EURÓPSKA KOMISIA
Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie
a MSP

V Bruseli 18. júna 2020
REV2 – nahrádza oznámenie
(REV1) z 22. januára 2018

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRAVIDLÁ EÚ V OBLASTI
OCHRANNÝCH ZNÁMOK EURÓPSKEJ ÚNIE A DIZAJNOV SPOLOČENSTVA
Spojené kráľovstvo 1. februára 2020 vystúpilo z Európskej únie a stalo sa „treťou
krajinou“1. V dohode o vystúpení2 sa stanovuje prechodné obdobie, ktoré sa skončí
31. decembra 2020.3 Do uvedeného dátumu sa právo Únie v celom svojom rozsahu
uplatňuje na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve.4
EÚ a Spojené kráľovstvo budú počas prechodného obdobia rokovať o dohode o novom
partnerstve, ktorou sa ustanoví najmä oblasť voľného obchodu. Nie je však isté, či sa
takáto dohoda uzavrie a nadobudne platnosť na konci prechodného obdobia. V každom
prípade by takáto dohoda vytvorila vzťah, ktorý by bol z hľadiska podmienok prístupu na
trh veľmi odlišný od účasti Spojeného kráľovstva na vnútornom trhu 5, v colnej únii EÚ
a v priestore DPH a spotrebných daní.
Navyše po skončení prechodného obdobia sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou,
pokiaľ ide o vykonávanie a uplatňovanie práva EÚ v členských štátoch EÚ.
Preto sa všetky zainteresované strany, a najmä hospodárske subjekty, upozorňujú na
právny stav platný po skončení prechodného obdobia (časť A nižšie). V tomto oznámení
sa tiež vysvetľujú určité príslušné ustanovenia dohody o vystúpení týkajúce sa odlúčenia
(časť B nižšie).
1

Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.

2

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7) (ďalej len „dohoda
o vystúpení“).

3

Prechodné obdobie možno pred 1. júlom 2020 jedenkrát predĺžiť najviac o jeden alebo dva roky
(článok 132 ods. 1 dohody o vystúpení). Vláda Spojeného kráľovstva takéto predĺženie zatiaľ
vylučuje.

4

S výhradou určitých výnimiek stanovených v článku 127 dohody o vystúpení, ktoré nie sú relevantné
v kontexte tohto oznámenia.

5

V dohode o voľnom obchode sa predovšetkým nestanovujú koncepty vnútorného trhu (v oblasti tovaru
a služieb), ako je vzájomné uznávanie, zásada krajiny pôvodu a harmonizácia. Dohodou o voľnom
obchode sa neodstraňujú ani colné formality a kontroly vrátane tých, ktoré sa týkajú pôvodu výrobkov
a ich vstupov, ani zákazy a obmedzenia dovozu a vývozu.

Odporúčania zainteresovaným stranám:
S cieľom zohľadniť dôsledky uvedené v tomto oznámení zainteresovaným stranám,
predovšetkým majiteľom ochrannej známky Európskej únie (EÚ), zapísaného alebo
nezapísaného dizajnu Spoločenstva podľa práva Únie, prihlasovateľom ochrannej
známky EÚ alebo zapísaného dizajnu Spoločenstva a všetkým hospodárskym subjektom,
ktoré sa prípadne môžu odvolávať na tieto nariadenia, sa predovšetkým odporúča, aby
posúdili dôsledky vyplývajúce zo skončenia prechodného obdobia v súvislosti s týmto
oznámením.
Predovšetkým fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo hlavné miesto
podnikateľskej činnosti alebo skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik
v Spojenom kráľovstve, by mali posúdiť, či je potrebné vo vhodnom čase určiť zástupcu
oprávneného v súlade s právom Únie na účely zastupovania pred Úradom Európskej únie
pre duševné vlastníctvo.
Osoby, ktoré sú v súčasnosti oprávnené zastupovať fyzickú alebo právnickú osobu pred
Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo, v prípade, že sú štátnymi príslušníkmi
Spojeného kráľovstva a/alebo ich oprávnenie na zastupovanie vo veciach týkajúcich sa
ochranných známok alebo dizajnov je založené na kvalifikácii získanej v Spojenom
kráľovstve, by mali preskúmať, či aj naďalej spĺňajú príslušné požiadavky na
vykonávanie činnosti oprávnených zástupcov pred Úradom Európskej únie pre duševné
vlastníctvo.

Upozornenie:
Toto oznámenie sa netýka
-

pravidiel EÚ, ktoré sa týkajú iných práv duševného vlastníctva,

-

pravidiel v oblasti vyčerpania práv duševného vlastníctva.

Oznámenia týkajúce sa týchto aspektov sa pripravujú alebo už boli uverejnené6.
A. PRÁVNY STAV PO SKONČENÍ PRECHODNÉHO OBDOBIA
Po skončení prechodného obdobia sa už na Spojené kráľovstvo nebudú uplatňovať
pravidlá EÚ v oblasti ochranných známok Európskej únie a dizajnov Spoločenstva,
predovšetkým nariadenie (EÚ) 2017/10017 a nariadenie (ES) č. 6/20028. Má to najmä
tieto dôsledky:

6

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_sk.

7

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke
Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 16.6.2017, s. 1).

8

Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 3,
5.1.2002, s. 1).
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1.

ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ: PRIHLÁŠKY A PRÁVA
Po skončení prechodného obdobia:

2.



všetky prihlášky ochrannej známky Európskej únie alebo zapísaného dizajnu
Spoločenstva, ktoré na konci prechodného obdobia nie sú vybavené, sa už
nebudú vzťahovať na Spojené kráľovstvo,



všetky práva udelené Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo sa už
budú vzťahovať len na členské štáty EÚ,



nezapísané dizajny Spoločenstva sprístupnené verejnosti spôsobom
stanoveným v práve Únie [v nariadení (ES) č. 6/2002] budú platné a účinné
len v členských štátoch EÚ.

ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ: MEDZINÁRODNÉ ZÁPISY S VYZNAČENÍM EURÓPSKEJ ÚNIE
Majitelia medzinárodných zápisov ochranných známok a dizajnov s vyznačením
Európskej únie podľa madridského systému medzinárodného zápisu ochranných
známok a haagskeho systému medzinárodného zápisu priemyselných dizajnov pred
koncom prechodného obdobia by mali zobrať na vedomie, že od uvedeného dátumu
budú tieto medzinárodné zápisy platné len v členských štátoch EÚ.

3.

PRÁVO UPRAVUJÚCE VLASTNÍCTVO OCHRANNÝCH ZNÁMOK EURÓPSKEJ ÚNIE
Po skončení prechodného obdobia bude vlastníctvo ochranných známok Európskej
únie ako predmetov vlastníctva, ktoré vlastnia majitelia s bydliskom alebo sídlom
v Spojenom kráľovstve, upravovať španielske právo s výnimkou prípadu, keď
majitelia majú skutočnú a funkčnú organizáciu v členskom štáte EÚ, pretože
v takom prípade sa bude uplatňovať právo tohto členského štátu EÚ.9

4.

POUŽÍVANIE

OCHRANNEJ ZNÁMKY
A ZACHOVANIE PRÁV

EURÓPSKEJ

ÚNIE V

SPOJENOM

KRÁĽOVSTVE

Po skončení prechodného obdobia sa už používanie ochrannej známky Európskej
únie v Spojenom kráľovstve (a to aj na účely vývozu) nekvalifikuje ako používanie
„v Európskej únii“10 na účely zachovania práv z ochrannej známky Európskej únie.
Používanie ochrannej známky Európskej únie v Spojenom kráľovstve (a to aj na
účely vývozu) pred skončením prechodného obdobia sa v príslušnom rozsahu
považuje za používanie „v Európskej únii“ na účely zachovania práv z ochrannej
známky Európskej únie za predpokladu, že sa vzťahuje na príslušné obdobie,
v ktorom treba preukázať používanie.

9

Článok 19 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001.

10

Článok 18 nariadenia (EÚ) 2017/1001.
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5.

SENIORITA OCHRANNÝCH ZNÁMOK EURÓPSKEJ ÚNIE
Po skončení prechodného obdobia prestane mať v Európskej únii účinky
uplatňovaná seniorita ochranných známok Európskej únie, ktorá vyplýva z práv na
národnú ochrannú známku v Spojenom kráľovstve.

6.

ZASTUPOVANIE PRED ÚRADOM EURÓPSKEJ ÚNIE PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
6.1.

Povinnosť byť zastúpený pred Úradom Európskej únie pre duševné
vlastníctvo
Po skončení prechodného obdobia budú fyzické alebo právnické osoby, ktoré
majú bydlisko alebo sídlo len v Spojenom kráľovstve, musieť byť v súlade
s článkom 120 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1001 (o ochrannej známke
Európskej únie) a článku 78 ods. 1 nariadenia (ES) č. 6/2002 (o dizajnoch
Spoločenstva) zastúpené pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo
vo všetkých konaniach stanovených v týchto dvoch nariadeniach, okrem
podávania prihlášky ochrannej známky Európskej únie alebo prihlášky na
zápis dizajnu Spoločenstva. Pokiaľ však ide o prebiehajúce konania pred
Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo, pozri časť B oddiel 6 tohto
oznámenia.

6.2.

Osoby oprávnené zastupovať fyzickú alebo právnickú osobu pred
Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo
Po skončení prechodného obdobia tieto osoby už nebudú spĺňať požiadavku
stanovenú v článku 120 nariadenia (EÚ) 2017/1001 a v článku 78 nariadenia
(ES) č. 6/2002:


v prípade advokátov/právnych zástupcov v zmysle článku 120 ods. 1
písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001 alebo článku 78 ods. 1 písm. a)
nariadenia (ES) č. 6/2002:
o advokát/právny zástupca s kvalifikáciou získanou v Spojenom
kráľovstve,
o advokát/právny zástupca s kvalifikáciou získanou v jednom
z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru
a s miestom podnikania v Spojenom kráľovstve,



v prípade oprávnených/odborných zástupcov v zmysle článku 120
ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 alebo článku 78 ods. 1
písm. c) nariadenia (ES) č. 6/2002:
o štátny príslušník Spojeného kráľovstva,
o štátny príslušník jedného z členských štátov Európskeho
hospodárskeho priestoru s miestom podnikania alebo
zamestnania v Spojenom kráľovstve,
o štátny príslušník jedného z členských štátov Európskeho
hospodárskeho priestoru s miestom podnikania alebo
zamestnania v Európskom hospodárskom priestore, ktorý však
4

v súčasnosti spĺňa požiadavku uvedenú v článku 120 ods. 2
písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001 alebo v článku 78 písm. c)
nariadenia (ES) č. 6/2002, pretože je oprávnený na
zastupovanie fyzických alebo právnických osôb v oblasti
ochranných známok alebo dizajnu pred centrálnym úradom
priemyselného vlastníctva Spojeného kráľovstva.
Pokiaľ však ide o prebiehajúce konania pred Úradom Európskej únie pre
duševné vlastníctvo, pozri časť B oddiel 6 tohto oznámenia.
B. PRÍSLUŠNÉ USTANOVENIA DOHODY O VYSTÚPENÍ TÝKAJÚCE SA ODLÚČENIA
1.

POKRAČUJÚCA OCHRANA ZAPÍSANÝCH PRÁV V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE
V článku 54 ods. 1 písm. a) dohody o vystúpení sa stanovuje pokračujúca ochrana
ochranných známok Európskej únie v Spojenom kráľovstve. Po skončení
prechodného obdobia sa majiteľ ochrannej známky Európskej únie zapísanej
v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1001 pred skončením prechodného obdobia bez
akéhokoľvek opätovného preskúmania stane majiteľom porovnateľnej zapísanej
a vykonateľnej ochrannej známky v Spojenom kráľovstve podľa práva Spojeného
kráľovstva, ktorá pozostáva z toho istého označenia pre ten istý tovar alebo služby,
s týmito vlastnosťami:


ochrannej známke sa priznáva dátum podania alebo dátum práva prednosti
ochrannej známky Európskej únie, a prípadne seniorita ochrannej známky
Spojeného kráľovstva uplatnená podľa článku 39 alebo 40 nariadenia (EÚ)
2017/1001,



ochranná známka nesmie byť zrušená z dôvodu, že zodpovedajúca ochranná
známka Európskej únie nebola skutočne použitá na území Spojeného
kráľovstva pred skončením prechodného obdobia,



majiteľ ochrannej známky Európskej únie, ktorá získala dobré meno v Únii,
má právo uplatňovať v Spojenom kráľovstve v súvislosti so zodpovedajúcou
ochrannou známkou práva rovnocenné s právami stanovenými v článku 9
ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001 a v článku 5 ods. 3 písm. a)
smernice (EÚ) 2015/2436 na základe dobrého mena získaného v Únii do
skončenia prechodného obdobia a následne sa pokračujúce dobré meno tejto
známky musí zakladať na používaní známky v Spojenom kráľovstve.11

V článku 54 ods. 1 písm. b) dohody o vystúpení sa stanovuje pokračujúca ochrana
zapísaných dizajnov Spoločenstva v Spojenom kráľovstve. Po skončení
prechodného obdobia majiteľ dizajnu Spoločenstva zapísaného a v náležitých
prípadoch uverejneného po odklade uverejnenia v súlade s nariadením Rady (ES)
č. 6/2002 pred skončením prechodného obdobia sa bez akéhokoľvek opätovného
preskúmania stane majiteľom porovnateľného zapísaného a vykonateľného
zapísaného práva na dizajn v Spojenom kráľovstve podľa práva Spojeného
kráľovstva pre ten istý dizajn, s týmito vlastnosťami:
11

Článok 54 ods. 5 dohody o vystúpení.
5



lehota ochrany takéhoto zapísaného práva na dizajn podľa práva Spojeného
kráľovstva sa má rovnať aspoň zostávajúcemu obdobiu ochrany podľa práva
Únie pre zodpovedajúce zapísané právo na dizajn Spoločenstva,



dátumom podania alebo dátumom práva prednosti takéhoto zapísaného práva na
dizajn podľa práva Spojeného kráľovstva bude dátum podania alebo dátum
práva prednosti zodpovedajúceho zapísaného práva na dizajn Spoločenstva.12

Podľa článku 54 ods. 3 dohody o vystúpení, ak sú však ochranná známka Európskej
únie alebo zapísaný dizajn Spoločenstva vyhlásené za neplatné alebo zrušené v Únii
v dôsledku správneho alebo súdneho konania, ktoré prebiehalo v posledný deň
prechodného obdobia, zodpovedajúce právo v Spojenom kráľovstve sa takisto
vyhlási za neplatné alebo zrušené13. Dátum nadobudnutia účinnosti vyhlásenia
neplatnosti alebo zrušenia v Spojenom kráľovstve je rovnaký ako v Únii.
Dátumom prvého obnovenia práva na ochrannú známku alebo zapísaného práva na
dizajn, ktoré vznikli v Spojenom kráľovstve v súlade s článkom 54 ods. 1 písm. a)
alebo b) dohody o vystúpení, je dátum obnovenia príslušného práva duševného
vlastníctva zapísaného v súlade s právom Únie.
V článku 55 dohody o vystúpení sa stanovuje konanie o zápise práv na ochranné
známky alebo zapísaných práv na dizajn uvedených v článku 54 ods. 1 písm. a) a b)
uvedenej dohody:


zápis ochrannej známky alebo zapísaného práva na dizajn má bezplatne vykonať
príslušný subjekt v Spojenom kráľovstve14 za použitia údajov dostupných
v registroch v registroch Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo,



od majiteľov dotknutých ochranných známok Európskej únie a zapísaného
dizajnu Spoločenstva sa nemá vyžadovať, aby podali žiadosť alebo vykonali
akýkoľvek konkrétny administratívny postup v Spojenom kráľovstve,



od majiteľov práv z ochranných známok alebo majiteľov zapísaných práv na
dizajn uplatňovaných v Spojenom kráľovstve v súlade s článkom 54 ods. 1
písm. a) a b) dohody o vystúpení sa počas troch rokov od skončenia
prechodného obdobia nevyžaduje, aby mali v Spojenom kráľovstve
korešpondenčnú adresu.

Majiteľom práv z ochranných známok alebo majiteľom zapísaných práv na dizajn
uplatňovaných v Spojenom kráľovstve v súlade s článkom 54 ods. 1 písm. a) a b)
dohody o vystúpení sa nezakazuje, aby sa vzdali takéhoto práva v Spojenom
kráľovstve v súlade s príslušným postupom na základe práva Spojeného kráľovstva.15
12

Článok 54 ods. 6 dohody o vystúpení.

13

Spojené kráľovstvo nie je povinné vyhlásiť za neplatné ani zrušiť zodpovedajúce právo v Spojenom
kráľovstve, ak sa dôvody neplatnosti alebo zrušenia ochrannej známky Európskej únie alebo
zapísaného dizajnu Spoločenstva neuplatňujú v Spojenom kráľovstve.

14

Nie sú tým dotknuté poplatky za obnovenie zápisu, ktoré sa môžu uplatňovať v čase obnovenia
príslušnej ochrannej známky alebo zapísaného práva na dizajn (článok 55 ods. 4 dohody o vystúpení).

15

Článok 55 ods. 4 dohody o vystúpení.
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2.

POKRAČUJÚCA OCHRANA
V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE

MEDZINÁRODNÝCH ZÁPISOV S VYZNAČENÍM

ÚNIE

V článku 56 dohody o vystúpení sa od Spojeného kráľovstva požaduje, aby prijalo
opatrenia na zabezpečenie toho, aby fyzické alebo právnické osoby, ktoré pred
skončením prechodného obdobia získali ochranu pre medzinárodne zapísané
ochranné známky alebo dizajny, v ktorých je vyznačená Únia, podľa madridského
systému medzinárodného zápisu ochranných známok alebo podľa haagskeho
systému medzinárodného zápisu dizajnov, požívali v Spojenom kráľovstve ochranu
pre svoje ochranné známky alebo priemyselné dizajny v súvislosti s týmito
medzinárodnými zápismi.
3.

POKRAČUJÚCA OCHRANA NEZAPÍSANÝCH PRÁV V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE
V článku 57 dohody o vystúpení sa stanovuje pokračujúca ochrana nezapísaných
dizajnov Spoločenstva v Spojenom kráľovstve.
Majiteľ práva týkajúceho sa nezapísaného dizajnu Spoločenstva, ktoré vzniklo pred
skončením prechodného obdobia v súlade s nariadením (ES) č. 6/2002, sa
v súvislosti s týmto nezapísaným dizajnom Spoločenstva ipso iure má stať
majiteľom vymáhateľného práva duševného vlastníctva v Spojenom kráľovstve
podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, ktoré poskytujú rovnakú úroveň
ochrany ako tá, ktorá je stanovená v nariadení (ES) č. 6/2002.
Doba trvania ochrany uvedeného práva podľa právnych predpisov Spojeného
kráľovstva má zodpovedať prinajmenšom zostávajúcemu obdobiu ochrany
príslušného nezapísaného dizajnu Spoločenstva podľa článku 11 ods. 1 uvedeného
nariadenia.

4.

PRÁVO

PREDNOSTI
V SÚVISLOSTI
S NEROZHODNUTÝMI
PRIHLÁŠKAMI
OCHRANNÝCH
ZNÁMOK
EURÓPSKEJ ÚNIE A ZAPÍSANÝCH DIZAJNOV
SPOLOČENSTVA

V článku 59 ods. 1 dohody o vystúpení sa stanovuje, že ak osoba pred skončením
prechodného obdobia podala prihlášku ochrannej známky Európskej únie alebo
dizajnu Spoločenstva v súlade s právom Únie a ak bol tejto prihláške priznaný deň
podania, táto osoba má mať právo podať prihlášku tej istej ochrannej známky,
pokiaľ ide o tovar alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarom alebo so službami alebo
sú súčasťou tovaru alebo služieb, pre ktoré bola podaná prihláška v Únii, alebo
podať prihlášku toho istého dizajnu v Spojenom kráľovstve do deviatich mesiacov
od skončenia prechodného obdobia.
Prihláška podaná podľa článku 59 ods. 1 dohody o vystúpení sa má považovať za
prihlášku s tým istým dňom podania a dňom vzniku práva prednosti ako
zodpovedajúca prihláška podaná v Únii a v náležitých prípadoch s tou istou
senioritou ochrannej známky Spojeného kráľovstva uplatnenou podľa článku 39
alebo 40 nariadenia (EÚ) 2017/1001.
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5.

V SÚVISLOSTI SO SÚDNYMI KONANIAMI ZAČATÝMI PRED SKONČENÍM
PRECHODNÉHO OBDOBIA

PRÁVOMOC

V článku 67 ods. 1 písm. b) dohody o vystúpení sa stanovuje, že po skončení
prechodného obdobia sa ustanovenia týkajúce sa právomoci v nariadení (EÚ)
2017/100116 a v nariadení (ES) č. 6/200217 uplatňujú v Spojenom kráľovstve, ako aj
v členských štátoch v situáciách, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva, v súvislosti:

6.



so súdnymi konaniami začatými pred skončením prechodného obdobia a



s konaniami alebo vecami, ktoré s takýmito súdnymi konaniami súvisia
podľa článkov 29, 30 a 31 (o prekážke začatej veci) nariadenia (EÚ)
č. 1215/201218.

ZASTUPOVANIE V PREBIEHAJÚCICH KONANIACH PRED ÚRADOM EURÓPSKEJ ÚNIE
PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

V článku 97 dohody o vystúpení sa stanovuje, že ak pred skončením prechodného
obdobia osoba, ktorá je oprávnená zastupovať fyzickú alebo právnickú osobu pred
Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo v súlade s právom Únie,
zastupovala účastníka v konaní, ktoré bolo predložené tomuto úradu, tento zástupca
môže naďalej zastupovať tohto účastníka vo všetkých fázach tohto konania pred
úradom.
Na tento účel sa takýto zástupca považuje vo všetkých ohľadoch za profesionálneho
zástupcu oprávneného zastupovať fyzickú alebo právnickú osobu pred Úradom
Európskej únie pre duševné vlastníctvo v súlade s právom Únie.

Na webových sídlach Komisie o pravidlách EÚ v oblasti duševného vlastníctva
(https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property_en) a Úradu Európskej
únie pre duševné vlastníctvo (https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk) sú uvedené
všeobecné informácie o právnych predpisoch Únie uplatniteľných na ochranné známky
Únie a dizajny Spoločenstva. Tieto stránky sa budú v prípade potreby aktualizovať
a doplňovať o ďalšie informácie.
Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh,
priemysel, podnikanie a MSP

Úrad Európskej únie pre duševné
vlastníctvo

16

Pozri článok 122 a nasl. nariadenia (EÚ) 2017/1001.

17

Pozri článok 79 a nasl. nariadenia (ES) č. 6/2002.

18

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci
a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).
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