
AM\1004420CS.doc PE519.751v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2013/0088(COD)

30. 9. 2013

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
15 - 51

Návrh stanoviska
Regina Bastos
(PE516.700v02-00)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady 
(ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství

Návrh nařízení
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))



PE519.751v01-00 2/24 AM\1004420CS.doc

CS

AM_Com_LegOpinion



AM\1004420CS.doc 3/24 PE519.751v01-00

CS

Pozměňovací návrh 15
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy 
v platnost by terminologie nařízení (ES) 
č. 207/2009 měla být aktualizována. To 
znamená, že se název „ochranná známka 
Společenství“ nahradí názvem „evropská
ochranná známka“. V souladu se 
společným přístupem k decentralizovaným 
agenturám, který byl schválen v červenci 
2012 Evropským parlamentem, Radou a 
Komisí, by měl být název „Úřad pro 
harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné 
známky a vzory)“ nahrazen názvem 
„Agentura Evropské unie pro ochranné 
známky a průmyslové vzory)“ (dále jen 
„agentura“).

(2) V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy 
v platnost by terminologie nařízení (ES) 
č. 207/2009 měla být aktualizována. To 
znamená, že se název „ochranná známka 
Společenství“ nahradí názvem „ochranná 
známka Evropské unie“. V souladu se 
společným přístupem k decentralizovaným 
agenturám, který byl schválen v červenci 
2012 Evropským parlamentem, Radou a 
Komisí, by měl být název „Úřad pro 
harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné 
známky a vzory)“ nahrazen názvem 
„Agentura Evropské unie pro ochranné 
známky a průmyslové vzory)“ (dále jen 
„agentura“).

Or. es

Pozměňovací návrh 16
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby byla umožněna vyšší flexibilita a 
současně zajištěna větší právní jistota, 
pokud jde o způsob zaznamenání 
ochranných známek, měl by být požadavek 
na grafické vyobrazení v definici evropské 
ochranné známky zrušen. Zaznamenání 
známky by mělo být povoleno v jakékoli 
vhodné formě, což nutně neznamená v 
grafické podobě, pokud záznam umožňuje 
příslušným orgánům a veřejnosti 
spolehlivě a jasně určit přesný předmět 

(9) Aby byla umožněna vyšší flexibilita a 
současně zajištěna větší právní jistota, 
pokud jde o způsob zaznamenání 
ochranných známek, měl by být požadavek 
na grafické vyobrazení v definici evropské 
ochranné známky zrušen. Zaznamenání 
známky by mělo být povoleno v jakékoli 
vhodné formě, což nutně neznamená v 
grafické podobě, za předpokladu, že bude 
možné označení zaznamenat pro účely 
zveřejnění a zápisu do rejstříku, a to 
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ochrany. způsobem, který umožňuje příslušným 
orgánům a veřejnosti spolehlivě a jasně 
určit přesný předmět ochrany.

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Námitky proti zápisu ochranné 
známky může rovněž podat každá fyzická 
nebo právnická osoba nebo každá skupina 
nebo orgán zastupující výrobce, 
producenty, poskytovatele služeb, 
obchodníky nebo spotřebitele, pokud 
prokáže, že ochranná známka může 
klamat veřejnost, například pokud jde o 
povahu, jakost nebo zeměpisný původ
výrobku nebo služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V zájmu zajištění právní jistoty a 
srozumitelnosti je nezbytné vyjasnit, že 
nikoli jen v případě podobnosti, ale i v 
případě totožné známky, jež se používá pro 
totožné výrobky nebo služby, by ochrana 
měla být přiznána evropské ochranné 
známce pouze v případě, pokud je hlavní 
funkce evropské ochranné známky, kterou 
je zaručit obchodní původ výrobků nebo 

(15) V zájmu zajištění právní jistoty a 
srozumitelnosti je nezbytné vyjasnit, že 
nikoli jen v případě podobnosti, ale i v 
případě totožné známky, jež se používá pro 
totožné výrobky nebo služby, by ochrana 
měla být přiznána evropské ochranné 
známce pouze v případě, pokud je hlavní 
funkce evropské ochranné známky 
nepříznivě ovlivněna, a v rozsahu, ve 
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služeb, nepříznivě ovlivněna, a v rozsahu, 
ve kterém se tak děje.

kterém se tak děje.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Hlavní funkcí ochranné známky je 
zaručit původ výrobku pro spotřebitele či 
koncového uživatele tím, že mu umožní 
rozlišit bez jakékoli možnosti omylu mezi 
tímto výrobkem a výrobkem jiného 
původu.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Při určování, zda je hlavní funkce 
ochranné známky nepříznivě ovlivněna, je 
nutné vyložit toto ustanovení s ohledem 
na článek 11 Listiny základních práv 
Evropské unie a článek 10 Evropské 
úmluvy o lidských právech, aby bylo 
zaručeno základní právo na svobodu 
projevu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Výlučná práva plynoucí z ochranné 
známky by vlastníka neměla opravňovat, 
aby zakázal užívání známek nebo 
označení, které jsou užívány 
z oprávněného důvodu s cílem umožnit 
spotřebiteli provést srovnání nebo vyjádřit 
stanovisko, nebo pokud známka není 
obchodně užívána.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) S cílem zajistit účinnou a efektivní 
metodu řešení sporů, zabezpečit soulad 
jazykových verzí stanovený v nařízení (ES) 
č. 207/2009, urychlené vydávání 
rozhodnutí v jednoduchých věcech, 
efektivní a účelnou organizaci odvolacích 
senátů a zaručit odpovídající a reálnou výši 
poplatků vybíraných agenturou, které však 
musí být v souladu s rozpočtovými 
zásadami uvedenými v nařízení (ES) č. 
207/2009, by pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
290 Smlouvy měla být přenesena na 
Komisi, pokud jde o příslušné informace o 
jazycích, které se budou používat 
v kontaktu s agenturou, případy, v nichž by 
rozhodnutí o námitkách a zrušení měl 
přijímat jediný člen, podrobnosti o 
organizaci odvolacích senátů, výši 

(45) S cílem zajistit účinnou a efektivní 
metodu řešení sporů, zabezpečit soulad 
jazykových verzí stanovený v nařízení (ES) 
č. 207/2009, urychlené vydávání 
rozhodnutí v jednoduchých věcech, 
efektivní a účelnou organizaci odvolacích 
senátů a zaručit odpovídající a reálnou výši 
poplatků vybíraných agenturou, které však 
musí být v souladu s rozpočtovými 
zásadami uvedenými v nařízení (ES) č. 
207/2009, by pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
290 Smlouvy měla být přenesena na 
Komisi, pokud jde o příslušná pravidla 
platná pro jazykový režim používaný
agenturou, případy, v nichž by rozhodnutí 
o námitkách a zrušení měl přijímat jediný 
člen, podrobnosti o organizaci odvolacích 
senátů, výši poplatků, které se platí 
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poplatků, které se platí agentuře, a 
podrobnosti týkající se jejich platby.

agentuře, a podrobnosti týkající se jejich 
platby.

Or. es

Pozměňovací návrh 23
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

je označení totožné s evropskou obchodní 
známkou a je užíváno pro výrobky nebo 
služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je 
evropská ochranná známka zapsána, a 
pokud takové používání ovlivňuje nebo 
může ovlivnit funkci evropské ochranné 
známky zaručit spotřebitelům původ 
výrobků nebo služeb;

je označení totožné s evropskou obchodní 
známkou a je užíváno pro výrobky nebo 
služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je 
evropská ochranná známka zapsána, a 
pokud takové používání ovlivňuje nebo 
může ovlivnit funkci evropské ochranné 
známky zaručit spotřebitelům původ 
výrobků nebo služeb tím, že jim umožní 
rozlišit bez jakékoli možnosti omylu mezi 
tímto výrobkem a výrobkem jiného 
původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
 Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Majitel evropské ochranné známky může 
být rovněž oprávněn bránit dovozu 
výrobků uvedených v odst. 3 písm. c), 
pokud obchodně vystupuje pouze 
odesilatel výrobků.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Regina Bastos

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Majitel evropské ochranné známky může 
být rovněž oprávněn bránit dovozu 
výrobků uvedených v odst. 3 písm. c), 
pokud obchodně vystupuje pouze
odesilatel výrobků.

Majitel evropské ochranné známky může 
být rovněž oprávněn ve spolupráci 
s vnitrostátními orgány bránit dovozu 
výrobků uvedených v odst. 3 písm. c) nebo 
nabízet zboží v souladu s odst. 3 písm. b), 
pokud obchodně vystupuje odesilatel 
výrobků, zprostředkovatel, jednatel či 
poskytovatel služeb on-line prodeje.

Or. pt

Pozměňovací návrh 26
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
 Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Majitel evropské ochranné známky by měl 
být rovněž oprávněn zabránit třetím 
osobám dovážet v rámci obchodování 
výrobky na celní území Unie, aniž by zde 
byly propuštěny do volného oběhu, pokud 
tyto výrobky včetně obalů pocházejí ze 
třetích zemí a bez povolení nesou 
ochrannou známku, která je totožná 
s evropskou ochrannou známkou 
zapsanou pro tyto výrobky, nebo ji nelze 
v základních aspektech rozlišit od uvedené 
ochranné známky.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 27
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Majitel evropské ochranné známky by měl 
být rovněž oprávněn zabránit třetím 
osobám dovážet v rámci obchodování
výrobky na celní území Unie, aniž by zde 
byly propuštěny do volného oběhu, pokud 
tyto výrobky včetně obalů pocházejí ze 
třetích zemí a bez povolení nesou 
ochrannou známku, která je totožná 
s evropskou ochrannou známkou 
zapsanou pro tyto výrobky, nebo ji nelze 
v základních aspektech rozlišit od uvedené 
ochranné známky.

Majitel evropské ochranné známky by měl 
být rovněž oprávněn zabránit třetím 
osobám dovážet výrobky na celní území 
Unie, pokud tyto výrobky, včetně obalů, 
porušují tuto evropskou ochrannou 
známku a:

a) pochází ze třetích zemí a bez povolení 
nesou ochrannou známku, která je 
totožná s evropskou ochrannou známkou 
zapsanou pro takové výrobky nebo kterou 
nelze v jejích podstatných rysech od této 
ochranné známky odlišit;
b) a mají být předmětem obchodní 
činnosti, aniž by byly propuštěny do 
volného oběhu na tomto území.
Pokud výrobky uvedené v prvním 
pododstavci vstoupí na celní území Unie v 
celním režimu tranzitu a pokud jsou tyto 
výrobky určeny k přepravě do třetí země, 
v níž známka není registrována, musí 
dovozce prokázat, že tyto výrobky jsou 
skutečně určeny pro spotřebitele na trhu 
této třetí země.

Or. fr
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Odůvodnění

Obchodní cesty padělaných a pašovaných výrobků mají tendenci kopírovat legální 
mezinárodní obchod. Jelikož je falšování celních dokumentů, zejména pokud jde o původ a 
místo určení, pro některé nelegální sítě relativně snadné, je nezbytné, aby Výbor pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů připomněl, že kontrola obchodních toků je nezbytná pro ochranu 
vnitřního trhu a práv, zdraví a bezpečnosti spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 28
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se použije pouze v 
případě, že používání třetí stranou je v 
souladu s dobrými mravy v průmyslu nebo 
v obchodě.

Tento odstavec se použije pouze v případě, 
že používání třetí stranou je v souladu s 
dobrými mravy v průmyslu nebo v 
obchodě.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit, že požadavek spravedlivého používání se 
nevztahuje pouze na písmena a), ale také na písmena b) a c).

Pozměňovací návrh 29
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochranná známka neopravňuje majitele, 
aby zakázal třetí osobě užívat tuto 
ochrannou známku z řádného důvodu 
v souvislosti s:
a) reklamou či propagací, která 
spotřebiteli umožňuje srovnání výrobků či 
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služeb; nebo
b) identifikací a karikaturou, kritikou či 
komentářem směřujícím vůči majiteli 
ochranné známky nebo vůči jeho 
výrobkům nebo službám; nebo
c) jakýmkoli nekomerčním užíváním 
známky.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 207/2009
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení neomezuje právo kohokoli, 
včetně právnických osob, aby se veřejně 
vyjadřoval jakýmikoli prostředky nebo 
prostřednictvím libovolných sdělovacích 
prostředků, pokud neporušuje práva 
přiznaná v článku 9.
To zahrnuje například vyjádření pro účely 
politického či společenského 
komentování, výuky, vědeckého výzkumu, 
žurnalistiky, uměleckého vyjádření, 
osobní komunikace, kritiky či přezkumu, 
srovnání výrobků či služeb, karikatury, 
parodie či napodobení.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. V čl. 13 odst. 1 se slova „ve 
Společenství“ nahrazují slovy „v 
Evropském hospodářském prostoru“.;

15. V čl. 13 odst. 1 se slova „ve 
Společenství“ zrušují.

Or. de

Odůvodnění

Stávající právní stav počítá s omezením vyčerpání práv z ochranné známky na Evropské 
společenství. Smyslem pozměňovacího návrhu je zajistit „mezinárodní“ vyčerpání ve 
prospěch evropských spotřebitelů, a to s cílem zabránit dvouúrovňové cenové politice, neboť 
na vnitřním trhu v této oblasti stále přetrvávají značná omezení.

Pozměňovací návrh 32
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
 Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V čl. 15 odst. 1 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
Pokud do pěti let od zápisu nezačal majitel 
ochrannou známku Společenství řádně 
v členském státě nebo jeho části užívat pro 
výrobky nebo služby, pro které je zapsána, 
nebo pokud toto užívání bylo na
nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, 
podléhá ochranná známka Společenství 
sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro 
neužívání existují řádné důvody.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se nahradit slova „ve Společenství“ slovy „v členském státě nebo jeho části“. 
Jelikož se jedná o užívání „řádné“, mělo by k odražení požadavku na zrušení z důvodu 
neužívání ochranné známky EU postačovat, bylo-li toto užívání omezeno na jediný členský 
stát nebo jeho část.
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Pozměňovací návrh 33
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27
Nařízení (ES) č. 207/2009
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podáním přihlášky evropské ochranné 
známky je den, kdy přihlašovatel podá u 
agentury dokumenty obsahující informace 
uvedené v čl. 26 odst. 1 spolu s platbou 
poplatku za přihlášku, přičemž platební 
příkaz pro tuto platbu musí být vydán 
nejpozději uvedeného dne.

Podáním přihlášky evropské ochranné 
známky je den, kdy přihlašovatel podá u 
agentury dokumenty obsahující informace 
uvedené v čl. 26 odst. 1 spolu s platbou 
poplatku za přihlášku, a to ve lhůtě
jednoho měsíce od předložení výše 
uvedených dokladů.

Or. en

Odůvodnění

Stávající lhůta v délce jednoho měsíce by měla být zachována, aby přihlašovatelé měli 
možnost žádost vzít zpět a znovu podat, aniž by museli platit poplatek dvakrát. To je zvlášť 
důležité v případě malých a středních podniků, u nichž je podání chybných žádostí 
pravděpodobnější a na něž by povinnost dvojí platby poplatku obzvláště doléhala.

Pozměňovací návrh 34
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 28 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Majitelé evropských ochranných známek 
přihlášených do 22. června 2012, které jsou 
zapsány pouze s ohledem na celé číslo 
třídy v Niceské dohodě, mohou prohlásit, 
že jejich záměrem bylo v den podání 
požádat o ochranu pro případ výrobků 
nebo služeb nad rámec těch, které jsou 
pokryty doslovným významem čísla této 
třídy, pokud jsou výrobky nebo služby 

Majitelé evropských ochranných známek 
přihlášených do 22. června 2012, které jsou 
zapsány s ohledem na celé číslo třídy 
v Niceské dohodě, mohou prohlásit, že 
jejich záměrem bylo v den podání požádat 
o ochranu pro případ výrobků nebo služeb 
nad rámec těch, které jsou pokryty 
doslovným významem čísla této třídy, 
pokud jsou výrobky nebo služby takto 
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takto označené uvedeny v abecedním 
seznamu pro uvedenou třídu vydání 
Niceské dohody platné v den podání 
přihlášky.

označené uvedeny v abecedním seznamu 
pro uvedenou třídu vydání Niceské dohody 
platné v den podání přihlášky.

Or. en

Odůvodnění

Prostor pro změnu čísel třídy by neměl být uplatňován pouze na přihlášky, na kterých je 
uvedeno pouze číslo třídy, ale také na přihlášky, jež obsahují celé číslo třídy i další 
výrobky/služby.

Pozměňovací návrh 35
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 28 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prohlášení se podává agentuře do 4 měsíců 
od vstupu tohoto nařízení v platnost a 
jasně, přesně a konkrétně označí výrobky a 
služby jiné než ty, na které se zřetelně 
vztahuje doslovný význam názvu třídy, na 
něž se vztahoval původní záměr majitele. 
Agentura přijme vhodná opatření, aby 
došlo k příslušné změně v rejstříku. Touto 
možností není dotčeno použití článků 15, 
čl. 42 odst. 2, čl. 51 odst. 1 písm. a) a čl. 57 
odst. 2.

Prohlášení se podává agentuře do 12
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
a jasně, přesně a konkrétně označí výrobky 
a služby jiné než ty, na které se zřetelně 
vztahuje doslovný význam názvu třídy, na 
něž se vztahoval původní záměr majitele. 
Agentura přijme vhodná opatření, aby 
došlo k příslušné změně v rejstříku. Touto 
možností není dotčeno použití článků 15, 
čl. 42 odst. 2, čl. 51 odst. 1 písm. a) a čl. 57 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Čtyřměsíční období se nejeví jako dostatečné, aby vlastníci ochranné známky provedli 
požadované úpravy, neboť budou muset rozhodnout o přesných nových názvech pro výrobky a 
služby, jež mají být navrženy dodatečně k názvům tříd. Zvláště vlastníci větších portfolií 
ochranných známek budou potřebovat více času.
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Pozměňovací návrh 36
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 30
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O právo přednosti se žádá spolu s 
přihláškou evropské ochranné známky a 
uvede se den, číslo a země podání 
předchozí přihlášky.

Přihlašovatel, který chce uplatnit právo 
přednosti z dřívějšího podání, předloží 
prohlášení o právu přednosti a kopii 
dřívější přihlášky. Není-li jazyk dřívější 
přihlášky jedním z jazyků agentury, 
předloží přihlašovatel překlad dřívější 
přihlášky do jednoho z těchto jazyků.

Or. en

Odůvodnění

Podle prováděcího nařízení k nařízení o ochranné známce Společenství může být přednostní 
právo požadováno buď v přihlášce nebo ve lhůtě dvou měsíců ode dne podání přihlášky. 
Právo přednosti má ten účinek, že pro účely stanovení, která práva mají přednost, se za den 
vzniku práva přednosti považuje den podání přihlášky ochranné známky Společenství. Účelem 
této změny je zachovat stávající znění článku 30, čímž bude zachována dvouměsíční lhůta.

Pozměňovací návrh 37
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tím se nestává účastníkem řízení před 
agenturou.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39 a (nový)
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 41 – odst. 5 (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

39a. V článku 41 se doplňuje nový 
odstavec 5, který zní:
5. Námitky proti zápisu ochranné známky 
může rovněž podat každá fyzická nebo 
právnická osoba nebo každá skupina nebo 
orgán zastupující výrobce, producenty, 
poskytovatele služeb, obchodníky nebo 
spotřebitele, pokud prokáže, že ochranná 
známka může klamat veřejnost, například 
pokud jde o povahu, jakost nebo 
zeměpisný původ výrobku nebo služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 40 a (nový)
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 42 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

40a. V článku 42 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
Považuje-li to agentura za účelné, může 
vyzvat účastníky, aby se dohodli, a to 
pokud možno před formálním zahájením 
řízení o námitce. V rámci této výzvy 
agentura poskytne informace o 
dostupných mediačních řízeních a 
specializovaných mediačních službách, 
včetně služeb poskytovaných externími 
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mediátory uznanými agenturou. 
Pokud se strany během řízení o námitce 
dohodnou na smírném urovnání sporu, 
poskytne agentura oběma stranám 
přiměřenou dodatečnou lhůtu pro 
dokončení mediačního řízení.

Or. en

Odůvodnění

Stávající znění čl. 42 odst. 4 zní: „Považuje-li to za účelné, může úřad vyzvat účastníky, aby 
se dohodli“. Mediační služby poskytované úřadem OHIM se omezují na odvolací řízení a jako 
mediátoři mohou sloužit pouze jeho zaměstnanci. Počet dosud provedených mediačních řízení 
je velmi nízký. V zájmu zvýšení atraktivity mediace by strany měly být motivovány k jejímu 
využití v dřívější fázi. Strany by také měly mít možnost zvolit si externího mediátora.

Pozměňovací návrh 40
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 50 a (nový)
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 57 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

50a. V článku 57 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
Považuje-li to agentura za účelné, může 
vyzvat účastníky, aby se dohodli, a to 
pokud možno před formálním zahájením 
řízení o zrušení. V rámci této výzvy 
agentura poskytne informace o 
dostupných mediačních řízeních a 
specializovaných mediačních službách, 
včetně služeb poskytovaných externími 
mediátory uznanými agenturou.
Pokud se strany během řízení o námitce 
dohodnou na smírném urovnání sporu, 
poskytne agentura oběma stranám 
přiměřenou dodatečnou lhůtu pro 
dokončení mediačního řízení.

Or. en



PE519.751v01-00 18/24 AM\1004420CS.doc

CS

Odůvodnění

Stávající znění čl. 57 odst. 4 zní: „Považuje-li to za účelné, může úřad vyzvat účastníky, aby 
se dohodli“. Mediační služby poskytované úřadem OHIM se omezují na odvolací řízení a jako 
mediátoři mohou sloužit pouze jeho zaměstnanci. Počet dosud provedených mediačních řízení 
je velmi nízký. V zájmu zvýšení atraktivity mediace by strany měly být motivovány k jejímu 
využití v dřívější fázi. Strany by měly mít možnost zvolit si externího mediátora.

Pozměňovací návrh 41
Adam Bielan

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 98
Nařízení (ES) č. 207/2009
Hlava XII – oddíl 1a – čl. 123c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura definuje, vypracovává a 
koordinuje společné projekty v zájmu 
Unie, které souvisejí s oblastmi uvedenými 
v odstavci 1. Definice každého projektu 
zahrnuje konkrétní úkoly a povinnosti a 
odpovědnost jednotlivých dotčených úřadů 
průmyslového vlastnictví členských států a 
Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví.

Agentura ve spolupráci s úřady členských 
států definuje, vypracovává a koordinuje 
společné projekty v zájmu Unie, které 
souvisejí s oblastmi uvedenými v odstavci 
1. Definice každého projektu zahrnuje 
konkrétní úkoly a povinnosti a 
odpovědnost jednotlivých dotčených úřadů 
průmyslového vlastnictví členských států a 
Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví.

Or. pl

Pozměňovací návrh 42
Regina Bastos

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 99
Nařízení (ES) č. 207/2009
Hlava XII – oddíl 2 – čl. 124 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) správní rada schválí pravidla o 
mediačním a rozhodčím řízení a pravidla, 
jimiž se řídí fungování střediska 
vytvořeného pro tento účel, a to na 
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základě návrhu předloženého výkonným 
ředitelem v souladu s čl. 128 odst. 4 písm. 
o). 

Or. pt

Pozměňovací návrh 43
Regina Bastos

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 99
Nařízení (ES) č. 207/2009
Hlava XII – oddíl 3 – čl. 128 – odst. 4 – písm. o a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oa) připravuje mediační projekty a 
pravidla rozhodčího řízení a pravidla pro 
fungování střediska vytvořeného pro tento 
účel, a předloží je správní radě ke 
schválení;

Or. pt

Pozměňovací návrh 44
Adam Bielan

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 99
Nařízení (ES) č. 207/2009
Hlava XII – oddíl 3 – článek 129 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výkonného ředitele jmenuje správní rada 
ze seznamu kandidátů navržených Komisí
na základě otevřeného a transparentního 
výběrového řízení. Před svým jmenováním 
může být kandidát zvolený správní radou 
vyzván, aby vystoupil před příslušným 
výborem či výbory Evropského parlamentu 
a zodpověděl dotazy členů výboru či 
výborů. Smlouvu s výkonným ředitelem 
uzavírá jménem agentury předseda správní 

Výkonného ředitele jmenuje správní rada 
na základě otevřeného a transparentního 
výběrového řízení. Před svým jmenováním 
může být kandidát zvolený správní radou 
vyzván, aby vystoupil před příslušným 
výborem či výbory Evropského parlamentu 
a zodpověděl dotazy členů výboru či 
výborů. Smlouvu s výkonným ředitelem 
uzavírá jménem agentury předseda správní 
rady.
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rady.

Or. pl

Pozměňovací návrh 45
Regina Bastos

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 99
Nařízení (ES) č. 207/2009
Hlava XII – oddíl 3 – článek 129 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výkonného ředitele jmenuje správní rada 
ze seznamu kandidátů navržených Komisí
na základě otevřeného a transparentního 
výběrového řízení. Před svým jmenováním 
může být kandidát zvolený správní radou 
vyzván, aby vystoupil před příslušným 
výborem či výbory Evropského parlamentu 
a zodpověděl dotazy členů výboru či 
výborů. Smlouvu s výkonným ředitelem 
uzavírá jménem agentury předseda správní 
rady.

Výkonného ředitele jmenuje správní rada 
ze seznamu nejméně tří kandidátů 
navržených na základě otevřeného a 
transparentního výběrového řízení
výběrovou komisí složenou ze dvou 
zástupců členských států a zástupců 
Komise a Evropského parlamentu. Před 
svým jmenováním může být kandidát 
zvolený správní radou vyzván, aby 
vystoupil před příslušným výborem či 
výbory Evropského parlamentu a 
zodpověděl dotazy členů výboru či výborů. 
Smlouvu s výkonným ředitelem uzavírá 
jménem agentury předseda správní rady.

Or. pt

Pozměňovací návrh 46
Adam Bielan

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 99
Nařízení (ES) č. 207/2009
Hlava XII – oddíl 3 – článek 129 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výkonný ředitel může být odvolán z 
funkce pouze na základě rozhodnutí 
správní rady jednající na návrh Evropské 

Výkonný ředitel může být odvolán z 
funkce pouze na základě rozhodnutí 
správní rady.
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komise.

Or. pl

Pozměňovací návrh 47
Regina Bastos

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 99
Nařízení (ES) č. 207/2009
Hlava XII – oddíl 3 – článek 129 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výkonný ředitel může být odvolán z 
funkce pouze na základě rozhodnutí 
správní rady jednající na návrh Evropské 
komise.

Výkonný ředitel může být odvolán z 
funkce pouze na základě rozhodnutí 
správní rady jednající na návrh Evropské 
komise nebo na návrh Evropského 
parlamentu, přijatého dvoutřetinovou 
většinou jejích členů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 48
Regina Bastos

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 99
Nařízení (ES) č. 207/2009
Hlava XII – oddíl 3 – článek 129 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Funkční období výkonného ředitele je pět 
let. Ke konci tohoto období provede 
Komise hodnocení výkonného ředitele 
agentury s ohledem na jeho výkony a 
budoucí úkoly a výzvy agentury.

Funkční období výkonného ředitele je pět 
let. Toto funkční období může být správní 
radou jednou prodlouženo o další pětileté 
období nebo do dosažení důchodového 
věku, pokud bude tohoto věku dosaženo 
v průběhu nového funkčního období.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 49
Regina Bastos

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 99
Nařízení (ES) č. 207/2009
Hlava XII – oddíl 3 – článek 129 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Na návrh Komise, v němž je zohledněno 
hodnocení podle odstavce 3, může správní 
rada prodloužit funkční období 
výkonného ředitele o další období nejvýše 
pěti let.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 50
Regina Bastos

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 106 a (nový)
Nařízení (ES) č. 207/2009
Článek 137 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Středisko pro rozhodčí a mediační řízení 
v oblasti ochranných známek, designu a 
modelů
1. Při agentuře se zřizuje středisko pro 
rozhodčí řízení v oblasti ochranných 
známek, designu a modelů (dále jen 
„středisko“).
2. Středisku budou jakožto projektu 
Společenství poskytnuty prostředky pro 
provádění mediačních a rozhodčích řízení 
ve sporech zahrnujících dvě či více stran, 
jež se týkají ochranných známek, designu 
a modelů, a to v souladu s tímto nařízením 
a nařízením (ES) č. 6/2002.
3. Správní rada schválí pravidla o 
mediačním a rozhodčím řízení a pravidla, 
jimiž se řídí fungování střediska, a to na 
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základě návrhu předloženého výkonným 
ředitelem v souladu s čl. 128 odst. 4 písm. 
o). 
4. Týká-li se spor námitky, zrušení nebo 
řízení mezi stranami, mohou zúčastněné 
strany kdykoli na základě vzájemné 
dohody požádat o přerušení řízení za 
účelem zahájení mediačního či 
rozhodčího řízení.
5. Agentura a její odvolací senáty mohou 
případně se stranami projednat možnost 
dosažení dohody, a to i prostřednictvím 
mediačního nebo rozhodčího řízení a za 
využití prostředků střediska. 
6. Středisko vypracuje seznam mediátorů 
a rozhodců, kteří stranám pomohou při 
urovnávání jejich sporu.
7. Mediačního či rozhodčího řízení se 
nemohou účastnit průzkumoví referenti a 
členové oddělení institutu nebo 
odvolacích senátů, pokud:
a) byli dříve jakkoli zapojeni do řízení, 
které je předmětem mediačního či 
rozhodčího řízení;
b) mají na věci jakýkoli osobní zájem;
c) se dříve řízení účastnili jako zástupci 
jedné ze stran;
8. Žádná osoba, která byla vyzvána 
k účasti v rozhodčím či mediačním 
panelu, nesmí být zapojena do řízení o 
námitce či zrušení nebo do řízení, které je 
základem mediačního či rozhodčího 
řízení.
9. Každá dohoda, jíž bylo dosaženo při 
využití prostředků střediska, včetně 
mediace, je vykonatelná u agentury nebo 
v jakémkoli členském státě, aniž jsou tím 
dotčena vykonávací řízení zahájená podle 
práva členského státu, v němž se dohoda 
provádí. 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 51
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 110
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 144 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše poplatků uvedených v odstavci 1 se 
stanoví na takové úrovni, aby bylo 
zajištěno, že příjmy z těchto poplatků 
plynoucí jsou dostatečné pro udržení 
vyrovnaného rozpočtu agentury a současně 
zabraňují hromadění významných 
rozpočtových přebytků. Aniž by byl dotčen 
čl. 139 odst. 4, dojde-li opakovaně 
k nahromadění významného přebytku, 
přezkoumá Komise výši poplatků. Jestliže 
snížení nebo úprava výše poplatků na 
základě přezkumu nezabrání dalšímu 
hromadění významného rozpočtového 
přebytku, převede se přebytek 
nahromaděný po přezkumu do rozpočtu 
Unie.

Výše poplatků uvedených v odstavci 1 se 
stanoví na takové úrovni, aby bylo 
zajištěno, že příjmy z těchto poplatků 
plynoucí jsou dostatečné pro udržení 
vyrovnaného rozpočtu agentury a současně 
zabraňují hromadění významných 
rozpočtových přebytků. Aniž by byl dotčen 
čl. 139 odst. 4, dojde-li opakovaně 
k nahromadění významného přebytku, 
může Komise snížit výši poplatků. 
Jakýkoli významnější rozpočtový přebytek, 
kterého bylo i přes toto snížení dosaženo, 
bude použit na podporu harmonizace, 
sbližování a odbornosti v oblasti ochrany 
práv duševního vlastnictví v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla být prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci oprávněna pouze ke 
snižování výše poplatků, neboť by to mělo přínos pro přihlašovatele. Neměla by existovat 
povinnost Komise takto činit v případech významného rozpočtového přebytku. Zvýšení 
poplatků by mělo být možné pouze prostřednictvím přezkumu základního právního aktu. 
Jakýkoli významnější rozpočtový přebytek by měl být opětovně investován do Evropského 
systému duševního vlastnictví, jehož je úřad OHIM významnou součástí.


