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Tlač a informácie

Súdny dvor uvádza spresnenia v prípade zodpovednosti spoločností
prevádzkujúcich internetový obchod za porušenie práv duševného vlastníctva,
ktorého sa dopustili používatelia
Vnútroštátne súdy musia mať možnosť nariadiť týmto spoločnostiam prijatie opatrení s cieľom
nielen ukončiť porušovanie práv duševného vlastníctva, ale aj s cieľom predísť ďalšiemu takémuto
porušovaniu
Spoločnosť eBay prevádzkuje globálny elektronický internetový obchod, v ktorom fyzické
a právnické osoby môžu kupovať a predávať široký sortiment tovarov a služieb. (TK č. 119/10)
Spoločnosť L’Oréal je majiteľkou mnohých všeobecne známych ochranných známok. Distribúcia
týchto výrobkov (najmä kozmetiky a parfumov) sa uskutočňuje prostredníctvom uzatvorenej
distribučnej siete, v rámci ktorej majú autorizovaní distribútori zakázané dodávať výrobky iným
distribútorom. (TK č. 119/10)
L’Oréal obviňuje eBay z účasti na porušovaní ochranných známok, ktorého sa dopúšťajú
predávajúci v rámci jej internetového obchodu. Okrem toho spoločnosť nakúpila kľúčové slová
vrátane všeobecne známych ochranných známok od platených internetových odkazových služieb
(napríklad Google AdWords), aby týchto zákazníkov nasmerovala do svojho elektronického
obchodu. L’Oréal navyše zastáva názor, že kroky, ktoré spoločnosť eBay podniká, aby zabránila
predaju sporných výrobkov vo svojom internetovom obchode, sú nedostatočné. L’Oréal
identifikovala rôzne formy protiprávneho konania vrátane predaja a ponuky na predaj výrobkov
značky L’Oréal určených na predaj v tretích krajinách (paralelný dovoz) spotrebiteľom v Únii. (TK
č. 119/10)
High Court (Spojené kráľovstvo), ktorý rozhoduje v prebiehajúcom spore, položil Súdnemu dvoru
niekoľko otázok týkajúcich sa zodpovednosti, ktorú môže mať prevádzkovateľ internetového
obchodu s cieľom zabrániť svojim používateľom porušovať práva z ochranných známok. (TK
č. 119/10)
Súdny dvor na úvod zdôrazňuje, že majiteľ ochrannej známky sa môže dovolávať svojho
výlučného práva voči fyzickej osobe predávajúcej značkové výrobky prostredníctvom
internetového obchodu len vtedy, keď sa tieto predaje uskutočňujú v rámci obchodnej činnosti. To
isté platí, keď predaje prekročia z dôvodu svojho objemu a ich početnosti oblasť súkromnej
činnosti.
Súdny dvor sa vyjadril k obchodným úkonom smerujúcim do Únie prostredníctvom
internetového obchodu, akým je eBay. Konštatuje, že predpisy Únie v oblasti ochranných
známok sa vzťahujú na ponuky na predaj a na reklamu značkových výrobkov nachádzajúcich sa
v tretej krajine, ak sa ukáže, že tieto ponuky a reklama sú určené spotrebiteľom v Únii.
Je na vnútroštátnych súdoch, aby v každom jednotlivom prípade posúdili, či existujú relevantné
indície na vyvodenie záveru, že ponuka na predaj zobrazená v internetovom obchode je určená
spotrebiteľom v Únii. Vnútroštátne súdy môžu napríklad vziať do úvahy aj zemepisné oblasti, do
ktorých je predajca pripravený zaslať výrobok.
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Súdny dvor rozhodol, že prevádzkovateľ internetového obchodu nepoužíva ochranné
známky v zmysle právnych predpisov Únie, ak poskytuje službu, ktorá spočíva v tom, že
umožňuje svojim zákazníkom v rámci ich obchodných činností zobraziť na svojej stránke
označenia zodpovedajúce ochranným známkam.
Súdny dvor spresňuje určité aspekty týkajúce sa zodpovednosti prevádzkovateľa
internetového obchodu. Tvrdí, že prevádzkovateľ hrá aktívnu úlohu do takej miery, že pozná
údaje týkajúce sa týchto ponúk alebo má nad nimi kontrolu, pokiaľ poskytol pomoc, ktorá spočívala
najmä v optimalizácii prezentácie predmetných ponúk na predaj alebo v podpore týchto ponúk,
pričom Súdny dvor dodáva, že toto posúdenie prislúcha vnútroštátnym súdom.
Ak prevádzkovateľ zohrával takúto „aktívnu úlohu“, nemôže sa dovolávať výnimky zo
zodpovednosti, ktoré právo Únie priznáva za určitých podmienok poskytovateľom on-line služieb,
akými sú prevádzkovatelia internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu sa ani v prípade, že nemal takúto aktívnu úlohu, nemôže
dovolávať výnimky zo zodpovednosti, ak vedel o skutočnostiach alebo okolnostiach, na základe
ktorých by obozretný hospodársky subjekt musel konštatovať protiprávnosť internetových ponúk
na predaj, a v prípade takejto vedomosti nekonal promptne s cieľom stiahnuť predmetné údaje zo
svojej stránky alebo znemožniť k nim prístup.
Súdny dvor sa na záver vyjadril k otázke súdnych príkazov, ktoré možno vydať voči
prevádzkovateľovi internetového obchodu, ak sa sám nerozhodne zamedziť porušovaniu práv
z duševného vlastníctva a zabezpečiť, aby sa porušovanie neopakovalo.
Takémuto prevádzkovateľovi možno nariadiť prijatie opatrení na uľahčenie identifikácie jeho
zákazníkov – predávajúcich. Aj keď je v tejto súvislosti samozrejme nevyhnutné dodržiavať
ochranu osobných údajov, nič to nemení na tom, že pokiaľ porušovateľ koná v obchodnom styku
a nie v súkromnom styku, musí byť jasne identifikovateľný.
Súdny dvor sa teda domnieva, že právo Únie vyžaduje od členských štátov, aby zabezpečili, že
vnútroštátne súdy, ktoré majú právomoc v oblasti práv duševného vlastníctva, môžu
prevádzkovateľovi internetového obchodu nariadiť, aby prijal opatrenia, ktoré nielen prispievajú
k ukončeniu porušovania týchto práv používateľmi internetového obchodu, ale aj zabraňujú novým
porušeniam. Tieto súdne príkazy musia byť účinné, primerané, odstrašujúce a nesmú vytvárať
prekážky právom povolenému obchodu.

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci
sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva
Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec
v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne
orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.
Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki
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