie zástupcu výkonného riaditeľa je 
päť rokov. Riadiaca rada konajúca na 
návrh Komisie podľa odseku 4 ho môže po 
porade s výkonným riaditeľom predĺžiť raz 
najviac o päť rokov.;

6. Zástupca alebo zástupcovia výkonného 
riaditeľa sa vymenúvajú alebo odvolávajú 
z funkcie podľa odseku 2 po porade s 
výkonným riaditeľom a prípadne so 
zvoleným výkonným riaditeľom. Funkčné 
obdobie zástupcu výkonného riaditeľa je 
päť rokov. Riadiaca rada podľa odseku 3 
ho môže po porade s výkonným riaditeľom 
predĺžiť raz najviac o päť rokov.;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zosúlaďuje návrh s postupom plánovaným na opätovné 
vymenovanie výkonného riaditeľa, ktorý je uvedený v článku 129 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 108
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 139 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Agentúra raz za dva roky vypracuje 
správu o svojej finančnej situácii a predloží 
ju Komisii. Komisia na základe tejto 
správy preskúma finančnú situáciu 
agentúry.“;

4. Agentúra raz za dva roky vypracuje 
správu o svojej finančnej situácii a predloží 
ju Európskemu parlamentu, Rade a
Komisii. Komisia na základe tejto správy 
preskúma finančnú situáciu agentúry.“;

Or. en
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Odôvodnenie

Bolo by rozumné jasne uviesť, že táto správa by sa mala doručiť aj Európskemu parlamentu a 
Rade.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 108
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 139 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Agentúra zabezpečuje finančnú 
rezervu pokrývajúcu jeden rok jej 
operačných výdavkov na zabezpečenie 
kontinuity jej činnosti.

Or. en

Odôvodnenie

V odôvodnení 43 návrhu Komisie sa uvádza, že „v záujme riadneho finančného hospodárenia 
by sa malo zabrániť nahromadeniu značných rozpočtových prebytkov“ a „tým by nemala byť 
dotknutá skutočnosť, že agentúra udržiava finančnú rezervu pokrývajúcu jeden rok jej 
operačných výdavkov na zabezpečenie kontinuity jej činnosti a plnenie jej úloh“. V 
nasledujúcom odseku sa vysvetľuje, že tento fond sa zachová. V skutočnosti riadne finančné 
riadenie vyžaduje nielen nahromadenie značných rozpočtových prebytkov, ale aj vytvorenie 
obozretného rezervného fondu na zvládnutie nečakaného poklesu príjmov alebo 
nepredvídateľných výdavkov, ktoré môžu brániť kontinuite činnosti agentúry.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 110
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 144 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výška poplatkov uvedených v odseku 1 
sa určí na takej úrovni, aby sa zabezpečila 
v zásade dostatočná výška z nich plynúcich 
príjmov na to, aby bol rozpočet agentúry 
vyvážený a aby sa zároveň zabránilo 
nahromadeniu značných prebytkov. Bez 

2. Výška poplatkov uvedených v odseku 1 
sa určí na úrovniach uvedených v prílohe 
–I tak, aby sa zabezpečila v zásade 
dostatočná výška z nich plynúcich príjmov 
na to, aby bol rozpočet agentúry vyvážený 
a aby sa zároveň zabránilo nahromadeniu 
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toho, aby bol dotknutý článok 139 ods. 4, 
Komisia preskúma úroveň poplatkov, ak 
by k značnému prebytku došlo opakovane. 
Ak toto preskúmanie nevedie k zníženiu 
alebo zmene úrovne poplatkov, ktorá 
zabraňuje ďalšiemu nahromadeniu 
značného prebytku, prebytok 
nahromadený po preskúmaní sa presunie 
do rozpočtu Únie.

značných prebytkov.

Or. en

Odôvodnenie

Štruktúra poplatkov je dôležitým prvkom systému ochrannej známky EÚ, a preto by mala byť 
upravená priamo v nariadení a nemala by sa ponechať na delegované akty. To znamená, že 
Komisia by nemohla sama revidovať a meniť úroveň poplatkov. Treba tiež uviesť, že peniaze z 
agentúry by sa nemali vracať do rozpočtu EÚ ani do všeobecného rozpočtu členských štátov, 
ani do ich národných úradov s výnimkou grantov týkajúcich sa projektov spolupráce a 
konvergencie.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 111
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 144a – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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.“;

(d) systém poplatkov splatných agentúre v 
súlade s článkom 144 vrátane 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.“;

Or. en

Odôvodnenie

Štruktúra poplatkov je dôležitým prvkom systému ochrannej známky EÚ, a preto by ju malo 
priamo upravovať nariadenie a nemala by sa ponechať na delegované akty. Spravodajkyňa 
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zdôrazňuje, že otázka delegovania ďalších právomocí uvedených v návrhu Komisie sa bude 
riešiť v rámci postupu v súlade s článkom 37a. 

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 112
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 145

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(112) Článok 145 sa nahrádza takto:

„Ak nie je v tejto hlave uvedené inak, 
toto nariadenie a delegované akty prijaté 
v súlade s týmto nariadením sa uplatňujú 
na medzinárodné prihlášky ochranných 
známok podľa Protokolu k Madridskej 
dohode o medzinárodnom zápise 
ochranných známok prijatého v 
Madride 27. júna 1989 (ďalej len 
„medzinárodné prihlášky“ a 
„madridský protokol“), založené na 
prihláške ochrannej známky Európskej 
únie alebo na ochrannej známke 
Európskej únie, a na zápisy ochranných 
známok v medzinárodnom registri 
vedenom medzinárodným úradom 
Svetovej organizácie duševného 
vlastníctva (ďalej len „medzinárodné 
zápisy“ a „medzinárodný úrad“), v 
ktorých je vyznačená Európska únia.“;

Or. en

Odôvodnenie

Je to technická zmena, nie zmena obsahu. V záujme prehľadnosti sa pred nahradením jedného 
alebo viacerých pojmov uprednostňuje nahradenie celých úsekov textov (pozri bod 18.12.1 
Spoločnej praktickej príručky pre tvorbu právnych predpisov).
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Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 119 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 156 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) v odseku 2 sa slová „šesť mesiacov“ 
nahrádzajú slovami „jeden mesiac“;

(a) odsek 2 sa nahrádza takto:

'2. Námietky sa podávajú v lehote troch 
mesiacov, pričom lehota začne plynúť 
jeden mesiac po dni zverejnenia podľa 
článku 152 ods. 1. Námietky sa 
nepovažujú za riadne podané, pokiaľ 
nebol zaplatený príslušný poplatok.“;

Or. en

Odôvodnenie

Je to technická zmena, nie zmena obsahu. V záujme prehľadnosti sa pred nahradením jedného 
alebo viacerých pojmov uprednostňuje nahradenie celých úsekov textov (pozri bod 18.12.1 
Spoločnej praktickej príručky pre tvorbu právnych predpisov).

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 121 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 159 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) v odseku 2 sa vypúšťajú slová „alebo 
madridskej dohody“;

(b) odsek 2 sa nahrádza takto:

'2. Národná prihláška ochrannej 
známky alebo vyznačenie členského 
štátu, ktorý je zmluvnou stranou 
madridského protokolu [...], ktoré 
vyplývajú z premeny medzinárodného 
zápisu, v ktorom je vyznačená Európska 
únia, má vo vzťahu k členskému štátu, 
ktorého sa to týka, dátum 
medzinárodného zápisu podľa článku 3 
ods. 4 madridského protokolu alebo 
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dátum následného rozšírenia na územie 
Európskej únie po ukončení 
medzinárodného zápisu podľa článku 3 
ter ods. 2 madridského protokolu, alebo 
dátum priority tohto zápisu a prípadne 
senioritu ochrannej známky tohto štátu 
uplatnenú podľa článku 153.“;

Or. en

Odôvodnenie

Je to technická zmena, nie zmena obsahu. V záujme prehľadnosti sa pred nahradením jedného 
alebo viacerých pojmov uprednostňuje nahradenie celých úsekov textov (pozri bod 18.12.1 
Spoločnej praktickej príručky pre tvorbu právnych predpisov).

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 114
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 148a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Agentúra do piatich rokov odo dňa 
medzinárodného zápisu oznámi 
medzinárodnému úradu skutočnosti a 
rozhodnutia, ktoré majú vplyv na platnosť 
prihlášky európskej ochrannej známky 
alebo zápisu európskej ochrannej známky, 
na ktorej bol založený medzinárodný 
zápis.“;

Agentúra počas piatich rokov odo dňa 
medzinárodného zápisu oznámi 
medzinárodnému úradu akékoľvek 
skutočnosti a rozhodnutia, ktoré majú 
vplyv na platnosť prihlášky ochrannej 
známky Európskej únie alebo zápisu 
ochrannej známky Európskej únie, na 
ktorej bol založený medzinárodný zápis.“;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vysvetľuje, že obdobie piatich rokov nie je lehota, ale obdobie, 
počas ktorého sa musia oznámiť akékoľvek dôležité skutočnosti a rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1a (nový)
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Príloha -I (nová)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(127a) Vkladá sa táto príloha, ktorá znie:
„Príloha -I

Výška poplatkov
Poplatky, ktoré sa majú uhradiť agentúre 
podľa tohto nariadenia a nariadenia (ES) 
č. 2868/95, sú takéto:
1. Základný 
poplatok za 
prihlášku 
individuálnej 
ochrannej 
známky (článok 
26 ods. 2, 
pravidlo 4 a)

925 EUR

1a. Rešeršný 
poplatok za 
podanie 
prihlášky 
ochrannej 
známky 
Európskej únie 
(článok 38 ods. 2, 
pravidlo 4 c)

Suma 12 EUR 
vynásobená 
počtom 
centrálnych 
úradov 
priemyselného 
vlastníctva 
uvedených 
v článku 38 ods. 
2; túto sumu 
a nasledujúce 
zmeny uverejňuje 
agentúra v 
úradnom 
vestníku 
agentúry.

1b. Základný 
poplatok za 
podanie 
prihlášky 
individuálnej 
ochrannej 
známky 
elektronickými 
prostriedkami 
(článok 26 ods. 2, 
pravidlo 4 písm. 
a))

775 EUR
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1c. Základný 
poplatok za 
podanie 
prihlášky 
individuálnej 
ochrannej 
známky 
elektronickými 
prostriedkami 
s použitím 
databázy tried 
(článok 26 ods. 2, 
pravidlo 4 písm. 
a))

725 EUR

2. Poplatok za 
druhú triedu 
tovaru a služieb 
za individuálnu 
ochrannú 
známku (článok 
26 ods. 2, 
pravidlo 4 písm. 
b))

50 EUR

2a. Poplatok za 
tretiu triedu 
tovaru a služieb 
za prihlášku 
individuálnej 
ochrannej 
známky (článok 
26 ods. 2, 
pravidlo 4 písm. 
b))

75 EUR

2b. Poplatok za 
každú triedu 
tovaru a služieb 
prevyšujúcu tri 
za prihlášku 
individuálnej 
ochrannej 
známky (článok 
26 ods. 2, 
pravidlo 4 písm. 
b))

150 EUR

3. Základný 
poplatok za 

1 000 EUR
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prihlášku 
kolektívnej 
ochrannej 
známky (článok 
26 ods. 2 
a článok 66 ods. 
3, pravidlo 4 
písm. a) 
a pravidlo 42)
3a. Základný 
poplatok za 
podanie 
prihlášky 
kolektívnej 
ochrannej 
známky 
elektronickými 
prostriedkami 
s použitím 
databázy tried 
(článok 26 ods. 2 
a článok 66 ods. 
3, pravidlo 4 
písm. a) 
a pravidlo 42)

950 EUR

4. Poplatok za 
prihlášku 
kolektívnej 
ochrannej 
známky za druhú 
triedu tovaru 
a služieb (článok 
26 ods. 2 
a článok 66 ods. 
3, pravidlo 4 
písm. b) 
a pravidlo 42)

50 EUR

4a. Poplatok za 
prihlášku 
kolektívnej 
ochrannej 
známky za tretiu 
triedu tovaru 
a služieb (článok 
26 ods. 2 
a článok 66 ods. 
3, pravidlo 4 

75 EUR 
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písm. b) 
a pravidlo 42)
4b. Poplatok za 
prihlášku 
kolektívnej 
ochrannej 
známky za každú 
triedu tovaru 
a služieb 
prevyšujúcu tri 
(článok 26 ods. 2 
a článok 66 ods. 
3, pravidlo 4 
písm. b) 
a pravidlo 42)

150 EUR

5. Poplatok za 
námietky (článok 
41ods. 3; 
Pravidlo 17 bod 
1)

350 EUR

7. Základný 
poplatok za zápis 
individuálnej 
ochrannej 
známky (článok 
45)

0 EUR

8. Poplatok za 
prihlášku 
individuálnej 
ochrannej 
známky za každú 
triedu tovaru 
a služieb 
prevyšujúcu tri 
(článok 45)

0 EUR

9. Základný 
poplatok za zápis 
kolektívnej 
ochrannej 
známky (článok 
45 a článok 66 
ods. 3)

0 EUR

10. Poplatok za 
prihlášku 
kolektívnej 

0 EUR
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ochrannej 
známky za každú 
triedu tovaru 
a služieb 
prevyšujúcu tri 
(článok 45 
a článok 64 ods. 
3)
11. Ďalší 
poplatok za 
oneskorenú 
úhradu poplatku 
za zápis (článok 
162 ods. 2 bod 2)

0 EUR

12. Základný 
poplatok za 
obnovenie zápisu 
individuálnej 
ochrannej 
známky (článok 
47 ods. 1, 
pravidlo 30 bod 2 
písm. a)

1 150 EUR

12a. Základný 
poplatok za 
obnovenie zápisu 
individuálnej 
ochrannej 
známky 
elektronickými 
prostriedkami 
(článok 47 ods. 1, 
pravidlo 30 bod 2 
písm. a)

1 000 EUR

13. Poplatok za 
obnovenie zápisu 
individuálnej 
ochrannej 
známky za druhú 
triedu tovaru 
a služieb (článok 
47 ods. 1, 
pravidlo 30 bod 2 
písm. b)

100 EUR

13a. Poplatok za 
obnovenie zápisu 

150 EUR
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individuálnej 
ochrannej 
známky za tretiu 
triedu tovaru 
a služieb (článok 
47 ods. 1, 
pravidlo 30 bod 2 
písm. b)
13b. Poplatok za 
obnovenie zápisu 
individuálnej 
ochrannej 
známky za každú 
triedu tovaru 
a služieb 
prevyšujúcu 3 
(článok 47 ods. 1, 
pravidlo 30 bod 2 
písm. b)

300 EUR

14. Základný 
poplatok za 
obnovenie zápisu 
kolektívnej 
ochrannej 
známky (článok 
47 ods.1 a článok 
66 ods. 3, 
pravidlo 30 bod 2 
písm. a) 
a pravidlo 42)

1 275 EUR

15. Poplatok za 
obnovenie zápisu 
kolektívnej
ochrannej 
známky za druhú 
triedu tovaru 
a služieb (článok 
47 ods. 1 
a článok 66 ods. 
3, pravidlo 30 
bod 2 písm. b) 
a pravidlo 42)

100 EUR

15a. Poplatok za 
obnovenie zápisu 
kolektívnej 
ochrannej 

150 EUR
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známky tretej 
triedy tovaru 
a služieb (článok 
47 ods. 1 
a článok 66 ods. 
3, pravidlo 30 
bod 2 písm. b) 
a pravidlo 42)
15b. Poplatok za 
obnovenie zápisu 
kolektívnej 
ochrannej 
známky za každú 
triedu tovaru 
a služieb 
prevyšujúcu tri 
(článok 47 ods. 1 
a článok 66 ods. 
3, pravidlo 30 
bod 2 písm. b) 
a pravidlo 42)

300 EUR

16. Ďalší 
poplatok za 
oneskorenú 
úhradu poplatku 
za obnovenie 
zápisu alebo 
oneskorené 
podanie žiadosti 
o obnovenie 
zápisu (článok 47 
ods. 3, pravidlo 
30 bod 2 písm. c))

25 % poplatku za 
oneskorené 
obnovenie, 
najviac 1 150 
EUR

17. Poplatok za 
návrh na 
zrušenie alebo 
vyhlásenie 
neplatnosti 
(článok 56 ods. 2, 
pravidlo 39 bod 
1)

700 EUR

18. Poplatok za 
námietky (článok 
60, pravidlo 49 
bod 3)

800 EUR

19. Poplatok za 200 EUR
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uvedenie do 
predchádzajúceh
o stavu (článok 
81 ods. 3).
20. Poplatok za 
podanie žiadosti 
o premenu 
ochrannej 
známky 
Európskej únie 
alebo premenu 
ochrannej 
známky 
Európskej únie 
(článok 113 ods. 
1, tiež v spojení 
s článkom 159 
ods. 1; pravidlo 
45 bod 2, tiež 
v spojení 
s pravidlom 123 
bod 2)

200 EUR

(a) na prihlášku 
národnej 
ochrannej 
známky
(b) na označenie 
členských štátov 
na základe 
Madridskej 
dohody
21. Poplatok za 
pokračovanie v 
konaní (článok 
82 ods. 1)

400 EUR

22. Poplatok za 
vyhlásenie 
o rozdelení 
zapísanej 
ochrannej 
známky 
Európskej únie 
(článok 49 ods. 
4) alebo 
prihlášku 
ochrannej 

250 EUR
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známky 
Európskej únie 
(článok 44 ods. 
4)
Poplatok za 
žiadosť o zápis 
licencie 
alebo iného 
práva vzhľadom 
na zapísanú 
ochrannú 
známku 
Európskej únie 
(článok 162 ods. 
2 písm. c), 
pravidlo 33 bod 
2, alebo 
prihlášku 
ochrannej 
známky 
Európskej únie 
(článok 157 ods. 
4)

200 EUR za 
zápis, ale 
v prípade 
viacerých
žiadostí 
podaných v 
rámci
tej istej prihlášky 
alebo 
v rovnakom čase 
celková suma 
nesmie 
presiahnuť 1 000 
EUR

(a) udelenie 
licencie;
(b) prevod 
licencie;
(c) zriadenie 
vecného práva;
(d) prevod 
vecného práva;
(e) exekúcia;
24. Poplatok za 
výmaz zápisu 
licencie alebo 
iného práva 
(článok 162 ods. 
2 písm. e), 
pravidlo 35 bod 
3)

200 EUR za 
zrušenie, ale 
v prípade 
viacerých žiadostí 
podaných v 
rámci
tej istej prihlášky 
alebo 
v rovnakom čase 
celková suma 
nesmie 
presiahnuť 1 000 
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EUR
25. Poplatok za 
úpravu zapísanej 
ochrannej 
známky 
Európskej únie 
(článok 162 ods. 
2, písm. f), 
pravidlo 25 bod 
2)

200 EUR

26. Poplatok za 
vystavenie kópie 
prihlášky 
ochrannej 
známky 
Európskej únie 
(článok 162 ods. 
2 písm. j), 
pravidlo 89 bod 
5, vystavenie 
kópie osvedčenia 
o zápise (článok 
162 ods. 2 písm. 
b), pravidlo 24 
bod 2) alebo 
vyhotovenie 
výpisu
z registra (článok 
162 ods. 2 písm. 
g), pravidlo 84 
bod 6):
(a) neoverená 
kópia alebo 
výpis;

10 EUR

(b) overená kópia 
alebo výpis

30 EUR

27. Poplatok za 
nahliadnutie do 
spisov(článok 
162 ods. 2 písm. 
h), pravidlo 89 
bod 1)

30 EUR

28. Poplatok za 
vyhotovenie kópií 
dokumentov 
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spisu
(článok 162 ods. 
2 písm. i), 
pravidlo 89 bod 
5):
(a) neoverená 
kópia;

10 EUR

(b) overená 
kópia;

30 EUR

plus za stranu 
nad 10 strán

1 EUR

29. Poplatok za 
oznámenie 
informácií 
uvedených v 
spise (článok 162 
ods. 2 písm. k), 
pravidlo 90)

10 EUR

30. Poplatok za 
kontrolu určenia 
trov konania, 
ktoré sa musia 
refundovať(člán
ok 162 ods. 2 
písm. l), pravidlo 
94 bod 4)

100 EUR

31. Poplatok za 
podanie 
medzinárodnej 
prihlášky v 
agentúre (článok 
147 ods. 5)

300 EUR

Or. en

Odôvodnenie

Štruktúra poplatkov je dôležitým prvkom systému ochrannej známky EÚ. Tabuľka, ktorá sa 
nachádza v nariadení (ES) č. 2869/95 (vrátane návrhu Komisie na zmeny a aktualizované 
odkazy), je preto začlenená do nariadenia (ES) č. 207/2009. Rozhodnutie o tom, či by sa mali 
ďalšie ustanovenia uvedené v nariadení (ES) č. 2869/95 začleniť do nariadenia (ES) č. 
207/2009 alebo by sa mali upraviť delegovanými aktmi, sa prijme v rámci postupu v súlade 
s článkom 37a. 
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Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 127
Nariadenie (ES) č. 207/2009 
Článok 1a – odsek 165

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia do roku 2019 a potom raz za 
päť rokov dá vypracovať hodnotenie 
vykonávania tohto nariadenia.

1. Komisia do roku 2019 a potom raz za 
päť rokov zhodnotí vykonávanie tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala byť zodpovedná za hodnotenie a mala by mať možnosť rozhodnúť sa, či 
vykoná hodnotenie sama, alebo či dá hodnotenie vypracovať.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 1a (nový)
Nariadenie (ES) č. 2868/95

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Nariadenie (ES) č. 2868/95 sa mení takto:
(1) Pravidlo 4 sa vypúšťa.
(2) Pravidlo 30 bod 2 sa vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže štruktúru poplatkov má priamo upravovať toto nariadenie, musia sa zrušiť príslušné 
pravidlá nariadenia (ES) č. 2869/95 týkajúce sa poplatkov. Súvisí s pozmeňujúcim návrhom 
k článku 26 ods. 2 a článkom 47 ods. 1a.
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Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 1b (nový)
Nariadenie (ES) č. 2869/95

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1b
Nariadenie (ES) č. 2869/95 sa zrušuje.
Odkazy na zrušené nariadenie sa 
považujú za odkazy na toto nariadenie a 
znejú v súlade s tabuľkou zhody 
stanovenou v prílohe.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže štruktúra poplatkov má byť priamo upravená týmto nariadením, musí sa zrušiť 
nariadenie (ES) č. 2869/95 týkajúce sa poplatkov. Rozhodnutie o tom, či by sa ustanovenia 
uvedené v nariadení (ES) č. 2869/95, ktoré sa netýkajú výšky poplatkov, mali začleniť do 
nariadenia (ES) č. 207/2009, alebo by mali byť upravené delegovanými aktmi, sa prijme 
v rámci postupu v súlade s článkom 37a.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Koncom marca 2013 Komisia predložila dávno očakávaný návrh revízie systému ochrannej 
známky v Európe, na ktorom pracovala niekoľko rokov. Vaša spravodajkyňa je odhodlaná 
usilovne pracovať na prijatí tohto návrhu v tomto volebnom období, chce však pripomenúť, 
že obmedzený čas, ktorý je k dispozícii, túto úlohu neuľahčuje. Kvalita legislatívneho postupu 
nemôže byť ohrozená a nemala by sa premeškať príležitosť modernizovať systém ochrannej 
známky v Európe, ktorú predstavuje táto revízia, aby sa dospelo k vhodnej dohode medzi 
inštitúciami. Vaša spravodajkyňa napriek tomu získala širokú podporu pre ambiciózny 
harmonogram vo Výbore pre právne veci. Obmedzený čas, ktorý zostal na vypracovanie 
návrhu tejto správy, bude z hľadiska tohto harmonogramu znamenať, že ak budú potrebné 
pozmeňovacie návrhy k návrhu Komisie, táto správa pokrýva väčšinu hlavných otázok. Vaša 
spravodajkyňa si však vyhradzuje právo predložiť neskôr ďalšie pozmeňovacie návrhy a 
návrhy k témam, ktoré neboli zahrnuté do tejto správy. 

Zhrnutie

Systém ochrannej známky Spoločenstva a Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu existujú už 
viac ako 15 rokov a je vhodné preskúmať súčasné pravidlá v záujme zlepšenia systému, ktorý 
je veľmi úspešný. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu sa v priebehu tohto obdobia 
vyvinul na dobre fungujúcu a účinnú agentúru s jasným cieľom svojho poslania, ktorým je 
pomáhať spoločenstvu ochranných známok a vzorov v Európe. Pridanie nových úloh, ako je 
Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva a register 
uznávaných osirotených diel, je dôkazom dôvery, ktorú do agentúre vložili 
spoluzákonodarcovia aj Komisia. 

Súčasné preskúmanie si z pohľadu vašej spravodajkyne vyžaduje, aby sa zmeny riadenia 
Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu uskutočnili v záujme zabezpečenia trvalej 
nezávislosti, jednoduchosti používania a právomoci, ktoré sú pre agentúru doteraz 
charakteristické.

Je dôležité pripomenúť, že agentúra nie je výhradne agentúrou členského štátu, Komisie ani 
Parlamentu, ale že je agentúrou Európskej únie. 
Preto by sa mali vykonať niektoré zmeny riadenia, najmä prostredníctvom usmernenia, ktoré 
poskytuje spoločný prístup k decentralizovaným agentúram.
Otázka poplatkov za európske ochranné známky úzko súvisí so schopnosťou agentúry plniť si 
povinnosti. Vaša spravodajkyňa tu preto argumentuje, že je to otázka, ktorá úzko súvisí so 
základom riadenia agentúry a schopnosťou agentúry vykonávať úlohy, ktoré musia byť 
upravené skôr v základnom akte ako prostredníctvom delegovaného aktu. 

Komisia navrhla niekoľko zmien týkajúcich sa zásadných právnych vecí, s väčšinou ktorých 
vaša spravodajkyňa súhlasí, hoci je stále čo zlepšovať. 

Názov agentúry

Vaša spravodajkyňa uvádza, že súčasný názov agentúry „Úrad pre harmonizáciu vnútorného 
trhu“ je známy a zavedený v rámci spoločenstva ochranných známok v Európe aj mimo nej. 
Nie je to však názov, ktorý by bol osobitne logický pre každého bez toho, aby predtým vedel, 
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že úlohou úradu je zápis obchodných známok a vzorov. Súčasné preskúmanie sa preto zdá 
byť vhodnou príležitosťou na zmenu názvu agentúry. Názov navrhovaný Komisiou o 
(Agentúra Európskej únie pre ochranné známky a vzory) však nezahŕňa širokú škálu úloh 
zverených agentúre. Agentúra už organizuje Európske stredisko pre sledovanie porušovania 
práv duševného vlastníctva, ako aj register uznávaných osirotených diel. V budúcnosti možno 
predpokladať, že k úlohám agentúry sa doplnia ďalšie funkcie ako registrácia geografických 
ukazovateľov a prípadné úlohy v súvislosti s pripravovaným legislatívnym návrhom na 
ochranu obchodného tajomstva. Preto by bolo prospešné nájsť pre agentúru primeraný 
dlhodobý názov, ktorý obstojí v skúške času a pritom objasní používateľom jej úlohy. Vaša 
spravodajkyňa preto navrhuje zmeniť názov agentúry na „Agentúru Európskej únie pre 
ochranu duševného vlastníctva“. 

Vymedzenie pojmov

Vaša spravodajkyňa navrhuje nepatrnú zmenu návrhu Komisie týkajúcu sa terminológie vo 
vymedzení pojmov. Skôr ako zmeniť názov z „ochrannej známky Spoločenstva“ na 
„európsku ochrannú známku“ by sa mala nazývať ochranná známka „Európskej únie“. 
Hlavným dôvodom toho je, že výraz „Európska únia“ presnejšie popisuje územný rozsah 
ochrany. Tiež by sa malo uviesť, že použitie výrazu „európsky“ sa napríklad v oblasti 
patentov týka súboru národných práv (teraz rozšírený na európske patenty s jednotným 
účinkom). Keďže ochranná známka Spoločenstva je názov EÚ, bolo by vhodné ju podľa toho 
nazvať.

Otázky súvisiace s riadením

Riadenie agentúry poverenej zápisom ochranných známok je, samozrejme, veľmi dôležitou 
súčasťou tohto legislatívneho balíka. Hoci Komisia vo všeobecnosti predstavila dobré návrhy 
v tejto oblasti, je potrebné zamerať sa na niektoré body.

– Zloženie riadiacej rady

Spoločný prístup zabezpečuje zástupcov členských štátov, Komisie a Európskeho parlamentu 
v riadiacich radách agentúr. Komisia však vo svojom návrhu vynechala v riadiacej rade 
Európsky parlament. Vaša spravodajkyňa navrhuje, aby sa to opravilo v súlade s 
ustanoveniami spoločného prístupu.

– Výkonná rada

Spoločný prístup dáva možnosť začleniť výkonnú radu do riadiacich rád agentúr v prípadoch, 
keď to sľubuje vyššiu účinnosť. Nezdá sa však, že existuje akýkoľvek konkrétny dôkaz o tom, 
že by ďalší stupeň administratívnej byrokracie zvýšil účinnosť v tomto prípade. Vaša 
spravodajkyňa preto navrhuje zrušiť pridanie výkonnej rady.

– Výber výkonného riaditeľa agentúry (a zástupcov)

Komisia navrhla, aby riadiaca rada volila výkonného riaditeľa zo zoznamu kandidátov 
navrhnutých Komisiou. Vaša spravodajkyňa nesúhlasí s udelením právomoci na základe veta 
Komisii v súvislosti s akýmikoľvek menami, ktoré majú byť navrhnuté na funkciu, a 
domnieva sa, že riadiaca rada by mala mať svoj vnútorný výbor pre predčasný výber zložený 
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z členov všetkých troch inštitúcií, aby mohla predložiť zoznam najmenej troch kandidátov do 
úplnej rady. Vaša spravodajkyňa takisto navrhuje, aby sa zrušilo navrhované právo veta 
Komisie týkajúce sa opätovného vymenovania výkonného riaditeľa.

Projekty spolupráce medzi agentúrou a členskými štátmi

Vaša spravodajkyňa v zásade súhlasí s návrhmi Komisie v tejto oblasti s niekoľkými 
zmenami na zvýšenie pružnosti. Zoznam oblastí, v ktorých sa môžu projekty uzavrieť, by 
napríklad nemal byť úplný, ale otvorený, aby umožnil začleniť projekty v oblastiach, ktoré sa 
neplánovali počas jeho vypracovania. Mala by byť jasne zaručená aj aktívna účasť 
používateľov. Aj pri súhlase s názorom Komisie, že všetky členské štáty by sa mali zúčastniť 
na projektoch, zdalo by sa rozumné nenútiť členské štáty, aby prijali výsledky spoločných 
projektov v prípadoch, keď si členské štáty myslia, že už zaviedli lepší systém alebo 
opatrenia. Takýto prístup môže v skutočnosti znížiť počet možných projektov spolupráce, ak 
budú členské štáty blokovať účasť iných štátov na projektoch zo strachu, že budú musieť 
prijať výsledok. 

Poplatky

Komisia navrhla, aby poplatky boli upravené použitím delegovaných aktov. Podľa súčasného 
nariadenia sú poplatky stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie prijatom na základe 
komitologického postupu. Poplatky uplatňované na systém ochrannej známky Únie 
predstavuje ústredný aspekt fungovania celého európskeho systému ochrannej známky. Od 
začiatku systému boli tieto poplatky revidované dvakrát, po významných politických 
diskusiách. Bolo by preto nevhodné stanoviť tieto poplatky v delegovaných aktoch a tiež by 
bolo nevhodné stanoviť ich vo vykonávacom akte, čo vašu spravodajkyňu vedie k záveru, že 
poplatky sa musia stanoviť v základnom akte. S cieľom uskutočniť túto pomerne zložitú 
zmenu návrhu vaša spravodajkyňa zahrnula do nariadenia súčasné vykonávacie nariadenie 
spolu s návrhmi na zmenu tohto aktu, ktorý navrhla Komisia v komitologickom postupe. To 
by sa nemalo vnímať ako nepriame potvrdenie všetkých aspektov tohto návrhu a vaša 
spravodajkyňa si vyhradzuje právo vrátiť sa v tejto súvislosti s osobitným pozmeňujúcim 
návrhom.

V súvislosti s poplatkami sa vaša spravodajkyňa ďalej domnieva, že poplatky vyberané 
agentúrou by nemali slúžiť na financovanie národného systému (alebo v skutočnosti 
všeobecných rozpočtov) členských štátov ani všeobecného rozpočtu Európskej únie. Príjem 
agentúry by sa mal radšej znovu investovať, aby sa zaručila špičková úroveň agentúry, a po 
druhé, aby sa podporili projekty , ktoré budú podporovať harmonizáciu, konvergenciu a 
špičkovú úroveň ochrany duševných práv v Európe.

Delegované akty 

Vaša spravodajkyňa uvádza, že v návrhu je veľký počet delegovaných aktov od Komisie. Zdá 
sa pomerne jasné , že ich počet presahuje rámec toho, čo by bolo prijateľné ako delegované 
akty, pri zohľadnení toho, že predmet a rozsah mnohých z navrhovaných delegovaných aktov 
sa týkajú základných prvkov a poskytujú Komisii príliš široký priestor na voľnú úvahu. Týka 
sa to navrhovaných odôvodnení 24-26, 29, 31-34, 36, 38 a 44-46 a článkov 24a, 35a, 39, 45a, 
49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 79, 79a, 83, 89, 93a, 114, 114a, 128, 144a, 145, 161a a 163a.
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Namiesto toho, aby vaša spravodajkyňa riešila tieto otázky už v tejto správe, navrhuje, aby sa 
riešili v súlade s postupom v článku 37a, v rámci ktorého Výbor pre právne veci pripraví 
stanovisko k cieľom, obsahu, rozsahu a trvaniu delegovaných aktov a podmienok, ktoré sa na 
ne vzťahujú. Takéto stanovisko by malo analyzovať aj dôsledky prenosu predmetu 
vykonávacieho nariadenia Komisie o poplatkoch do základného aktu uvedeného vyššie, ako 
aj ostatných vykonávacích opatrení, ktoré boli prijaté na základe nariadenia.

Donucovacie opatrenia

Komisia navrhla zaviesť ustanovenie o dovoze, keď na obchodné účely koná len odosielateľ 
a keď príjemcami sú napríklad jednotliví občania. Keďže je potrebné zastaviť falšovanie, 
ustanovenie je vítané, ale malo by sa obmedziť na falšované výrobky. 

Komisia ďalej navrhla ustanovenie o tovare v tranzite. Hoci je potrebné zastaviť uvádzanie 
falšovaných výrobkov na vnútorný trh, tento návrh by bránil legitímnemu medzinárodnému 
obchodu. Vaša spravodajkyňa preto navrhuje niekoľko zmien v záujme zabezpečenia 
vyváženejšieho návrhu.


