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Pozměňovací návrh 14
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Hospodářský blahobyt Evropské unie 
(dále jen „Unie“) závisí na pokračující
tvořivosti a inovaci. Opatření pro jejich 
účinnou ochranu jsou tedy při zajišťování 
budoucí prosperity Unie nepostradatelná.

(1) Blahobyt Evropské unie (dále jen 
„Unie“) a její sociální, hospodářský 
a kulturní rozvoj závisí na ochraně 
a podpoře jejího dědictví, tvořivosti 
a inovační schopnosti; přístup 
k technologii, znalostem a kultuře a jejich 
předávání přispívají k rozvoji, a jejich 
úloha by tudíž měla být odpovídajícím 
způsobem zohledněna v podobě opatření 
zaměřených na naplnění nových 
sociálních potřeb informační společnosti, 
pro niž by měl být vzorem zejména 
Úmluva OSN ze dne 20. října 2005 
o ochraně a podpoře rozmanitosti 
kulturních projevů. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Hospodářský blahobyt Evropské unie 
(dále jen „Unie“) závisí na pokračující 
tvořivosti a inovaci. Opatření pro jejich 
účinnou ochranu jsou tedy při zajišťování 
budoucí prosperity Unie nepostradatelná.

(1) Hospodářský blahobyt Evropské unie 
(dále jen „Unie“) závisí na pokračující 
tvořivosti a inovaci. Opatření pro jejich 
podporu i účinnou ochranu jsou tedy při 
zajišťování jejich pokračující funkce 
jakožto zdroje prosperity Unie 
nepostradatelná.

Or. es
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Pozměňovací návrh 16
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Hospodářský blahobyt Evropské unie 
(dále jen „Unie“) závisí na pokračující 
tvořivosti a inovaci. Opatření pro jejich 
účinnou ochranu jsou tedy při zajišťování 
budoucí prosperity Unie nepostradatelná.

(1) Hospodářský a kulturní blahobyt 
Evropské unie (dále jen „Unie“) závisí na 
pokračující tvořivosti a inovaci. Opatření 
pro jejich účinnou ochranu a schopnost 
vytvořit či zavést nové nástroje pro přístup 
ke kreativním dílům jsou tedy při 
zajišťování budoucí prosperity Unie 
nepostradatelná.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Práva duševního vlastnictví jsou 
důležitým obchodním majetkem, který 
inovátorům a tvůrcům pomáhá zajistit 
přiměřenou návratnost jejich práce
a ochranu jejich investice do výzkumu 
a nových myšlenek.

(2) Práva duševního vlastnictví by měla
inovátorům a tvůrcům zajistit přiměřenou 
odměnu za jejich práci a investice do 
výzkumu a nových myšlenek, a měla by 
sloužit k šíření technologií a znalostí 
a umožnit tak každému získat přístup ke 
kultuře.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Práva duševního vlastnictví jsou 
důležitým obchodním majetkem, který 
inovátorům a tvůrcům pomáhá zajistit
přiměřenou návratnost jejich práce 
a ochranu jejich investice do výzkumu 
a nových myšlenek.

(2) Práva duševního vlastnictví poskytují 
právní základ, který inovátorům a tvůrcům 
pomáhá zajistit přiměřenou návratnost 
jejich práce a ochranu jejich investice do 
výzkumu a nových myšlenek.

Or. es

Pozměňovací návrh 19
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Práva duševního vlastnictví jsou 
důležitým obchodním majetkem, který 
inovátorům a tvůrcům pomáhá zajistit 
přiměřenou návratnost jejich práce 
a ochranu jejich investice do výzkumu 
a nových myšlenek.

(2) Práva duševního vlastnictví jsou 
důležitým obchodním majetkem, který 
inovátorům a tvůrcům pomáhá zajistit 
přiměřenou návratnost jejich práce 
a ochranu jejich investice do výzkumu 
a nových myšlenek. Aby mohli inovátoři 
a tvůrci vytvářet a vynalézat nové nástroje 
umožňující přístup ke kreativním dílům, 
a posílit tak celkový trh a příjmy ze zboží 
a služeb chráněných právy duševního 
vlastnictví, je zapotřebí vyvážené úrovně 
ochrany.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Stále se měnící digitální hospodářství 
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má dopad na účinnost stávajícího rámce 
opatření a nástrojů pro ochranu práv 
duševního vlastnictví, zejména ve vztahu 
k on-line obsahu. Nové digitální prostředí 
rovněž mění vztah spotřebitelů a uživatelů 
s obsahem a zbožím, s nimiž jsou tato 
práva spjata. Je tudíž nutné zajistit, aby 
Evropské středisko pro sledování padělání 
a pirátství mělo moderní infrastrukturu 
a finanční prostředky nezbytné pro účinné 
plnění svých úkolů a pro schopnost 
využívat nástroje uzpůsobené novému 
digitálními prostředí.

Or. es

Pozměňovací návrh 21
Malika Benarab-Attou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vývoj digitální ekonomiky vedl k 
nárůstu porušování práv duševního 
vlastnictví on-line zahrnující padělání, 
nepovolené kopírování a pirátství, což 
mělo výrazný dopad na evropskou 
ekonomiku a její kulturní a tvůrčí odvětví. 
Je proto nutné vytvořit Evropské středisko 
pro sledování padělání a pirátství 
a zajistit, aby bylo vybaveno nezbytnou 
infrastrukturou a finančními prostředky, 
aby mohlo účinně plnit své úkoly 
a pomáhat v boji s porušováním práv 
duševního vlastnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Paul Nuttall
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Řádný, harmonizovaný a progresivní 
přístup k právům duševního vlastnictví je 
zásadní v rámci úsilí o naplnění ambicí 
strategie Evropa 2020.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Řádný, harmonizovaný a progresivní
přístup k právům duševního vlastnictví je
zásadní v rámci úsilí o naplnění ambicí 
strategie Evropa 2020.

(3) Globální a vyvážený přístup k právům 
duševního vlastnictví, harmonizovaný na 
úrovni EU a náležitě zohledňující pravidla 
Světové obchodní organizace, související 
právní rámec a Úmluva OSN o ochraně 
a podpoře rozmanitosti kulturních projevů 
(2005) jsou zásadní v rámci úsilí 
o naplnění ambicí strategie Evropa 2020 
a Digitální agendy pro Evropu.

Or. es

Pozměňovací návrh 24
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Řádný, harmonizovaný a progresivní 
přístup k právům duševního vlastnictví je 
zásadní v rámci úsilí o naplnění ambicí 
strategie Evropa 2020.

(3) Harmonizovaný a progresivní přístup 
k právům duševního vlastnictví je zásadní 
v rámci úsilí o snazší šíření a předávání 
technologií, znalostí a kultury, a to se 



PE472.123v01-00 8/55 AM\876756CS.doc

CS

zvláštním ohledem na kulturní a sociální 
potřeby obyvatelstva Unie a obyvatel 
třetích zemí ve vší jejich rozmanitosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Jean-Marie Cavada

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Úřad pro harmonizaci na vnitřním 
trhu je potřebný k tomu, aby poskytl 
účinnější ochranu právům duševního 
vlastnictví v Evropě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Při náležitém vymáhání stávajícího 
právního rámce a zvažování jeho 
budoucích změn a úprav by měl být 
zajištěn náležitý respekt práva veřejnosti 
na přístup ke kultuře a k novým 
nástrojům kreativity a osobního rozvoje, 
jež skýtají nové informační 
a komunikační technologie.

Or. es

Pozměňovací návrh 27
Petra Kammerevert, Helga Trüpel
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Neustálý nárůst porušování práv 
duševního vlastnictví představuje skutečné 
ohrožení nejen hospodářství Unie, ale 
také zdraví a bezpečnosti spotřebitelů 
Unie. Úspěšný boj proti tomuto jevu tedy 
vyžaduje účinná, okamžitá 
a koordinovaná opatření na evropské 
i světové úrovni.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Paul Nuttall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Neustálý nárůst porušování práv 
duševního vlastnictví představuje skutečné 
ohrožení nejen hospodářství Unie, ale 
také zdraví a bezpečnosti spotřebitelů 
Unie. Úspěšný boj proti tomuto jevu tedy 
vyžaduje účinná, okamžitá 
a koordinovaná opatření na evropské 
i světové úrovni.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Neustálý nárůst porušování práv 
duševního vlastnictví představuje skutečné 
ohrožení nejen hospodářství Unie, ale 
také zdraví a bezpečnosti spotřebitelů 
Unie. Úspěšný boj proti tomuto jevu tedy
vyžaduje účinná, okamžitá a koordinovaná
opatření na evropské i světové úrovni.

(4) Zastavení obchodu s padělaným 
zbožím, zejména v případě, že toto zboží 
představuje ohrožení zdraví a bezpečnosti 
spotřebitelů Unie, vyžaduje účinná, 
okamžitá a koordinovaná opatření na 
evropské i světové úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Neustálý nárůst porušování práv 
duševního vlastnictví představuje skutečné
ohrožení nejen hospodářství Unie, ale také 
zdraví a bezpečnosti spotřebitelů Unie. 
Úspěšný boj proti tomuto jevu tedy
vyžaduje účinná, okamžitá a koordinovaná 
opatření na evropské i světové úrovni.

(4) Porušování práv duševního vlastnictví 
může představovat ohrožení hospodářství, 
stejně jako ohrožení zdraví a bezpečnosti 
spotřebitelů Unie a třetích zemí. Úspěšný 
boj proti tomuto jevu vyžaduje účinná 
a koordinovaná opatření na evropské 
i světové úrovni, jež zohlední obecný 
zájem a jež nebudou ohrožovat 
rozmanitost kulturních projevů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Neustálý nárůst porušování práv 
duševního vlastnictví představuje skutečné 
ohrožení nejen hospodářství Unie, ale také 

(4) Neustálý nárůst porušování práv 
duševního vlastnictví a dodávky zboží 
a služeb, jež mohou vážně poškodit 
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zdraví a bezpečnosti spotřebitelů Unie. 
Úspěšný boj proti tomuto jevu tedy 
vyžaduje účinná, okamžitá a koordinovaná 
opatření na evropské i světové úrovni.

spotřebitele, představují skutečné ohrožení 
nejen hospodářství Unie, ale také zdraví 
a bezpečnosti spotřebitelů Unie. Úspěšný 
boj proti tomuto jevu tedy vyžaduje účinná, 
okamžitá a koordinovaná opatření na 
evropské i světové úrovni.

Or. lt

Pozměňovací návrh 32
László Tőkés

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Neustálý nárůst porušování práv 
duševního vlastnictví představuje skutečné 
ohrožení nejen hospodářství Unie, ale také 
zdraví a bezpečnosti spotřebitelů Unie. 
Úspěšný boj proti tomuto jevu tedy 
vyžaduje účinná, okamžitá a koordinovaná 
opatření na evropské i světové úrovni.

(4) Neustálý nárůst porušování práv 
duševního vlastnictví představuje skutečné 
ohrožení nejen hospodářství Unie, ale také 
zdraví a bezpečnosti spotřebitelů Unie, 
jakož i evropské kulturní a jazykové 
rozmanitosti a dědictví a jejich udržitelné 
ochrany a podpory. Úspěšný boj proti 
tomuto jevu tedy vyžaduje účinná, 
okamžitá a koordinovaná opatření na 
evropské i světové úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Neustálý nárůst porušování práv 
duševního vlastnictví představuje skutečné
ohrožení nejen hospodářství Unie, ale také
zdraví a bezpečnosti spotřebitelů Unie. 
Úspěšný boj proti tomuto jevu tedy 
vyžaduje účinná, okamžitá a koordinovaná 

(4) Neustálý nárůst porušování práv 
duševního vlastnictví představuje ohrožení 
hospodářství Unie, zdraví a bezpečnosti 
spotřebitelů Unie a pro zachování 
prostředí podněcujícího ke kulturní 
a tvůrčí činnosti, jež zajišťuje přiměřenou 
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opatření na evropské i světové úrovni. návratnost pro autory a přiměřený přístup 
veřejnosti. Úspěšný boj proti tomuto jevu 
tedy vyžaduje účinná, okamžitá 
a koordinovaná opatření na evropské 
i světové úrovni.

Or. es

Pozměňovací návrh 34
Paul Nuttall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) v rámci celkové strategie práv 
duševního vlastnictví stanovené 
usnesením Rady ze dne 25. září 2008 
o komplexním evropském plánu boje proti 
padělání a pirátství  vyzvala Rada Komisi, 
aby zřídila evropské středisko pro 
sledování padělání a pirátství (dále jen 
„středisko“). Komise proto vytvořila síť 
odborníků z veřejného i soukromého 
sektoru a její úkoly popsala ve sdělení 
„Posílení dodržování práv duševního 
vlastnictví na vnitřním trhu“ .

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Paul Nuttall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Sdělení stanovilo, že středisko by se 
mělo stát centrálním zdrojem pro 
shromažďování, monitorování 
a oznamování informací a údajů 
týkajících se veškerého porušování práv 

vypouští se
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duševního vlastnictví. Mělo by být 
používáno jako platforma pro spolupráci 
mezi zástupci vnitrostátních orgánů 
a zúčastněných stran pro výměnu názorů 
a odborných znalostí o osvědčených 
postupech, vypracování společných 
strategií prosazování práv a doporučení 
tvůrcům politiky. Sdělení uvedlo, že 
středisko bude spravováno a řízeno útvary 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Sdělení stanovilo, že středisko by se 
mělo stát centrálním zdrojem pro 
shromažďování, monitorování 
a oznamování informací a údajů týkajících 
se veškerého porušování práv duševního 
vlastnictví. Mělo by být používáno jako 
platforma pro spolupráci mezi zástupci 
vnitrostátních orgánů a zúčastněných stran 
pro výměnu názorů a odborných znalostí 
o osvědčených postupech, vypracování 
společných strategií prosazování práv 
a doporučení tvůrcům politiky. Sdělení 
uvedlo, že středisko bude spravováno 
a řízeno útvary Komise.

(6) Sdělení stanovilo, že středisko by se 
mělo stát centrálním zdrojem pro 
shromažďování, monitorování 
a oznamování informací a údajů týkajících 
se veškerého porušování práv duševního 
vlastnictví. Mělo by být používáno jako 
platforma pro spolupráci mezi zástupci 
vnitrostátních orgánů a zúčastněných stran 
pro výměnu názorů a odborných znalostí 
o osvědčených postupech, vypracování 
společných strategií prosazování práv, 
vyhodnocování nákladů na donucovací 
opatření, analýzu osvědčených postupů, 
pokud jde o legální on-line nabídky 
a jejich dopad na míru pirátství,
a doporučení tvůrcům politiky, která jsou 
podložena důkazy. Sdělení uvedlo, že 
středisko bude spravováno a řízeno útvary 
Komise.

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
László Tőkés

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Sdělení stanovilo, že středisko by se 
mělo stát centrálním zdrojem pro 
shromažďování, monitorování 
a oznamování informací a údajů týkajících 
se veškerého porušování práv duševního 
vlastnictví. Mělo by být používáno jako 
platforma pro spolupráci mezi zástupci 
vnitrostátních orgánů a zúčastněných stran 
pro výměnu názorů a odborných znalostí 
o osvědčených postupech, vypracování 
společných strategií prosazování práv 
a doporučení tvůrcům politiky. Sdělení 
uvedlo, že středisko bude spravováno 
a řízeno útvary Komise.

(6) Sdělení stanovilo, že středisko by se 
mělo stát centrálním zdrojem pro 
shromažďování, monitorování 
a oznamování informací a údajů týkajících 
se veškerého porušování práv duševního 
vlastnictví. Mělo by být používáno jako 
platforma pro spolupráci mezi zástupci 
vnitrostátních orgánů a veřejných 
a soukromých zúčastněných stran pro 
výměnu názorů a odborných znalostí 
o osvědčených postupech, vypracování 
společných strategií prosazování práv 
a doporučení tvůrcům politiky. Sdělení 
uvedlo, že středisko bude spravováno 
a řízeno útvary Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Paul Nuttall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ve svém usnesení o posílení 
dodržování práv duševního vlastnictví na 
vnitřním trhu ze dne 1. března 2010  
vyzvala Rada Komisi, členské státy 
a příslušné odvětví, aby středisku poskytly 
dostupné spolehlivé a srovnatelné údaje 
o padělání a pirátství a aby společně 
v souvislosti se střediskem vyvinuly 
a odsouhlasily plány získávání dalších 
informací. Rada také středisko vyzvala, 
aby každoročně zveřejňovalo souhrnnou 
výroční zprávu o rozsahu a základních 

(7) Ve svém usnesení o posílení 
dodržování práv duševního vlastnictví na 
vnitřním trhu ze dne 1. března 2010 
vyzvala Rada Komisi, členské státy 
a příslušné odvětví, aby středisku poskytly 
dostupné spolehlivé a srovnatelné údaje 
o padělání a pirátství a aby společně 
v souvislosti se střediskem vyvinuly 
a odsouhlasily plány získávání dalších 
informací. Rada také středisko vyzvala, 
aby každoročně zveřejňovalo souhrnnou 
výroční zprávu o rozsahu a základních 
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rysech padělání a pirátství, jakož i jejich 
dopadu na vnitřní trh. Tato výroční zpráva 
by měla být vypracována s informacemi od 
orgánů členských států, Komise 
a soukromého sektoru v mezích práva 
v oblasti ochrany údajů o rozsahu 
a základních rysech padělání a pirátství, 
jakož i jejich dopadu na vnitřní trh.

rysech padělání a pirátství, jakož i jejich 
dopadu na vnitřní trh. Tato výroční zpráva 
by neměla být vypracována s informacemi 
od orgánů členských států, Komise 
a soukromého sektoru v mezích práva 
v oblasti ochrany údajů o rozsahu 
a základních rysech padělání a pirátství, 
jakož i jejich dopadu na vnitřní trh, neboť 
by to znamenalo nadměrnou a zbytečnou 
zátěž v podobě nákladné byrokracie 
a zdvojování stávajících funkcí, například 
mezi úřady pro standardy obchodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ve svém usnesení o posílení 
dodržování práv duševního vlastnictví na 
vnitřním trhu ze dne 1. března 2010  
vyzvala Rada Komisi, členské státy 
a příslušné odvětví, aby středisku poskytly 
dostupné spolehlivé a srovnatelné údaje 
o padělání a pirátství a aby společně 
v souvislosti se střediskem vyvinuly 
a odsouhlasily plány získávání dalších 
informací. Rada také středisko vyzvala, 
aby každoročně zveřejňovalo souhrnnou 
výroční zprávu o rozsahu a základních 
rysech padělání a pirátství, jakož i jejich 
dopadu na vnitřní trh. Tato výroční zpráva 
by měla být vypracována s informacemi od 
orgánů členských států, Komise 
a soukromého sektoru v mezích práva 
v oblasti ochrany údajů o rozsahu 
a základních rysech padělání a pirátství, 
jakož i jejich dopadu na vnitřní trh.

(7) Ve svém usnesení o posílení 
dodržování práv duševního vlastnictví na 
vnitřním trhu ze dne 1. března 2010 
vyzvala Rada Komisi, členské státy 
a příslušné odvětví, aby středisku poskytly 
dostupné spolehlivé a srovnatelné údaje 
o porušování práv duševního vlastnictví
a aby společně v souvislosti se střediskem 
vyvinuly a odsouhlasily plány získávání 
dalších informací. Rada také středisko 
vyzvala, aby každoročně zveřejňovalo 
souhrnnou výroční zprávu o rozsahu 
a základních rysech porušování práv 
duševního vlastnictví, jakož i jejich 
dopadu na vnitřní trh. Tato výroční zpráva 
by měla být vypracována s informacemi od 
orgánů členských států, Komise 
a soukromého sektoru v mezích práva 
v oblasti ochrany údajů o rozsahu 
a základních rysech porušování práv 
duševního vlastnictví, jakož i jejich 
dopadu na vnitřní trh.
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Or. en

Odůvodnění

Pod porušování práv duševního vlastnictví spadají všechny druhy protiprávního jednání.

Pozměňovací návrh 40
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ve svém usnesení o posílení 
dodržování práv duševního vlastnictví na 
vnitřním trhu ze dne 1. března 2010  
vyzvala Rada Komisi, členské státy 
a příslušné odvětví, aby středisku poskytly 
dostupné spolehlivé a srovnatelné údaje 
o padělání a pirátství a aby společně 
v souvislosti se střediskem vyvinuly 
a odsouhlasily plány získávání dalších 
informací. Rada také středisko vyzvala, 
aby každoročně zveřejňovalo souhrnnou 
výroční zprávu o rozsahu a základních 
rysech padělání a pirátství, jakož i jejich 
dopadu na vnitřní trh. Tato výroční zpráva 
by měla být vypracována s informacemi od 
orgánů členských států, Komise 
a soukromého sektoru v mezích práva 
v oblasti ochrany údajů o rozsahu 
a základních rysech padělání a pirátství, 
jakož i jejich dopadu na vnitřní trh.

(7) Ve svém usnesení o posílení 
dodržování práv duševního vlastnictví na 
vnitřním trhu ze dne 1. března 2010 
vyzvala Rada Komisi, členské státy 
a příslušné odvětví, aby středisku poskytly 
dostupné spolehlivé a srovnatelné údaje 
o padělání a pirátství a aby společně 
v souvislosti se střediskem vyvinuly 
a odsouhlasily plány získávání dalších 
informací. Rada také středisko vyzvala, 
aby každoročně zveřejňovalo souhrnnou 
výroční zprávu o rozsahu a základních 
rysech padělání a pirátství, jakož i jejich 
dopadu na vnitřní trh. Tato výroční zpráva 
by měla být vypracována v první řadě 
s informacemi získanými z rozsáhlého, 
nezávislého, víceoborového a spolehlivého 
výzkumu, který středisko transparentně 
zadá a zveřejní, a dále s informacemi od 
orgánů členských států, Komise,
soukromého sektoru a zúčastněných stran 
občanské společnosti v mezích práva 
v oblasti ochrany údajů o rozsahu 
a základních rysech padělání a pirátství, 
jakož i jejich dopadu na vnitřní trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marek Henryk Migalski
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) s ohledem na rozsah úkolů, kterými je 
středisko pověřeno, je zapotřebí řešení, 
které zajistí odpovídající a udržitelnou 
infrastrukturu pro plnění úkolů střediska.

(11) s ohledem na rozsah úkolů, kterými je 
středisko pověřeno, je zapotřebí řešení, 
které zajistí odpovídající a udržitelnou 
infrastrukturu pro plnění úkolů střediska, 
a to bez vytváření dalších nákladů.

Or. pl

Pozměňovací návrh 42
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) s ohledem na rozsah úkolů, kterými je 
středisko pověřeno, je zapotřebí řešení, 
které zajistí odpovídající a udržitelnou 
infrastrukturu pro plnění úkolů střediska.

(11) s ohledem na rozsah úkolů, kterými je 
středisko pověřeno, je zapotřebí řešení, 
které zajistí odpovídající a udržitelnou 
infrastrukturu pro plnění úkolů střediska, 
jakož i zdroje k tomu potřebné. Použité 
prostředky musí být uzpůsobeny 
komplexnosti úkolů střediska, jež 
pokrývají řadu velmi rozdílných a zvlášť 
citlivých oblastí, jelikož jsou dotčena 
práva občanů.

Or. es

Pozměňovací návrh 43
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Tyto úkoly by se měly týkat všech (14) Tyto úkoly by se měly týkat všech 
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práv duševního vlastnictví, na které se 
vztahují právní předpisy Unie nebo 
vnitrostátní právní předpisy dotčeného 
členského státu v této oblasti, neboť 
v mnoha případech má porušování vliv na 
celou řadu práv duševního vlastnictví. Jsou
také zapotřebí údaje a výměna 
osvědčených postupů v oblasti úplné škály 
práv duševního vlastnictví, aby bylo možné 
získat kompletní obraz o situaci a umožnit 
navržení komplexních strategií s cílem 
omezit porušování práv duševního 
vlastnictví. V souvislosti s těmito úkoly by 
tedy mělo být pověření úřadu rozšířeno tak, 
aby zahrnovalo ochranu patentů, 
autorského práva a práv s ním
souvisejících, jakož i zeměpisných 
označení.

práv duševního vlastnictví, na které se 
vztahují právní předpisy Unie nebo 
vnitrostátní právní předpisy dotčeného 
členského státu v této oblasti, neboť 
v mnoha případech má porušování vliv na 
celou řadu práv duševního vlastnictví. Je
také zapotřebí výměna v oblasti úplné 
škály práv duševního vlastnictví, aby bylo 
možné získat kompletní obraz o situaci 
v členských státech. V souvislosti s těmito 
úkoly by tedy mělo být pověření úřadu 
rozšířeno tak, aby zahrnovalo ochranu 
patentů, autorského práva a práv s ním 
souvisejících, jakož i zeměpisných 
označení.

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jako součást úřadu by se středisko 
mělo stát centrem excelence v oblasti 
informací a údajů souvisejících 
s porušováním práv duševního vlastnictví 
tím, že bude využívat odborných znalostí, 
zkušeností a zdrojů úřadu.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Marek Henryk Migalski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jako součást úřadu by se středisko 
mělo stát centrem excelence v oblasti 
informací a údajů souvisejících 
s porušováním práv duševního vlastnictví 
tím, že bude využívat odborných znalostí, 
zkušeností a zdrojů úřadu.

(16) Jako součást úřadu by se středisko 
mělo stát centrem excelence v oblasti 
informací a údajů souvisejících 
s porušováním práv duševního vlastnictví 
tím, že bude využívat odborných znalostí, 
zkušeností a zdrojů úřadu a výzkumných 
ústavů členských států.

Or. pl

Pozměňovací návrh 46
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Úřad by měl poskytnout fórum, které 
spojí veřejné orgány a soukromý sektor, 
a zajistit tak shromažďování, analýzu 
a šíření příslušných objektivních, 
srovnatelných a spolehlivých údajů 
týkajících se hodnoty práv duševního 
vlastnictví a porušování těchto práv, 
rozvoj osvědčených postupů a strategií na 
ochranu práv duševního vlastnictví
a zvyšování informovanosti veřejnosti 
o dopadech porušování práv duševního 
vlastnictví. Úřad by měl plnit také další 
úkoly, jako například zlepšovat chápání 
hodnoty práv duševního vlastnictví, 
rozšiřovat odborné znalosti osob 
zapojených do prosazování práv duševního 
vlastnictví vhodnými opatřeními v oblasti 
odborné přípravy, rozšiřovat znalosti 
o postupech předcházení padělání 
a zlepšovat spolupráci se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi.

(17) Úřad by měl poskytnout fórum, které 
spojí veřejné orgány a soukromý sektor, 
a zajistit tak shromažďování, analýzu 
a šíření příslušných objektivních, 
srovnatelných a spolehlivých údajů 
týkajících se hodnoty práv duševního 
vlastnictví a zvyšování informovanosti 
veřejnosti o dopadech porušování práv 
duševního vlastnictví. Úřad by měl 
zlepšovat chápání hodnoty práv duševního 
vlastnictví, rozšiřovat odborné znalosti 
osob zapojených do prosazování práv 
duševního vlastnictví vhodnými opatřeními 
v oblasti odborné přípravy a rozšiřovat 
znalosti o postupech předcházení padělání.

Or. de
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Pozměňovací návrh 47
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Úřad by měl poskytnout fórum, které 
spojí veřejné orgány a soukromý sektor, 
a zajistit tak shromažďování, analýzu 
a šíření příslušných objektivních, 
srovnatelných a spolehlivých údajů 
týkajících se hodnoty práv duševního 
vlastnictví a porušování těchto práv, rozvoj 
osvědčených postupů a strategií na ochranu 
práv duševního vlastnictví a zvyšování 
informovanosti veřejnosti o dopadech 
porušování práv duševního vlastnictví.
Úřad by měl plnit také další úkoly, jako 
například zlepšovat chápání hodnoty práv 
duševního vlastnictví, rozšiřovat odborné 
znalosti osob zapojených do prosazování 
práv duševního vlastnictví vhodnými 
opatřeními v oblasti odborné přípravy, 
rozšiřovat znalosti o postupech 
předcházení padělání a zlepšovat 
spolupráci se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi.

(17) Úřad by měl poskytnout fórum, které 
spojí veřejné orgány a soukromý sektor, 
a zajistit tak shromažďování, analýzu 
a šíření příslušných objektivních, 
srovnatelných a spolehlivých údajů 
týkajících se hodnoty práv duševního 
vlastnictví a porušování těchto práv, rozvoj 
osvědčených postupů a strategií na ochranu 
práv duševního vlastnictví a zvyšování 
informovanosti veřejnosti o dopadech 
porušování práv duševního vlastnictví.
V této souvislosti by měl být náležitě 
zvážen dopad digitalizace a nových 
technologií na strategie ochrany práv
duševního vlastnictví a šíření nového 
tvůrčího potenciálu, jež rovněž vyžaduje 
přiměřenou a vyváženou ochranu.

Or. es

Pozměňovací návrh 48
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Úřad by měl poskytnout fórum, které 
spojí veřejné orgány a soukromý sektor, 
a zajistit tak shromažďování, analýzu 
a šíření příslušných objektivních, 
srovnatelných a spolehlivých údajů 
týkajících se hodnoty práv duševního 

(17) Úřad by měl poskytnout fórum, které 
spojí veřejné orgány a soukromý sektor, 
a zajistit tak shromažďování, analýzu 
a šíření příslušných objektivních, 
srovnatelných a spolehlivých údajů 
týkajících se hodnoty práv duševního 
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vlastnictví a porušování těchto práv, rozvoj 
osvědčených postupů a strategií na ochranu 
práv duševního vlastnictví a zvyšování 
informovanosti veřejnosti o dopadech 
porušování práv duševního vlastnictví. 
Úřad by měl plnit také další úkoly, jako 
například zlepšovat chápání hodnoty práv 
duševního vlastnictví, rozšiřovat odborné 
znalosti osob zapojených do prosazování
práv duševního vlastnictví vhodnými 
opatřeními v oblasti odborné přípravy, 
rozšiřovat znalosti o postupech 
předcházení padělání a zlepšovat 
spolupráci se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi.

vlastnictví a porušování těchto práv, rozvoj 
osvědčených postupů a strategií na ochranu 
práv duševního vlastnictví a zvyšování 
informovanosti veřejnosti o dopadech 
porušování práv duševního vlastnictví. 
Úřad by měl plnit také další úkoly, jako 
například zlepšovat chápání hodnoty práv 
duševního vlastnictví, rozšiřovat odborné 
znalosti osob zapojených do prosazování 
práv duševního vlastnictví vhodnými 
opatřeními v oblasti odborné přípravy, 
rozšiřovat znalosti o postupech 
předcházení porušování práv duševního 
vlastnictví a zlepšovat spolupráci se třetími 
zeměmi a mezinárodními organizacemi.

Or. en

Odůvodnění

Pod porušování práv duševního vlastnictví spadají všechny druhy protiprávního jednání.

Pozměňovací návrh 49
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Úřad by měl poskytnout fórum, které 
spojí veřejné orgány a soukromý sektor, 
a zajistit tak shromažďování, analýzu 
a šíření příslušných objektivních, 
srovnatelných a spolehlivých údajů 
týkajících se hodnoty práv duševního 
vlastnictví a porušování těchto práv, rozvoj 
osvědčených postupů a strategií na ochranu 
práv duševního vlastnictví a zvyšování 
informovanosti veřejnosti o dopadech 
porušování práv duševního vlastnictví. 
Úřad by měl plnit také další úkoly, jako 
například zlepšovat chápání hodnoty práv 
duševního vlastnictví, rozšiřovat odborné 
znalosti osob zapojených do prosazování
práv duševního vlastnictví vhodnými 

(17) Úřad by měl poskytnout fórum, které 
spojí veřejné orgány a soukromý sektor, 
a zajistit tak shromažďování, analýzu 
a šíření příslušných objektivních, 
srovnatelných a spolehlivých údajů 
týkajících se hodnoty práv duševního 
vlastnictví a porušování těchto práv, rozvoj 
osvědčených postupů a strategií na ochranu 
práv duševního vlastnictví a zvyšování 
informovanosti veřejnosti o dopadech 
porušování práv duševního vlastnictví. 
Úřad by měl plnit také další úkoly, jako 
například posuzovat dopad porušování
práv duševního vlastnictví na kreativitu 
a inovace v Unii, rozšiřovat odborné 
znalosti osob zapojených do posuzování 
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opatřeními v oblasti odborné přípravy, 
rozšiřovat znalosti o postupech 
předcházení padělání a zlepšovat 
spolupráci se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi.

porušení práv duševního vlastnictví 
prostřednictvím vhodných opatření
v oblasti odborné přípravy, rozšiřovat 
znalosti o postupech předcházení pirátství
a zlepšovat spolupráci se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Úřad by měl poskytnout fórum, které 
spojí veřejné orgány a soukromý sektor, 
a zajistit tak shromažďování, analýzu 
a šíření příslušných objektivních, 
srovnatelných a spolehlivých údajů 
týkajících se hodnoty práv duševního 
vlastnictví a porušování těchto práv, rozvoj 
osvědčených postupů a strategií na ochranu 
práv duševního vlastnictví a zvyšování 
informovanosti veřejnosti o dopadech 
porušování práv duševního vlastnictví. 
Úřad by měl plnit také další úkoly, jako 
například zlepšovat chápání hodnoty práv 
duševního vlastnictví, rozšiřovat odborné 
znalosti osob zapojených do prosazování 
práv duševního vlastnictví vhodnými 
opatřeními v oblasti odborné přípravy, 
rozšiřovat znalosti o postupech 
předcházení padělání a zlepšovat 
spolupráci se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi.

(17) Úřad by měl poskytnout fórum, které 
spojí veřejné orgány v rámci spolupráce se 
zúčastněnými stranami jako celkem, 
včetně zástupců občanské společnosti,
a zajistit tak shromažďování, analýzu 
a šíření příslušných objektivních, 
srovnatelných a spolehlivých údajů 
týkajících se hodnoty práv duševního 
vlastnictví a porušování těchto práv, rozvoj 
osvědčených postupů a strategií na ochranu 
práv duševního vlastnictví a zvyšování 
informovanosti veřejnosti o dopadech 
porušování práv duševního vlastnictví a 
o dopadech souvisejících s vymáháním 
opatření týkajících se takových porušení 
v rámci hospodářství a v odvětvích 
výzkumu a zdravotnictví, a to nejen 
v rozvojových zemích. Úřad by měl plnit 
také další úkoly, jako například zlepšovat 
chápání hodnoty práv duševního 
vlastnictví, rozšiřovat odborné znalosti 
osob zapojených do prosazování práv 
duševního vlastnictví vhodnými opatřeními 
v oblasti odborné přípravy, rozšiřovat 
znalosti o postupech předcházení padělání 
a zlepšovat spolupráci se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 51
Marek Henryk Migalski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Úřad by měl poskytnout fórum, které 
spojí veřejné orgány a soukromý sektor, 
a zajistit tak shromažďování, analýzu
a šíření příslušných objektivních, 
srovnatelných a spolehlivých údajů 
týkajících se hodnoty práv duševního 
vlastnictví a porušování těchto práv, rozvoj 
osvědčených postupů a strategií na ochranu 
práv duševního vlastnictví a zvyšování 
informovanosti veřejnosti o dopadech 
porušování práv duševního vlastnictví.
Úřad by měl plnit také další úkoly, jako 
například zlepšovat chápání hodnoty práv 
duševního vlastnictví, rozšiřovat odborné 
znalosti osob zapojených do prosazování 
práv duševního vlastnictví vhodnými 
opatřeními v oblasti odborné přípravy, 
rozšiřovat znalosti o postupech 
předcházení padělání a zlepšovat 
spolupráci se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi.

(17) Úřad by měl poskytnout fórum, které 
spojí veřejné orgány a soukromý sektor, 
a zajistit tak shromažďování, analýzu 
a šíření příslušných objektivních, 
srovnatelných a spolehlivých údajů 
týkajících se hodnoty práv duševního 
vlastnictví a porušování těchto práv, rozvoj 
osvědčených postupů a strategií na ochranu 
práv duševního vlastnictví a zvyšování 
informovanosti veřejnosti o dopadech 
porušování práv duševního vlastnictví.
Úřad by měl plnit také další úkoly, jako 
například zlepšovat chápání hodnoty práv 
duševního vlastnictví, rozšiřovat odborné 
znalosti osob zapojených do prosazování 
práv duševního vlastnictví vhodnými 
opatřeními v oblasti odborné přípravy, 
rozšiřovat znalosti o postupech 
předcházení padělání a zlepšovat 
spolupráci se třetími zeměmi,
mezinárodními organizacemi a nevládními 
organizacemi, jež se specializují na tuto 
oblast.

Or. pl

Pozměňovací návrh 52
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Úřad by měl poskytnout fórum, které 
spojí veřejné orgány a soukromý sektor, 

(17) Úřad by měl poskytnout fórum, které 
spojí veřejné orgány a soukromý sektor, 
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a zajistit tak shromažďování, analýzu 
a šíření příslušných objektivních, 
srovnatelných a spolehlivých údajů 
týkajících se hodnoty práv duševního 
vlastnictví a porušování těchto práv, rozvoj 
osvědčených postupů a strategií na ochranu 
práv duševního vlastnictví a zvyšování 
informovanosti veřejnosti o dopadech 
porušování práv duševního vlastnictví. 
Úřad by měl plnit také další úkoly, jako 
například zlepšovat chápání hodnoty práv 
duševního vlastnictví, rozšiřovat odborné 
znalosti osob zapojených do prosazování 
práv duševního vlastnictví vhodnými 
opatřeními v oblasti odborné přípravy, 
rozšiřovat znalosti o postupech 
předcházení padělání a zlepšovat 
spolupráci se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi.

a zajistit tak shromažďování, analýzu 
a šíření příslušných objektivních, 
srovnatelných a spolehlivých údajů 
týkajících se hodnoty práv duševního 
vlastnictví a porušování těchto práv, rozvoj 
osvědčených postupů a strategií na ochranu 
práv duševního vlastnictví a zvyšování 
informovanosti veřejnosti o dopadech 
porušování práv duševního vlastnictví. 
Úřad by měl plnit také další úkoly, jako 
například zlepšovat chápání hodnoty práv 
duševního vlastnictví, rozšiřovat odborné 
znalosti osob zapojených do prosazování 
práv duševního vlastnictví vhodnými 
opatřeními v oblasti odborné přípravy, 
rozšiřovat znalosti o postupech 
předcházení padělání a zlepšovat 
spolupráci se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi. Kromě 
toho by středisko mělo analyzovat 
možnosti efektivní hospodářské soutěže 
s nedovoleným on-line obsahem a dopad 
hospodářské soutěže na úrovně 
nedovoleného obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Úřad by měl plnit také další úkoly, 
jako například zlepšovat chápání hodnoty 
práv duševního vlastnictví, rozšiřovat 
odborné znalosti osob zapojených do 
prosazování práv duševního vlastnictví 
vhodnými opatřeními v oblasti odborné 
přípravy, rozšiřovat znalosti o postupech 
předcházení padělání a zlepšovat 
spolupráci se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi.
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Or. es

Pozměňovací návrh 54
Paul Nuttall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Pokud jde o zástupce soukromého 
sektoru, úřad by měl při svolávání zasedání 
střediska v souvislosti s jeho činností 
zahrnout reprezentativní výběr 
hospodářských odvětví, která jsou bojem 
proti porušování práv duševního vlastnictví 
nejvíce dotčena a mají s tímto bojem 
nejvíce zkušeností, zejména zástupce 
držitelů práv a poskytovatelů internetových 
služeb. Mělo by být rovněž zajištěno 
odpovídající zastoupení spotřebitelů 
a malých a středních podniků.

(18) Pokud jde o zástupce soukromého 
sektoru, úřad by měl při svolávání zasedání 
střediska v souvislosti s jeho činností 
zahrnout reprezentativní výběr 
hospodářských odvětví, která jsou bojem 
proti porušování práv duševního vlastnictví 
nejvíce dotčena a mají s tímto bojem 
nejvíce zkušeností, zejména zástupce 
držitelů práv a poskytovatelů internetových 
služeb. Z těchto postupů by měly být 
vyjmuty spotřebitelé a malé a střední 
podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Pokud jde o zástupce soukromého 
sektoru, úřad by měl při svolávání zasedání 
střediska v souvislosti s jeho činností 
zahrnout reprezentativní výběr 
hospodářských odvětví, která jsou bojem 
proti porušování práv duševního vlastnictví 
nejvíce dotčena a mají s tímto bojem 
nejvíce zkušeností, zejména zástupce 
držitelů práv a poskytovatelů internetových 
služeb. Mělo by být rovněž zajištěno 
odpovídající zastoupení spotřebitelů 

(18) Pokud jde o zástupce soukromého 
sektoru, úřad by měl při svolávání zasedání 
střediska v souvislosti s jeho činností 
zahrnout reprezentativní výběr 
hospodářských, sociálních a kulturních 
odvětví, zvláště těch, která by měla být
bojem proti porušování práv duševního 
vlastnictví nejvíce dotčena, a zejména 
zástupce držitelů práv a poskytovatelů 
internetových služeb. Mělo by být rovněž 
zajištěno odpovídající zastoupení malých 
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a malých a středních podniků. a středních podniků. S ohledem 
na zástupce občanské společnosti 
a v souladu s článkem 11 Smlouvy 
o Evropské unii by úřad měl při svolávání 
zasedání střediska přijmout nezbytná 
opatření pro zastoupení orgánů, 
organizací a sdružení na ochranu 
spotřebitele a uživatele v oblasti ochrany 
údajů, dále sociálních partnerů 
a kulturních činitelů, včetně těch z odvětví 
dobrovolnické činnosti.  

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Sabine Verheyen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Pokud jde o zástupce soukromého 
sektoru, úřad by měl při svolávání zasedání 
střediska v souvislosti s jeho činností 
zahrnout reprezentativní výběr 
hospodářských odvětví, která jsou bojem 
proti porušování práv duševního vlastnictví 
nejvíce dotčena a mají s tímto bojem 
nejvíce zkušeností, zejména zástupce 
držitelů práv a poskytovatelů internetových 
služeb. Mělo by být rovněž zajištěno 
odpovídající zastoupení spotřebitelů 
a malých a středních podniků.

(18) Pokud jde o zástupce soukromého 
sektoru, úřad by měl při svolávání zasedání 
střediska v souvislosti s jeho činností 
zahrnout reprezentativní výběr 
hospodářských a kulturních odvětví, která 
jsou bojem proti porušování práv 
duševního vlastnictví nejvíce dotčena 
a mají s tímto bojem nejvíce zkušeností, 
zejména zástupce držitelů práv, 
zprostředkovatelů internetových služeb 
a zúčastněných stran z kulturního 
a tvůrčího odvětví. Mělo by být rovněž 
zajištěno odpovídající zastoupení 
spotřebitelů a malých a středních podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Pokud jde o zástupce soukromého 
sektoru, úřad by měl při svolávání zasedání 
střediska v souvislosti s jeho činností 
zahrnout reprezentativní výběr 
hospodářských odvětví, která jsou bojem 
proti porušování práv duševního vlastnictví 
nejvíce dotčena a mají s tímto bojem 
nejvíce zkušeností, zejména zástupce 
držitelů práv a poskytovatelů internetových 
služeb. Mělo by být rovněž zajištěno 
odpovídající zastoupení spotřebitelů 
a malých a středních podniků.

(18) Pokud jde o zástupce soukromého 
sektoru, úřad by měl při svolávání zasedání 
střediska v souvislosti s jeho činností 
zahrnout reprezentativní výběr odvětví, 
která jsou bojem proti porušování práv 
duševního vlastnictví nejvíce dotčena 
a mají s tímto bojem nejvíce zkušeností, 
zejména zástupce držitelů práv 
a poskytovatelů internetových služeb. 
V této souvislosti by měla být věnována 
zvláštní pozornost odvětvím, jež ze své 
povahy vytvářejí hodnoty, které jsou 
z velké části nehmotné, jako je kulturní 
a tvůrčí odvětví. Mělo by být rovněž 
zajištěno odpovídající zastoupení 
spotřebitelů, malých a středních podniků 
a tvůrců a uživatelů kulturních služeb 
a platforem.

Or. es

Pozměňovací návrh 58
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Pokud jde o zástupce soukromého 
sektoru, úřad by měl při svolávání zasedání 
střediska v souvislosti s jeho činností 
zahrnout reprezentativní výběr 
hospodářských odvětví, která jsou bojem 
proti porušování práv duševního vlastnictví 
nejvíce dotčena a mají s tímto bojem 
nejvíce zkušeností, zejména zástupce 
držitelů práv a poskytovatelů internetových 
služeb. Mělo by být rovněž zajištěno 
odpovídající zastoupení spotřebitelů 
a malých a středních podniků.

(18) Pokud jde o zástupce soukromého 
sektoru, úřad by měl při svolávání zasedání 
střediska v souvislosti s jeho činností 
zahrnout reprezentativní výběr 
hospodářských odvětví, která jsou bojem 
proti porušování práv duševního vlastnictví 
nejvíce dotčena a mají s tímto bojem 
nejvíce zkušeností, zejména zástupce 
držitelů práv a poskytovatelů internetových 
služeb. Mělo by být rovněž zajištěno 
odpovídající zastoupení spotřebitelů 
a malých a středních podniků a průmyslu, 
veřejné orgány a spotřebitelé by měli úžeji 
spolupracovat v boji proti padělání 



PE472.123v01-00 28/55 AM\876756CS.doc

CS

a pirátství.

Or. lt

Pozměňovací návrh 59
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 1 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět Předmět, oblast působnosti a cíle

Or. en

Odůvodnění

Tento článek se vztahuje na širší okruh otázek, než je pouhý předmět.

Pozměňovací návrh 60
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení svěřuje Úřadu pro 
harmonizaci na vnitřním trhu (dále jen 
„úřad“) určité úkoly spojené s ochranou 
práv duševního vlastnictví. Při plnění 
těchto úkolů úřad pravidelně zve 
odborníky, orgány a zúčastněné strany, 
kteří se budou scházet pod názvem 
„evropské středisko pro sledování padělání 
a pirátství“ (dále jen „středisko“).

Toto nařízení svěřuje Úřadu pro 
harmonizaci na vnitřním trhu (dále jen 
„úřad“) určité úkoly spojené s ochranou 
práv duševního vlastnictví s cílem 
usnadnit a podporovat činnost 
vnitrostátních orgánů, soukromého 
sektoru a Evropské komise. Při plnění 
těchto úkolů úřad pravidelně zve 
odborníky, orgány a zúčastněné strany, 
kteří se budou scházet pod názvem 
„evropské středisko pro sledování padělání 
a pirátství“ (dále jen „středisko“).

Or. en
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Odůvodnění

Vnitrostátní orgány, soukromý sektor a Komise potřebují k náležité ochraně práv duševního 
vlastnictví podporu úřadu.

Pozměňovací návrh 61
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Hlavní cíl činnosti úřadu v oblasti 
ochrany práv duševního vlastnictví je 
podpora a usnadňování úsilí 
vnitrostátních orgánů, soukromého 
sektoru a dalších relevantních subjektů 
Unie, aby zajistil lepší ochranu práv 
duševního vlastnictví, především pokud 
jde o padělání ochranných známek 
a porušování autorských práv, a to 
zejména prostřednictvím poskytování 
podpory středisku.

Or. en

Odůvodnění

Odráží změny v názvu článku.

Pozměňovací návrh 62
Mitro Repo

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšovat chápání rozsahu a dopadu 
porušování práv duševního vlastnictví 
chráněných podle právních předpisů 
Evropské unie nebo vnitrostátních právních 
předpisů členských států, včetně práv 
k průmyslovému vlastnictví, autorského 

a) zlepšovat chápání rozsahu, počtu, 
nákladů a dopadu porušování práv 
duševního vlastnictví chráněných podle 
právních předpisů Evropské unie nebo 
vnitrostátních právních předpisů členských 
států, včetně práv k průmyslovému 
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práva a práv s ním souvisejících; vlastnictví, autorského práva a práv s ním 
souvisejících;

Or. fi

Pozměňovací návrh 63
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšovat chápání rozsahu a dopadu 
porušování práv duševního vlastnictví 
chráněných podle právních předpisů 
Evropské unie nebo vnitrostátních právních 
předpisů členských států, včetně práv 
k průmyslovému vlastnictví, autorského 
práva a práv s ním souvisejících;

a) zlepšovat chápání rozsahu a dopadu 
porušování práv duševního vlastnictví 
chráněných podle právních předpisů 
Evropské unie nebo vnitrostátních právních 
předpisů členských států a vymáhání 
opatření k boji proti němu, včetně práv 
k průmyslovému vlastnictví, autorského 
práva a práv s ním souvisejících;

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zlepšovat chápání hodnoty duševního 
vlastnictví;

b) zlepšovat chápání hodnoty 
a komplexnosti duševního vlastnictví
v novém digitálním věku;

Or. es

Pozměňovací návrh 65
Marietje Schaake
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zlepšovat chápání hodnoty duševního 
vlastnictví;

b) zlepšovat chápání hodnoty a účelu 
duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zlepšovat chápání hodnoty duševního 
vlastnictví;

b) zlepšovat chápání hodnoty duševního 
vlastnictví a povědomí o dopadu porušení 
práv duševního vlastnictví na kreativitu 
a inovaci v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zlepšovat znalosti o dopadu 
porušování autorského práva na 
hospodářské a daňové výnosy a na trh 
práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Nadja Hirsch
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) zlepšovat znalosti o chování 
spotřebitelů na internetu s ohledem na 
nekomerční užívání a šíření legálně 
nabytých děl chráněných autorským 
právem prostřednictvím dobrovolných 
a anonymních průzkumů;

Or. de

Odůvodnění

Dobrovolné průzkumy, jejichž respondenti nejsou identifikováni, mohou poskytnout informace 
o chování uživatelů bez jakékoli potřeby využívat systémů sledování, jež jsou problematické 
z hlediska ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 69
Iosif Matula

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zvyšovat povědomí občanů o dopadu 
porušování práv duševního vlastnictví;

d) zvyšovat povědomí občanů o dopadu 
porušování práv duševního vlastnictví a 
o rozdílu mezi pirátstvím a soukromým 
užitím;

Or. ro

Pozměňovací návrh 70
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zvyšovat povědomí občanů o dopadu 
porušování práv duševního vlastnictví;

d) zvyšovat povědomí občanů o dopadu 
porušování práv duševního vlastnictví
a zajistit vyvážený respekt práva veřejnosti 
na přístup ke kultuře;

Or. es

Pozměňovací návrh 71
Marco Scurria

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zvyšovat povědomí občanů o dopadu 
porušování práv duševního vlastnictví;

d) zvyšovat povědomí občanů o dopadu 
porušování práv duševního vlastnictví za 
pomoci podpory informačních kampaní ve 
všech členských státech;

Or. it

Pozměňovací návrh 72
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) rozšiřovat odborné znalosti osob 
zapojených do prosazování práv duševního 
vlastnictví;

e) rozšiřovat odborné znalosti osob 
zapojených do prosazování práv duševního 
vlastnictví a jejich schopnost vypořádat se 
s výzvami digitálního věku;

Or. es

Pozměňovací návrh 73
Petra Kammerevert, Helga Trüpel
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) rozšiřovat znalosti technických nástrojů 
pro předcházení padělání a pirátství a pro 
boj proti nim, včetně systémů sledování;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 74
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) rozšiřovat znalosti technických nástrojů 
pro předcházení padělání a pirátství a pro 
boj proti nim, včetně systémů sledování;

f) rozšiřovat znalosti technických nástrojů 
pro předcházení porušování práv 
duševního vlastnictví a pro boj proti němu, 
včetně systémů sledování;

Or. en

Odůvodnění

Pod porušování práv duševního vlastnictví spadají všechny druhy protiprávního jednání.

Pozměňovací návrh 75
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) rozšiřovat znalosti technických nástrojů 
pro předcházení padělání a pirátství a pro 
boj proti nim, včetně systémů sledování;

f) rozšiřovat znalosti technických nástrojů 
pro předcházení padělání a pirátství a pro 
boj proti nim, včetně dopadů padělání 
a pirátství na základní práva;
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Or. en

Pozměňovací návrh 76
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) rozšiřovat znalosti technických nástrojů 
pro předcházení padělání a pirátství a pro 
boj proti nim, včetně systémů sledování;

f) rozšiřovat znalosti technických nástrojů 
pro předcházení padělání a pirátství a pro 
boj proti nim;

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Mitro Repo

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) rozšiřovat znalosti technických nástrojů 
pro předcházení padělání a pirátství a pro 
boj proti nim, včetně systémů sledování;

f) rozšiřovat a posilovat znalosti 
technických nástrojů pro předcházení 
padělání a pirátství a pro boj proti nim, 
včetně systémů sledování, a tyto nástroje 
dále rozvíjet;

Or. fi

Pozměňovací návrh 78
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zlepšovat znalosti o stávajících 
a funkčních modelech legálního obchodu, 
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jež zpřístupňují díla chráněná autorským 
právem pro obchodní i jiné účely;

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Jean-Marie Cavada

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) vypracovávat a podporovat nejlepší 
strategie v oblasti vnitrostátních postupů 
a technik pro posilování práv duševního 
vlastnictví, ať už pocházejí z veřejného či 
soukromého sektoru.

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) sledovat dopady legálních on-line 
nabídek na používání nedovoleného 
obsahu a podávání zpráv o těchto 
dopadech;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h b (nové)



AM\876756CS.doc 37/55 PE472.123v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hb) posuzovat překážky pro dokončení 
účinného digitálního jednotného trhu 
a doporučovat účinná politická řešení pro 
překonání těchto překážek.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v pravidelných intervalech svolává 
zasedání střediska v souladu s článkem 4;

a) v pravidelných intervalech – nejméně 
jednou ročně – svolává zasedání střediska 
v souladu s článkem 4 a náležitě informuje 
o průběhu a výsledcích těchto zasedání 
prostřednictvím veřejných platforem pro 
konzultaci;

Or. es

Pozměňovací návrh 83
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vytváří metodiku sběru, analýzy 
a oznamování nezávislých, objektivních, 
srovnatelných a spolehlivých údajů 
týkajících se porušování práv duševního 
vlastnictví;

b) vytváří transparentní metodiku sběru, 
analýzy a oznamování nezávislých, 
objektivních, srovnatelných a spolehlivých 
údajů týkajících se porušování práv 
duševního vlastnictví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 84
Mitro Repo

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vytváří metodiku sběru, analýzy 
a oznamování nezávislých, objektivních, 
srovnatelných a spolehlivých údajů 
týkajících se porušování práv duševního 
vlastnictví;

b) vytváří metodiku sběru, analýzy 
a oznamování nezávislých, objektivních, 
srovnatelných, podrobných a spolehlivých 
údajů týkajících se porušování práv 
duševního vlastnictví;

Or. fi

Pozměňovací návrh 85
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) sbírá, analyzuje a šíří příslušné 
objektivní, srovnatelné a spolehlivé údaje 
týkající se porušování práv duševního 
vlastnictví;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Mitro Repo

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) sbírá, analyzuje a šíří příslušné 
objektivní, srovnatelné a spolehlivé údaje 
týkající se porušování práv duševního 
vlastnictví;

c) pravidelně sbírá, analyzuje a šíří 
příslušné nezávislé, objektivní, srovnatelné 
a spolehlivé údaje týkající se porušování 
práv duševního vlastnictví;
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Or. fi

Pozměňovací návrh 87
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) sbírá, analyzuje a šíří příslušné 
objektivní, srovnatelné a spolehlivé údaje 
týkající se hospodářské hodnoty duševního 
vlastnictví a jeho přínosu pro hospodářský 
růst, blahobyt, inovace, tvořivost, kulturní 
rozmanitost, vytváření vysoce kvalitních 
pracovních míst a vývoj vysoce kvalitních 
výrobků a služeb v rámci Unie;

d) sbírá, analyzuje a šíří příslušné 
objektivní, srovnatelné a spolehlivé údaje 
týkající se hodnoty duševního vlastnictví 
a jeho přínosu pro hospodářský růst, 
blahobyt, inovace, tvořivost, kulturní 
rozmanitost, vytváření vysoce kvalitních 
pracovních míst a vývoj vysoce kvalitních 
výrobků a služeb v rámci Unie;

Or. es

Pozměňovací návrh 88
László Tőkés

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) sbírá, analyzuje a šíří příslušné 
objektivní, srovnatelné a spolehlivé údaje 
týkající se hospodářské hodnoty duševního 
vlastnictví a jeho přínosu pro hospodářský 
růst, blahobyt, inovace, tvořivost, kulturní 
rozmanitost, vytváření vysoce kvalitních 
pracovních míst a vývoj vysoce kvalitních 
výrobků a služeb v rámci Unie;

d) sbírá, analyzuje a šíří příslušné 
objektivní, srovnatelné a spolehlivé údaje 
týkající se hospodářské hodnoty duševního 
vlastnictví a jeho přínosu pro hospodářský 
růst, blahobyt, inovace, tvořivost, kulturní 
a jazykovou rozmanitost, vytváření vysoce 
kvalitních pracovních míst a vývoj vysoce 
kvalitních výrobků a služeb v rámci Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Maria Badia i Cutchet
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) předkládá pravidelná hodnocení 
a specifické zprávy podle hospodářského 
odvětví, zeměpisné oblasti a druhu 
porušeného práva duševního vlastnictví, 
které mimo jiné hodnotí dopad porušování 
práv duševního vlastnictví na společnost, 
hospodářství, zdraví, životní prostředí, 
bezpečnost a zabezpečení a vztah mezi 
tímto porušováním a organizovanou 
trestnou činností a terorismem;

e) předkládá pravidelná hodnocení 
a specifické zprávy podle hospodářského 
odvětví, zeměpisné oblasti a druhu 
porušeného práva duševního vlastnictví, 
které mimo jiné hodnotí dopad porušování 
práv duševního vlastnictví na společnost, 
hospodářství, zdraví, životní prostředí, 
bezpečnost a zabezpečení a vztah mezi 
tímto porušováním a organizovanou 
trestnou činností a terorismem, 
a zohledňuje výzvy, jež představují nové 
informační a komunikační technologie 
při navrhování nových modelů správy 
těchto práv;

Or. es

Pozměňovací návrh 90
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) předkládá pravidelná hodnocení 
a specifické zprávy podle hospodářského 
odvětví, zeměpisné oblasti a druhu 
porušeného práva duševního vlastnictví, 
které mimo jiné hodnotí dopad porušování 
práv duševního vlastnictví na společnost, 
hospodářství, zdraví, životní prostředí, 
bezpečnost a zabezpečení a vztah mezi 
tímto porušováním a organizovanou 
trestnou činností a terorismem;

e) předkládá pravidelná hodnocení 
a specifické zprávy podle hospodářského 
odvětví, zeměpisné oblasti a druhu 
porušeného práva duševního vlastnictví, 
které mimo jiné hodnotí dopad porušování 
práv duševního vlastnictví na společnost, 
hospodářství, zdraví, životní prostředí, 
bezpečnost a zabezpečení a vztah mezi 
tímto porušováním a organizovanou 
trestnou činností;

Or. de
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Pozměňovací návrh 91
Zoltán Bagó

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) sbírá, analyzuje a šíří informace 
o osvědčených postupech mezi zástupci, 
kteří zasedají v rámci střediska, a na 
základě těchto postupů rozvíjí strategie;

f) sbírá, analyzuje a šíří informace 
o osvědčených postupech mezi zástupci, 
kteří zasedají v rámci střediska
a příslušných orgánů členských států, a na 
základě těchto postupů rozvíjí a šíří 
strategie;

Or. hu

Pozměňovací návrh 92
Iosif Matula

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) vypracovává zprávy a publikace pro 
zvyšování informovanosti občanů Unie 
o dopadu porušování práv duševního 
vlastnictví a organizuje konference, online 
i offline kampaně, akce a setkání na 
evropské i mezinárodní úrovni;

g) vypracovává zprávy a publikace pro 
zvyšování informovanosti občanů Unie 
o dopadu porušování práv duševního 
vlastnictví, a to jak pokud jde o ochranné 
známky Společenství, tak pokud jde 
o ochranné známky vnitrostátní,
a organizuje konference, online i offline 
kampaně, akce a setkání na evropské 
i mezinárodní úrovni;

Or. ro

Pozměňovací návrh 93
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) vypracovává zprávy a publikace pro 
zvyšování informovanosti občanů Unie 
o dopadu porušování práv duševního 
vlastnictví a organizuje konference, online 
i offline kampaně, akce a setkání na 
evropské i mezinárodní úrovni;

g) vypracovává zprávy a publikace pro 
zvyšování informovanosti občanů Unie 
o dopadu porušování práv duševního 
vlastnictví a organizuje konference, online 
i offline kampaně, akce a setkání na 
evropské i mezinárodní úrovni, jež 
zkoumají nové, vyvážené a flexibilní 
návrhy na ochranu práv duševního 
vlastnictví ve zvlášť citlivých oblastech, 
jako je kulturní a tvůrčí odvětví, a zároveň 
dodržují práva občanů na přístup k nim, 
a to v souladu s použitelnými právními 
předpisy;

Or. es

Pozměňovací návrh 94
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. h)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) rozvíjí a organizuje – online i v dalších 
formách – odbornou přípravu pro úředníky
členských států zapojené do ochrany práv 
duševního vlastnictví;

h) rozvíjí a organizuje – online i v dalších 
formách – odbornou přípravu pro orgány
členských států zapojené do ochrany práv 
duševního vlastnictví;

Or. es

Pozměňovací návrh 95
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) zkoumá, hodnotí a podporuje technické 
nástroje pro odborníky a referenční 

j) shromažďuje informace, zkoumá, 
hodnotí a podporuje technické nástroje pro 
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postupy, včetně systémů sledování, které 
pomáhají odlišit pravé produkty od 
padělaných;

odborníky a referenční postupy, včetně 
systémů sledování, které pomáhají odlišit 
pravé produkty od padělaných;

Or. es

Pozměňovací návrh 96
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) spolupracuje s vnitrostátními orgány 
při vytváření online sítě pro výměnu 
informací týkajících se ochrany práv 
duševního vlastnictví online, včetně 
varovných hlášení a informací v reálném 
čase o porušování práv duševního 
vlastnictví, mezi orgány veřejné správy, 
orgány a organizacemi v členských 
státech, které se zabývají ochranou práv 
duševního vlastnictví;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 97
László Tőkés

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) spolupracuje s vnitrostátními orgány při 
vytváření online sítě pro výměnu 
informací týkajících se ochrany práv 
duševního vlastnictví online, včetně 
varovných hlášení a informací v reálném 
čase o porušování práv duševního 
vlastnictví, mezi orgány veřejné správy, 
orgány a organizacemi v členských státech, 
které se zabývají ochranou práv duševního 

k) spolupracuje s vnitrostátními orgány při 
harmonizaci stávajících vnitrostátních 
databází týkajících se ochrany práv 
duševního vlastnictví online a při vytváření 
on-line sítě v této oblasti pro výměnu 
informací, včetně varovných hlášení 
a informací v reálném čase o porušování 
práv duševního vlastnictví, mezi orgány 
veřejné správy, orgány a organizacemi 
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vlastnictví; v členských státech, které se zabývají 
ochranou práv duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Jean-Marie Cavada

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) upevňuje správní spolupráci na každé 
úrovni, pokud jde o orgány vyzvané 
k tomu, aby v členských státech bojovaly 
proti pirátství a padělání; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 99
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) vyvíjí veřejně dostupnou on-line 
platformu, jež poskytuje informace, 
příklady osvědčených postupů, volně 
stahovatelné nástroje na zvyšování 
povědomí a iniciativy na budování kapacit 
týkající se četných legislativních 
a nelegislativních prostředků boje proti 
porušování práv duševního vlastnictví;

Or. es

Pozměňovací návrh 100
Petra Kammerevert, Helga Trüpel
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) vytváří strategie ve spolupráci 
s ústředními úřady průmyslového 
vlastnictví členských států, včetně Úřadu 
Beneluxu pro ochranu duševního 
vlastnictví, a rozvíjí postupy, dovednosti 
a nástroje související s ochranou práv 
duševního vlastnictví, včetně odborné 
přípravy a informačních kampaní;

l) vytváří strategie ve spolupráci 
s ústředními úřady průmyslového 
vlastnictví členských států, včetně Úřadu 
Beneluxu pro ochranu duševního 
vlastnictví, které souvisejí s ochranou práv 
duševního vlastnictví, včetně odborné 
přípravy a informačních kampaní;

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) rozvíjí programy technické pomoci 
třetím zemím a rovněž připravuje 
a organizuje zvláštní vzdělávací programy 
a akce pro úředníky ze třetích zemí 
zapojené do ochrany práv duševního 
vlastnictví;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 102
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) rozvíjí programy technické pomoci 
třetím zemím a rovněž připravuje 
a organizuje zvláštní vzdělávací programy 

m) rozvíjí programy technické pomoci 
třetím zemím a rovněž připravuje 
a organizuje zvláštní vzdělávací programy 
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a akce pro úředníky ze třetích zemí 
zapojené do ochrany práv duševního 
vlastnictví;

a akce pro příslušné orgány ze třetích zemí 
zapojené do ochrany práv duševního 
vlastnictví;

Or. es

Pozměňovací návrh 103
Zoltán Bagó

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) rozvíjí programy technické pomoci 
třetím zemím a rovněž připravuje 
a organizuje zvláštní vzdělávací programy 
a akce pro úředníky ze třetích zemí 
zapojené do ochrany práv duševního 
vlastnictví;

m) rozvíjí programy technické a odborné 
pomoci třetím zemím, propaguje a sděluje 
osvědčené postupy a rovněž připravuje 
a organizuje zvláštní vzdělávací programy 
a akce pro úředníky ze třetích zemí 
zapojené do ochrany práv duševního 
vlastnictví;

Or. hu

Pozměňovací návrh 104
Iosif Matula

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) rozvíjí programy technické pomoci 
třetím zemím a rovněž připravuje 
a organizuje zvláštní vzdělávací programy 
a akce pro úředníky ze třetích zemí 
zapojené do ochrany práv duševního 
vlastnictví;

m) rozvíjí programy technické pomoci 
třetím zemím a rovněž připravuje 
a organizuje zvláštní vzdělávací programy 
a akce pro úředníky ze třetích zemí 
zapojené do ochrany práv duševního 
vlastnictví; spolupracuje s těmito úředníky 
při zjišťování nových metod padělání 
a určuje způsoby boje proti těmto 
praktikám;

Or. ro



AM\876756CS.doc 47/55 PE472.123v01-00

CS

Pozměňovací návrh 105
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) provádí další obdobné činnosti 
nezbytné k tomu, aby úřad mohl plnit 
úkoly stanovené v odstavci 1.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Úřad vyzve k účasti na zasedáních 
uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) zástupce 
orgánů veřejné správy, orgánů a organizací 
zabývajících se ochranou práv duševního 
vlastnictví a zástupce soukromého sektoru.

1. Úřad vyzve k účasti na zasedáních 
uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) zástupce 
orgánů veřejné správy, orgánů a organizací 
zabývajících se ochranou práv duševního 
vlastnictví a zástupce nevládních 
organizací a soukromého sektoru.

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Zoltán Bagó

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Úřad vyzve k účasti na zasedáních 
uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) zástupce 
orgánů veřejné správy, orgánů a organizací 

Úřad vyzve k účasti na zasedáních 
uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) zástupce 
orgánů veřejné správy, orgánů a organizací 
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zabývajících se ochranou práv duševního 
vlastnictví a zástupce soukromého sektoru.

členských států zabývajících se ochranou 
práv duševního vlastnictví a zástupce 
soukromého sektoru.

Or. hu

Pozměňovací návrh 108
Iosif Matula

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Úřad vyzve k účasti na zasedáních 
uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) zástupce 
orgánů veřejné správy, orgánů a organizací 
zabývajících se ochranou práv duševního 
vlastnictví a zástupce soukromého sektoru.

1. Úřad vyzve k účasti na zasedáních 
uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) zástupce 
orgánů veřejné správy, akademických 
kruhů, orgánů a organizací zabývajících se 
ochranou práv duševního vlastnictví 
a zástupce soukromého sektoru.

Or. ro

Pozměňovací návrh 109
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zástupci zasedající v rámci střediska, kteří 
byli přizváni ze soukromého sektoru, 
zahrnují širokou a reprezentativní škálu 
orgánů Unie a vnitrostátních orgánů 
zastupujících různá hospodářská odvětví, 
která jsou bojem proti porušování práv 
duševního vlastnictví nejvíce dotčena 
a mají s tímto bojem nejvíce zkušeností.

Zástupci zasedající v rámci střediska, kteří 
byli přizváni z nevládních organizací 
a soukromého sektoru, zahrnují širokou 
a reprezentativní škálu.

Or. de
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Pozměňovací návrh 110
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zástupci zasedající v rámci střediska, kteří 
byli přizváni ze soukromého sektoru, 
zahrnují širokou a reprezentativní škálu 
orgánů Unie a vnitrostátních orgánů 
zastupujících různá hospodářská odvětví, 
která jsou bojem proti porušování práv 
duševního vlastnictví nejvíce dotčena 
a mají s tímto bojem nejvíce zkušeností.

Zástupci zasedající v rámci střediska, kteří 
byli přizváni ze soukromého sektoru, 
zahrnují širokou a reprezentativní škálu 
orgánů Unie a vnitrostátních orgánů 
zastupujících různá odvětví, která jsou 
bojem proti porušování práv duševního 
vlastnictví nejvíce dotčena a mají s tímto 
bojem nejvíce zkušeností.

Or. es

Pozměňovací návrh 111
Paul Nuttall

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řádně zastoupeny jsou organizace 
spotřebitelů a malé a střední podniky.

Vyjmuty z těchto postupů jsou organizace 
spotřebitelů a malé a střední podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řádně zastoupeny jsou organizace 
spotřebitelů a malé a střední podniky.

(Netýká se českého znění)

Or. de
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Pozměňovací návrh 113
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řádně zastoupeny jsou organizace 
spotřebitelů a malé a střední podniky.

Řádně zastoupeny jsou a malé a střední 
podniky, organizace a sdružení na 
ochranu spotřebitele a uživatele v oblasti 
ochrany údajů, dále sociální partneři 
a kulturní činitelé, včetně těch z odvětví 
dobrovolnické činnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 114
Sabine Verheyen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řádně zastoupeny jsou organizace 
spotřebitelů a malé a střední podniky.

Řádně zastoupeny jsou organizace 
spotřebitelů, zprostředkovatelé 
internetových služeb, zúčastněné strany 
z kulturního a tvůrčího odvětví a malé 
a střední podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řádně zastoupeny jsou organizace Řádně zastoupeny jsou organizace 
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spotřebitelů a malé a střední podniky. spotřebitelů, malé a střední podniky 
a zástupci kulturního a tvůrčího odvětví.
Měla by být rovněž přijata ustanovení pro 
možné zapojení občanských organizací 
zastupujících uživatele služeb a platforem 
v oblasti šíření kultury a nadací na 
ochranu kulturního dědictví.

Or. es

Pozměňovací návrh 116
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úřad přizve jednoho národního zástupce 
z každého členského státu a po pěti 
zástupcích z Evropského parlamentu 
a Komise.

3. Úřad přizve jednoho národního zástupce 
z každého členského státu a po pěti 
zástupcích z Evropského parlamentu 
a Komise. Při jmenování zástupců 
Evropského parlamentu musí být náležitě 
zohledněny výbory, v nichž tito poslanci 
zasedají, aby bylo zajištěno co nejúplnější 
zastoupení oblastí, v nichž je dopad práv 
duševního vlastnictví největší, jako je 
například oblast průmyslu, kultury nebo 
zdraví.

Or. es

Pozměňovací návrh 117
Helga Trüpel

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zasedání uvedená v čl. 2 odst. 2 písm. a) 
mohou být rovněž organizována 
v pracovních skupinách v rámci střediska.
Na zasedání pracovních skupin jsou jako 

5. Zasedání uvedená v čl. 2 odst. 2 písm. a) 
mohou být rovněž organizována 
v pracovních skupinách v rámci střediska.
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pozorovatelé přizváni až dva zástupci 
Evropského parlamentu a až dva zástupci 
Komise.

Or. de

Pozměňovací návrh 118
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zasedání uvedená v čl. 2 odst. 2 písm. a) 
mohou být rovněž organizována 
v pracovních skupinách v rámci střediska. 
Na zasedání pracovních skupin jsou jako 
pozorovatelé přizváni až dva zástupci 
Evropského parlamentu a až dva zástupci 
Komise.

5. Zasedání uvedená v čl. 2 odst. 2 písm. a) 
mohou být rovněž organizována 
v pracovních skupinách v rámci střediska. 
Na zasedání pracovních skupin jsou
přizváni až dva zástupci Evropského 
parlamentu a až dva zástupci Komise.

Or. es

Pozměňovací návrh 119
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Návrh nařízení
Čl. 5 – úvodní věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny právní předpisy, které 
upravují zpracování osobních údajů,
zástupci členských států a soukromého 
sektoru zasedající v rámci střediska:

Zástupci členských států zasedající v rámci 
střediska:

Or. de

Pozměňovací návrh 120
Marietje Schaake
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Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) transparentně zveřejňují a činí snadno 
přístupnými veškeré relevantní informace, 
jako jsou projednávané výsledky výzkumu, 
statistiky a judikatura, a zveřejňují 
podrobné zápisy ze schůzí.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Osobní údaje nebudou převáděny, 
zpracovávány, uchovávány nebo 
používány k jinému účelu, a to ani na 
pokyn úřadu či střediska.

Or. de

Pozměňovací návrh 122
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Úřad vezme v úvahu stávající 
povinnosti členských států týkající se 
poskytování informací o porušeních práv 
duševního vlastnictví a usiluje o to, aby 
nedocházelo ke zdvojení úsilí.

Or. en
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Odůvodnění

Nepřejeme si zdvojování úsilí při ochraně práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 123
Paul Nuttall

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) doporučení týkající se budoucích politik 
v oblasti ochrany práv duševního 
vlastnictví, včetně doporučení, jak posílit 
účinnost spolupráce mezi členskými státy.

e) doporučení týkající se budoucích politik 
v oblasti ochrany práv duševního 
vlastnictví, včetně doporučení, jak 
s ohledem na členské státy posílit zásadu 
subsidiarity a jak podpořit nezávislost, 
soběstačnost a volný trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) doporučení týkající se budoucích politik 
v oblasti ochrany práv duševního 
vlastnictví, včetně doporučení, jak posílit 
účinnost spolupráce mezi členskými státy.

e) vyjádření k ochraně práv duševního 
vlastnictví a k potenciálním budoucím 
politikám a strategiím, včetně doporučení, 
jak posílit spolupráci s členskými státy
a mezi nimi navzájem a jak při tom využít 
jejich vlastních zkušeností.

Or. en

Odůvodnění

Úřad by měl členským státům poskytovat vyjádření, nikoli striktní doporučení.
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Pozměňovací návrh 125
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) doporučení týkající se budoucích politik 
v oblasti ochrany práv duševního 
vlastnictví, včetně doporučení, jak posílit 
účinnost spolupráce mezi členskými státy.

e) doporučení týkající se budoucích politik 
v oblasti ochrany práv duševního 
vlastnictví, včetně doporučení, jak posílit 
účinnost spolupráce mezi členskými státy
a jak se vypořádat s výzvami, jež 
představují nové informační 
a komunikační technologie, se zvláštním 
zaměřením na oblasti, které mají ze své 
podstaty velkou hodnotu v nehmotné 
podobě nebo které mají přímý dopad na 
veřejná práva a veřejné zdraví.

Or. es

Pozměňovací návrh 126
Maria Badia i Cutchet

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato hodnotící zpráva posoudí výkon 
úřadu při provádění tohoto nařízení, 
zejména pokud jde o jeho dopad na 
ochranu práv duševního vlastnictví na 
vnitřním trhu.

2. Tato hodnotící zpráva posoudí výkon 
úřadu při provádění tohoto nařízení, 
zejména pokud jde o jeho dopad na 
ochranu práv duševního vlastnictví na 
vnitřním trhu, a zaměří se na různé oblasti 
a odvětví, s nimiž souvisí práva duševního 
vlastnictví.

Or. es


