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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1807/2012, ktorú predkladajú Dino Guido Rinoldi, Bisio Alessandra 
a Fabrizio Baldizzone, talianski štátni občania, za združenie LETA, 
o zneužívaní ochranných známok na vnútornom trhu

1. Zhrnutie obsahu petície

V petícii sa konštatuje, že ochrana ochranných známok v prípade výrobkov uvádzaných na trh 
v členských štátoch EÚ alebo v štátoch EHP je primárne upravená právnymi predpismi EÚ.

V tejto súvislosti a s odkazom na uznesenie Európskeho parlamentu z 3. októbra 2001 (A5-
0311/2001), v ktorom bola Komisia vyzvaná, aby predložila správu o všetkých prípadoch 
zneužitia práv týkajúcich sa ochrannej známky, ktoré jej boli oznámené, a identifikovala 
nedostatky, ktoré môžu existovať v súčasných právnych predpisoch, petícia požaduje 
uplatňovanie zásady medzinárodného vyčerpania práv z ochrannej známky aj v rámci 
vnútorného trhu EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 16. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 19. decembra 2013)

Zásada medzinárodného vyčerpania posudzovala Európska komisia v rámci štúdie (ďalej len
„štúdia NERA”).1 Ďalej bola predmetom konzultácie so zainteresovanými stranami s cieľom 

                                               
1

Ekonomické dôsledky výberu režimu vyčerpania v oblasti ochranných známok, formálna správa pre GR pre 

vnútorný trh a služby Európskej komisie, NERA/SJ Berwin & Co/IFF Research, 9. február 1999 („štúdia NERA“), 
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preskúmať možné zneužitia ochranných známok v súlade so zásadou vyčerpania v rámci celej
Únie.1 Okrem iného sa dospelo k nasledovným zisteniam.

Štúdia NERA sa zamerala na preskúmanie ekonomického vplyvu, ktorý by malo zavedenie 
zásady medzinárodného vyčerpania. Potenciálnou výhodou sa ukázalo byť marginálne2

zníženie cien spôsobené nárastom konkurencie z dôvodu možného vzniku paralelného dovozu 
a spätného dovozu.3

Na rozdiel od tejto výhody sa však v štúdii zistili potenciálne riziká a nevýhody. Patria sem:
 len mierne zlepšenie v množstve dovozu. Keďže na produkty sa obvykle

vzťahujú aj iné práva duševného vlastníctva, na ktoré by sa naďalej 

uplatňovalo vyčerpanie v rámci celej Únie, držitelia práv by mohli stále

zasahovať proti dovozu z krajín mimo EHP,4

 pravdepodobný zánik znižovania cien v dlhodobom horizonte,5

 zníženie kvality tovaru s nárastom falšovaných výrobkov.6



V štúdii NERA sa zistilo, že odvetvia paralelného obchodu, ako aj dopravy by mohli zo 
zavedenia výrazne získať. Ukázalo sa však, že tí, ktorí boli vďaka zmene režimu stratoví, sú 
oficiálnymi dovozcami/vývozcami a výrobcami.7

                                                                                                                                                  
k dispozícii na webovej lokalite: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/report_en.pdf. 

Zhrnutie k dispozícii na webovej lokalite: 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/summary_en.pdf.

1 Výsledky konzultácie je možné nájsť v pracovnom dokumente útvarov Komisie s názvom Možné zneužitia práv 

ochranných známok v rámci EÚ v súvislosti s vyčerpaním práva v Spoločenstve („pracovný dokument“), 21. máj 

2003, SEC(2003) 575.

2 Podľa štúdie NERA by malo zníženie ceny z krátkodobého hľadiska len nepatrný („malý“) až „zanedbateľný“ 

vplyv, pozri štúdiu NERA, tabuľky 6.10, 6.11, s. 125 a nasl.

3
Štúdia NERA, zhrnutie, s. 25 a nasl.

4
Vyčerpanie práv z ochrannej známky, pracovný dokument útvarov Komisie („pracovný dokument“), 

k dispozícii na: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/exhaust_en.pdf, s. 4 a nasl.

5 Štúdia NERA, s. 124. 

6 Zhrnuté v štúdii NERA, zhrnutie, s. 6 a nasl.

7 Štúdia NERA, s. 17;  Vypočutie zahŕňajúce zainteresované kruhy viedlo k rovnakému záveru; pozri pracovný 

dokument, s. 18.
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Zo štúdie tiež vyplynulo, že zavedenie medzinárodného vyčerpania by mohlo znamenať
konkurenčnú nevýhodu pre spoločnosti, ktoré pôsobia v EHP: V porovnaní so spoločnosťami, 
ktoré pôsobia na iných trhoch, na ktoré sa zásada medzinárodného vyčerpania spoločností
pôsobiacich v EHP nevzťahujú, by sa už viac o zákaz (neschváleného) dovozu nemohli
usilovať.1

Z hľadiska hospodárskej súťaže Komisia nezistila zneužitie ochranných známok ani iné 
nepriaznivé vplyvy súčasného režimu vyčerpania v rámci celej Únie.2

Záver

Na základe vyššie opísaných zistení by po zavedení režimu medzinárodného vyčerpania 
nebolo možné očakávať významný prínos ani pre priemysel, ani pre zákazníkov. Znamenalo 
by to skôr stratu stimulov pre výrobcov, a preto by mali byť očakávaní aj držitelia práv (či už 
výrobcovia alebo poskytovatelia licencií), čo prináša riziko, že to bude pre zákazníkov 
nakoniec nevýhodné. Vzhľadom na tieto zistenia nie je očakávané krátkodobé zníženie cien
identifikované v štúdii NERA významným základom na zmenu súčasného režimu vyčerpania.

Takisto nebolo zistené, že by bol režim vyčerpania EÚ prekážkou pre hospodársku súťaž. 
Existujúci právny rámec hospodárskej súťaže (najmä články 101, 102 ZFEÚ) poskytuje
dostatočnú ochranu.

Komisia sa preto stále domnieva, že by nebolo v záujme EÚ, aby bol existujúci režim 
vyčerpania v rámci celej Únie zmenený.

                                               
1

Štúdia NERA, s. 106.

2 Pracovný dokument, s. 17 a nasl. 


