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B8-0187/2018 

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému 

nariadeniu Komisie (EÚ) .../... z 5. 3. 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa 

zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/1430 

(C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2018)01231), 

– so zreteľom na list Komisie z 23. marca 2018, ktorým ho žiada, aby oznámil, že 

nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu, 

– so zreteľom na list Výboru pre právne veci predsedovi Konferencie predsedov výborov 

z 27. marca 2018, 

– so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej 

známke Spoločenstva1, ktoré bolo zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 

207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, 

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a 

zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre 

harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)2, a potom kodifikované ako 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o 

ochrannej známke Európskej únie3, 

– so zreteľom na vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1431 z 18. mája 2017, ktorým sa 

stanovujú podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení nariadenia Rady (ES) 

č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie4, ktoré bolo zmenené aktualizovanými 

odkazmi na nariadenie (EÚ) 2017/1001, 

– so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre právne veci, 

– so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, 

A. keďže nariadenie (ES) č. 207/2009 bolo kodifikované ako nariadenie (EÚ) 2017/1001; 

B. keďže v odkazoch uvedených v delegovanom nariadení by malo byť zohľadnené 

prečíslovanie článkov v dôsledku kodifikácie základného aktu; 

C. keďže delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1430 z 18. mája 2017, ktorým sa 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1. 
2 Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015, s. 21. 
3 Ú. v. EÚ L 154, 16.6.2017, s. 1. 
4 Ú. v. EÚ L 205, 8.8.2017, s. 39. 
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dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým 

sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 a nariadenie Komisie (ES) č. 216/961, by 

sa preto malo zrušiť a ustanovenia uvedeného delegovaného nariadenia by mali byť s 

aktualizovanými odkazmi na nariadenie (EÚ) 2017/1001 uvedené v zmenenom 

delegovanom nariadení; 

D. keďže delegované nariadenie preto neprináša žiadnu zmenu obsahu delegovaného 

nariadenia (EÚ) 2017/1430; 

E. keďže rýchle uverejnenie zmeneného delegovaného nariadenia v Úradnom vestníku by 

umožnilo skorý dátum uplatňovania a zabezpečilo kontinuitu prechodného režimu 

stanoveného v záverečných ustanoveniach zmeneného delegovaného nariadenia; 

1. oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu, 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii. 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 205, 8.8.2017, s. 1. 


