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NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1891/2006
ze dne 18. prosince 2006,
kterým se mění nařízení (ES) č. 6/2002 a (ES) č. 40/94, aby bylo zohledněno přistoupení Evropského
společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na článek 308 této smlouvy,

(4)

Náležitá opatření by se měla začlenit do nařízení (ES)
č. 6/2002 vložením nové hlavy „Mezinárodní zápis (průmyslových) vzorů“.

(5)

Pravidla a postupy pro mezinárodní zápis s určením Společenství by se měly v zásadě shodovat s pravidly
a postupy pro přihlášky (průmyslových) vzorů Společenství. Podle této zásady by měl mezinárodní zápis s určením Společenství před tím, než nabude stejného účinku
jako zapsaný (průmyslový) vzor Společenství, podléhat
průzkumu, pokud jde o důvody pro odmítnutí účinků.
Mezinárodní zápis, který má stejný účinek jako zapsaný
(průmyslový) vzor Společenství, by rovněž měl podléhat
stejným pravidlům pro prohlášení neplatnosti jako (průmyslový) vzor Společenství.

(6)

Nařízení (ES) č. 6/2002 by proto mělo být odpovídajícím
způsobem změněno.

(7)

Přistoupením Společenství k Ženevskému aktu se vytvoří
nový zdroj příjmů pro Úřad pro harmonizaci ve vnitřním
trhu (ochranné známky a vzory). Nařízení Rady (ES)
č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce
Společenství (3) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001
o (průmyslových) vzorech Společenství (1) vytvořilo
systém (průmyslových) vzorů Společenství, na jehož
základě mohou podniky nabýt v jediném řízení (průmyslové) vzory Společenství, kterým je poskytnuta jednotná
ochrana a které mají účinky na celém území Společenství.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
(2)

(3)

Po přípravných pracích zahájených a provedených Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) za účasti
členských států, které jsou členy Haagské unie, členských
států, které nejsou členy Haagské unie, a Evropského společenství přijala diplomatická konference, svolaná za tím
účelem do Ženevy, dne 2. července 1999 Ženevský akt
Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových
vzorů (dále jen „Ženevský akt“).

Rada schválila rozhodnutím954 přistoupení Evropského
společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů (2) a zmocnila předsedu Rady k uložení listiny o přistoupení u generálního
ředitele Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)
ke dni, k němuž Rada přijme opatření nezbytná k tomu,
aby bylo přistoupení Společenství k Ženevskému aktu
zohledněno. Uvedená opatření jsou obsahem tohoto
nařízení.

(1) Úř. věst. L 3, 5.1.2002, s.1. Nařízení naposledy pozměněné aktem
o přistoupení z roku 2005.
(2) Viz s. 28 v tomto čísle Úředního věstníku.

Článek 1

V článku 134 nařízení (ES) č. 40/94 se odstavec 3 nahrazuje
tímto:

„3. Aniž jsou dotčeny ostatní druhy příjmů, zahrnují příjmy
úřadu výnos z poplatků vybíraných podle poplatkového řádu,
výnos z poplatků za mezinárodní zápis s určením Evropského
společenství vybíraných podle Madridského protokolu uvedeného v článku 140 tohoto nařízení a jiné platby ve prospěch
smluvních stran Madridského protokolu, výnos z poplatků
za mezinárodní zápis s určením Evropského společenství
vybíraných podle Ženevského aktu uvedeného v článku 106c
nařízení (ES) č. 6/2002 a jiné platby ve prospěch smluvních stran
Ženevského aktu, a případně i dotaci poskytovanou ze zvláštního okruhu souhrnného rozpočtu Evropských společenství
z oddílu Komise.“
(3) Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s.1. Nařízení naposledy pozměněné aktem
o přistoupení z roku 2005.
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Článek 2
Nařízení (ES) č. 6/2002 se mění takto:
1.

V čl. 25 odst. 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:
„d) pokud je (průmyslový) vzor Společenství ve střetu se
starším (průmyslovým) vzorem, který byl zpřístupněn
veřejnosti po dni podání přihlášky, nebo v případě
uplatnění práva přednosti po dni vzniku práva přednosti (průmyslového) vzoru Společenství, a který je
chráněn ode dne předcházejícího uvedenému dni
i)

zapsaným (průmyslovým) vzorem Společenství
nebo přihláškou k zápisu takového vzoru,
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2.
Jakýkoliv záznam mezinárodního zápisu s určením
Společenství v mezinárodním rejstříku má stejný účinek,
jako by byl učiněn v rejstříku (průmyslových) vzorů Společenství vedeném úřadem, a jakékoliv zveřejnění mezinárodního zápisu s určením Společenství ve Věstníku
mezinárodního úřadu má stejný účinek jako zveřejnění ve
Věstníku (průmyslových) vzorů Společenství.

Oddíl 2
Mezinárodní zápisy s určením společenství

Článek 106b
Postup pro podání mezinárodní přihlášky

nebo
ii)

zapsaným právem k (průmyslovému) vzoru členského státu nebo přihláškou k zápisu takového
práva,

Mezinárodní přihlášky podle čl. 4 odst. 1 Ženevského aktu
se podávají přímo u mezinárodního úřadu.

nebo
Článek 106c
iii) právem k (průmyslovému) vzoru zapsaným podle
Ženevského aktu Haagské dohody o mezinárodním
zápisu průmyslových vzorů, přijatého v Ženevě dne
2. července 1999 (dále jen ‚Ženevský akt‘), který byl
schválen rozhodnutím Rady 2006/954/ES a který
má účinek ve Společenství, nebo přihláškou
k zápisu takového práva.“
2.

Za hlavu XI se vkládá nová hlava, která zní:

„HLAVA XIa:

Určovací poplatky

Předepsané poplatky za určení uvedené v čl. 7 odst. 1 Ženevského aktu se nahrazují individuálním určovacím poplatkem.

Článek 106d
Účinky mezinárodního zápisu s určením Evropského
společenství

MEZINÁRODNÍ ZÁPIS (PRŮMYSLOVÝCH) VZORŮ

Oddíl 1
Obecná ustanovení

Článek 106a
Uplatňování ustanovení
1.
Není-li v této hlavě stanoveno jinak, použije se toto
nařízení a jakákoliv nařízení provádějící toto nařízení a přijatá podle článku 109 obdobně na zápis průmyslových
vzorů v mezinárodním rejstříku vedeném Mezinárodním
úřadem Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen
‚mezinárodní zápis‘ a ‚mezinárodní úřad‘) s určením Společenství, podle Ženevského aktu.

1. Mezinárodní zápis s určením Společenství má počínaje
dnem zápisu podle čl. 10 odst. 2 Ženevského aktu stejný
účinek jako přihláška zapsaného (průmyslového) vzoru
Společenství.

2.
Nebylo-li oznámeno odmítnutí účinků zápisu nebo
bylo-li toto odmítnutí zrušeno, má mezinárodní zápis (průmyslového) vzoru s určením Společenství, počínaje dnem
uvedeným v odstavci 1, stejný účinek jako zápis (průmyslového) vzoru zapsaného jako (průmyslový) vzor Společenství.

3. Úřad poskytuje informace o mezinárodních zápisech
uvedených v odstavci 2 v souladu s podmínkami stanovenými v prováděcím nařízení.
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Článek 106e

Článek 106f

Odmítnutí účinků zápisu

Prohlášení neplatnosti účinků mezinárodního zápisu

1. Úřad oznámí mezinárodnímu úřadu odmítnutí účinků
zápisu do šesti měsíců ode dne zveřejnění mezinárodního
zápisu, pokud při průzkumu mezinárodního zápisu zjistí, že
(průmyslový) vzor, o jehož ochranu je žádáno, neodpovídá
definici podle čl. 3 písm. a) nebo je v rozporu s veřejným
pořádkem nebo dobrými mravy.

1. Účinky mezinárodního zápisu ve Společenství mohou
být prohlášeny za částečně nebo zcela neplatné postupem
uvedeným v hlavách VI a VII nebo soudem pro (průmyslové) vzory Společenství na základě protinávrhu v řízení pro
porušení práv.

V oznámení se uvedou důvody, pro které se účinky zápisu
odmítají.

2. Pokud se úřad dozví o prohlášení neplatnosti účinků
mezinárodního zápisu (průmyslového) voru, oznámí to
mezinárodnímu úřadu.“

2.
Účinky mezinárodního zápisu ve Společenství lze
odmítnout teprve poté, co byla majiteli poskytnuta možnost
zříci se účinnosti mezinárodního zápisu ve Společenství,
nebo předložit vyjádření.

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem, kdy vstoupí v platnost
pro Evropské společenství Ženevský akt.

3.
Podmínky průzkumu důvodů zamítnutí se stanoví v
prováděcím nařízení.

Den vstupu tohoto nařízení v platnost bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 18. prosince 2006.
Za Radu
předseda
J.-E. ENESTAM

