
PR\640008SK.doc PE 380.965v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre právne veci

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2004/0203(COD)

6.12.2006

***I
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 98/71/ES o právnej ochrane dizajnov 
(KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Alexander Radwan

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Manuel Medina Ortega v 
mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

(*) Rozšírená spolupráca výborov – článok 47 rokovacieho poriadku



PR\640008SK.doc PE 380.965v01-002/12 PR\640008SK.doc

SK

PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
98/71/ES o právnej ochrane dizajnov 
(KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2004)0582)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0119/2004),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre hospodárske a 
menové veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0000/2006),

1. schvaľuje návrh Komisie v znení zmien a doplnení;

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 1

(1) Keďže jediným účelom ochrany 
dizajnu je poskytnúť exkluzívne práva na 
vzhľad výrobku, ale nie monopol na 
výrobok ako taký; keďže ochrana 
dizajnov, pre ktoré neexistuje praktická 
alternatíva, by v skutočnosti viedla k 
monopolu na výrobok; keďže takáto 
ochrana by sa priblížila k zneužitiu 
režimu dizajnu; keďže keby sa tretím 
stranám umožnilo vyrábať a distribuovať 
náhradné súčiastky, konkurencia by sa 
zachovala; keďže keby sa ochrana 

vypúšťa sa

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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dizajnu rozšírila na náhradné súčiastky, 
tretie strany by porušovali tieto práva, 
konkurencia by sa eliminovala a držiteľ 
práva na dizajn by de facto získal 
monopol na výrobok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 3

(3) Keďže pre bezproblémové fungovanie 
vnútorného trhu je nevyhnutné prispôsobiť 
právne predpisy o ochrane dizajnov 
členských štátov pokiaľ ide o využívanie 
chránených dizajnov za účelom opravy 
komplexného výrobku tak, aby sa obnovil 
jeho pôvodný vzhľad.

(3) Keďže pre bezproblémové fungovanie 
vnútorného trhu je nevyhnutné prispôsobiť 
právne predpisy o ochrane dizajnov 
členských štátov pokiaľ ide o využívanie 
chránených dizajnov za účelom opravy 
komplexného výrobku tak, aby sa obnovil 
jeho pôvodný vzhľad. Vzhľadom na 
nepriamy vplyv týchto opatrení na kvalitu 
a bezpečnosť náhradných súčiastok je 
dôležité rozšíriť rozsah pôsobnosti 
smernice o homologizácii motorových 
vozidiel o postup týkajúci sa určitých 
náhradných súčiastok, ktoré sú dôležité 
pre bezpečnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 3A (nové)

(3a) Účelom ochrany dizajnu je 
poskytnúť exkluzívne práva na vzhľad 
výrobku. Ochrana dizajnu, ktorá by mala 
v zásade platiť aj pre náhradné súčiastky, 
by sa mala obmedziť na primeranú dobu, 
aby sa zaručila konkurencia na trhu 
s náhradnými súčiastkami. Obdobie 
ochrany dizajnu by sa malo skončiť, keď 
sa verejnosti sprístupní nový model, ktorý 
získal vlastné nové práva na ochranu 
dizajnu v zmysle smernice 98/71/ES.
Malo by sa zabezpečiť, aby boli 
spotrebitelia, len čo skončí ochrana 
dizajnu výrobku na konci výrobného 
cyklu modelu, riadne informovaní 
o pôvode náhradných súčiastok tak, aby si 
na základe informácií mohli vybrať medzi 
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konkurenčnými náhradnými súčiastkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 3B (nové)

(3b) Členské štáty by mali sami, 
alternatívne k tejto zásade, uplatniť 
systém odmeňovania, ktorý nemusí byť 
časovo obmedzený, pokiaľ sa zabezpečí, 
aby vlastník práv dostal primeranú 
odmenu za používanie dizajnu. Odmena, 
ktorú treba platiť ako kompenzáciu 
obmedzenia práv na dizajn v súvislosti 
s používaním dizajnu na účel opravy, by 
sa mala určiť predovšetkým na základe 
nákladov jeho vývoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 1

Článok 14(Smernica 98/71/ES)

1. Ochrana dizajnom neexistuje pre dizajn, 
ktorý predstavuje časť komplexného 
výrobku, ktorý sa používa v zmysle článku 
12 ods. 1 tejto smernice, za účelom opravy 
uvedeného komplexného výrobku tak, aby
sa obnovil jeho pôvodný vzhľad.

1. Ochrana dizajnom existuje pre dizajn, 
ktorý predstavuje časť komplexného 
výrobku, ktorý sa používa v zmysle článku 
12 ods. 1 tejto smernice, za účelom opravy 
uvedeného komplexného výrobku tak, aby 
sa obnovil jeho pôvodný vzhľad, od 
sprístupnenia komplexného výrobku 
verejnosti, ktorého súčasťou je daný 
dizajn alebo pri ktorom sa tento dizajn 
použil. Ochrana dizajnu zaniká, len čo je 
verejnosti sprístupnený nový následný 
komplexný výrobok určitého 
komplexného výrobku, ktorý má vlastné 
práva na ochranu dizajnu v zmysle tejto 
smernice. Ochrana dizajnu zaniká aj pri 
skončení výroby daného modelu 
komplexného výrobku a vlastník práv 
neplánuje výrobu následného 
komplexného výrobku.

2. Členské štáty zabezpečia, že 
spotrebitelia budú riadne informovaní o 
pôvode náhradných súčiastok tak, aby si na 
základe informácii mohli vybrať medzi 

Členské štáty zabezpečia, že spotrebitelia, 
len čo skončí ochrana dizajnu výrobku na 
konci výrobného cyklu modelu, budú 
riadne informovaní o pôvode náhradných 
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konkurenčnými náhradnými súčiastkami. súčiastok tak, aby si na základe informácii 
mohli vybrať medzi konkurenčnými 
náhradnými súčiastkami.

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje, aby sa ochrana dizajnu náhradných súčiastok obmedzila v zásade na 
cyklus výroby príslušného modelu a aby ochrana dizajnu zanikla, len čo sa začne vyrábať 
nový model, ktorý spĺňa podmienky vzniku nového samostatného práva na ochranu dizajnu 
v zmysle smernice 98/71/EHS, alebo hneď po skončení výroby príslušného modelu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1 ODSEK 1A (nový)

Článok 14a (nový) (Smernica 98/71/ES)

1a. Do smernice sa vkladá tento článok:

„Článok 14a

1. Členské štáty môžu alternatívne 
k článku 14 ustanoviť, že odchylne od 
článku 14 neplatí ochrana dizajnu, ktorý 
predstavuje časť komplexného výrobku 
používaného za účelom opravy tohto 
komplexného výrobku tak, aby sa obnovil 
jeho pôvodný vzhľad, ak tretia strana, 
ktorá chce dizajn použiť,

(i) oznámi vlastníkovi práv, že mieni 
použiť jeho dizajn,

(ii) zaplatí vlastníkovi práv primeranú 
kompenzáciu za použitie dizajnu a

(iii) pravidelne a spoľahlivo informuje 
vlastníka práv o rozsahu použitia dizajnu 
na základe týchto ustanovení.

2. Pri výpočte primeranej odmeny sa 
zohľadňujú predovšetkým investície do 
vývoja príslušného dizajnu.

3. Obdobie platnosti takéhoto ustanovenia 
o odmeňovaní stanovia členské štáty.
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Odôvodnenie

Táto výnimka dáva členským štátom možnosť, aby alternatívne k riešeniu v článku 14 prijali 
ustanovenie o odmeňovaní, pričom treba zabezpečiť, že vlastník práv dostane primeranú 
kompenzáciu za použitie dizajnu a že bude informovaný o rozsahu tohto použitia.  Takéto 
ustanovenie nemusí byť časovo viazané na výrobný cyklus.
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ODÔVODNENIE

I. Obsah návrhu smernice 

Predložený návrh sa týka ochrany dizajnov náhradných súčiastok určených na obnovu 
vzhľadu komplexných výrobkov. Zameriava sa na úplnú liberalizáciu sekundárneho trhu s 
náhradnými súčiastkami,  ktorá sa týka automobilového, ako aj strojárskeho priemyslu, 
priemyslu vyrábajúceho investičný tovar a spotrebného priemyslu.

Návrh sa zaoberá výhradne sekundárnym trhom (trhom s náhradnými súčiastkami) a týka sa 
len tých náhradných súčiastok, ktorých dizajn je nevyhnutný pre obnovu pôvodnej funkcie 
alebo vzhľadu výrobku. To znamená, že súčiastka alebo komponent komplexného výrobku sa 
dá nahradiť iba náhradnou súčiastkou, ktorá je rovnaká ako pôvodná súčiastka (tzv. „presne 
odpovedajúce“ náhradné súčiastky). 

Prostredníctvom článku 1 návrhu smernice, ktorým sa mení článok 14 smernice 98/71/ES, sa 
vynímajú náhradné súčiastky na sekundárnom trhu spod ochrany dizajnu. Uvádza sa tzv. 
ustanovenie o opravách, podľa ktorého neexistuje ochrana dizajnu „pre dizajn, ktorý 
predstavuje časť komplexného výrobku, ktorý sa používa v zmysle článku 12 ods. 1 tejto 
smernice, za účelom opravy uvedeného komplexného výrobku tak, aby sa obnovil jeho 
pôvodný vzhľad“.  

II. Kontext

Na základe smernice 98/71/ES o právnej ochrane dizajnov1 z 13. októbra 1998 je možné 
chrániť viditeľné znaky výrobku proti použitiu tretími stranami. Ochrana dizajnu poskytuje 
exkluzivitu novému a originálnemu dizajnu (pozri článok 1 a 3 smernice 98/71/ES) v prípade 
vzhľadu individuálneho výrobku, komplexného výrobku alebo súčiastky. 

V čase prijímania smernice 98/71/ES nebolo možné dospieť k dohode o harmonizácii ochrany 
dizajnu tzv. „presne odpovedajúcich“ náhradných súčiastok. Smernica preto neobsahuje 
zosúladenie režimu ochrany dizajnu vo vzťahu k následnému trhu s náhradnými súčiastkami a 
v súčasnosti nevyníma náhradné súčiastky spod ochrany dizajnu. Ochrana udelená dizajnu 
novej súčiastke na primárnom trhu preto môže rovnako dobre platiť pre náhradnú súčiastku na 
sekundárnom trhu alebo trhu s náhradnými súčiastkami určenými na opravy. 

Článok 14 smernice 98/71/ES obsahuje prechodné ustanovenie o tom, že „až dovtedy, kým sa 
neprijmú zmeny a doplnky k tejto smernici na návrh Komisie v súlade s ustanoveniami článku 
18“ si členské štáty majú v tomto smere zachovať svoje súčasné právne predpisy a môžu 
zmeniť dané opatrenia iba spôsobom, ktorý liberalizuje trh s náhradnými súčiastkami 
(riešenie „freeze plus”). 

Komisia navrhla právne predpisy ES týkajúce sa ochrany dizajnu prvý raz v roku 1993. Rada 
sa však dohodla na spoločnej pozícii až v roku 1997. Európsky parlament označil v rámci 

  
1 Ú. v. ES L 289, 28.10.1998, s. 28.
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prvého čítania ochranu dizajnu náhradných súčiastok určených na opravu komplexných 
výrobkov (ako napr. vozidiel) ako zásadnú politickú otázku.. Rada však nebola schopná 
schváliť zosúladené ustanovenia o ochrane dizajnu na účel opravy. V druhom čítaní z 22. 
októbra 1997 Parlament prevažnou väčšinou rozhodol o opätovnom predložení návrhu 
ustanovenia o opravách, ktorý bol prijatý v prvom čítaní a ktorý Rada ignorovala. Toto 
ustanovenie malo umožniť použitie dizajnu na účel opravy komplexného výrobku, pokiaľ 
používateľ ponúkne vlastníkovi práv na dizajn náležitú a primeranú odmenu. Parlament bol 
názoru, že je to najlepší spôsob ako vzájomne prispôsobiť čiastočne veľmi rozdielne 
vnútroštátne právne predpisy v tejto oblasti. Keďže Rada ani tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy Parlamentu nemohla v druhom čítaní prijať, začalo sa zmierovacie konanie. 
Výsledkom zdĺhavých a namáhavých rokovaní bolo riešenie „freeze plus”, ako je uvedené v 
článku 14 smernice 98/71/ES. V súčasnosti je situácia v členských štátoch po uplatnení 
smernice 98/71/ES v oblasti náhradných súčiastok, ktorými sa obnovuje pôvodný vzhľad 
komplexných výrobkov, rozdielna. Spravodajca upozorňuje, že právna prax sa líši práve na 
medzinárodnej úrovni. Ide o to, aby sa v globále zabránilo znevýhodneniu Európy v rámci 
hospodárskej súťaže.

III: Stanovisko spravodajcu

Hoci sa návrh smernice vzťahuje v zásade na všetky náhradné súčiastky, ktoré slúžia na 
opravu komplexného výrobku, „aby sa obnovil jeho pôvodný vzhľad“, diskutovalo sa o ňom 
predovšetkým v súvislosti s jeho najdôležitejšou pôsobnosťou, ktorá sa týka náhradných 
súčiastok pre motorové vozidlá. Nemalo by sa však zabúdať na to, že ide o zásadné otázky 
rozsahu pôsobnosti ochrany dizajnu.

Proti sebe stoja dve zásadné chápania otázky ochrany dizajnu „presne odpovedajúcich“ 
náhradných súčiastok na sekundárnom trhu: 

Na jednej strane je názor, že ochrana dizajnu náhradných súčiastok logicky vyplýva z práva 
duševného vlastníctva. Podľa tohto názoru by rozlišovanie medzi primárnym a sekundárnym 
trhom s náhradnými súčiastkami odporovalo všeobecným zásadám práva duševného 
vlastníctva.

Na druhej strane sa zastáva názor, že by sa ochrana dizajnu nemala vzťahovať na náhradné 
súčiastky na sekundárnom trhu, pretože by mohlo dôjsť k vzniku neoprávnených monopolov. 
Tento názor obhajuje ustanovenie o opravách návrhu smernice ako adekvátne riešenie tohto 
problému.

Podľa názoru spravodajcu, riešenie, ktoré navrhla Komisia znamenajúce, že pre náhradné 
súčiastky neexistuje vôbec žiadna ochrana dizajnu, v nedostatočnej miere zohľadňuje napätie 
medzi jednotlivými záujmami zúčastnených strán. Spravodajca je presvedčený, že treba 
uprednostniť systém založený na ochrane dizajnu s časovým obmedzením. Aby sa v praxi 
zohľadnili všetky záujmy zúčastnených strán, javí sa ako najrozumnejšie, neobmedziť fixne 
trvanie ochrany dizajnu, ale viazať ho na obdobie trvania výroby modelu komplexného 
výrobku. Spravodajca navrhuje právne riešenie ochrany dizajnu, ktoré vychádza z toho, či 
nový model, komplexný výrobok, spĺňa podmienky udelenia nového práva na ochranu 
dizajnu v zmysle smernice 98/71/ES. V prípade, že je model nahradený následným modelom 
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s novým právom na ochranu dizajnu, zaniká aj ochrana dizajnu náhradných súčiastok 
predchádzajúceho modelu, ktorými sa má obnoviť pôvodný vzhľad komplexného výrobku. 
Ochrana dizajnu zaniká aj po skončení výroby modelu, pre ktorý neexistuje následný model.

Ako alternatíva prichádza do úvahy systém odmeňovania, v rámci ktorého môžu výrobcovia 
po zaplatení primeranej odmeny vlastníkovi práv na ochranu dizajnu vyrábať náhradné 
súčiastky. Členský štát sa musí rozhodnúť, či toto riešenie využije. Členské štáty stanovujú 
dĺžku trvania ustanovenia o odmeňovaní. Trvanie nemusí zodpovedať príslušnému 
výrobnému cyklu komplexného výrobku, skôr ho môže prekročiť.

Návrh smernice rieši otázky ochrany dizajnu a preto sa netýka otázok bezpečnosti 
motorových vozidiel a ich náhradných súčiastok. Liberalizácia však môže mať nepriamy 
vplyv na kvalitu výrobkov a tým aj na bezpečnosť. Zo štúdie vyžiadanej na túto tému 
vyplýva, že homologizácia by sa mala rozšíriť na určité náhradné súčiastky, ktoré sú dôležité 
pre bezpečnosť, aby sa zaručila ich bezpečnosť. Spravodajca preto víta návrh, v rámci 
prebiehajúceho legislatívneho postupu, aby sa do návrhu smernice  Európskeho parlamentu 
a Rady o homologizácii motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 
súčiastok a samostatných technických jednotiek týchto vozidiel vložil nový článok 29a, 
ktorým sa homologizácia rozšíri na náhradné súčiastky dôležité pre bezpečnosť, a dúfa, že 
tento návrh bude prijatý do smernice.
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