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Pozměňovací návrh 14
Matteo Salvini

Návrh směrnice
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 pro celý 
evropský systém produkce, mimo jiné 
malé a střední podniky, který inovátorům 
a tvůrcům pomáhá zajistit přiměřenou 
návratnost jejich práce a ochranu jejich 
investice do výzkumu a nových myšlenek.

Or. it

Pozměňovací návrh 15
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
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. A umožňují inovace a 
podporují přístup spotřebitelů 
k vědomostem a informacím.

Or. en

Odůvodnění

Práva duševního vlastnictví by měla tvůrcům zajistit návratnost investic a veřejnosti umožnit 
získat přístup k informacím a vědomostem. Pokud se EU chce stát znalostní ekonomikou, 
potřebuje vyrovnaný systém. Při přílišné ochraně a nepřiměřeném prosazování hrozí, že bude 
rovnováha narušena ke škodě spotřebitelů a občanů. EU musí uznat dvoupólovost práv 
duševního vlastnictví.
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Pozměňovací návrh 16
Matteo Salvini

Návrh směrnice
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. 
Úspěšný boj proti tomuto jevu tedy 
vyžaduje účinná, okamžitá a koordinovaná 
opatření na evropské i světové úrovni. 
Z tohoto důvodu je vhodné zdůraznit 
důležitost silnější spolupráce a výměny 
informací mezi celními úřady jednotlivých 
členských států.

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Regina Bastos

Návrh směrnice
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. 
Úspěšný boj proti tomuto jevu tedy 
vyžaduje účinná, okamžitá a koordinovaná 
opatření na evropské i světové úrovni a 
zvýšení úsilí v oblastech s dopadem na 
zdraví a bezpečnost, zejména co se týče 
léků a potravin.

Or. pt
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Odůvodnění

Falšování lékařských a potravinářských výrobků ohrožuje nejen evropské podniky, ale 
ohrožuje také život evropských spotřebitelů a může vést až k úmrtí. Proto je důležité zvýšit 
úsilí v těchto oblastech.

Pozměňovací návrh 18
Regina Bastos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a)Evropská komise by společně s 
Úřadem pro harmonizaci na vnitřním 
trhu a členskými státy měla vypracovat 
podrobnou analýzu dopadu porušování 
práva duševního vlastnictví na podniky, 
zejména na MSP, s cílem nalézt nejlepší 
možná řešení pro jejich specifické 
potřeby.

Or. pt

Odůvodnění

Porušování práv duševního vlastnictví výrazně omezuje inovace, ohrožuje pracovní místa a 
způsobuje vážné problémy podnikům, zejména MSP, a proto je třeba nalézt nejlepší možná 
řešení v souladu s jejich potřebami a problémy.

Pozměňovací návrh 19
Regina Bastos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Členské státy by měly využívat 
systému jednotných kontaktních míst 
zřízených směrnicí o službách s cílem 
zjednodušit a usnadnit přístup ke všem 
důležitým informacím o porušování práv 



PE474.065v01-00 6/19 AM\881189CS.doc

CS

duševního vlastnictví.

Or. pt

Odůvodnění

Využívání jednotných kontaktních míst umožňuje snižovat byrokracii a racionalizovat 
vynaložené prostředky, což vede k snížení nákladů podniků

Pozměňovací návrh 20
Regina Bastos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 22. března 2010 o dodržování práv 
duševního vlastnictví na vnitřním trhu 
vyzval členské státy a Komisi, aby rozšířily 
spolupráci mezi úřadem a vnitrostátními 
úřady pro duševní vlastnictví tak, aby 
zahrnula i boj proti porušování práv 
duševního vlastnictví.

(10) Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 22. září 2010 o dodržování práv 
duševního vlastnictví na vnitřním trhu 
vyzval členské státy a Komisi, aby rozšířily 
spolupráci mezi úřadem a vnitrostátními 
úřady pro duševní vlastnictví tak, aby 
zahrnula i boj proti porušování práv 
duševního vlastnictví; dále vyzval středisko, 
aby provedlo zevrubnou analýzu problému 
odcizení osobních údajů po internetu a 
prezentovalo návrhy na boj proti tomuto jevu.

Or. pt

Odůvodnění

Narůstá problém průmyslové online špionáže a odcizení osobních údajů po internetu, které 
tvoří průmyslové vlastnictví, zejména u technické dokumentace a strojových kódů.

Pozměňovací návrh 21
Regina Bastos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) S cílem podpořit evropské 
zaměstnavatele, aby uplatňovali svá práva 
intelektuálního vlastnictví ve třetích 
zemích a zlepšit činnost úřadů v boji proti 
vstupu padělků na evropský trh, by měla 
být zavedena úzká spolupráce mezi 
úřadem OHIM a Evropskou službou pro 
vnější činnost.

Or. pt

Odůvodnění

Aby se správně zacházelo s právy duševního vlastnictví na vnitřním trhu, je třeba brát v potaz 
nejen území EU, ale i situaci na vnějších hranicích EU a ve třetích zemích; Evropská služba 
pro vnější činnost hraje tedy v této záležitosti významnou roli.

Pozměňovací návrh 22
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
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 
vytvoření jednotného kontaktního 
střediska Unie a mezinárodního střediska 
osvědčených postupů. 

Or. lt

Pozměňovací návrh 23
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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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, soukromý sektor a 
občanskou společnost, 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Bernadette Vergnaud

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 

(18) Pokud jde o zástupce soukromého 
sektoru, úřad by měl při svolávání zasedání 
střediska v souvislosti s jeho činností 
zahrnout reprezentativní výběr zástupců
držitelů práv, poskytovatelů internetových 
služeb a sdružení spotřebitelů. Mělo by 
být rovněž zajištěno odpovídající 
zastoupení malých a středních podniků.
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spotřebitelů a malých a středních podniků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
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 a také by do něj měli být přizváni 
zástupci nejrůznějších organizací 
občanské společnosti včetně organizací 
zaměstnavatelů, profesních spolků, 
autorských organizací a zástupců zájmů 
spotřebitelů. Mělo by být rovněž zajištěno, 
aby malým a středním podnikům byla 
poskytnuta konkrétní podpora a 
informace o jejich právech.

Or. lt

Pozměňovací návrh 26
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Pokud jde o zástupce soukromého (18) Pokud jde o zástupce soukromého 
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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.

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 rovné
zastoupení spotřebitelů, občanské 
společnosti a malých a středních podniků a 
orgánů pro ochranu údajů.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění dobré správy střediska by sdružení spotřebitelů a občanské společnosti měly 
být zastoupeny stejným počtem zástupců jako podniky. Opatření na prosazování práv 
duševního vlastnictví mohou mít závažný dopad na základní práva spotřebitelů a občanů, 
včetně práva na ochranu osobních údajů, práva na důvěrnost komunikace, práva na 
presumpci neviny a práva na spravedlivý proces. Toto uznal i Evropský soudní dvůr v případu 
Promusica a je to zohledněno i v článku 8 směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví, 
která stanoví omezení opatření na prosazování práv duševního vlastnictví, pokud je ohroženo 
soukromí spotřebitelů. Je proto zásadní zajistit, aby orgány pro ochranu údajů 
spolupracovaly na práci střediska.

Pozměňovací návrh 27
Regina Bastos

Návrh směrnice
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 
udržováním a posilováním informačních 
kampaní ohledně rizik, která padělané 
výrobky představují pro zdraví a 
bezpečnost spotřebitelů a také ohledně 
negativního vlivu padělání a pirátství na 
hospodářství a společnost;

Or. pt
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Odůvodnění

Vzhledem k negativním dopadům padělání a pirátství na společnost a hospodářství by 
kampaně měly upozorňovat na nutnost respektování práva duševního vlastnictví, na hodnotu 
autorských práv a na negativní vliv pirátství a padělání na zaměstnanost a její růst, a zaměřit 
by se měly zejména na mladé evropské spotřebitele.

Pozměňovací návrh 28
Toine Manders

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zajišťovat prostředky sloužící k 
informování občanů o právech duševního 
vlastnictví proto, aby nedocházelo pouze 
ke kontrolám, ale také ke zvyšování 
povědomí občanů, například pomocí 
začlenění informací do veřejně 
dostupných videoher, protože tímto 
způsobem je možné rychle a přímo oslovit 
velké množství lidí a obzvláště mladých 
lidí;  

Or. nl

Pozměňovací návrh 29
Bernadette Vergnaud

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 systémů sledování a 
dodržovat přitom základní práva a 
svobody podle čl. 1 odst. 3a směrnice 
2002/21/ES Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 7. března 2002 o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby 
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elektronických komunikací (rámcová 
směrnice)1a podle čl. 1 odst. 3 směrnice 
2002/22/ES Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 7. března 2002 o univerzální 
službě a právech uživatelů týkajících se 
sítí a služeb elektronických komunikací 
(směrnice o univerzální službě)2;
____________________

1 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.
2 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51.

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
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 systémů sledování, 
v souladu s acquis Unie o elektronickém 
obchodování a ochraně údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) podporovat mezinárodní spolupráci 
s úřady pro duševní vlastnictví ve třetích 
zemích s cílem vytvářet strategie a rozvíjet 
postupy pro ochranu práv duševního 
vlastnictví, dovednosti a nástroje.

h) podporovat mezinárodní spolupráci 
s úřady pro duševní vlastnictví ve třetích 
zemích a příslušnými mezinárodními 
organizacemi s cílem vytvářet strategie 
a rozvíjet postupy pro ochranu práv 
duševního vlastnictví, dovednosti 
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a nástroje.

Or. en

Odůvodnění

Existují různé mezinárodní organizace, které se buď specializují na práva duševního 
vlastnictví, např. WIPO, nebo se přinejmenším zabývají otázkami porušování práv duševního 
vlastnictví, jako je OECD nebo WTO. Vzhledem k tomu, že tyto organizace zároveň provádějí 
studie o vzniku, míře a prevenci porušování práv duševního vlastnictví, měly by být začleněny 
do iniciativ spolupráce.

Pozměňovací návrh 32
Bernadette Vergnaud

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 
rozmanitost, vytváření vysoce kvalitních 
pracovních míst, vývoj vysoce kvalitních 
výrobků a služeb v rámci Unie a také pro 
ochranu a bezpečnost spotřebitelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Regina Bastos

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) předložit hodnocení opatření 
stanovených směrnicí 2004/48/ES o 
dodržování práv duševního vlastnictví v 
rámci vnitřního trhu z hlediska ochrany 
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práv a jejich dopadu na práva 
spotřebitelů;

Or. pt

Odůvodnění

Abychom mohli mít jasný rámec týkající se uplatňování legislativních opatření, je nutné 
hodnotit jejich realizaci.

Pozměňovací návrh 34
Bernadette Vergnaud

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 organizuje konference, 
koordinuje online i offline kampaně, akce 
a setkání na evropské i mezinárodní úrovni 
a zohledňuje přitom omezené finanční a 
lidské zdroje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Bernadette Vergnaud

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) organizuje ad hoc setkání odborníků na 
podporu své práce podle tohoto nařízení;

i) organizuje ad hoc setkání odborníků a 
zástupců všech dotčených zúčastněných 
stran na podporu své práce podle tohoto 
nařízení;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 36
Hans-Peter Mayer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písmeno p a (nové

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pa) hodnotí dopad opatření na 
prosazování práv duševního vlastnictví na 
inovace a na rozvoj služeb informační 
společnosti, jak výslovně požaduje 
směrnice 2004/48/ES;

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví (směrnice 2004/48/ES) výslovně požaduje 
důkladné zhodnocení dopadu směrnice na inovaci. Ovšem Evropská komise zatím takové 
hodnocení neposkytla; zahájila naopak revizi stávající směrnice, aniž by plnila tento 
požadavek, který je stanoven zákonem.

Pozměňovací návrh 38
Zuzana Roithová
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písmeno p b (nové

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pb) hodnotí dopad neexistence jednotného 
digitálního trhu pro obsah online na 
spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by užitečné, kdyby středisko mohlo hodnotit i dopad na spotřebitele a poškozování 
spotřebitelů v důsledku nedostatku jednotného digitálního trhu pro obsah online.

Pozměňovací návrh 39
Hans-Peter Mayer

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, zástupce soukromého sektoru a 
zástupce organizací spotřebitelů a malých 
a středních podniků;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Bernadette Vergnaud

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 

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

orgánů veřejné správy, orgánů a organizací 
zabývajících se ochranou práv duševního 
vlastnictví a zástupce soukromého sektoru 
a občanské společnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododst. 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 hospodářská odvětví,
která jsou bojem proti porušování práv 
duševního vlastnictví dotčena, a také 
zástupců občanské společnosti, zejména 
sdružení spotřebitelů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Hans-Peter Mayer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řádně zastoupeny jsou organizace 
spotřebitelů a malé a střední podniky.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Zuzana Roithová
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řádně zastoupeny jsou organizace 
spotřebitelů a malé a střední podniky.

Rovně zastoupeny jsou organizace 
spotřebitelů, občanské společnosti a malé 
a střední podniky a také úřady pro 
ochranu.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění dobré správy střediska by měly být sdružení spotřebitelů a občanské 
společnosti zastoupeny stejným počtem zástupců jako podniky. Opatření na prosazování práv 
duševního vlastnictví mohou mít závažný dopad na základní práva spotřebitelů a občanů, 
včetně práva na ochranu osobních údajů, práva na důvěrnost komunikace, práva na 
presumpci neviny a práva na spravedlivý proces. Toto uznal i Evropský soudní dvůr v případu 
Promusica a je to zohledněno i v článku 8 směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví, 
která stanoví omezení opatření na prosazování práv duševního vlastnictví, pokud je ohroženo 
soukromí spotřebitelů. Je proto zásadní zajistit, aby orgány pro ochranu údajů 
spolupracovaly na práci střediska.

Pozměňovací návrh 44
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 5 – návětí

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:

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Rolandas Paksas
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise předloží hodnotící zprávu 
Evropskému parlamentu i Radě a uskuteční 
o ní širokou konzultaci mezi zúčastněnými 
stranami.

4. Komise předloží hodnotící zprávu 
Evropskému parlamentu, Radě i
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a uskuteční o ní širokou konzultaci 
mezi zúčastněnými stranami.

Or. lt

Pozměňovací návrh 46
Juozas Imbrasas

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise předloží hodnotící zprávu 
Evropskému parlamentu i Radě a uskuteční 
o ní širokou konzultaci mezi zúčastněnými 
stranami.

4. Komise předloží hodnotící zprávu 
Evropskému parlamentu, Radě i 
Evropskému hospodářskémua sociálnímu 
výboru a uskuteční o ní širokou konzultaci 
mezi zúčastněnými stranami.

Or. lt


