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Pozměňovací návrh 61
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Uvádění zboží porušujícího práva 
duševního vlastnictví na trh způsobuje 
značnou škodu držitelům práv i výrobcům 
a obchodníkům, kteří dodržují právní 
předpisy. Jedná se rovněž o klamání 
spotřebitelů a v některých případech 
o ohrožení jejich zdraví a bezpečnosti. 
Takovému zboží by měl být pokud možno 
zamezen přístup na trh a měla by být 
přijata opatření, která by zabránila této 
protiprávní činnosti, aniž by jimi byl 
ztěžován legitimní obchod.

(2) Uvádění zboží porušujícího práva 
duševního vlastnictví na trh způsobuje 
značnou škodu držitelům práv i výrobcům 
a obchodníkům, kteří dodržují právní 
předpisy. Jedná se rovněž o klamání 
spotřebitelů a v některých případech 
o ohrožení jejich zdraví a bezpečnosti. 
Takovému zboží by měl být pokud možno 
zamezen vstup na celní území a přístup na 
trh a měla by být přijata opatření, která by 
zabránila této protiprávní činnosti, aniž by 
jimi byl ztěžován legitimní obchod.

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Christian Engström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Uvádění zboží porušujícího práva 
duševního vlastnictví na trh způsobuje 
značnou škodu držitelům práv i výrobcům 
a obchodníkům, kteří dodržují právní 
předpisy. Jedná se rovněž o klamání 
spotřebitelů a v některých případech 
o ohrožení jejich zdraví a bezpečnosti. 
Takovému zboží by měl být pokud možno 
zamezen přístup na trh a měla by být 
přijata opatření, která by zabránila této 
protiprávní činnosti, aniž by jimi byl 

(2) Uvádění zboží porušujícího práva k
ochranné známce a autorská práva na trh 
způsobuje značnou škodu držitelům práv i 
výrobcům a obchodníkům, kteří dodržují 
právní předpisy. Jedná se rovněž o klamání 
spotřebitelů a v některých případech 
o ohrožení jejich zdraví a bezpečnosti. 
Takovému zboží by měl být pokud možno 
zamezen přístup na trh a měla by být 
přijata opatření, která by zabránila této 
protiprávní činnosti, aniž by jimi byl 
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ztěžován legitimní obchod. ztěžován legitimní obchod.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Přezkum nařízení (ES) č. 1383/2003 
ukázal, že jsou nezbytná jistá zlepšení 
právního rámce, která posílí vymáhání práv 
duševního vlastnictví a zajistí také 
náležitou právní jasnost, čímž bude 
zohledněn vývoj v hospodářské, obchodní 
a právní oblasti.

(3) Přezkum nařízení (ES) č. 1383/2003 
ukázal, že jsou nezbytná jistá zlepšení 
právního rámce, která posílí vymáhání práv 
duševního vlastnictví celními orgány a 
zajistí také náležitou právní jasnost, čímž 
bude zohledněn vývoj v hospodářské, 
obchodní a právní oblasti. Komise by měla 
přijmout veškerá opatření, jimiž zajistí, 
aby bez zbytečného odkladu začalo 
harmonizované uplatňování nového 
právního rámce celními orgány v celé 
Unii, a zajistilo se tak účinné vymáhání 
práv duševního vlastnictví, které by 
chránilo držitele práv, aniž by byl narušen 
obchod. Provedení modernizovaného 
celního kodexu, a zejména interoperabilní 
systém „eCustoms“ by do budoucna 
mohly toto vymáhání usnadnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Christian Engström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Přezkum nařízení (ES) č. 1383/2003 
ukázal, že jsou nezbytná jistá zlepšení 
právního rámce, která posílí vymáhání práv 

(3) Přezkum nařízení (ES) č. 1383/2003 
ukázal, že jsou nezbytná jistá zlepšení 
právního rámce, která posílí vymáhání 
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duševního vlastnictví a zajistí také 
náležitou právní jasnost, čímž bude 
zohledněn vývoj v hospodářské, obchodní 
a právní oblasti.

vybraných práv duševního vlastnictví, 
zejména práva k ochranné známce a 
autorská práva, a zajistí také náležitou 
právní jasnost, čímž bude zohledněn vývoj 
v hospodářské, obchodní a právní oblasti. 
Tento přezkum rovněž ukázal, že by se 
opatření na hranicích neměla vztahovat 
na jiná práva duševního vlastnictví, 
především patenty a dodatková ochranná 
osvědčení pro léčivé přípravky tam, kde je 
správné určení porušení závislé na vysoce 
technických soudních řízeních. Podobně 
bylo rozhodnuto, že by se opatření na 
hranicích neměla vztahovat na zboží 
v tranzitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Celní orgány by měly mít možnost 
kontrolovat zboží, které je nebo mělo být 
předmětem celního dohledu na celním 
území Unie, za účelem vymáhání práv 
duševního vlastnictví. Vymáhání práv 
duševního vlastnictví na hranicích, bez 
ohledu na to, kde se zboží nachází nebo 
mělo nacházet pod „celním dohledem“ 
podle definice v nařízení Rady (EHS) č. 
2913/92, kterým se vydává celní kodex 
Společenství , představuje účelné využití 
zdrojů. Pokud zboží zadrží celní orgány na 
hranicích, je nutné jen jedno soudní řízení, 
zatímco u zboží nalezeného na trhu, které 
bylo rozděleno a doručeno prodejcům, je 
k dosažení stejné úrovně vymáhání práva 
potřeba několik oddělených řízení. Měla by 
být zavedena výjimka pro zboží propuštěné 
do volného oběhu v režimu konečného 
použití, protože takové zboží zůstává pod 

(4) Celní orgány by měly mít možnost 
kontrolovat zboží, které je nebo mělo být 
předmětem celního dohledu na celním 
území Unie, včetně zboží, které bylo 
propuštěno do režimu s podmíněným 
osvobozením od cla, za účelem vymáhání 
práv duševního vlastnictví. Vymáhání práv 
duševního vlastnictví na hranicích, bez 
ohledu na to, kde se zboží nachází nebo 
mělo nacházet pod „celním dohledem“ 
podle definice v nařízení Rady (EHS) č. 
2913/92, kterým se vydává celní kodex 
Společenství , představuje účelné využití 
zdrojů. Pokud zboží zadrží celní orgány na 
hranicích, je nutné jen jedno soudní řízení, 
zatímco u zboží nalezeného na trhu, které 
bylo rozděleno a doručeno prodejcům, je 
k dosažení stejné úrovně vymáhání práva 
potřeba několik oddělených řízení. Měla by 
být zavedena výjimka pro zboží propuštěné 
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celním dohledem, i když bylo propuštěno 
do volného oběhu. Rovněž se nehodí, aby 
se toto nařízení vztahovalo na zboží v 
osobních zavazadlech cestujících, pokud je 
určeno pro jejich vlastní osobní potřebu a 
nic nenaznačuje, že se jedná o obchodní 
dopravu.

do volného oběhu v režimu konečného 
použití, protože takové zboží zůstává pod 
celním dohledem, i když bylo propuštěno 
do volného oběhu. Rovněž se nehodí, aby 
se toto nařízení vztahovalo na zboží 
v osobních zavazadlech cestujících, pokud 
je určeno pro jejich vlastní osobní potřebu 
a nic nenaznačuje, že se jedná o obchodní 
dopravu.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Celní orgány by měly mít možnost 
kontrolovat zboží, které je nebo mělo být 
předmětem celního dohledu na celním 
území Unie, za účelem vymáhání práv 
duševního vlastnictví. Vymáhání práv 
duševního vlastnictví na hranicích, bez 
ohledu na to, kde se zboží nachází nebo 
mělo nacházet pod „celním dohledem“ 
podle definice v nařízení Rady (EHS) č. 
2913/92, kterým se vydává celní kodex 
Společenství , představuje účelné využití 
zdrojů. Pokud zboží zadrží celní orgány na 
hranicích, je nutné jen jedno soudní řízení, 
zatímco u zboží nalezeného na trhu, které 
bylo rozděleno a doručeno prodejcům, je 
k dosažení stejné úrovně vymáhání práva 
potřeba několik oddělených řízení. Měla by 
být zavedena výjimka pro zboží propuštěné 
do volného oběhu v režimu konečného 
použití, protože takové zboží zůstává pod 
celním dohledem, i když bylo propuštěno 
do volného oběhu. Rovněž se nehodí, aby 
se toto nařízení vztahovalo na zboží 
v osobních zavazadlech cestujících, pokud 
je určeno pro jejich vlastní osobní potřebu
a nic nenaznačuje, že se jedná o obchodní

(4) Celní orgány by měly mít možnost 
kontrolovat zboží, které je nebo mělo být 
předmětem celního dohledu na celním 
území Unie, za účelem vymáhání práv 
duševního vlastnictví. Vymáhání práv 
duševního vlastnictví na hranicích, bez 
ohledu na to, kde se zboží nachází nebo 
mělo nacházet pod „celním dohledem“ 
podle definice v nařízení Rady (EHS) č. 
2913/92, kterým se vydává celní kodex 
Společenství , představuje účelné využití 
zdrojů. Pokud zboží zadrží celní orgány na 
hranicích, je nutné jen jedno soudní řízení, 
zatímco u zboží nalezeného na trhu, které 
bylo rozděleno a doručeno prodejcům, je 
k dosažení stejné úrovně vymáhání práva 
potřeba několik oddělených řízení. Měla by 
být zavedena výjimka pro zboží propuštěné 
do volného oběhu v režimu konečného 
použití, protože takové zboží zůstává pod 
celním dohledem, i když bylo propuštěno 
do volného oběhu. Pokud osobní 
zavazadlo cestujících obsahuje zboží
neobchodní povahy v mezích bezcelního 
přídělu a v případě, že neexistují žádné 
věcné náznaky, že zboží je součástí 
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dopravu. obchodní dopravy, členské státy by neměly 
považovat takové zboží za předmět 
působnosti tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Christian Engström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Celní orgány by měly mít možnost 
kontrolovat zboží, které je nebo mělo být 
předmětem celního dohledu na celním 
území Unie, za účelem vymáhání práv 
duševního vlastnictví. Vymáhání práv 
duševního vlastnictví na hranicích, bez 
ohledu na to, kde se zboží nachází nebo 
mělo nacházet pod „celním dohledem“ 
podle definice v nařízení Rady (EHS) č. 
2913/92, kterým se vydává celní kodex 
Společenství , představuje účelné využití 
zdrojů. Pokud zboží zadrží celní orgány na 
hranicích, je nutné jen jedno soudní řízení, 
zatímco u zboží nalezeného na trhu, které 
bylo rozděleno a doručeno prodejcům, je 
k dosažení stejné úrovně vymáhání práva 
potřeba několik oddělených řízení. Měla by 
být zavedena výjimka pro zboží propuštěné 
do volného oběhu v režimu konečného 
použití, protože takové zboží zůstává pod 
celním dohledem, i když bylo propuštěno 
do volného oběhu. Rovněž se nehodí, aby 
se toto nařízení vztahovalo na zboží 
v osobních zavazadlech cestujících, pokud 
je určeno pro jejich vlastní osobní potřebu 
a nic nenaznačuje, že se jedná o obchodní 
dopravu.

(4) Celní orgány by měly mít možnost 
kontrolovat zboží, které je nebo mělo být 
předmětem celního dohledu na celním 
území Unie, za účelem vymáhání práv k
ochranné známce a autorských práv.
Vymáhání takových práv duševního 
vlastnictví na hranicích, bez ohledu na to, 
kde se zboží nachází nebo mělo nacházet 
pod „celním dohledem“ podle definice 
v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým 
se vydává celní kodex Společenství, 
představuje účelné využití zdrojů. Pokud 
zboží zadrží celní orgány na hranicích, je 
nutné jen jedno soudní řízení, zatímco 
u zboží nalezeného na trhu, které bylo 
rozděleno a doručeno prodejcům, je 
k dosažení stejné úrovně vymáhání práva 
potřeba několik oddělených řízení. Měla by 
být zavedena výjimka pro zboží propuštěné 
do volného oběhu v režimu konečného 
použití, protože takové zboží zůstává pod 
celním dohledem, i když bylo propuštěno 
do volného oběhu. Rovněž je zásadní, aby 
se toto nařízení nevztahovalo na zboží 
v osobních zavazadlech cestujících, pokud 
na základě platných právních postupů nic 
nenaznačuje, že se jedná o obchodní účel.

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Anna Hedh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nařízení (ES) č. 1383/2003 se 
nevztahuje na některá práva duševního 
vlastnictví a na některé druhy jejich 
porušení. Za účelem posílení vymáhání 
práv duševního vlastnictví by proto měla 
být celní kontrola rozšířena na další druhy
porušení, například porušení vyplývající 
z paralelního obchodu, jakož i na další 
porušení práv, která již celní orgány 
vymáhají, ale na která se nevztahuje 
nařízení (ES) č. 1383/2003. Za týmž 
účelem je vhodné zahrnout do oblasti 
působnosti tohoto nařízení vedle práv, na 
která se již vztahuje nařízení (ES) č. 
1383/2003, také obchodní názvy, jež jsou 
podle vnitrostátních právních předpisů 
chráněny výlučnými vlastnickými právy, 
topografie polovodičových výrobků, užitné 
vzory a zařízení pro obcházení technických 
opatření, jakož i veškerá výlučná práva 
duševního vlastnictví stanovená právními 
předpisy Unie.

(5) Nařízení (ES) č. 1383/2003 se 
nevztahuje na některá práva duševního 
vlastnictví a na některé druhy jejich 
porušení. Za účelem posílení vymáhání 
práv duševního vlastnictví by proto měla 
být celní kontrola rozšířena na další druhy 
porušení, na která se nevztahuje nařízení 
(ES) č. 1383/2003. Za tímto účelem je 
vhodné zahrnout do oblasti působnosti 
tohoto nařízení vedle práv, na která se již 
vztahuje nařízení (ES) č. 1383/2003, také 
obchodní názvy, jež jsou podle 
vnitrostátních právních předpisů chráněny 
výlučnými vlastnickými právy, topografie 
polovodičových výrobků, užitné vzory a 
zařízení pro obcházení technických 
opatření.

Or. sv

Pozměňovací návrh 69
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nařízení (ES) č. 1383/2003 se 
nevztahuje na některá práva duševního 
vlastnictví a na některé druhy jejich 
porušení. Za účelem posílení vymáhání 
práv duševního vlastnictví by proto měla 

(5) Nařízení (ES) č. 1383/2003 se 
nevztahuje na některá práva duševního 
vlastnictví a na některé druhy jejich 
porušení. Za účelem posílení vymáhání 
práv duševního vlastnictví by proto měla 
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být celní kontrola rozšířena na další druhy 
porušení, například porušení vyplývající z 
paralelního obchodu, jakož i na další 
porušení práv, která již celní orgány 
vymáhají, ale na která se nevztahuje 
nařízení (ES) č. 1383/2003. Za týmž
účelem je vhodné zahrnout do oblasti 
působnosti tohoto nařízení vedle práv, na 
která se již vztahuje nařízení (ES) č. 
1383/2003, také obchodní názvy, jež jsou 
podle vnitrostátních právních předpisů 
chráněny výlučnými vlastnickými právy, 
topografie polovodičových výrobků, užitné 
vzory a zařízení pro obcházení technických 
opatření, jakož i veškerá výlučná práva 
duševního vlastnictví stanovená právními 
předpisy Unie.

být celní kontrola rozšířena na další druhy 
porušení, na která se nevztahuje nařízení 
(ES) č. 1383/2003. Za týmž účelem je 
vhodné zahrnout do oblasti působnosti
tohoto nařízení vedle práv, na která se již 
vztahuje nařízení (ES) č. 1383/2003, také 
obchodní názvy, jež jsou podle 
vnitrostátních právních předpisů chráněny 
výlučnými vlastnickými právy, topografie 
polovodičových výrobků, užitné vzory a 
zařízení pro obcházení technických 
opatření, jakož i veškerá výlučná práva 
duševního vlastnictví stanovená právními 
předpisy Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nařízení (ES) č. 1383/2003 se 
nevztahuje na některá práva duševního 
vlastnictví a na některé druhy jejich 
porušení. Za účelem posílení vymáhání 
práv duševního vlastnictví by proto měla 
být celní kontrola rozšířena na další 
druhy porušení, například porušení 
vyplývající z paralelního obchodu, jakož i 
na další porušení práv, která již celní 
orgány vymáhají, ale na která se 
nevztahuje nařízení (ES) č. 1383/2003. Za
týmž účelem je vhodné zahrnout do oblasti 
působnosti tohoto nařízení vedle práv, na 
která se již vztahuje nařízení (ES) č. 
1383/2003, také obchodní názvy, jež jsou 
podle vnitrostátních právních předpisů 
chráněny výlučnými vlastnickými právy, 
topografie polovodičových výrobků, užitné 

(5) Nařízení (ES) č. 1383/2003 se 
nevztahuje na některá práva duševního 
vlastnictví a na některé druhy jejich 
porušení. Z toho důvodu je vhodné 
zahrnout do oblasti působnosti tohoto 
nařízení vedle práv, na která se již vztahuje 
nařízení (ES) č. 1383/2003, také obchodní 
názvy, jež jsou podle vnitrostátních 
právních předpisů chráněny výlučnými 
vlastnickými právy, topografie 
polovodičových výrobků, užitné vzory a 
zařízení pro obcházení technických 
opatření, jakož i veškerá výlučná práva 
duševního vlastnictví stanovená právními 
předpisy Unie.
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vzory a zařízení pro obcházení technických 
opatření, jakož i veškerá výlučná práva 
duševního vlastnictví stanovená právními 
předpisy Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Christian Engström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nařízení (ES) č. 1383/2003 se 
nevztahuje na některá práva duševního 
vlastnictví a na některé druhy jejich 
porušení. Za účelem posílení vymáhání 
práv duševního vlastnictví by proto měla 
být celní kontrola rozšířena na další druhy 
porušení, například porušení vyplývající 
z paralelního obchodu, jakož i na další 
porušení práv, která již celní orgány 
vymáhají, ale na která se nevztahuje 
nařízení (ES) č. 1383/2003. Za týmž
účelem je vhodné zahrnout do oblasti 
působnosti tohoto nařízení vedle práv, na 
která se již vztahuje nařízení (ES) č. 
1383/2003, také obchodní názvy, jež jsou 
podle vnitrostátních právních předpisů 
chráněny výlučnými vlastnickými právy, 
topografie polovodičových výrobků, užitné 
vzory a zařízení pro obcházení technických 
opatření, jakož i veškerá výlučná práva 
duševního vlastnictví stanovená právními 
předpisy Unie.

(5) Nařízení (ES) č. 1383/2003 se 
nevztahuje na některá práva duševního 
vlastnictví a na některé druhy jejich 
porušení. Za účelem zajištění účinného
vymáhání práv duševního vlastnictví by 
měla být celní kontrola zacílena na 
vybraná porušení. Z toho důvodu je 
vhodné zahrnout do oblasti působnosti 
tohoto nařízení vedle práv, na která se již 
vztahuje nařízení (ES) č. 1383/2003, 
specifická zařízení navržená za účelem 
obcházení prostředků technologické 
ochrany.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Louis Grech
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Toto nařízení, za předpokladu, že 
bude řádně provedeno, by dále mělo 
přispět k dosažení jednotného trhu, což 
zajišťuje účinnější ochranu držitelů práv, 
podporuje tvořivost a inovace a poskytuje 
spotřebitelům spolehlivé a vysoce kvalitní 
výrobky, což by mělo následně posílit 
přeshraniční transakce mezi spotřebiteli, 
podniky a obchodníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Christian Engström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Každá osoba, ať je, nebo není držitelem 
práva duševního vlastnictví, která může 
vlastním jménem zahájit soudní řízení 
ohledně možného porušení tohoto práva, 
by měla být oprávněna podat žádost 
o přijetí opatření celních orgánů.

(8) Každá osoba, ať je, nebo není držitelem 
práv k ochranné známce nebo autorských 
práv, která může vlastním jménem zahájit 
soudní řízení ohledně možného porušení 
tohoto práva, by měla být oprávněna podat 
žádost o přijetí opatření celních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Christian Engström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby bylo zajištěno, že práva duševního 
vlastnictví budou vymáhána po celé Unii, 

(9) Aby bylo zajištěno účinné vymáhání 
práv duševního vlastnictví po celé Unii, je 
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je třeba stanovit, že pokud osoba 
oprávněná podat žádost o přijetí opatření 
žádá vymáhání práva duševního vlastnictví 
vztahujícího se na celé území Unie, může 
tato osoba požádat celní orgány jednoho 
členského státu, aby přijaly rozhodnutí, 
kterým schvalují žádost o přijetí opatření 
celních orgánů tohoto členského státu a 
libovolného jiného členského státu, kde se 
vymáhání práva duševního vlastnictví 
vyžaduje.

třeba stanovit, že pokud osoba oprávněná 
podat žádost o přijetí opatření žádá 
vymáhání příslušného práva duševního 
vlastnictví vztahujícího se na celé území 
Unie, může tato osoba požádat celní 
orgány jednoho členského státu, aby přijaly 
rozhodnutí, kterým schvalují žádost 
o přijetí opatření celních orgánů tohoto
členského státu a libovolného jiného 
členského státu, kde se vymáhání takového 
práva duševního vlastnictví vyžaduje.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Kvůli zajištění rychlého vymáhání 
práv duševního vlastnictví by mělo být 
stanoveno, že pokud mají celní orgány na 
základě dostatečných důkazů podezření, 
že zboží pod jejich dohledem porušuje 
práva duševního vlastnictví, mohou buď 
z vlastního podnětu nebo na žádost 
pozastavit propuštění zboží či zboží 
zadržet, aby bylo osobám oprávněným 
podat žádost o přijetí opatření celních 
orgánů umožněno zahájit řízení s cílem 
určit, zda bylo právo duševního vlastnictví 
porušeno.

(10) Kvůli zajištění rychlého vymáhání 
práv duševního vlastnictví by mělo být 
stanoveno, že pokud mají celní orgány 
dostatečný důvod, aby měly podezření, že 
zboží pod jejich dohledem porušuje práva 
duševního vlastnictví, mohou buď 
z vlastního podnětu nebo na žádost 
pozastavit propuštění zboží či zboží 
zadržet, aby bylo osobám oprávněným 
podat žádost o přijetí opatření celních 
orgánů umožněno zahájit řízení s cílem 
určit, zda bylo právo duševního vlastnictví 
porušeno.

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Christian Engström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Kvůli zajištění rychlého vymáhání 
práv duševního vlastnictví by mělo být 
stanoveno, že pokud mají celní orgány na 
základě dostatečných důkazů podezření, že 
zboží pod jejich dohledem porušuje práva 
duševního vlastnictví, mohou buď 
z vlastního podnětu nebo na žádost 
pozastavit propuštění zboží či zboží 
zadržet, aby bylo osobám oprávněným 
podat žádost o přijetí opatření celních 
orgánů umožněno zahájit řízení s cílem
určit, zda bylo právo duševního vlastnictví 
porušeno.

(10) Kvůli zajištění účinného a 
legitimního vymáhání práv duševního 
vlastnictví by mělo být stanoveno, že 
pokud mají celní orgány na základě 
dostatečných známek, které vyplývají 
z platných právních postupů, podezření, že 
zboží pod jejich dohledem porušuje 
příslušná práva duševního vlastnictví, 
mohou buď z vlastního podnětu nebo na 
žádost pozastavit propuštění zboží či zboží 
zadržet, aby bylo osobám oprávněným 
podat žádost o přijetí opatření celních 
orgánů umožněno zahájit řízení s cílem 
určit, zda bylo takové právo duševního 
vlastnictví porušeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Pokud u zboží v tranzitu existuje 
podezření, že jde o napodobeninu nebo 
kopii výrobku chráněného v rámci Unie 
podle práva duševního vlastnictví, měly by 
celní orgány požádat deklaranta nebo 
držitele zboží, aby poskytl dostatečné 
důkazy, že konečný cíl zboží je mimo 
území Unie. V případech, kdy nejsou 
poskytnuty dostatečné důkazy o opaku, 
předpokládají celní orgány, že dotčené 
zboží bude pravděpodobně přesměrováno 
na trh Unie. Komise by měla přijmout 
pokyny, v nichž budou celním orgánům 
stanovena kritéria pro účinné hodnocení 
tohoto jeho rizika přesměrování na trh 
Unie, přičemž by se měly zohlednit 



PE480.583v02-00 14/113 AM\890182CS.doc

CS

judikáty Soudního dvora Evropské unie.

Or. en

(Viz pozměňovací návrhy k článkům 16 a 17.)

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že zpravodaj považuje za vysoce nejisté, že hmotněprávní předpisy budou 
pozměněny tak, aby se vztahovaly na pouhý tranzit zboží, které je napodobeninou nebo kopií 
zboží chráněného v EU, navrhuje zahrnout tuto dodatečnou záruku, aby se zabránilo vstupu 
takového zboží na vnitřní trh. Musí být splněny dvě podmínky k tomu, aby celní úřad mohl 
pozastavit propuštění zboží nebo je zadržet: u zboží musí existovat podezření, že je padělkem 
nebo nedovolenou napodobeninou, a poskytnutý důkaz musí být nedostatečný.

Pozměňovací návrh 78
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pokud zboží podezřelé z porušení není 
padělkem nebo nedovolenou 
napodobeninou, může být pro celní orgány 
na základě pouhé vizuální prohlídky 
obtížné určit, zda mohlo být právo 
duševního vlastnictví porušeno. Proto je 
vhodné stanovit, že pokud dotčené strany, 
tedy držitel zboží a držitel práva, 
nesouhlasí s předáním zboží ke zničení, je 
třeba zahájit řízení. Orgány příslušné pro
toto řízení by pak měly rozhodovat o tom, 
zda bylo právo duševního vlastnictví 
porušeno, a přijmout příslušná rozhodnutí 
ohledně porušení dotčených práv 
duševního vlastnictví.

(11) Pokud zboží podezřelé z porušení není 
padělkem nebo nedovolenou 
napodobeninou, může být pro celní orgány 
na základě pouhé vizuální prohlídky 
obtížné určit, zda mohlo být právo 
duševního vlastnictví porušeno. Proto je 
vhodné stanovit, že pokud dotčené strany, 
tedy deklarant nebo držitel zboží a držitel 
práva, nesouhlasí s předáním zboží ke 
zničení, je třeba zahájit řízení. Orgány 
příslušné pro toto řízení by pak měly 
rozhodovat o tom, zda bylo právo 
duševního vlastnictví porušeno, a přijmout 
příslušná rozhodnutí ohledně porušení 
dotčených práv duševního vlastnictví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Christian Engström
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pokud zboží podezřelé z porušení není 
padělkem nebo nedovolenou 
napodobeninou, může být pro celní orgány 
na základě pouhé vizuální prohlídky 
obtížné určit, zda mohlo být právo 
duševního vlastnictví porušeno. Proto je 
vhodné stanovit, že pokud dotčené strany, 
tedy držitel zboží a držitel práva, 
nesouhlasí s předáním zboží ke zničení, je 
třeba zahájit řízení. Orgány příslušné pro 
toto řízení by pak měly rozhodovat o tom, 
zda bylo právo duševního vlastnictví 
porušeno, a přijmout příslušná rozhodnutí 
ohledně porušení dotčených práv 
duševního vlastnictví.

(11) Pokud zboží podezřelé z porušení není 
padělkem nebo nedovolenou 
napodobeninou, může být pro celní orgány 
na základě pouhé vizuální prohlídky 
obtížné určit, zda mohlo být jiné právo 
duševního vlastnictví porušeno. Proto je 
vhodné stanovit, že je třeba zahájit řízení. 
Orgány příslušné pro toto řízení by pak 
měly rozhodovat o tom, zda bylo příslušné 
právo duševního vlastnictví porušeno, a 
přijmout příslušná rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Za účelem snížení administrativní 
zátěže a nákladů na minimum by měl být 
pro malé zásilky padělků nebo 
nedovolených napodobenin zaveden 
zvláštní postup, který by umožnil zboží 
zničit bez souhlasu držitele práva. Kvůli 
stanovení prahových množství, při jejichž 
nedosažení by se zásilky měly považovat 
za malé zásilky, by měla být tímto 
nařízením na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat nelegislativní akty s obecnou 
působností v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Je 
důležité, aby Komise během svých 
přípravných prací vedla náležité 

(13) Za účelem snížení administrativní 
zátěže a nákladů na minimum by měl být 
pro malé zásilky padělků nebo 
nedovolených napodobenin zaveden 
zvláštní postup, který by umožnil zboží 
zničit bez souhlasu držitele práva.
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konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni.

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Anna Hedh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Za účelem snížení administrativní 
zátěže a nákladů na minimum by měl být 
pro malé zásilky padělků nebo 
nedovolených napodobenin zaveden 
zvláštní postup, který by umožnil zboží 
zničit bez souhlasu držitele práva. Kvůli 
stanovení prahových množství, při jejichž 
nedosažení by se zásilky měly považovat 
za malé zásilky, by měla být tímto 
nařízením na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat nelegislativní akty s obecnou 
působností v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Je 
důležité, aby Komise během svých 
přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni.

(13) Za účelem snížení administrativní 
zátěže a nákladů na minimum by měl být 
pro malé zásilky padělků nebo 
nedovolených napodobenin zaveden 
zvláštní postup.

Or. sv

Pozměňovací návrh 82
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Za účelem snížení administrativní 
zátěže a nákladů na minimum by měl být 
pro malé zásilky padělků nebo 

(13) Za účelem snížení administrativní 
zátěže a nákladů na minimum by měl být 
pro malé zásilky padělků nebo 
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nedovolených napodobenin zaveden 
zvláštní postup, který by umožnil zboží 
zničit bez souhlasu držitele práva. Kvůli 
stanovení prahových množství, při jejichž 
nedosažení by se zásilky měly považovat 
za malé zásilky, by měla být tímto 
nařízením na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat nelegislativní akty s obecnou 
působností v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Je 
důležité, aby Komise během svých 
přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni.

nedovolených napodobenin zaveden 
zvláštní postup, který by umožnil zboží 
zničit bez souhlasu držitele práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Christian Engström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Za účelem snížení administrativní 
zátěže a nákladů na minimum by měl být 
pro malé zásilky padělků nebo 
nedovolených napodobenin zaveden 
zvláštní postup, který by umožnil zboží 
zničit bez souhlasu držitele práva. Kvůli 
stanovení prahových množství, při jejichž 
nedosažení by se zásilky měly považovat 
za malé zásilky, by měla být tímto 
nařízením na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat nelegislativní akty s obecnou 
působností v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Je 
důležité, aby Komise během svých 
přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni.

(13) Za účelem snížení administrativní 
zátěže a nákladů na minimum, aniž by bylo 
dotčeno právo konečného spotřebitele být 
v přiměřené lhůtě řádně informován 
o právním základu opatření přijatých 
celními orgány, by měl být pro malé 
zásilky padělků nebo nedovolených 
napodobenin zaveden zvláštní postup, 
který by umožnil zboží zničit bez souhlasu 
držitele práva. Kvůli stanovení prahových 
množství, při jejichž nedosažení by se 
zásilky měly považovat za malé zásilky, by 
měla být tímto nařízením na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat nelegislativní 
akty s obecnou působností v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Je důležité, aby Komise 
během svých přípravných prací vedla 
náležité a veřejné konzultace, včetně 
konzultací se spotřebitelskými 
organizacemi a organizacemi na ochranu
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občanských práv a konzultací na odborné 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Až bude Komise připravovat a 
vypracovávat akty v přenesené pravomoci, 
měla by zajistit souběžné, včasné a 
náležité předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Při přípravě a vypracování aktu 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a 
Radě.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je-li definice malé zásilky v tomto nařízení, nejsou akty v přenesené pravomoci nutné.
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Pozměňovací návrh 86
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro větší právní jasnost a za účelem 
ochrany zájmů legitimních obchodníků 
před možným zneužitím ustanovení 
o vymáhání práva na hranicích je vhodné 
upravit časové lhůty pro zadržení zboží 
podezřelého z porušení práva duševního 
vlastnictví, podmínky, za kterých by celní 
orgány měly držitelům práv předávat 
informace o zásilkách, podmínky pro 
použití postupu umožňujícího zničení 
zboží pod celní kontrolou kvůli podezření 
z porušení práv duševního vlastnictví 
jiného než padělání a pirátství a zavést 
ustanovení umožňující držiteli zboží, aby 
vyjádřil svůj názor před tím, než celní 
správa přijme rozhodnutí, jež by na něj 
mělo nepříznivý dopad.

(15) Pro větší právní jasnost a za účelem 
ochrany zájmů legitimních obchodníků 
před možným zneužitím ustanovení 
o vymáhání práva na hranicích je vhodné 
upravit časové lhůty pro zadržení zboží 
podezřelého z porušení práva duševního 
vlastnictví, podmínky, za kterých by celní 
orgány měly držitelům práv předávat 
informace o zásilkách, a podmínky pro 
použití postupu umožňujícího zničení 
zboží pod celní kontrolou kvůli podezření 
z porušení práv duševního vlastnictví 
jiného než padělání a pirátství.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba rozlišovat mezi hospodářskými subjekty, které pravidelně plní celní formality, 
konečným spotřebitelem. Hospodářské subjekty jsou dobře obeznámeny s celními režimy. Je 
tedy nutné věnovat pozornost tomu, aby nebyly vytvářeny zdlouhavé správní postupy, které by 
dotčeným celním orgánům bránily v přijímání rychlých a účinných opatření.

Pozměňovací návrh 87
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro větší právní jasnost a za účelem 
ochrany zájmů legitimních obchodníků 
před možným zneužitím ustanovení 

(15) Pro větší právní jasnost a za účelem 
ochrany zájmů legitimních obchodníků 
před možným zneužitím ustanovení 
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o vymáhání práva na hranicích je vhodné 
upravit časové lhůty pro zadržení zboží 
podezřelého z porušení práva duševního 
vlastnictví, podmínky, za kterých by celní 
orgány měly držitelům práv předávat 
informace o zásilkách, podmínky pro 
použití postupu umožňujícího zničení 
zboží pod celní kontrolou kvůli podezření 
z porušení práv duševního vlastnictví 
jiného než padělání a pirátství a zavést 
ustanovení umožňující držiteli zboží, aby 
vyjádřil svůj názor před tím, než celní 
správa přijme rozhodnutí, jež by na něj 
mělo nepříznivý dopad.

o vymáhání práva na hranicích je vhodné 
upravit časové lhůty pro zadržení zboží 
podezřelého z porušení práva duševního 
vlastnictví, podmínky, za kterých by celní 
orgány měly držitelům práv předávat 
informace o zásilkách, a podmínky pro 
použití postupu umožňujícího zničení 
zboží pod celní kontrolou kvůli podezření 
z porušení práv duševního vlastnictví. 
Pokud celní orgány přijmou opatření po 
schválení žádosti, je rovněž vhodné zavést 
ustanovení umožňující držiteli zboží, aby 
vyjádřil svůj názor před tím, než celní 
správa pozastaví propuštění nebo zadržení 
zboží podezřelého z porušení práv 
duševního vlastnictví, které není padělkem 
nebo nedovolenou napodobeninou, neboť 
může být pro celní orgány na základě 
pouhé vizuální prohlídky obtížné určit, 
zda mohlo být právo duševního vlastnictví 
porušeno.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k čl. 16 odst. 3)

Odůvodnění

Ve většině případů jsou opatření celních orgánů založena na jednoznačném podezření, které 
se nakonec potvrdí. Právo na slyšení by proto mělo být omezeno na zboží jiné než padělky 
nebo nedovolené napodobeniny, pokud může být pro celní orgány na základě pouhé vizuální 
prohlídky obtížnější určit, zda mohlo být právo duševního vlastnictví porušeno, a na případy, 
kdy celní orgány přijímají opatření po schválení žádosti, kdy mohou mít význam protichůdné 
zájmy stran dotčených těmito opatřeními.

Pozměňovací návrh 88
Christian Engström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro větší právní jasnost a za účelem 
ochrany zájmů legitimních obchodníků 
před možným zneužitím ustanovení 

(15) Pro větší právní jasnost a za účelem 
ochrany zájmů legitimních obchodníků 
před možným zneužitím ustanovení 
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o vymáhání práva na hranicích je vhodné 
upravit časové lhůty pro zadržení zboží 
podezřelého z porušení práva duševního 
vlastnictví, podmínky, za kterých by celní 
orgány měly držitelům práv předávat 
informace o zásilkách, podmínky pro 
použití postupu umožňujícího zničení 
zboží pod celní kontrolou kvůli podezření 
z porušení práv duševního vlastnictví 
jiného než padělání a pirátství a zavést 
ustanovení umožňující držiteli zboží, aby 
vyjádřil svůj názor před tím, než celní 
správa přijme rozhodnutí, jež by na něj 
mělo nepříznivý dopad.

o vymáhání práva na hranicích je vhodné 
upravit časové lhůty pro zadržení zboží 
podezřelého z porušení příslušného práva 
duševního vlastnictví, podmínky, za 
kterých by celní orgány měly držitelům 
práv předávat informace o zásilkách, 
podmínky pro použití postupu 
umožňujícího zničení zboží pod celní 
kontrolou.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Při zohlednění prozatímní a 
preventivní povahy opatření, která celní 
orgány v této oblasti přijímají, a 
protichůdných zájmů stran dotčených 
těmito opatřeními by měly být některé 
aspekty postupů upraveny tak, aby bylo 
zajištěno bezproblémové provádění 
nařízení a aby byla současně dodržována 
práva dotčených stran. S ohledem na různá 
oznámení stanovená v nařízení, by tedy 
měly celní orgány oznámení zasílat 
nejvhodnější osobě, určené na základě 
dokumentů týkajících se celního zacházení 
nebo situace, ve které se zboží nachází.
Lhůty stanovené v tomto nařízení pro 
požadovaná oznámení by se také měly 
počítat od okamžiku odeslání těchto 
oznámení celními orgány, aby byly 
všechny lhůty pro oznámení zasílaná 
dotčeným stranám uvedeny do souladu. 
Lhůta pro uplatnění práva na slyšení před 

(16) Při zohlednění prozatímní a 
preventivní povahy opatření, která celní 
orgány v této oblasti přijímají, a 
protichůdných zájmů stran dotčených 
těmito opatřeními by měly být některé 
aspekty postupů upraveny tak, aby bylo 
zajištěno bezproblémové provádění 
nařízení a aby byla současně dodržována 
práva dotčených stran. S ohledem na různá 
oznámení stanovená v nařízení, by tedy 
měly celní orgány oznámení zasílat 
nejvhodnější osobě, určené na základě 
dokumentů týkajících se celního zacházení 
nebo situace, ve které se zboží nachází. V 
případě zvláštního postupu pro malé 
zásilky, jenž se pravděpodobně dotkne 
přímo spotřebitelů, u nichž nelze 
předpokládat stejnou úroveň důslednosti 
jako u ostatních hospodářských subjektů, 
které obvykle plní celní formality, mělo by 
být stanoveno právo spotřebitelů na 
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přijetím nepříznivého rozhodnutí by měla 
být stanovena na tři pracovní dny 
vzhledem k tomu, že držitelé rozhodnutí 
o schválení žádosti o přijetí opatření 
dobrovolně požádali celní orgány, aby 
přijaly opatření, a deklaranti nebo držitelé 
zboží si musejí být vědomi, v jaké 
konkrétní situaci se nachází jejich zboží, 
je-li podrobeno celnímu dohledu. V 
případě zvláštního postupu pro malé 
zásilky, jenž se pravděpodobně dotkne 
přímo spotřebitelů, u nichž nelze 
předpokládat stejnou úroveň důslednosti 
jako u ostatních hospodářských subjektů, 
které obvykle plní celní formality, by tato 
lhůta měla být výrazně prodloužena.

slyšení před přijetím rozhodnutí ze strany 
celních orgánů.

Or. fr

Odůvodnění

Konečný spotřebitel nemá dostatečné znalosti o celních formalitách a musí mu být poskytnuta 
ochrana tím, že se stanoví jeho právo na slyšení před přijetím rozhodnutí ze strany celního
orgánu.

Pozměňovací návrh 90
Anna Hedh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Při zohlednění prozatímní a 
preventivní povahy opatření, která celní 
orgány v této oblasti přijímají, a 
protichůdných zájmů stran dotčených 
těmito opatřeními by měly být některé 
aspekty postupů upraveny tak, aby bylo 
zajištěno bezproblémové provádění 
nařízení a aby byla současně dodržována 
práva dotčených stran. S ohledem na různá 
oznámení stanovená v nařízení, by tedy 
měly celní orgány oznámení zasílat 
nejvhodnější osobě, určené na základě 
dokumentů týkajících se celního zacházení 

(16) Při zohlednění prozatímní a 
preventivní povahy opatření, která celní 
orgány v této oblasti přijímají, a 
protichůdných zájmů stran dotčených 
těmito opatřeními by měly být některé 
aspekty postupů upraveny tak, aby bylo 
zajištěno bezproblémové provádění 
nařízení a aby byla současně dodržována 
práva dotčených stran. S ohledem na různá 
oznámení stanovená v nařízení, by tedy 
měly celní orgány oznámení zasílat 
nejvhodnější osobě, určené na základě 
dokumentů týkajících se celního zacházení 
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nebo situace, ve které se zboží nachází. 
Lhůty stanovené v tomto nařízení pro 
požadovaná oznámení by se také měly 
počítat od okamžiku odeslání těchto 
oznámení celními orgány, aby byly 
všechny lhůty pro oznámení zasílaná 
dotčeným stranám uvedeny do souladu. 
Lhůta pro uplatnění práva na slyšení před 
přijetím nepříznivého rozhodnutí by měla 
být stanovena na tři pracovní dny 
vzhledem k tomu, že držitelé rozhodnutí 
o schválení žádosti o přijetí opatření 
dobrovolně požádali celní orgány, aby 
přijaly opatření, a deklaranti nebo držitelé 
zboží si musejí být vědomi, v jaké 
konkrétní situaci se nachází jejich zboží, 
je-li podrobeno celnímu dohledu. 
V případě zvláštního postupu pro malé 
zásilky, jenž se pravděpodobně dotkne 
přímo spotřebitelů, u nichž nelze 
předpokládat stejnou úroveň důslednosti 
jako u ostatních hospodářských subjektů, 
které obvykle plní celní formality, by tato 
lhůta měla být výrazně prodloužena.

nebo situace, ve které se zboží nachází. 
Lhůty stanovené v tomto nařízení pro 
požadovaná oznámení by se také měly 
počítat od okamžiku jejich přijetí. Lhůta 
pro uplatnění práva na slyšení před přijetím 
nepříznivého rozhodnutí by měla být 
stanovena na tři pracovní dny po přijetí 
oznámení vzhledem k tomu, že držitelé 
rozhodnutí o schválení žádosti o přijetí 
opatření dobrovolně požádali celní orgány, 
aby přijaly opatření, a deklaranti nebo 
držitelé zboží si musejí být vědomi, v jaké 
konkrétní situaci se nachází jejich zboží, 
je-li podrobeno celnímu dohledu. 
V případě zvláštního postupu pro malé 
zásilky, jenž se pravděpodobně dotkne 
přímo spotřebitelů, u nichž nelze 
předpokládat stejnou úroveň důslednosti 
jako u ostatních hospodářských subjektů, 
které obvykle plní celní formality, by tato 
lhůta měla být výrazně prodloužena.

Or. sv

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že všichni evropští držitelé rozhodnutí o schválení žádosti mají stejné 
množství času přijmout opatření týkající se zboží, jehož propuštění bylo pozastaveno nebo 
které bylo zadrženo, bez ohledu na množství času, jež poštovní služby potřebují na doručení 
rozhodnutí celních orgánů o pozastavení propuštění zboží či o jeho zadržení, měla by být 
lhůta pro přijetí opatření vypočítána od přijetí tohoto rozhodnutí, nikoli od jeho odeslání.

Pozměňovací návrh 91
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Při zohlednění prozatímní a 
preventivní povahy opatření, která celní 
orgány v této oblasti přijímají, a 

(16) Při zohlednění prozatímní a 
preventivní povahy opatření, která celní 
orgány v této oblasti přijímají, a 
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protichůdných zájmů stran dotčených 
těmito opatřeními by měly být některé 
aspekty postupů upraveny tak, aby bylo 
zajištěno bezproblémové provádění 
nařízení a aby byla současně dodržována 
práva dotčených stran. S ohledem na různá 
oznámení stanovená v nařízení, by tedy 
měly celní orgány oznámení zasílat 
nejvhodnější osobě, určené na základě 
dokumentů týkajících se celního zacházení 
nebo situace, ve které se zboží nachází. 
Lhůty stanovené v tomto nařízení pro 
požadovaná oznámení by se také měly 
počítat od okamžiku odeslání těchto 
oznámení celními orgány, aby byly 
všechny lhůty pro oznámení zasílaná 
dotčeným stranám uvedeny do souladu. 
Lhůta pro uplatnění práva na slyšení před 
přijetím nepříznivého rozhodnutí by měla 
být stanovena na tři pracovní dny 
vzhledem k tomu, že držitelé rozhodnutí 
o schválení žádosti o přijetí opatření 
dobrovolně požádali celní orgány, aby 
přijaly opatření, a deklaranti nebo držitelé 
zboží si musejí být vědomi, v jaké 
konkrétní situaci se nachází jejich zboží, 
je-li podrobeno celnímu dohledu. 
V případě zvláštního postupu pro malé 
zásilky, jenž se pravděpodobně dotkne 
přímo spotřebitelů, u nichž nelze 
předpokládat stejnou úroveň důslednosti 
jako u ostatních hospodářských subjektů, 
které obvykle plní celní formality, by tato 
lhůta měla být výrazně prodloužena.

protichůdných zájmů stran dotčených 
těmito opatřeními by měly být některé 
aspekty postupů upraveny tak, aby bylo 
zajištěno bezproblémové provádění 
nařízení a aby byla současně dodržována 
práva dotčených stran. S ohledem na různá 
oznámení stanovená v nařízení, by tedy 
měly celní orgány oznámení zasílat 
nejvhodnější osobě, určené na základě 
dokumentů týkajících se celního zacházení 
nebo situace, ve které se zboží nachází. 
Lhůty stanovené v tomto nařízení pro 
požadovaná oznámení by se také měly 
počítat od okamžiku odeslání těchto 
oznámení celními orgány, aby byly 
všechny lhůty pro oznámení zasílaná 
dotčeným stranám uvedeny do souladu. 
Lhůta pro uplatnění práva na slyšení před 
přijetím nepříznivého rozhodnutí by měla 
být stanovena na tři pracovní dny 
vzhledem k tomu, že držitelé rozhodnutí 
o schválení žádosti o přijetí opatření 
dobrovolně požádali celní orgány, aby 
přijaly opatření, a deklaranti nebo držitelé 
zboží si musejí být vědomi, v jaké 
konkrétní situaci se nachází jejich zboží, 
je-li podrobeno celnímu dohledu. 
V případě zvláštního postupu pro malé 
zásilky, jenž se pravděpodobně dotkne 
přímo spotřebitelů, u nichž nelze 
předpokládat stejnou úroveň důslednosti 
jako u ostatních hospodářských subjektů, 
které obvykle plní celní formality, by tato 
lhůta měla být výrazně prodloužena. Při 
zvážení potenciální významné zatíženosti 
celních orgánů při vymáhání, které by 
mělo být nařízené tímto nařízením, je 
třeba, aby celní orgány spíše zpracovávaly 
velké zásilky.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Jürgen Creutzmann
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Při zohlednění prozatímní a 
preventivní povahy opatření, která celní 
orgány v této oblasti přijímají, a 
protichůdných zájmů stran dotčených 
těmito opatřeními by měly být některé 
aspekty postupů upraveny tak, aby bylo 
zajištěno bezproblémové provádění 
nařízení a aby byla současně dodržována 
práva dotčených stran. S ohledem na různá 
oznámení stanovená v nařízení, by tedy 
měly celní orgány oznámení zasílat 
nejvhodnější osobě, určené na základě 
dokumentů týkajících se celního zacházení 
nebo situace, ve které se zboží nachází. 
Lhůty stanovené v tomto nařízení pro 
požadovaná oznámení by se také měly 
počítat od okamžiku odeslání těchto 
oznámení celními orgány, aby byly 
všechny lhůty pro oznámení zasílaná 
dotčeným stranám uvedeny do souladu. 
Lhůta pro uplatnění práva na slyšení před 
přijetím nepříznivého rozhodnutí by měla 
být stanovena na tři pracovní dny vzhledem 
k tomu, že držitelé rozhodnutí o schválení 
žádosti o přijetí opatření dobrovolně 
požádali celní orgány, aby přijaly opatření, 
a deklaranti nebo držitelé zboží si musejí 
být vědomi, v jaké konkrétní situaci se 
nachází jejich zboží, je-li podrobeno 
celnímu dohledu. V případě zvláštního 
postupu pro malé zásilky, jenž se 
pravděpodobně dotkne přímo spotřebitelů, 
u nichž nelze předpokládat stejnou úroveň 
důslednosti jako u ostatních hospodářských 
subjektů, které obvykle plní celní 
formality, by tato lhůta měla být výrazně 
prodloužena.

(16) Při zohlednění prozatímní a 
preventivní povahy opatření, která celní 
orgány v této oblasti přijímají, a 
protichůdných zájmů stran dotčených 
těmito opatřeními by měly být některé 
aspekty postupů upraveny tak, aby bylo 
zajištěno bezproblémové provádění 
nařízení a aby byla současně dodržována 
práva dotčených stran. S ohledem na různá 
oznámení stanovená v nařízení, by tedy 
měly celní orgány oznámení zasílat 
nejvhodnější osobě, určené na základě 
dokumentů týkajících se celního zacházení 
nebo situace, ve které se zboží nachází. 
Lhůty stanovené v tomto nařízení pro 
požadovaná oznámení by se také měly 
počítat od okamžiku odeslání těchto 
oznámení celními orgány, aby byly 
všechny lhůty pro oznámení zasílaná 
dotčeným stranám uvedeny do souladu. 
Lhůta pro uplatnění práva na slyšení před 
pozastavením propuštění nebo před 
zadržením zboží jiného než padělky nebo 
nedovolené napodobeniny by měla být 
stanovena na tři pracovní dny, pokud
držitelé rozhodnutí o schválení žádosti 
o přijetí opatření dobrovolně požádali celní 
orgány, aby přijaly opatření, a vzhledem 
k tomu, že deklaranti nebo držitelé zboží si 
musejí být vědomi, v jaké konkrétní situaci 
se nachází jejich zboží, je-li podrobeno 
celnímu dohledu. V případě zvláštního 
postupu pro malé zásilky, jenž se 
pravděpodobně dotkne přímo spotřebitelů, 
u nichž nelze předpokládat stejnou úroveň 
důslednosti jako u ostatních hospodářských 
subjektů, které obvykle plní celní 
formality, by právo na slyšení mělo být 
povoleno u všech druhů zboží a lhůta, 
která umožňuje toto právo, měla být 
výrazně prodloužena.

Or. en
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(Viz pozměňovací návrh k čl. 16 odst. 3)

Odůvodnění

Ve většině případů jsou opatření celních orgánů založena na jednoznačném podezření, které 
se nakonec potvrdí. Právo na slyšení by proto mělo být omezeno na zboží jiné než padělky 
nebo nedovolené napodobeniny, pokud může být pro celní orgány na základě pouhé vizuální 
prohlídky obtížnější určit, zda mohlo být právo duševního vlastnictví porušeno, a na případy, 
kdy celní orgány přijímají opatření po schválení žádosti, kdy mohou mít význam protichůdné 
zájmy stran dotčených těmito opatřením.

Pozměňovací návrh 93
Christian Engström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Při zohlednění prozatímní a 
preventivní povahy opatření, která celní 
orgány v této oblasti přijímají, a 
protichůdných zájmů stran dotčených 
těmito opatřeními by měly být některé 
aspekty postupů upraveny tak, aby bylo 
zajištěno bezproblémové provádění 
nařízení a aby byla současně dodržována 
práva dotčených stran. S ohledem na různá 
oznámení stanovená v nařízení, by tedy 
měly celní orgány oznámení zasílat 
nejvhodnější osobě, určené na základě 
dokumentů týkajících se celního zacházení 
nebo situace, ve které se zboží nachází. 
Lhůty stanovené v tomto nařízení pro 
požadovaná oznámení by se také měly 
počítat od okamžiku odeslání těchto 
oznámení celními orgány, aby byly 
všechny lhůty pro oznámení zasílaná 
dotčeným stranám uvedeny do souladu. 
Lhůta pro uplatnění práva na slyšení před 
přijetím nepříznivého rozhodnutí by měla 
být stanovena na tři pracovní dny 
vzhledem k tomu, že držitelé rozhodnutí 
o schválení žádosti o přijetí opatření 
dobrovolně požádali celní orgány, aby 
přijaly opatření, a deklaranti nebo držitelé 

(16) Při zohlednění prozatímní a 
preventivní povahy opatření, která celní 
orgány v této oblasti přijímají, a 
protichůdných zájmů stran dotčených 
těmito opatřeními by měly být některé 
aspekty postupů upraveny tak, aby bylo 
zajištěno bezproblémové provádění 
nařízení a aby byla současně dodržována 
práva dotčených stran. S ohledem na různá 
oznámení stanovená v nařízení, by tedy 
měly celní orgány oznámení zasílat 
nejvhodnější osobě, určené na základě 
dokumentů týkajících se celního zacházení 
nebo situace, ve které se zboží nachází. 
V případě zvláštního postupu pro malé 
zásilky, jenž se pravděpodobně dotkne 
přímo spotřebitelů, u nichž nelze 
předpokládat stejnou úroveň důslednosti 
jako u ostatních hospodářských subjektů, 
které obvykle plní celní formality, by 
právo být v přiměřené lhůtě řádně 
informován o právním základu opatření 
přijatých celními orgány, stejně jako 
právo na slyšení před přijetím 
nepříznivého rozhodnutí celními orgány, 
mělo být stanoveno.
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zboží si musejí být vědomi, v jaké 
konkrétní situaci se nachází jejich zboží, 
je-li podrobeno celnímu dohledu.
V případě zvláštního postupu pro malé 
zásilky, jenž se pravděpodobně dotkne 
přímo spotřebitelů, u nichž nelze 
předpokládat stejnou úroveň důslednosti 
jako u ostatních hospodářských subjektů, 
které obvykle plní celní formality, by tato 
lhůta měla být výrazně prodloužena.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Celní orgán po obdržení žádosti o 
přijetí opatření pozastaví propuštění zboží 
nebo zadrží zboží ze země mimo 
Společenství, jež bylo propuštěno do 
režimu s podmíněným osvobozením od 
cla, a to co nejdříve, jakmile získá 
dostatečný důvod, aby měl podezření, že 
právo duševního vlastnictví bylo 
porušeno.

Or. fr

Odůvodnění

Původní návrh Komise by měl být doplněn přesnějšími podrobnostmi s ohledem na rozsudek 
Evropského soudního dvora ve spojených věcech C-446/09 a C-495/09.

Pozměňovací návrh 95
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Podle „Prohlášení o dohodě TRIPS a 
veřejném zdraví“ přijatém Konferencí 
ministrů WTO v Dohá dne 14. listopadu 
2001, dohoda TRIPS může a měla by být 
vykládána a prováděna tak, aby 
podporovala právo členů WTO na ochranu 
veřejného zdraví a obzvláště právo na 
podporu přístupu k lékům pro všechny 
obyvatele. Zejména s ohledem na léčivé
přípravky v tranzitu přes území Evropské 
unie v případech, kdy je průchod tímto 
územím, ať s překládáním, skladováním, 
rozdělováním nákladu nebo změnami 
druhu dopravy či dopravních prostředků, či 
bez těchto úkonů, pouze částí celé cesty 
začínající i končící mimo území Unie, by 
celní orgány měly při posuzování rizika 
porušení práv duševního vlastnictví zvážit, 
zda existuje významná pravděpodobnost, 
že toto zboží bude přesměrováno na trh 
Unie.

(17) Podle „Prohlášení o dohodě TRIPS a 
veřejném zdraví“ přijatém Konferencí 
ministrů WTO v Dohá dne 14. listopadu 
2001, dohoda TRIPS může a měla by být 
vykládána a prováděna tak, aby 
podporovala právo členů WTO na ochranu 
veřejného zdraví a obzvláště právo na 
podporu přístupu k lékům pro všechny 
obyvatele. Zejména s ohledem na léčivé 
přípravky v tranzitu přes území Evropské 
unie v případech, kdy je průchod tímto 
územím, ať s překládáním, skladováním, 
rozdělováním nákladu nebo změnami 
druhu dopravy či dopravních prostředků, či 
bez těchto úkonů, pouze částí celé cesty 
začínající i končící mimo území Unie, by 
celní orgány měly při posuzování rizika 
porušení práv duševního vlastnictví zvážit, 
zda existuje významná pravděpodobnost, 
že toto zboží bude přesměrováno na trh 
Unie. Pokud jde o nebezpečné výrobky, a 
zejména o padělané léčivé přípravky, jak 
jsou definovány ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2011/62/EU ze dne 
8. června 2011, kterou se mění směrnice 
2001/83/ES o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků, pokud jde o zabránění vstupu 
padělaných léčivých přípravků do 
legálního dodavatelského řetězce1, celní 
orgány Unie by měly mít možnost využívat 
jiných ustanovení práva Unie, a zejména 
opatření stanovených ve směrnici 
2011/62/EU. Komise by měla nejpozději 
do 18 měsíců po přijetí tohoto nařízení 
provést analýzu toho, jak efektivní jsou 
současná celní opatření zaměřená na boj 
proti padělaným léčivým přípravkům, a 
navrhnout v případě potřeby legislativní 
změny.
_____________
1 Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 74.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu lepšího boje proti padělaným léčivým přípravkům a k posílení bezpečnosti občanů, 
při současném nebránění přístupu k legálním generickým léčivům, je nezbytné, aby se 
účinnost celních opatření zaměřených na padělané léčivé přípravky zefektivnila.

Pozměňovací návrh 96
Anna Hedh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Podle „Prohlášení o dohodě TRIPS a 
veřejném zdraví“ přijatém Konferencí 
ministrů WTO v Dohá dne 14. listopadu 
2001, dohoda TRIPS může a měla by být 
vykládána a prováděna tak, aby 
podporovala právo členů WTO na ochranu 
veřejného zdraví a obzvláště právo na 
podporu přístupu k lékům pro všechny 
obyvatele. Zejména s ohledem na léčivé 
přípravky v tranzitu přes území Evropské 
unie v případech, kdy je průchod tímto 
územím, ať s překládáním, skladováním, 
rozdělováním nákladu nebo změnami 
druhu dopravy či dopravních prostředků, či 
bez těchto úkonů, pouze částí celé cesty 
začínající i končící mimo území Unie, by 
celní orgány měly při posuzování rizika 
porušení práv duševního vlastnictví zvážit, 
zda existuje významná pravděpodobnost, 
že toto zboží bude přesměrováno na trh 
Unie.

(17) Podle „Prohlášení o dohodě TRIPS a 
veřejném zdraví“ přijatém Konferencí 
ministrů WTO v Dohá dne 14. listopadu 
2001, dohoda TRIPS může a měla by být 
vykládána a prováděna tak, aby 
podporovala právo členů WTO na ochranu 
veřejného zdraví a obzvláště právo na 
podporu přístupu k lékům pro všechny 
obyvatele. Zejména s ohledem na léčivé 
přípravky v tranzitu přes území Evropské 
unie v případech, kdy je průchod tímto 
územím, ať s překládáním, skladováním, 
rozdělováním nákladu nebo změnami 
druhu dopravy či dopravních prostředků, či 
bez těchto úkonů, pouze částí celé cesty 
začínající i končící mimo území Unie, by 
celní orgány měly při posuzování rizika 
porušení práv duševního vlastnictví zvážit, 
zda hrozí, že toto zboží bude přesměrováno 
na trh Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Podle „Prohlášení o dohodě TRIPS a 
veřejném zdraví“ přijatém Konferencí 
ministrů WTO v Dohá dne 14. listopadu 
2001, dohoda TRIPS může a měla by být 
vykládána a prováděna tak, aby 
podporovala právo členů WTO na ochranu 
veřejného zdraví a obzvláště právo na 
podporu přístupu k lékům pro všechny 
obyvatele. Zejména s ohledem na léčivé 
přípravky v tranzitu přes území Evropské 
unie v případech, kdy je průchod tímto 
územím, ať s překládáním, skladováním, 
rozdělováním nákladu nebo změnami 
druhu dopravy či dopravních prostředků, či 
bez těchto úkonů, pouze částí celé cesty 
začínající i končící mimo území Unie, by 
celní orgány měly při posuzování rizika 
porušení práv duševního vlastnictví zvážit, 
zda existuje významná pravděpodobnost, 
že toto zboží bude přesměrováno na trh 
Unie.

(17) Podle „Prohlášení o dohodě TRIPS a 
veřejném zdraví“ přijatém Konferencí 
ministrů WTO v Dohá dne 14. listopadu 
2001, dohoda TRIPS může a měla by být 
vykládána a prováděna tak, aby 
podporovala právo členů WTO na ochranu 
veřejného zdraví a obzvláště právo na 
podporu přístupu k lékům pro všechny 
obyvatele. Aniž je dotčena směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/62/ES ze dne 8. června 2011, kterou 
se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu 
Společenství týkajícím se humánních 
léčivých přípravků, pokud jde o zabránění 
vstupu padělaných léčivých přípravků do 
legálního dodavatelského řetězce1, 
v případě léčivých přípravků v tranzitu 
přes území Evropské unie v případech, kdy 
je průchod tímto územím, ať s 
překládáním, skladováním, rozdělováním 
nákladu nebo změnami druhu dopravy či 
dopravních prostředků, či bez těchto 
úkonů, pouze částí celé cesty začínající i 
končící mimo území Unie, by celní orgány 
měly při posuzování rizika porušení práv 
duševního vlastnictví zvážit, zda existuje 
významná pravděpodobnost, že toto zboží 
bude přesměrováno na trh Unie.
V průběhu dvou let po přijetí tohoto 
nařízení Komise provede hodnocení 
účinnosti opatření, jež celní orgány přijaly 
proti padělaným léčivým přípravkům.
_______________
1 Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 74. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Podle „Prohlášení o dohodě TRIPS a 
veřejném zdraví“ přijatém Konferencí 
ministrů WTO v Dohá dne 14. listopadu 
2001, dohoda TRIPS může a měla by být 
vykládána a prováděna tak, aby 
podporovala právo členů WTO na ochranu 
veřejného zdraví a obzvláště právo na 
podporu přístupu k lékům pro všechny 
obyvatele. Zejména s ohledem na léčivé 
přípravky v tranzitu přes území Evropské 
unie v případech, kdy je průchod tímto 
územím, ať s překládáním, skladováním, 
rozdělováním nákladu nebo změnami 
druhu dopravy či dopravních prostředků, či 
bez těchto úkonů, pouze částí celé cesty 
začínající i končící mimo území Unie, by 
celní orgány měly při posuzování rizika 
porušení práv duševního vlastnictví zvážit, 
zda existuje významná pravděpodobnost, 
že toto zboží bude přesměrováno na trh 
Unie.

(17) Podle „Prohlášení o dohodě TRIPS a 
veřejném zdraví“ přijatém Konferencí 
ministrů WTO v Dohá dne 14. listopadu 
2001, dohoda TRIPS může a měla by být 
vykládána a prováděna tak, aby 
podporovala právo členů WTO na ochranu 
veřejného zdraví a obzvláště právo na 
podporu přístupu k lékům pro všechny 
obyvatele. Zejména s ohledem na léčivé 
přípravky v tranzitu přes území Evropské 
unie v případech, kdy je průchod tímto 
územím, ať s překládáním, skladováním, 
rozdělováním nákladu nebo změnami 
druhu dopravy či dopravních prostředků, či 
bez těchto úkonů, pouze částí celé cesty 
začínající i končící mimo území Unie, by 
celní orgány neměly nikterak zasahovat do 
práv třetích zemí, co se týče otázek 
přístupu k léčivům.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Christian Engström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Podle „Prohlášení o dohodě TRIPS a 
veřejném zdraví“ přijatém Konferencí 
ministrů WTO v Dohá dne 14. listopadu 
2001, dohoda TRIPS může a měla by být 
vykládána a prováděna tak, aby 
podporovala právo členů WTO na ochranu
veřejného zdraví a obzvláště právo na 
podporu přístupu k lékům pro všechny 
obyvatele. Zejména s ohledem na léčivé 
přípravky v tranzitu přes území Evropské 
unie v případech, kdy je průchod tímto 

(17) Podle „Prohlášení o dohodě TRIPS a 
veřejném zdraví“ přijatém Konferencí 
ministrů WTO v Dohá dne 14. listopadu 
2001, dohoda TRIPS může a měla by být 
vykládána a prováděna tak, aby 
podporovala právo členů WTO na ochranu 
veřejného zdraví a obzvláště právo na 
podporu přístupu k lékům pro všechny 
obyvatele. Zejména s ohledem na léčivé 
přípravky v tranzitu přes území Evropské 
unie v případech, kdy je průchod tímto 
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územím, ať s překládáním, skladováním, 
rozdělováním nákladu nebo změnami 
druhu dopravy či dopravních prostředků, či 
bez těchto úkonů, pouze částí celé cesty 
začínající i končící mimo území Unie, by 
celní orgány měly při posuzování rizika 
porušení práv duševního vlastnictví zvážit, 
zda existuje významná pravděpodobnost, 
že toto zboží bude přesměrováno na trh 
Unie.

územím, ať s překládáním, skladováním, 
rozdělováním nákladu nebo změnami 
druhu dopravy či dopravních prostředků, či 
bez těchto úkonů, pouze částí celé cesty 
začínající i končící mimo území Unie, by 
celní orgány měly zajistit, aby jakákoli 
jimi přijatá opatření byla v souladu 
s mezinárodními závazky Unie. Nemělo by 
být zejména možné jakkoli zadržovat 
generická léčiva, nebude-li jasně a 
přesvědčivě prokázán hrozící, zamýšlený 
vstup na trh Unie, čímž se rozumí 
zamýšlený prodej rezidentům v Unii nebo 
spotřeba generických léčiv.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Anna Hedh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Při určování rizika přesměrování 
zboží v tranzitu, které držitel práv označil 
za padělané zboží nebo zboží porušující 
práva duševního vlastnictví, na vnitřní trh 
Unie by měl nést deklarant, držitel nebo 
vlastník zboží důkazní břemeno ohledně 
konečného cíle zboží. V případech, kdy 
není jasně a přesvědčivě prokázán 
deklarantem, držitelem nebo vlastníkem 
zboží opak, předpokládá se, že konečný cíl 
zboží bude na trhu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)



AM\890182CS.doc 33/113 PE480.583v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) S cílem zintenzívnit opatření proti 
porušování práv duševního vlastnictví by 
evropské středisko pro sledování padělání 
a pirátství mělo hrát významnou úlohu 
tak, že by celním orgánům poskytovalo 
přínosné informace, které jim umožní 
rychle a efektivně jednat.

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Pokud jde o nebezpečné výrobky, a 
zejména o padělané léčivé přípravky, jak 
jsou definovány ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2011/62/EU ze dne 
8. června 2011, kterou se mění směrnice 
2001/83/ES o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků, pokud jde o zabránění vstupu 
padělaných léčivých přípravků do 
legálního dodavatelského řetězce1, celní 
orgány Unie by měly mít možnost využívat 
jiných ustanovení práva Unie, a zejména 
opatření stanovených ve směrnici 
2011/62/EU. Nejpozději do …* by Komise 
měla provést analýzu toho, jak efektivní 
jsou současná celní opatření zaměřená na 
boj proti padělaným léčivým přípravkům, 
a navrhnout v případě potřeby legislativní 
změny.
_______________
1 Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 74.
*Úř. věst.: vložte prosím datum: 
18 měsíců po přijetí tohoto nařízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 103
Anna Hedh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Použití falšované ochranné známky 
nebo obchodního označení pro léčivý 
přípravek zkresluje jeho původ a úroveň 
kvality, a takový přípravek je tudíž 
padělaným léčivým přípravkem podle 
směrnice 2011/62/EU. Měla by být přijata 
patřičná opatření s cílem zamezit tomu, 
aby se takové přípravky a další 
zdravotnické produkty s falšovanou 
ochrannou známku nebo obchodním 
onačením dostávaly k pacientům a 
spotřebitelům v Unii. Nejpozději do …* by 
Komise měla předložit zprávu, v níž 
zdůrazní opatření, která hodlá přijmout 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/62/EU ze dne 8. června 2011, 
kterou se mění směrnice 2001/83/ES 
o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků, pokud jde 
o zabránění vstupu padělaných léčivých 
přípravků do legálního dodavatelského 
řetězce1.
______________
1 Úř. věst. L 174, 1.7.2011, p. 74.
*Úř. věst.: vložte prosím datum: 
24 měsíců po přijetí tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Padělané léčivé přípravky a jiné zdravotnické produkty s sebou nesou vážná zdravotní rizika 
pro pacienty a měly by být zadrženy bez ohledu na zemi jejich určení. Celní orgány by si měly 
ponechat své současné pravomoci zakročit proti podezřelým padělaným léčivým přípravkům 
ve všech situacích, v nichž zboží porušující práva je pod jejich celním dohledem, a nikoli jen 
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v situacích, kdy ke zboží porušujícímu práva bylo podáno dovozní prohlášení. Uvedený postup 
se použije na padělané zboží v tranzitu a nesmí bránit legitimnímu obchodu s generickými 
léčivy od výrobců pro zákonný prodej zákazníkům mimo (nebo přes) území EU.

Pozměňovací návrh 104
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Jelikož celní orgány přijímají opatření 
na základě předem podané žádosti, je 
vhodné stanovit, že držitel rozhodnutí 
o schválení žádosti o přijetí opatření 
celních orgánů by měl uhradit veškeré 
náklady, které celním orgánům vzniknou 
při přijímání opatření k vymáhání jeho 
práv duševního vlastnictví. To by ovšem 
držiteli rozhodnutí nemělo bránit v tom, 
aby náhradu škody požadoval od 
porušovatele nebo jiných osob, které podle 
právních předpisů dotyčného členského 
státu mohou být považovány za 
odpovědné. Náklady a škody, jež vzniknou 
osobám jiným než celním správám 
v důsledku opatření celních orgánů, při 
nichž je zadrženo zboží na základě nároku 
třetí strany vycházejícího z duševního 
vlastnictví, by se měly řídit zvláštními 
právními předpisy pro každý konkrétní 
případ.

(20) Jelikož celní orgány přijímají opatření 
na základě předem podané žádosti, je 
vhodné stanovit, že držitel rozhodnutí 
o schválení žádosti o přijetí opatření 
celních orgánů by měl uhradit veškeré 
náklady, které celním orgánům vzniknou 
při přijímání opatření k vymáhání jeho 
práv duševního vlastnictví. Držitel 
rozhodnutí by však měl mít právo 
požadovat náhradu škody od porušovatele 
nebo jiných osob, které podle právních 
předpisů dotyčného členského státu mohou 
být považovány za odpovědné, např. 
někteří zprostředkovatelé, jako dopravci. 
Náklady a škody, jež vzniknou osobám 
jiným než celním správám v důsledku 
opatření celních orgánů, při nichž je 
zadrženo zboží na základě nároku třetí 
strany vycházejícího z duševního 
vlastnictví, by se měly řídit zvláštními 
právními předpisy pro každý konkrétní 
případ.

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Anna Hedh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Jelikož celní orgány přijímají opatření 
na základě předem podané žádosti, je 
vhodné stanovit, že držitel rozhodnutí 
o schválení žádosti o přijetí opatření 
celních orgánů by měl uhradit veškeré 
náklady, které celním orgánům vzniknou 
při přijímání opatření k vymáhání jeho 
práv duševního vlastnictví. To by ovšem 
držiteli rozhodnutí nemělo bránit v tom, 
aby náhradu škody požadoval od 
porušovatele nebo jiných osob, které podle 
právních předpisů dotyčného členského 
státu mohou být považovány za 
odpovědné. Náklady a škody, jež vzniknou 
osobám jiným než celním správám 
v důsledku opatření celních orgánů, při 
nichž je zadrženo zboží na základě nároku 
třetí strany vycházejícího z duševního 
vlastnictví, by se měly řídit zvláštními 
právními předpisy pro každý konkrétní 
případ.

(20) Jelikož celní orgány přijímají opatření 
na základě předem podané žádosti, je 
vhodné stanovit, že držitel rozhodnutí 
o schválení žádosti o přijetí opatření 
celních orgánů by měl uhradit veškeré 
náklady, které celním orgánům vzniknou 
při přijímání opatření k vymáhání jeho 
práv duševního vlastnictví. To by ovšem 
držiteli rozhodnutí nemělo bránit v tom, 
aby náhradu škody požadoval od 
porušovatele nebo jiných osob, včetně 
zprostředkovatelů, například dopravců či 
zasilatelů, které podle právních předpisů 
dotyčného členského státu mohou být 
považovány za odpovědné. Náklady a 
škody, jež vzniknou osobám jiným než 
celním správám v důsledku opatření 
celních orgánů, při nichž je zadrženo zboží 
na základě nároku třetí strany 
vycházejícího z duševního vlastnictví, by 
se měly řídit zvláštními právními předpisy 
pro každý konkrétní případ.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Jelikož celní orgány přijímají opatření 
na základě předem podané žádosti, je 
vhodné stanovit, že držitel rozhodnutí 
o schválení žádosti o přijetí opatření 
celních orgánů by měl uhradit veškeré 
náklady, které celním orgánům vzniknou 
při přijímání opatření k vymáhání jeho 
práv duševního vlastnictví. To by ovšem 
držiteli rozhodnutí nemělo bránit v tom, 
aby náhradu škody požadoval od 

(20) Jelikož celní orgány přijímají opatření 
na základě předem podané žádosti, je 
vhodné stanovit, že držitel rozhodnutí 
o schválení žádosti o přijetí opatření 
celních orgánů by měl uhradit veškeré 
náklady, které celním orgánům vzniknou 
při přijímání opatření k vymáhání jeho 
práv duševního vlastnictví. To by ovšem 
držiteli rozhodnutí nemělo bránit v tom, 
aby náhradu škody požadoval od 
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porušovatele nebo jiných osob, které podle 
právních předpisů dotyčného členského 
státu mohou být považovány za 
odpovědné. Náklady a škody, jež vzniknou 
osobám jiným než celním správám 
v důsledku opatření celních orgánů, při 
nichž je zadrženo zboží na základě nároku 
třetí strany vycházejícího z duševního 
vlastnictví, by se měly řídit zvláštními 
právními předpisy pro každý konkrétní 
případ.

porušovatele nebo jiných osob, které podle 
právních předpisů dotyčného členského 
státu mohou být považovány za 
odpovědné. Přepravní společnosti by však 
měly být za určitých okolností přímo 
odpovědné za veškeré přiměřené náklady, 
jež celním orgánům a držitelům práv 
vznikly při vymáhání práv duševního 
vlastnictví. Náklady a škody, jež vzniknou 
osobám jiným než celním správám 
v důsledku opatření celních orgánů, při 
nichž je zadrženo zboží na základě nároku 
třetí strany vycházejícího z duševního 
vlastnictví, by se měly řídit zvláštními 
právními předpisy pro každý konkrétní
případ.

Or. de

Odůvodnění

Přepravní společnosti hrají v dovozu nezákonného zboží a padělků do EU nevědomky hlavní 
úlohu. Nelze od nich požadovat, aby toto zboží odhalovaly. Mohou však přispívat k ochraně 
EU před dovozem takového zboží, jsou-li předem v rámci přípravy zakázky informovány o 
tom, že příjemce zboží, které přepravují, se již dříve dopustil porušení práva k ochranné 
známce.

Pozměňovací návrh 107
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Členské státy by měly vytvořit 
systém účinných, přiměřených, 
odrazujících a harmonizovaných sankcí 
s cílem zajistit, aby byla přijímána 
jednotnější a lépe koordinovaná opatření, 
která předcházejí porušování práv 
duševního vlastnictví a toto porušování 
postihují, a aby byli spotřebitelé v EU 
řádně chráněni.

Or. it
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Pozměňovací návrh 108
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Následující prvky databáze by měly 
být definované v právních předpisech 
Unie: subjekt, který bude kontrolovat a 
řídit databázi, a subjekt zodpovědný za 
zajištění bezpečnosti zpracovávání údajů, 
jež databáze obsahuje. Zavedení všech 
druhů možné interoperability nebo výměn 
by mělo být v první řadě v souladu se 
zásadou omezení účelu, konkrétně by 
údaje měly být použity pro účely, pro které 
databáze byla vytvořena, a neměla by být 
povolena žádná další výměna nebo 
propojení nad rámec tohoto účelu.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Členské státy čelí stále omezenějším 
zdrojům v oblasti celních služeb. Jakékoli 
nové nařízení by proto nemělo vést k další 
finanční zátěži vnitrostátních orgánů. 
Prosazování nových technologií a strategií 
řízení rizik, které mohou maximalizovat 
zdroje, jež jsou vnitrostátním orgánům 
k dispozici, je třeba podpořit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví podmínky a 
postupy, za kterých celní orgány přijímají 
opatření, pokud zboží podezřelé z porušení 
práva duševního vlastnictví podléhá nebo 
mělo podléhat celnímu dohledu na celním 
území Unie.

1. Toto nařízení stanoví podmínky a 
postupy, za kterých celní orgány přijímají 
opatření, pokud zboží podezřelé z porušení 
specifických práv duševního vlastnictví 
definovaných v článku 2 podléhá nebo 
mělo podléhat celnímu dohledu na celním 
území Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Toto nařízení se nevztahuje na zboží 
v tranzitu, tedy výrobky, které přes území 
Evropské unie procházejí, v případech, 
kdy je průchod tímto územím, ať 
s překládáním, skladováním, 
rozdělováním nákladu nebo změnami 
druhu dopravy či dopravních prostředků, 
či bez těchto úkonů, pouze částí celé cesty 
začínající i končící mimo území Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Toto nařízení se nevztahuje na zboží 
neobchodní povahy v osobních 
zavazadlech cestujících.

4. Toto nařízení se nevztahuje na zboží 
neobchodní povahy v osobních 
zavazadlech cestujících, pokud neexistují 
věcné náznaky, že zboží je součástí 
obchodní dopravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Toto nařízení se nevztahuje na zboží 
neobchodní povahy v osobních 
zavazadlech cestujících.

4. Toto nařízení se nevztahuje na osobní 
zavazadla cestujících, pokud toto 
zavazadlo obsahuje zboží neobchodní 
povahy v mezích bezcelního přídělu a 
v případě, že neexistují žádné věcné 
náznaky, že zboží je součástí obchodní 
dopravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Christian Engström

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) patent stanovený právními předpisy 
členského státu;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Christian Engström

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) dodatkové ochranné osvědčení pro 
léčivé přípravky stanovené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
469/2009;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Christian Engström

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) dodatkové ochranné osvědčení pro 
přípravky na ochranu rostlin stanovené 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1610/96;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Christian Engström

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) odrůdové právo Společenství stanovené 
v nařízení Rady (ES) č. 2100/94;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 118
Christian Engström

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) odrůdové právo stanovené právními 
předpisy členského státu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Christian Engström

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) topografie polovodičového výrobku 
stanovená právními předpisy členského 
státu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Christian Engström

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) užitný vzor stanovený právními 
předpisy členského státu;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 121
Anna Hedh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) užitný vzor stanovený právními 
předpisy členského státu;

k) užitný vzor, pokud je právními předpisy 
členského státu chráněn jako výlučné 
právo duševního vlastnictví; 

Or. sv

Pozměňovací návrh 122
Christian Engström

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) obchodní název, pokud je právními 
předpisy členského státu chráněn jako 
výlučné právo duševního vlastnictví;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Anna Hedh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) jakékoli jiné právo, které je právními 
předpisy Unie zavedeno jako výlučné 
právo duševního vlastnictví;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Ustanovení je určené k pokrytí jakýchkoli dalších výlučných práv, a představuje tedy možné 
rozšíření chráněné oblasti. Není možno předjímat, jaká práva mohou do budoucna být 
předmětem navrhovaného nařízení, a proto není ani možné posoudit to, zda jsou vhodná pro 
zásah celních orgánů, či nikoli.

Pozměňovací návrh 124
Christian Engström

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) jakékoli jiné právo, které je právními 
předpisy Unie zavedeno jako výlučné 
právo duševního vlastnictví;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) (průmyslový) vzor zapsaný v členském 
státě;

b) (průmyslový) vzor zapsaný v členském 
státě nebo subjektem pro více států, jako 
je například Úřad Beneluxu pro ochranu 
duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zboží, které je předmětem činnosti
porušující práva k ochranné známce a je 
neoprávněně označené ochrannou 
známkou, která je totožná s ochrannou 
známkou platně zapsanou pro stejný druh 
zboží nebo která nemůže být od této 
ochranné známky ve svých podstatných 
znacích odlišena;

a) zboží porušující práva k ochranné 
známce a které je neoprávněně označené 
ochrannou známkou, která je totožná 
s ochrannou známkou platně zapsanou pro 
stejný druh zboží nebo která nemůže být od 
této ochranné známky ve svých 
podstatných znacích odlišena;

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení textu kvůli porozumění z právního hlediska.

Pozměňovací návrh 127
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zboží, které je předmětem činnosti 
porušující práva k ochranné známce a je 
neoprávněně označené ochrannou 
známkou, která je totožná s ochrannou 
známkou platně zapsanou pro stejný druh 
zboží nebo která nemůže být od této 
ochranné známky ve svých podstatných 
znacích odlišena;

a) zboží, které bylo předmětem porušení
práva k ochranné známce v členském státě, 
v němž se toto zboží nachází, a je 
neoprávněně označené ochrannou 
známkou, která je totožná s ochrannou 
známkou platně zapsanou pro stejný druh 
zboží nebo která nemůže být od této 
ochranné známky ve svých podstatných 
znacích odlišena;

Or. sv

Odůvodnění

Je třeba lépe objasnit, že se jedná o porušení, jež vyžaduje celní opatření, tj. nepoužívá se 
„fikce výroby“.
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Pozměňovací návrh 128
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

zboží, které je předmětem činnosti 
porušující práva k ochranné známce a je 
neoprávněně označené ochrannou 
známkou, která je totožná s ochrannou 
známkou platně zapsanou pro stejný druh 
zboží nebo která nemůže být od této 
ochranné známky ve svých podstatných 
znacích odlišena;

zboží, včetně obalu či balicího materiálu, 
které je předmětem činnosti porušující 
práva k ochranné známce a je neoprávněně 
označené označením, které je totožné
s ochrannou známkou platně zapsanou pro 
stejný druh zboží, pro nějž je tato 
ochranná známka již zapsána, nebo které
nemůže být od této ochranné známky ve 
svých podstatných znacích odlišeno;

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zboží, které je předmětem činnosti
porušující práva k ochranné známce a je 
neoprávněně označené ochrannou 
známkou, která je totožná s ochrannou 
známkou platně zapsanou pro stejný druh 
zboží nebo která nemůže být od této 
ochranné známky ve svých podstatných 
znacích odlišena;

a) zboží porušující práva k ochranné 
známce a které je neoprávněně označené 
ochrannou známkou, která je totožná 
s ochrannou známkou platně zapsanou pro 
stejný druh zboží nebo která nemůže být od 
této ochranné známky ve svých 
podstatných znacích odlišena;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zboží, které je předmětem činnosti 
porušující práva k ochranné známce a je 
neoprávněně označené ochrannou 
známkou, která je totožná s ochrannou 
známkou platně zapsanou pro stejný druh 
zboží nebo která nemůže být od této 
ochranné známky ve svých podstatných 
znacích odlišena;

a) zboží, včetně obalů, které je předmětem 
činnosti porušující práva k ochranné 
známce a je neoprávněně označené 
ochrannou známkou, která je totožná s 
ochrannou známkou platně zapsanou pro 
stejný druh zboží nebo která nemůže být od 
této ochranné známky ve svých 
podstatných znacích odlišena, a proto 
podle vnitrostátních předpisů dovážejícího 
státu porušuje práva držitele;

Or. de

Odůvodnění

Znění písmene a) je tak v souladu s definicí padělků v článku 51 dohody TRIPS.

Pozměňovací návrh 131
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zboží, které je předmětem činnosti
porušující práva k ochranné známce a je
neoprávněně označené ochrannou 
známkou, která je totožná s ochrannou 
známkou platně zapsanou pro stejný druh 
zboží nebo která nemůže být od této 
ochranné známky ve svých podstatných 
znacích odlišena;

a) jakékoli zboží včetně obalu, označené
neoprávněně ochrannou známkou, která je 
totožná s ochrannou známkou platně 
zapsanou pro stejný druh zboží nebo která 
nemůže být od této ochranné známky ve 
svých podstatných znacích odlišena a jež 
tudíž práva daného vlastníka ochranné 
známky porušuje v dovážející zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

zboží, které je předmětem činnosti 
porušující práva k ochranné známce a je 
neoprávněně označené ochrannou 
známkou, která je totožná s ochrannou 
známkou platně zapsanou pro stejný druh 
zboží nebo která nemůže být od této 
ochranné známky ve svých podstatných 
znacích odlišena;

zboží, včetně balicího materiálu, 
jakéhokoli jiného označení ochranné 
známky (logo, etiketa, nálepka, leták, 
návod k obsluze, doklad o záruce 
obsahující dané označení), i když jsou 
předkládány samostatně, a obalu, které je 
předmětem činnosti porušující práva k 
ochranné známce a je neoprávněně 
označené ochrannou známkou, která je 
totožná s ochrannou známkou platně 
zapsanou pro stejný druh zboží nebo která 
nemůže být od této ochranné známky ve 
svých podstatných znacích odlišena;

Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jakýkoli obal, etiketa, nálepka, leták, 
návod k obsluze, doklad o záruce a jiné 
podobné prvky, i když jsou předkládány 
samostatně, které jsou předmětem činnosti 
porušující práva k ochranné známce a 
jejichž součástí je i označení, které je 
totožné s ochrannou známkou platně 
zapsanou nebo které nemůže být od této 
ochranné známky ve svých podstatných 
znacích odlišeno, pro používání stejného 
druhu zboží, pro nějž je ochranná známka 
již zapsána;

Or. fr

Pozměňovací návrh 134
Matteo Salvini
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zboží, které je předmětem činnosti
porušující práva k zeměpisnému označení a 
je označené nebo popsané názvem nebo 
výrazem chráněným ve vztahu k danému 
zeměpisnému označení;

b) zboží porušující práva k zeměpisnému 
označení a je označené nebo popsané 
názvem nebo výrazem chráněným ve 
vztahu k danému zeměpisnému označení;

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení textu kvůli porozumění z právního hlediska.

Pozměňovací návrh 135
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zboží, které je předmětem činnosti 
porušující práva k zeměpisnému označení 
a je označené nebo popsané názvem nebo 
výrazem chráněným ve vztahu k danému 
zeměpisnému označení;

b) zboží, které bylo předmětem porušení
práva k zeměpisnému označení v členském 
státě, v němž se toto zboží nachází, a je 
označené nebo popsané názvem nebo 
výrazem chráněným ve vztahu k danému 
zeměpisnému označení;

Or. sv

Odůvodnění

Je třeba lépe objasnit, že se jedná o porušení, jež vyžaduje celní opatření, tj. nepoužívá se 
„fikce výroby“.

Pozměňovací návrh 136
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zboží, které je předmětem činnosti
porušující práva k zeměpisnému označení a 
je označené nebo popsané názvem nebo 
výrazem chráněným ve vztahu k danému 
zeměpisnému označení;

b) zboží porušující práva k zeměpisnému 
označení a je označené nebo popsané 
názvem nebo výrazem chráněným ve 
vztahu k danému zeměpisnému označení;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „nedovolenými napodobeninami“ zboží, 
které je předmětem činnosti porušující 
autorské právo nebo právo s ním 
související nebo (průmyslový) vzor a které 
představuje nebo obsahuje kopie pořízené 
bez souhlasu držitele autorského práva 
nebo práva s ním souvisejícího nebo 
(průmyslového) vzoru, bez ohledu na to, 
jsou-li zapsány, nebo bez souhlasu osoby 
oprávněné tímto držitelem v zemi výroby;

6. „nedovolenými napodobeninami“ zboží, 
které bylo předmětem porušení autorského 
práva nebo práva s ním souvisejícího nebo 
(průmyslového) vzoru v členském státě, 
v němž se zboží nachází, a které 
představuje nebo obsahuje kopie pořízené 
bez souhlasu držitele autorského práva 
nebo práva s ním souvisejícího nebo 
(průmyslového) vzoru, bez ohledu na to, 
jsou-li zapsány, nebo bez souhlasu osoby 
oprávněné tímto držitelem v zemi výroby;

Or. sv

Odůvodnění

Je třeba lépe objasnit, že se jedná o porušení, jež vyžaduje celní opatření, tj. nepoužívá se 
„fikce výroby“.

Pozměňovací návrh 138
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „nedovolenými napodobeninami“ 
zboží, které je předmětem činnosti 
porušující autorské právo nebo právo
s ním související nebo (průmyslový) vzor a 
které představuje nebo obsahuje kopie 
pořízené bez souhlasu držitele autorského 
práva nebo práva s ním souvisejícího nebo 
(průmyslového) vzoru, bez ohledu na to, 
jsou-li zapsány, nebo bez souhlasu osoby 
oprávněné tímto držitelem v zemi výroby;

(6) „nedovolenými napodobeninami 
porušujícími autorská práva“ jakékoli 
zboží, které je kopií vyrobenou bez 
souhlasu držitele práv v zemi výroby a 
které je vyrobeno, přímo nebo nepřímo, 
z nějaké věci, kde vyrobení takové kopie 
by představovalo porušení autorského 
práva nebo práva s ním souvisejícího podle 
práva dovážející země;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „zbožím podezřelým z porušení práva 
duševního vlastnictví“ zboží, o němž 
existují dostatečné důkazy, které vedou 
celní orgány k závěru prima facie, že 
v členském státě, kde se zboží nachází, toto 
zboží představuje:

(7) „zbožím podezřelým z porušení práva 
duševního vlastnictví“ zboží, o němž 
existují odůvodněné domněnky, které 
vedou celní orgány k závěru prima facie, 
že v členském státě, kde se zboží nachází, 
toto zboží představuje:

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. „zbožím podezřelým z porušení práva 
duševního vlastnictví“ zboží, o němž
existují dostatečné důkazy, které vedou 

7. „zbožím porušujícím práva duševního 
vlastnictví“ zboží, v jehož případě existují 
dostatečné důvody, které vedou celní 
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celní orgány k závěru prima facie, že v 
členském státě, kde se zboží nachází, toto 
zboží představuje:

orgány k závěru prima facie, že v členském 
státě, kde se zboží nachází, toto zboží 
představuje:

Or. fr

Odůvodnění

Není možné mít podezření, že zboží porušuje práva duševního vlastnictví, a současně 
požadovat dostatečné důkazy.

Pozměňovací návrh 141
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „zbožím podezřelým z porušení práva 
duševního vlastnictví“ zboží, o němž 
existují dostatečné důkazy, které vedou 
celní orgány k závěru prima facie, že 
v členském státě, kde se zboží nachází, toto 
zboží představuje:

(7) „zbožím podezřelým z porušení práva 
duševního vlastnictví“ zboží, o němž 
existují dostatečné známky na základě 
platných právních postupů, které vedou 
celní orgány k závěru prima facie, že 
v členském státě, kde se zboží nachází, toto 
zboží představuje:

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zboží, které podle právních předpisů 
Unie nebo uvedeného členského státu je 
předmětem činnosti porušující právo 
duševního vlastnictví;

a) zboží porušující podle právních 
předpisů Unie nebo uvedeného členského 
státu právo duševního vlastnictví;
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Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení textu kvůli porozumění z právního hlediska.

Pozměňovací návrh 143
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zboží, které podle právních předpisů 
Unie nebo uvedeného členského státu je 
předmětem činnosti porušující právo 
duševního vlastnictví;

a) zboží, které je předmětem činnosti 
porušující právo duševního vlastnictví 
v členském státě, kde se zboží nachází;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zboží, které podle právních předpisů 
Unie nebo uvedeného členského státu je 
předmětem činnosti porušující právo 
duševního vlastnictví;

a) zboží porušující podle právních 
předpisů Unie nebo uvedeného členského 
státu nebo země původu nebo určení 
dopravovaného zboží právo duševního 
vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 7 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zboží, které podle právních předpisů 
Unie nebo uvedeného členského státu je 
předmětem činnosti porušující právo 
duševního vlastnictví;

a) zboží s padělanými ochrannými 
známkami nebo nedovolené 
napodobeniny, jež porušují autorská 
práva, které je předmětem činnosti podle 
právních předpisů Unie nebo uvedeného
členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení, výrobky nebo součástky, které 
slouží k obcházení jakékoli technologie, 
zařízení nebo součástky, jež při své
obvyklé funkci zamezují nebo omezují
úkony ve vztahu k dílům, ke kterým nebylo 
uděleno svolení držitele jakéhokoli
autorského práva nebo práva s ním 
souvisejícího a které podle právních 
předpisů uvedeného členského státu 
porušují právo duševního vlastnictví;

b) specifická zařízení, výrobky nebo 
součástky určené k obcházení prostředků 
technologické ochrany v jakékoli 
technologii, zařízení nebo součástce a
která při své obvyklé funkci provádějí
úkony ve vztahu k dílům chráněným podle
autorského práva nebo práv s ním 
souvisejících, jež podle právních předpisů 
uvedeného členského státu porušují právo 
duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jakoukoli formu nebo matrici, které jsou 
zvláště určeny nebo přizpůsobeny pro 
výrobu zboží porušujícího právo duševního 

c) jakoukoli formu nebo matrici, které jsou 
zvláště určeny nebo přizpůsobeny pro 
výrobu zboží porušujícího právo duševního 
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vlastnictví, pokud tyto formy nebo matrice 
porušují práva, která má držitel práva podle 
právních předpisů Unie či uvedeného 
členského státu;

vlastnictví, pokud tyto formy nebo matrice 
porušují práva, která má držitel práva 
v členském státě, kde se zboží nachází;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. „malou zásilkou“ jeden balík o 
hmotnosti maximálně dva kilogramy nebo 
obsahující maximálně pět položek;

Or. pl

Odůvodnění

Je důležité, aby byl pojem „malá zásilka“ v nařízení vymezen. Celní orgány v současnosti 
klasifikují zásilky podle hmotnosti a zohledňují i počet položek, které obsahují. 
Nejjednodušším řešením by bylo klasifikovat zásilky podle hrubé hmotnosti, tj. hmotnost 
položek v balíku plus hmotnost samotného obalu (s výjimkou beden či zařízení k přepravním 
účelům). V praxi bude jednoduché tuto definici uplatňovat.

Pozměňovací návrh 149
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) „držitelem zboží“ osoba, která je 
vlastníkem zboží nebo která má podobné 
právo nakládat se zbožím nebo má nad ním 
fyzickou kontrolu;

(12) „držitelem zboží“ osoba, která je 
vlastníkem zboží nebo která má podobné 
právo nakládat s ním;

Or. en
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Odůvodnění

Rozšíření definice na zprostředkovatele povede k nepředvídaným závazkům, které mohou mít 
škodlivé dopady pro danou infrastrukturu.

Pozměňovací návrh 150
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) „držitelem zboží“ osoba, která je 
vlastníkem zboží nebo která má podobné 
právo nakládat se zbožím nebo má nad ním 
fyzickou kontrolu;

(12) „držitelem zboží“ osoba, která je 
vlastníkem zboží nebo která má podobné 
právo nakládat s ním;

Or. en

Odůvodnění

Začlenit do definice „držitele zboží“ osobu, „která má nad zbožím fyzickou kontrolu“, není 
vhodné, neboť by to mohlo v řadě případů zahrnovat i dopravce, kteří nemají žádný nárok ani 
nejsou zapojeni ve vymáhání práv duševního vlastnictví a neměli by do vztahů mezi celními 
orgány a držiteli práv a/nebo deklaranty v souvislosti s propuštěním a se zničením zboží 
zasahovat.

Pozměňovací návrh 151
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) „zprostředkovatelem“ osoba, která 
se podílí na přepravě zboží, např. dovozce, 
přepravce, příjemce zboží, odesílatel zboží, 
celní deklarant nebo provozovatel 
nákladní dopravy;

Or. de
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Odůvodnění

Přepravní společnosti hrají v dovozu nezákonného zboží a padělků do EU nevědomky hlavní 
úlohu. Nelze od nich požadovat, aby toto zboží odhalovaly. Mohou však přispívat k ochraně 
EU před dovozem takového zboží, jsou-li předem v rámci přípravy zakázky informovány o 
tom, že příjemce zboží, které přepravují, se již dříve dopustil porušení práva k ochranné 
známce.

Pozměňovací návrh 152
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) „malou zásilkou“ zásilka, která 
zjevně není dovážena pro obchodní účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) „zbožím podléhajícím zkáze“ zboží, 
u něhož je výrazné snížení hodnoty 
s postupem času pravděpodobné, nebo 
také zboží, u kterého, v důsledku jeho 
povahy, hrozí, že bude zničeno;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 8 nařízení (ES) č. 
864/200725 , použije se pro účely 
stanovení, zda použití zboží vede 
k podezření z porušení práva duševního 
vlastnictví nebo zda jím bylo porušeno 
právo duševního vlastnictví, právo 
členského státu, kde se toto zboží nachází 
v jedné ze situací uvedených v čl. 1 odst. 1.

Aniž je dotčen článek 8 nařízení (ES) č. 
864/200725 , použije se pro účely 
stanovení, zda použití zboží vede 
k podezření z porušení práva duševního 
vlastnictví nebo zda jím bylo porušeno 
právo duševního vlastnictví, právo 
členského státu, kde se toto zboží nachází 
v jedné ze situací uvedených v čl. 1 odst. 1.
Právní předpisy členského státu nelze 
použít na zboží v tranzitu, pokud není 
jasně a přesvědčivě prokázán hrozící, 
zamýšlený vstup na trh Unie, čímž se 
rozumí zamýšlený prodej nebo nabízení 
k užívání rezidentům v Unii. Členské státy 
v žádném případě nepoužijí „fikci výroby“ 
pro účely určení statusu duševního 
vlastnictví u dotčeného zboží.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže existují náznaky, že zboží 
v tranzitu z jiných států než ze států Unie 
bude prodáváno na území Unie, takové 
zboží bude považováno za dovozy, na něž 
se vztahují právní předpisy o duševním 
vlastnictví členského státu, ve kterém se 
zboží nachází nebo kde je podána žádost.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „tranzit“ zahrnuje i zboží v tranzitu v rámci EU, přičemž řada starších (průmyslových) 
vzorů, ochranných známek a všechny patenty je chráněna pouze na vnitrostátním základě. 
Následkem toho mohou padělatelé využít tuto právní mezeru a zvolit si vstup do EU tam, kde 
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dotyčná vnitrostátní ochranná známka, (průmyslový) vzor či patent nejsou chráněny, a poté 
„tranzitovat“ zboží do jiného členského státu. Tento pozměňovací návrh je ve shodě se 
spojenými věcmi C-446/09 a C-495/09.

Pozměňovací návrh 156
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže existují náznaky, že zboží 
v tranzitu z jiných států než ze států Unie 
bude prodáváno na území Unie, takové 
zboží bude považováno za dovozy, na něž 
se vztahují právní předpisy o duševním 
vlastnictví členského státu, ve kterém se 
zboží nachází nebo kde je podána žádost.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „tranzit“ zahrnuje i zboží v tranzitu v rámci EU, přičemž řada starších (průmyslových) 
vzorů, ochranných známek a všechny patenty je chráněna pouze na vnitrostátním základě. 
Padělatelé mohou využít tuto právní mezeru a zvolit si vstup do EU tam, kde dotyčná 
vnitrostátní ochranná známka, (průmyslový) vzor či patent nejsou chráněny, a poté 
„tranzitovat“ zboží do jiného členského státu.

Pozměňovací návrh 157
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náznaky, že takové zboží bude prodáváno 
na území Unie, mohou zahrnovat mimo 
jiné skutečnost, že cíl zboží není 
deklarovaný, i když podle režimu 
s podmíněným osvobozením od cla se 
takové prohlášení činí, nedostatek 
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přesných či spolehlivých informací 
uvádějících totožnost nebo adresu výrobce 
nebo příjemce zboží, nedostatečnou 
spolupráci s celními orgány nebo objevení 
dokumentů či korespondence o zboží, 
z nichž by vyplývalo, že zboží bude 
přesměrováno ke spotřebitelům v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Ve spojených věcech C-446/09 a C-495/09 Evropský soudní dvůr specifikoval podmínky, za 
jakých zboží přicházející z nečlenských států, které bylo propuštěno do režimu s podmíněným 
osvobozením od cla v EU a existuje u něj podezření, že jde o padělek nebo nedovolenou 
napodobeninu, může být zadrženo celními orgány členských států, přičemž se použije právo 
EU a vnitrostátní právo. Tyto specifikace a náznaky o podvodném přesměrování by měly být 
zahrnuty do tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 158
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náznaky, že takové zboží bude prodáváno 
na území Unie, mohou zahrnovat mimo 
jiné skutečnost, že cíl zboží není 
deklarovaný, i když podle režimu 
s podmíněným osvobozením od cla se 
takové prohlášení činí, nedostatek 
přesných či spolehlivých informací 
uvádějících totožnost nebo adresu výrobce 
nebo příjemce zboží, nedostatečnou 
spolupráci s celními orgány nebo objevení 
dokumentů či korespondence o zboží, 
z nichž by vyplývalo, že zboží bude 
přesměrováno ke spotřebitelům v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Uvedeno do souladu s judikaturou Evropského soudního dvora ve spojených věcech C-446/09 
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a C-495/09.

Pozměňovací návrh 159
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže existují náznaky, že zboží 
pravděpodobně bude přesměrováno na 
území Unie, a v okamžiku, kdy řízení 
o tom, zda bylo právo duševního 
vlastnictví porušeno, probíhají 
u příslušného orgánu, deklarant nebo 
držitel zboží prokáže, že dané zboží není 
určeno pro území Unie.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o uvedení do souladu se spojenými věcmi C-446/09 a C-495/09, v nichž jsou 
specifikovány náznaky podvodného přesměrování zboží v tranzitu – deklaranti nebo držitelé 
zboží v tranzitu v dobré víře budou vždy schopni pohotově a snadno poskytnout informace 
objasňující, že zboží nehrozí podvodné přesměrování, například když není deklarovaný cíl 
zboží nebo pokud není známá totožnost nebo adresa výrobce nebo jestliže dokumenty nebo 
související korespondence nejsou úplné.

Pozměňovací návrh 160
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže existují náznaky, že zboží 
pravděpodobně bude přesměrováno na 
území Unie, a v okamžiku, kdy řízení 
o tom, zda bylo právo duševního 
vlastnictví porušeno, probíhají 
u příslušného orgánu, deklarant nebo 
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držitel zboží prokáže, že dané zboží není 
určeno pro území Unie.

Or. en

Odůvodnění

Deklarant by měl poskytnout informace, v nichž objasní, že zboží nehrozí podvodné 
přesměrování. Toto znění je v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora ve spojených 
věcech C-446/09 a C-495/09.

Pozměňovací návrh 161
Anna Hedh

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Léčivé přípravky, zdravotnické prostředky 

a další zdravotnické produkty
Bude se předpokládat, že léčivé přípravky, 
zdravotnické prostředky a další 
zdravotnické produkty, jejichž cíl není 
deklarovaný nebo jejichž dodavatelský 
řetězec je jiným způsobem nejasný, jsou 
určené ke vstupu na území Unie.

Or. en

Odůvodnění

Padělané léčivé přípravky s sebou nesou vážná zdravotní rizika pro pacienty a měly by být 
zadrženy bez ohledu na zemi jejich určení. Celní orgány by si měly ponechat své současné 
pravomoci zakročit proti podezřelým padělaným léčivým přípravkům ve všech situacích, 
v nichž zboží porušující práva je pod jejich celním dohledem, a nikoli jen v situacích, kdy ke 
zboží porušujícímu práva bylo podáno dovozní prohlášení. Uvedený postup se použije na 
padělané zboží v tranzitu a nesmí bránit legitimnímu obchodu s generickými léčivy od 
výrobců pro zákonný prodej zákazníkům mimo (nebo přes) území EU.

Pozměňovací návrh 162
Christian Engström
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kolektivní správci práv duševního 
vlastnictví, kteří jsou řádně uznáváni jako 
subjekty oprávněné zastupovat držitele 
autorských práv nebo práv s nimi 
souvisejících;

b) kolektivní správci práv duševního 
vlastnictví, kteří právoplatně zastupují
držitele autorských práv nebo práv s nimi 
souvisejících;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) profesní subjekty ochrany práv, které 
jsou řádně uznávány jako subjekty 
oprávněné zastupovat držitele práv 
duševního vlastnictví;

c) profesní subjekty ochrany práv, které 
právoplatně zastupují držitele práv 
duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unijní žádost může být podána ve vztahu 
k libovolnému právu duševního 
vlastnictví, které platí v celé Unii.

Unijní žádost může být podána ve vztahu 
k právům duševního vlastnictví uvedeným
v článku 2, které platí v celé Unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 165
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Formulář žádosti stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 29 
odst. 2.

Formulář žádosti stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 29 
odst. 2. Při výkonu svých prováděcích 
pravomocí Komise konzultuje evropského 
inspektora ochrany údajů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na doporučení vyjádřená ve stanovisku evropského 
inspektora ochrany údajů (2011/C 363/01).

Pozměňovací návrh 166
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Formulář žádosti stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 29 
odst. 2.

Formulář žádosti stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 29 
odst. 2. Při výkonu svých prováděcích 
pravomocí Komise konzultuje evropského 
inspektora ochrany údajů.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 167
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Formulář obsahuje informace, které mají 
být subjektu údajů poskytovány v souladu 
s článkem 10 směrnice 95/46/ES a 
článkem 11 nařízení (ES) č. 45/2001.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na doporučení vyjádřená ve stanovisku evropského 
inspektora ochrany údajů (2011/C 363/01).

Pozměňovací návrh 168
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jsou-li pro účely přijímání a vyřizování 
žádostí k dispozici počítačové systémy, 
podávají se žádosti pomocí metod 
elektronického zpracování dat.

4. Jakmile budou nejpozději do ledna 
2014 pro účely přijímání a vyřizování 
žádostí k dispozici počítačové systémy, 
zpřístupní se žádosti pomocí metod 
elektronického zpracování dat.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jsou-li pro účely přijímání a vyřizování 
žádostí k dispozici počítačové systémy, 
podávají se žádosti pomocí metod 
elektronického zpracování dat.

4. Jsou-li pro účely přijímání a vyřizování 
žádostí k dispozici počítačové systémy, 
podávají se žádosti pomocí metod 
elektronického zpracování dat. Členské 
státy tyto systémy zpřístupní nejpozději do 
1. ledna 2014.

Or. en

Odůvodnění

Měl by existovat právní závazek investovat do interoperabilních postupů eCustoms a zavést 
tyto postupy, které se budou týkat i vymáhání práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 170
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Žádost a veškeré informace, které se 
týkají identifikace zboží celními orgány, 
stejně jako informace pro provádění 
analýz a posuzování rizika porušení 
dotyčného práva / dotyčných práv 
duševního vlastnictví, jak jsou vymezeny 
v odst. 3 pododstavec 2 písm. g), h) a i), se 
zpřístupní na internetových stránkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Marielle Gallo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud žadatel ve lhůtě uvedené v 
odstavci 1 chybějící informace neposkytne, 
příslušný celní útvar žádost zamítne.

2. Pokud žadatel ve lhůtě uvedené 
v odstavci 1 chybějící informace 
neposkytne, příslušný celní útvar může
žádost zamítnout.

Or. fr

Pozměňovací návrh 172
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud žadatel ve lhůtě uvedené 
v odstavci 1 chybějící informace 
neposkytne, příslušný celní útvar žádost 
zamítne.

2. Pokud žadatel ve lhůtě uvedené 
v odstavci 1 chybějící informace 
neposkytne, příslušný celní útvar žádost 
zamítne. V takovém případě příslušný 
celní útvar poskytne důvody pro své 
rozhodnutí a zahrne informace o postupu 
pro podání odvolání.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud právo duševního vlastnictví 
pozbude účinku nebo pokud žadatel 
z jiných důvodů přestane být osobou 
oprávněnou podat žádost, celní orgány 
nepřijmou žádné opatření. Celní orgány, 
které rozhodnutí o schválení žádosti 
vydaly, toto rozhodnutí zruší nebo 

3. Pokud právo duševního vlastnictví 
pozbude účinku nebo pokud žadatel 
z jiných důvodů přestane být osobou 
oprávněnou podat žádost, žadatel o tom 
celní orgány uvědomí a celní orgány 
nepřijmou žádné další opatření. Celní 
orgány, které rozhodnutí o schválení 
žádosti vydaly, toto rozhodnutí zruší nebo 
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příslušným způsobem změní. příslušným způsobem změní.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud právo duševního vlastnictví 
pozbude účinku nebo pokud žadatel 
z jiných důvodů přestane být osobou 
oprávněnou podat žádost, celní orgány 
nepřijmou žádné opatření. Celní orgány, 
které rozhodnutí o prodloužení žádosti 
vydaly, toto rozhodnutí zruší nebo 
příslušným způsobem změní.

Pokud právo duševního vlastnictví 
pozbude účinku nebo pokud žadatel 
z jiných důvodů přestane být osobou 
oprávněnou podat žádost, žadatel o tom 
celní orgány uvědomí a celní orgány 
nepřijmou žádné další opatření. Celní 
orgány, které rozhodnutí o prodloužení 
žádosti vydaly, toto rozhodnutí zruší nebo 
příslušným způsobem změní.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Christian Engström

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Změna rozhodnutí, která se týká práv 
duševního vlastnictví

vypouští se

Příslušný celní útvar, který přijal 
rozhodnutí o schválení žádosti, může na 
žádost držitele tohoto rozhodnutí změnit 
seznam práv duševního vlastnictví, jenž je 
v tomto rozhodnutí uveden.
V případě rozhodnutí o schválení unijní 
žádosti se jakékoli změny spočívající 
v doplnění práv duševního vlastnictví 
mohou týkat pouze práv duševního 
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vlastnictví, na která se vztahuje článek 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poté, co bude vytvořena ústřední 
databáze Komise uvedená v čl. 31 odst. 3, 
budou se všechny výměny údajů týkající se 
rozhodnutí o žádostech o přijetí opatření,
doprovodných dokladů a oznámení mezi 
celními orgány členských států provádět
prostřednictvím této databáze.

3. Poté, co bude vytvořena ústřední 
databáze Komise uvedená v čl. 31 odst. 3, 
budou se všechny výměny údajů týkající se 
rozhodnutí o žádostech o přijetí opatření, 
doprovodných dokladů a oznámení mezi 
celními orgány členských států zveřejňovat
prostřednictvím této databáze.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Držitel rozhodnutí o schválení žádosti 
oznámí příslušnému celnímu útvaru, který 
toto rozhodnutí přijal, kteroukoli z těchto 
skutečností:

Držitel rozhodnutí o schválení žádosti do 
pěti pracovních dní oznámí příslušnému 
celnímu útvaru, který toto rozhodnutí 
přijal, kteroukoli z těchto skutečností:

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Matteo Salvini
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) neplní požadavky podle čl. 18 odst. 2, 
které se týkají vracení vzorků;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vrácení vzorků se vždy uskutečnit nemůže a z navrhovaného znění není jasné, kdo posuzuje, 
zda okolnosti umožňují vrácení vzorků, či nikoliv. Navíc jediná situace nemůže předjímat, jaké 
budou další kroky přijaté držitelem práv, a text by měl poskytnout dostatečně pružný přístup 
k ochraně trhu EU.

Pozměňovací návrh 179
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nezahájí řízení stanovená v čl. 20 
odst. 1, čl. 23 odst. 4 nebo čl. 24 odst. 9.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vrácení vzorků se vždy uskutečnit nemůže a z navrhovaného znění není jasné, kdo posuzuje, 
zda okolnosti umožňují vrácení vzorků, či nikoliv. Navíc jediná situace nemůže předjímat, jaké 
budou další kroky přijaté držitelem práv, a text by měl poskytnout dostatečně pružný přístup 
k ochraně trhu EU.

Pozměňovací návrh 180
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže celní orgány členského státu 
v jedné ze situací uvedených v čl. 1 odst. 1 
určí zboží podezřelé z porušování práva 
duševního vlastnictví, na které se vztahuje 
rozhodnutí o schválení žádosti o přijetí 
opatření, přijmou rozhodnutí, kterým
pozastaví propuštění tohoto zboží nebo je 
zadrží.

1. Jestliže celní orgány členského státu 
v jedné ze situací uvedených v čl. 1 odst. 1 
určí zboží podezřelé z porušování práva 
duševního vlastnictví, na které se vztahuje 
rozhodnutí o schválení žádosti o přijetí 
opatření, pozastaví propuštění tohoto zboží 
nebo je zadrží.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj se domnívá, že pozastavení propuštění zboží nebo jeho zadržení do doby, než se 
vyjádří držitel práv, není otázkou rozhodování. Navrhuje proto slovo „rozhodnutí“ vypustit.

Pozměňovací návrh 181
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. U přijímání podstatných rozhodnutí 
může příslušný orgán zkoumat, zda důkaz, 
že zboží má být prodáváno v Unii, a další 
prvky představující porušení práv 
duševního vlastnictví, o které se žádost 
opírá, existují. Za tím účelem může 
příslušný orgán upozornit na náznaky 
stanovené v článku 3. 

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s pozměňovacími návrhy k článku 3.



PE480.583v02-00 72/113 AM\890182CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 182
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení
propuštění nebo o zadržení zboží mohou 
celní orgány držitele rozhodnutí 
o schválení žádosti požádat o jakékoli 
důležité informace. Celní orgány rovněž 
mohou držiteli rozhodnutí poskytnout 
informace o skutečném nebo 
předpokládaném počtu položek a o jejich 
povaze, případně jejich vyobrazení.

2. Před pozastavením propuštění nebo 
zadržením zboží mohou celní orgány 
držitele rozhodnutí o schválení žádosti 
požádat o jakékoli důležité informace. 
Celní orgány rovněž mohou držiteli 
rozhodnutí poskytnout informace 
o skutečném nebo předpokládaném počtu 
položek a o jejich povaze, případně jejich 
vyobrazení.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj se domnívá, že pozastavení propuštění zboží nebo jeho zadržení do doby, než se 
vyjádří držitel práv, není otázkou rozhodování. Navrhuje proto slovo „rozhodnutí“ vypustit.

Pozměňovací návrh 183
Marielle Gallo

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
propuštění nebo o zadržení zboží mohou 
celní orgány držitele rozhodnutí o 
schválení žádosti požádat o jakékoli 
důležité informace. Celní orgány rovněž 
mohou držiteli rozhodnutí poskytnout
informace o skutečném nebo 
předpokládaném počtu položek a o jejich 
povaze, případně jejich vyobrazení.

2. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
propuštění nebo o zadržení zboží mohou 
celní orgány držitele rozhodnutí o 
schválení žádosti požádat o jakékoli 
důležité informace. Celní orgány rovněž 
poskytnou držiteli rozhodnutí informace o 
skutečném nebo předpokládaném počtu 
položek a o jejich povaze, případně jejich 
vyobrazení.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 184
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení 
sdělí celní orgány svůj záměr 
deklarantovi, nebo pokud má být zboží 
zadrženo, držiteli zboží. Deklarant nebo 
držitel zboží dostane příležitost vyjádřit 
svůj názor do tří pracovních dní od 
odeslání tohoto sdělení.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Aby se zamezilo zdlouhavým a nepřiměřeným správním postupům, musí být právo na slyšení 
omezeno na konečného spotřebitele, který oproti obchodníkům nemá obsáhlé znalosti o 
celních formalitách.

Pozměňovací návrh 185
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení 
sdělí celní orgány svůj záměr 
deklarantovi, nebo pokud má být zboží 
zadrženo, držiteli zboží. Deklarant nebo 
držitel zboží dostane příležitost vyjádřit 
svůj názor do tří pracovních dní od 
odeslání tohoto sdělení.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 186
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení
sdělí celní orgány svůj záměr deklarantovi, 
nebo pokud má být zboží zadrženo, držiteli 
zboží. Deklarant nebo držitel zboží dostane 
příležitost vyjádřit svůj názor do tří 
pracovních dní od odeslání tohoto sdělení.

3. Pokud zboží podezřelé z porušení práv 
duševního vlastnictví není padělkem nebo 
nedovolenou napodobeninou, před 
pozastavením propuštění zboží nebo před 
jeho zadržením sdělí celní orgány svůj 
záměr deklarantovi, nebo pokud má být 
zboží zadrženo, držiteli zboží. Deklarant 
nebo držitel zboží dostane příležitost 
vyjádřit svůj názor do tří pracovních dní od 
odeslání tohoto sdělení.

Or. en

(Viz pozměňovací návrhy k bodům odůvodnění 15 a 16.)

Odůvodnění

Ve většině případů jsou opatření celních orgánů založena na jednoznačném podezření, které 
se nakonec potvrdí. Právo na slyšení by proto mělo být omezeno na zboží jiné než padělky 
nebo nedovolené napodobeniny, pokud může být pro celní orgány na základě pouhé vizuální 
prohlídky obtížnější určit, zda mohlo být právo duševního vlastnictví porušeno, a na případy, 
kdy celní orgány přijímají opatření po schválení žádosti, kdy mohou mít význam protichůdné 
zájmy stran dotčených těmito opatřeními.

Pozměňovací návrh 187
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení sdělí 
celní orgány svůj záměr deklarantovi, nebo 
pokud má být zboží zadrženo, držiteli 
zboží. Deklarant nebo držitel zboží dostane 
příležitost vyjádřit svůj názor do tří 

3. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení sdělí 
celní orgány svůj záměr deklarantovi, nebo 
pokud má být zboží zadrženo, držiteli 
zboží. Deklarant nebo držitel zboží dostane 
příležitost vyjádřit svůj názor do tří 
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pracovních dní od odeslání tohoto sdělení. pracovních dní od přijetí tohoto sdělení.

Or. sv

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že všichni evropští držitelé rozhodnutí o schválení žádosti mají stejné 
množství času přijmout opatření týkající se zboží, jehož propuštění bylo pozastaveno nebo 
které bylo zadrženo, bez ohledu na množství času, jež poštovní služby potřebují na doručení 
rozhodnutí celních orgánů o pozastavení propuštění zboží či o jeho zadržení, měla by být 
lhůta pro přijetí opatření vypočítána od přijetí tohoto rozhodnutí, nikoli od jeho odeslání.

Pozměňovací návrh 188
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení sdělí 
celní orgány svůj záměr deklarantovi, nebo 
pokud má být zboží zadrženo, držiteli 
zboží. Deklarant nebo držitel zboží dostane 
příležitost vyjádřit svůj názor do tří
pracovních dní od odeslání tohoto sdělení.

3. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení sdělí 
celní orgány svůj záměr deklarantovi, nebo 
pokud má být zboží zadrženo, držiteli 
zboží. Deklarant nebo držitel zboží dostane 
příležitost vyjádřit svůj názor do pěti
pracovních dní od odeslání tohoto sdělení.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud je zboží, u něhož existuje 
podezření, že jde o napodobeninu nebo 
kopii výrobku chráněného v rámci Unie 
podle práva duševního vlastnictví, 
propuštěno do celního režimu 
s podmíněným osvobozením od cla, celní 
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orgány požádají deklaranta nebo držitele 
zboží, aby poskytl do tří pracovních dní od 
odeslání takové žádosti dostatečné důkazy, 
že konečný příjemce zboží je mimo území 
Unie. Není-li poskytnut dostatečný důkaz 
o opaku, celní orgány předpokládají, že 
konečný příjemce bude na území Unie.
Do jednoho roku od vstupu tohoto 
nařízení v platnost Komise přijme pokyny 
pro celní orgány k posuzování rizika 
přesměrování takového zboží na trh Unie, 
v souladu s poradním postupem uvedeným 
v čl. 29 odst. 2. 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že zpravodaj považuje za vysoce nejisté, že hmotněprávní předpisy budou 
pozměněny tak, aby se vztahovaly na pouhý tranzit zboží, které je napodobeninou nebo kopií 
zboží chráněného v EU, navrhuje zahrnout tuto dodatečnou záruku, aby se zabránilo vstupu 
takového zboží na vnitřní trh. Musí být splněny dvě podmínky k tomu, aby celní úřad mohl 
pozastavit propuštění zboží nebo je zadržet: u zboží musí existovat podezření, že je padělkem 
nebo nedovolenou napodobeninou, a poskytnutý důkaz musí být nedostatečný.

Pozměňovací návrh 190
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. U přijímání podstatných rozhodnutí 
může příslušný orgán správným způsobem 
zkoumat, zda důkaz, že zboží má být 
prodáváno v Unii, a další prvky 
představující porušení práv duševního 
vlastnictví, o které se žádost opírá, 
existují, a celní orgán, ke kterému je 
žádost o opatření podána, jakmile předtím 
získal údaje zakládající podezření, že 
takové porušení existuje, pozastaví 
propuštění zboží nebo takové zboží zadrží.
Náznaky, že takové zboží bude prodáváno 
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na území Unie, mohou zahrnovat mimo 
jiné skutečnost, že cíl zboží není 
deklarovaný, i když podle režimu 
s podmíněným osvobozením od cla se 
takové prohlášení činí, nedostatek 
přesných či spolehlivých informací 
uvádějících totožnost nebo adresu výrobce 
nebo příjemce zboží, nedostatečnou 
spolupráci s celními orgány nebo objevení 
dokumentů či korespondence o zboží, 
z nichž by vyplývalo, že zboží bude 
přesměrováno ke spotřebitelům v Unii.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se spojenými věcmi C-446/09 a C-495/09 (oddíl 79 bod 6) by nařízení mělo být 
pozměněno s cílem zohlednit skutečnost, že celní orgán musí zakročit, pokud existují údaje, ze 
kterých vyplývá podezření, že právo bylo porušeno.

Pozměňovací návrh 191
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Při přijímání rozhodnutí pozastavit 
propuštění zboží nebo je zadržet, v případě 
malých zásilek, celní orgány v přiměřené 
lhůtě řádně informují konečného 
spotřebitele o právním základu opatření, 
která přijímají.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celní orgány oznámí držiteli rozhodnutí 
o schválení žádosti a deklarantovi nebo 
držiteli zboží své rozhodnutí o pozastavení
propuštění zboží nebo o jeho zadržení do 
jednoho pracovního dne od přijetí tohoto
rozhodnutí.

Celní orgány oznámí držiteli rozhodnutí 
o schválení žádosti a deklarantovi nebo 
držiteli zboží pozastavení propuštění zboží 
nebo jeho zadržení vždy do jednoho 
pracovního dne. Celní orgány mohou 
případně požádat držitele rozhodnutí
o schválení žádosti, aby o tom uvědomil 
deklaranta nebo držitele zboží, podle 
povahy postupu, kde držitel rozhodnutí 
o schválení žádosti zaručuje, že budou 
dodrženy lhůty a povinnosti stanovené 
v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pokud z náznaků vyplývá, že zboží 
v tranzitu, které není zbožím Společenství, 
bude prodáváno na území Unie, takové 
zboží bude považováno za dovozy na 
vnitřní trh Unie. V případě porušení práv 
duševního vlastnictví se na něj vztahují 
předpisy o duševním vlastnictví členského 
státu, ve kterém se zboží nachází.
Náznaky, že toto zboží bude prodáváno na 
území Unie, mohou zahrnovat mimo jiné 
skutečnost, že cíl zboží není deklarovaný, 
nebo není v plné míře deklarovaný, a 
vzhledem k tomu není dost přesných či 
spolehlivých informací, pokud jde 
o totožnost výrobce nebo příjemce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 194
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení
propuštění nebo o zadržení zboží mohou 
celní orgány, aniž by sdělily jakékoli 
informace kromě skutečného nebo 
předpokládaného počtu položek, jejich 
povahy a případně vyobrazení těchto 
položek, požádat kteroukoli osobu 
oprávněnou podat žádost týkající se 
údajného porušení práv duševního 
vlastnictví o jakékoli důležité informace.

2. Před pozastavením propuštění nebo 
zadržením zboží mohou celní orgány, aniž 
by sdělily jakékoli informace kromě 
skutečného nebo předpokládaného počtu 
položek, jejich povahy a případně 
vyobrazení těchto položek, požádat 
kteroukoli osobu oprávněnou podat žádost 
týkající se údajného porušení práv 
duševního vlastnictví o jakékoli důležité 
informace.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj se domnívá, že pozastavení propuštění zboží nebo jeho zadržení do doby, než se 
vyjádří držitel práv, není otázkou rozhodování. Navrhuje proto slovo „rozhodnutí“ vypustit.

Pozměňovací návrh 195
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení 
sdělí celní orgány svůj záměr 
deklarantovi, nebo pokud má být zboží 
zadrženo, držiteli zboží. Deklarant nebo 
držitel zboží dostane příležitost vyjádřit 
svůj názor do tří pracovních dní od 
odeslání tohoto sdělení.

vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Aby se zamezilo zdlouhavým a nepřiměřeným správním postupům, musí být právo na slyšení 
omezeno na konečného spotřebitele, který oproti obchodníkům nemá obsáhlé znalosti o 
celních formalitách.

Pozměňovací návrh 196
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení 
sdělí celní orgány svůj záměr 
deklarantovi, nebo pokud má být zboží 
zadrženo, držiteli zboží. Deklarant nebo 
držitel zboží dostane příležitost vyjádřit 
svůj názor do tří pracovních dní od 
odeslání tohoto sdělení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení sdělí 
celní orgány svůj záměr deklarantovi, nebo 
pokud má být zboží zadrženo, držiteli 
zboží. Deklarant nebo držitel zboží dostane 
příležitost vyjádřit svůj názor do tří 
pracovních dní od odeslání tohoto sdělení.

3. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení sdělí 
celní orgány svůj záměr deklarantovi, nebo 
pokud má být zboží zadrženo, držiteli 
zboží. Deklarant nebo držitel zboží dostane 
příležitost vyjádřit svůj názor do tří 
pracovních dní od přijetí tohoto sdělení.

Or. sv
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Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že všichni evropští držitelé rozhodnutí o schválení žádosti mají stejné 
množství času přijmout opatření týkající se zboží, jehož propuštění bylo pozastaveno nebo 
které bylo zadrženo, bez ohledu na množství času, jež poštovní služby potřebují na doručení 
rozhodnutí celních orgánů o pozastavení propuštění zboží či o jeho zadržení, měla by být 
lhůta pro přijetí opatření vypočítána od přijetí tohoto rozhodnutí, nikoli od jeho odeslání.

Pozměňovací návrh 198
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení sdělí 
celní orgány svůj záměr deklarantovi, nebo 
pokud má být zboží zadrženo, držiteli 
zboží. Deklarant nebo držitel zboží dostane 
příležitost vyjádřit svůj názor do tří
pracovních dní od odeslání tohoto sdělení.

3. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení sdělí 
celní orgány svůj záměr deklarantovi, nebo 
pokud má být zboží zadrženo, držiteli 
zboží. Deklarant nebo držitel zboží dostane 
příležitost vyjádřit svůj názor do pěti
pracovních dní od odeslání tohoto sdělení.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud je zboží, u něhož existuje 
podezření, že jde o napodobeninu nebo 
kopii výrobku chráněného v rámci Unie 
podle práva duševního vlastnictví, 
propuštěno do celního režimu 
s podmíněným osvobozením od cla, celní 
orgány požádají deklaranta nebo držitele 
zboží, aby poskytl do tří pracovních dní od 
odeslání takové žádosti dostatečné důkazy, 
že konečný příjemce zboží je mimo území 
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Unie. Není-li poskytnut dostačující důkaz 
o opaku, celní orgány předpokládají, že 
konečný příjemce bude na území Unie.
Do jednoho roku od vstupu tohoto 
nařízení v platnost Komise přijme pokyny 
pro celní orgány k posuzování rizika 
přesměrování takového zboží na trh Unie, 
v souladu s poradním postupem uvedeným 
v čl. 29 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že zpravodaj považuje za vysoce nejisté, že hmotněprávní předpisy budou 
pozměněny tak, aby se vztahovaly na pouhý tranzit zboží, které je napodobeninou nebo kopií 
zboží chráněného v EU, navrhuje zahrnout tuto dodatečnou záruku, aby se zabránilo vstupu 
takového zboží na vnitřní trh. Musí být splněny dvě podmínky k tomu, aby celní úřad mohl 
pozastavit propuštění zboží nebo je zadržet: u zboží musí existovat podezření, že je padělkem 
nebo nedovolenou napodobeninou, a poskytnutý důkaz musí být nedostatečný.

Pozměňovací návrh 200
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Při přijímání rozhodnutí pozastavit 
propuštění zboží nebo je zadržet, v případě 
malých zásilek, celní orgány v přiměřené 
lhůtě řádně informují konečného 
spotřebitele o právním základu opatření, 
která přijímají.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 a (nový)



AM\890182CS.doc 83/113 PE480.583v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud není známa žádná osoba 
oprávněná podat žádost, celní orgány 
spolupracují s příslušnými orgány, aby 
dohledaly osobu oprávněnou podat žádost.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zlepšit spolupráci mezi celními orgány a příslušnými 
orgány při vyhledávání osoby oprávněné podat žádost. To by řešilo stávající problém, že celní 
orgány musí zboží podezřelé z porušení práv duševního vlastnictví propustit nebo ukončit jeho 
zadržení, jestliže nejsou schopny najít osobu oprávněnou podat žádost do jednoho pracovního 
dne.

Pozměňovací návrh 202
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celní orgány oznámí deklarantovi nebo 
držiteli zboží své rozhodnutí o pozastavení
propuštění zboží nebo o jeho zadržení do 
jednoho pracovního dne od přijetí tohoto 
rozhodnutí.

Celní orgány oznámí deklarantovi nebo 
držiteli zboží pozastavení propuštění zboží 
nebo jeho zadržení do jednoho pracovního 
dne.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj se domnívá, že pozastavení propuštění zboží nebo jeho zadržení do doby, než se 
vyjádří držitel práv, není otázkou rozhodování. Navrhuje proto slovo „rozhodnutí“ vypustit.

Pozměňovací návrh 203
Marielle Gallo

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Tento článek se nepoužije v případě 
zboží podléhajícího zkáze.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 204
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celní orgány mohou odebrat vzorky a 
mohou vzorky předat držiteli rozhodnutí 
o schválení žádosti, pokud o to požádá, a to 
výhradně za účelem analýzy a pro 
usnadnění dalšího postupu ve vztahu 
k padělkům či nedovoleným 
napodobeninám. Každá analýza těchto 
vzorků se provede na výhradní 
odpovědnost držitele rozhodnutí 
o schválení žádosti.

Celní orgány mohou odebrat vzorky a 
mohou vzorky předat nebo zaslat držiteli 
rozhodnutí o schválení žádosti, pokud o to 
požádá, a to výhradně za účelem analýzy a 
pro usnadnění dalšího postupu ve vztahu 
k padělkům či nedovoleným 
napodobeninám. Každá analýza těchto 
vzorků se provede na výhradní 
odpovědnost držitele rozhodnutí 
o schválení žádosti.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možné účinně bojovat proti padělání, je nezbytně nutné, aby byla povzbuzena 
efektivní a nenákladná komunikace mezi celními orgány a držiteli rozhodnutí o schválení 
žádosti.

Pozměňovací návrh 205
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celní orgány mohou odebrat vzorky a Celní orgány mohou odebrat 
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mohou vzorky předat držiteli rozhodnutí 
o schválení žádosti, pokud o to požádá, a to 
výhradně za účelem analýzy a pro 
usnadnění dalšího postupu ve vztahu 
k padělkům či nedovoleným 
napodobeninám. Každá analýza těchto 
vzorků se provede na výhradní 
odpovědnost držitele rozhodnutí 
o schválení žádosti.

reprezentativní vzorky celého zboží a 
mohou tyto vzorky předat držiteli 
rozhodnutí o schválení žádosti, pokud o to 
požádá, a to výhradně za účelem analýzy a 
pro usnadnění dalšího postupu ve vztahu 
k padělkům či nedovoleným 
napodobeninám. Každá analýza těchto 
vzorků se provede na výhradní 
odpovědnost držitele rozhodnutí 
o schválení žádosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 206
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Celní orgány poskytnou držiteli 
rozhodnutí o schválení žádosti – na jeho 
žádost a pokud jsou známy – jména a 
adresy příjemce, odesílatele, deklaranta 
nebo držitele zboží podezřelého z porušení 
práva duševního vlastnictví, jakož i celní 
režim, původ, místo, odkud bylo dovezeno, 
a místo určení tohoto zboží.

3. Celní orgány poskytnou držiteli 
rozhodnutí o schválení žádosti – na jeho 
žádost a pokud jsou známy – jména a 
adresy příjemce, odesílatele, deklaranta 
nebo držitele zboží podezřelého z porušení 
práva duševního vlastnictví, jakož i celní 
režim, původ, místo, odkud bylo dovezeno, 
a místo určení tohoto zboží.

U zboží v tranzitu podezřelého z porušení 
práva duševního vlastnictví v zemi určení 
mohou celní orgány sdělit tuto informaci 
celním orgánům v cílové zemi, mj. za 
pomoci rámce pro zabezpečení a 
zjednodušení celosvětového obchodu 
Světové celní organizace.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby celní orgány měly možnost sdělit informace o porušovatelích 
agenturám pro vymáhání práva, neboť to pomůže posílit procesy vyšetřování a zadržení; a 
možnost informovat celní orgány v zemích určení v souladu s článkem 69 dohody TRIPS. 
Musí se také maximalizovat využití stávajících globálních rámců, které umožní celním 
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orgánům přijímat opatření proti nezákonnému zboží.

Pozměňovací návrh 207
Phil Prendergast

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Celní orgány poskytnou držiteli 
rozhodnutí o schválení žádosti – na jeho 
žádost a pokud jsou známy – jména a 
adresy příjemce, odesílatele, deklaranta 
nebo držitele zboží podezřelého z porušení 
práva duševního vlastnictví, jakož i celní 
režim, původ, místo, odkud bylo dovezeno, 
a místo určení tohoto zboží.

3. Celní orgány poskytnou držiteli 
rozhodnutí o schválení žádosti – na jeho 
žádost a pokud jsou známy – a ve 
vhodných případech orgánům a 
agenturám pro vymáhání práva jména a 
adresy příjemce, odesílatele, deklaranta 
nebo držitele zboží podezřelého z porušení 
práva duševního vlastnictví, jakož i celní 
režim, původ, místo, odkud bylo dovezeno, 
a místo určení tohoto zboží.

U zboží v tranzitu podezřelého z porušení 
práva duševního vlastnictví v zemi určení 
mohou celní orgány sdělit tuto informaci 
celním orgánům v cílové zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 19 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zahájení řízení s cílem určit, zda bylo 
porušeno právo duševního vlastnictví;

a) zahájení řízení s cílem určit, zda bylo 
porušeno právo duševního vlastnictví, nebo 
v průběhu takového řízení;

Or. en
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Odůvodnění

Soulad s pozměňovacím návrhem 30 zpravodaje.

Pozměňovací návrh 209
Marielle Gallo

Návrh nařízení
Čl. 19 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zahájit trestní řízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 210
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 19 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vymáhání náhrady škody od 
porušovatele nebo jiných osob, je-li zboží 
zničeno v souladu s čl. 20 odst. 3 nebo 
čl. 23 odst. 3;

b) vymáhání náhrady škody od 
porušovatele nebo jiných osob, je-li zboží 
zničeno v souladu s čl. 20 odst. 3;

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 42 návrhu zprávy)

Odůvodnění

Zjednodušený postup vztahující se pouze na padělky a nedovolené napodobeniny by v praxi 
přinesl právní nejistotu, jelikož není jednoznačné, jaký postup by se měl uplatnit na zboží, 
které současně poruší jednak práva k ochranné známce / autorská práva i další práva 
duševního vlastnictví (například patenty). Proto se navrhuje vypustit odstavce navrhovaného 
článku 20 a nahradit je zněním k navrhovanému článku 23, který by se pak vztahoval na 
veškerá porušení práv duševního vlastnictví.
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Pozměňovací návrh 211
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 19 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) využití informací pro vyšetřování 
trestných činů a trestní řízení či s tímto 
v souvislosti, včetně těch, které se týkají 
práva duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 19 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) využití informací při mimosoudním 
urovnávání sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li zboží, na které se nevztahují články 
23 a 24, podezřelé z porušení práva 
duševního vlastnictví, zahájí držitel 
rozhodnutí o schválení žádosti řízení 
s cílem určit, zda bylo porušeno právo 
duševního vlastnictví, do 10 pracovních 
dní od odeslání rozhodnutí o pozastavení

Je-li zboží, na které se nevztahují články 
23 a 24, podezřelé z porušení práva 
duševního vlastnictví, zahájí držitel 
rozhodnutí o schválení žádosti řízení 
s cílem určit, zda bylo porušeno právo 
duševního vlastnictví, do 10 pracovních 
dní od obdržení oznámení o pozastavení 
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propuštění zboží nebo o jeho zadržení. propuštění zboží nebo o jeho zadržení.

Or. en

Odůvodnění

K tomu, aby se zamezilo problémům spojeným se zasláním oznámení, je nutné stanovit lhůtu 
s odkazem na obdržení oznámení, a nikoli jeho odeslání.

Pozměňovací návrh 214
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li zboží, na které se nevztahují 
články 23 a 24, podezřelé z porušení práva 
duševního vlastnictví, zahájí držitel 
rozhodnutí o schválení žádosti řízení 
s cílem určit, zda bylo porušeno právo 
duševního vlastnictví, do 10 pracovních 
dní od odeslání rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení.

Je-li zboží, na které se nevztahují články 
23 a 24, podezřelé z porušení práva 
duševního vlastnictví, zahájí držitel 
rozhodnutí o schválení žádosti řízení s 
cílem určit, zda bylo porušeno právo 
duševního vlastnictví, do 10 pracovních 
dní od přijetí rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení.

Or. sv

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že všichni evropští držitelé rozhodnutí o schválení žádosti mají stejné 
množství času přijmout opatření týkající se zboží, jehož propuštění bylo pozastaveno nebo 
které bylo zadrženo, bez ohledu na množství času, jež poštovní služby potřebují na doručení 
rozhodnutí celních orgánů o pozastavení propuštění zboží či o jeho zadržení, měla by být 
lhůta pro přijetí opatření vypočítána od přijetí tohoto rozhodnutí, nikoli od jeho odeslání.

Pozměňovací návrh 215
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li zboží, na které se nevztahují 
články 23 a 24, podezřelé z porušení práva 
duševního vlastnictví, zahájí držitel 
rozhodnutí o schválení žádosti řízení 
s cílem určit, zda bylo porušeno právo 
duševního vlastnictví, do 10 pracovních 
dní od odeslání rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení.

Je-li zboží podezřelé z porušení práva 
duševního vlastnictví, zahájí držitel 
rozhodnutí o schválení žádosti řízení 
s cílem určit, zda bylo porušeno právo 
duševního vlastnictví, do 10 pracovních 
dní od odeslání rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zboží podléhajícího zkáze, které 
je podezřelé z porušení práva duševního 
vlastnictví, je lhůta pro zahájení řízení 
uvedená v prvním pododstavci stanovena 
na tři pracovní dny od odeslání rozhodnutí
o pozastavení propuštění zboží nebo o jeho 
zadržení.

V případě zboží podléhajícího zkáze, které 
je podezřelé z porušení práva duševního 
vlastnictví, je lhůta pro zahájení řízení 
uvedená v prvním pododstavci stanovena 
na tři pracovní dny od obdržení oznámení
o pozastavení propuštění zboží nebo o jeho 
zadržení.

Or. en

Odůvodnění

K tomu, aby se zamezilo problémům spojeným se zasláním oznámení, je nutné stanovit lhůtu 
s odkazem na obdržení oznámení, a nikoli jeho odeslání.

Pozměňovací návrh 217
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zboží podléhajícího zkáze, které 
je podezřelé z porušení práva duševního 
vlastnictví, je lhůta pro zahájení řízení 
uvedená v prvním pododstavci stanovena 
na tři pracovní dny od odeslání rozhodnutí 
o pozastavení propuštění zboží nebo o jeho 
zadržení.

V případě zboží podléhajícího zkáze, které 
je podezřelé z porušení práva duševního 
vlastnictví, je lhůta pro zahájení řízení 
uvedená v prvním pododstavci stanovena 
na tři pracovní dny od přijetí rozhodnutí o 
pozastavení propuštění zboží nebo o jeho 
zadržení.

Or. sv

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že všichni evropští držitelé rozhodnutí o schválení žádosti mají stejné 
množství času přijmout opatření týkající se zboží, jehož propuštění bylo pozastaveno nebo 
které bylo zadrženo, bez ohledu na množství času, jež poštovní služby potřebují na doručení 
rozhodnutí celních orgánů o pozastavení propuštění zboží či o jeho zadržení, měla by být 
lhůta pro přijetí opatření vypočítána od přijetí tohoto rozhodnutí, nikoli od jeho odeslání.

Pozměňovací návrh 218
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) písemná dohoda mezi držitelem 
rozhodnutí o schválení žádosti a držitelem 
zboží o předání zboží ke zničení.

b) písemná dohoda mezi držitelem 
rozhodnutí o schválení žádosti a 
deklarantem nebo držitelem zboží o 
předání zboží ke zničení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 219
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže bylo celním orgánům oznámeno 
zahájení řízení s cílem určit, zda došlo 
k porušení (průmyslového) vzoru, patentu, 
užitného vzoru nebo odrůdového práva, a 
lhůta uvedená v článku 20 uplynula, může 
deklarant nebo držitel zboží celní orgány 
požádat, aby zboží propustily nebo 
ukončily jeho zadržení.

Jestliže bylo celním orgánům oznámeno 
zahájení řízení s cílem určit, zda došlo 
k porušení práva k (průmyslovému) vzoru, 
a lhůta uvedená v článku 20 uplynula, 
může deklarant nebo držitel zboží celní 
orgány požádat, aby zboží propustily nebo 
ukončily jeho zadržení.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zboží předané ke zničení podle článků 
20, 23 nebo 24 nesmí být:

1. Zboží předané ke zničení nesmí být:

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od ustanovení odstavce 1 
mohou celní orgány povolit veřejné nebo 
soukromé organizaci, která se zaměřuje 
na boj proti padělání a byla schválena 
ještě před těmito operacemi, použít výše 
uvedená opatření. Než bude zabavené 
zboží zničeno, může být těmito 
zplnomocněnými organizacemi 
skladováno, a to za podmínek vymezených 
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v povolení, pro účely analýz a pro zřízení 
databáze informací určených k boji proti 
padělání. Zplnomocněné organizace 
budou zveřejněny na internetových 
stránkách Komise.

Or. en

Odůvodnění

Zkoumání padělků a nedovolených napodobenin poskytuje informace o pochopení problému a 
umožňuje zavést příslušné strategie pro boj proti němu. Je tedy třeba, abychom byli schopni 
dotčené zboží před zničením analyzovat.

Pozměňovací návrh 222
Christian Engström

Návrh nařízení
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23 vypouští se
Zničení a zahájení řízení

1. Zboží, u kterého existuje podezření, že 
jde o padělky nebo nedovolené 
napodobeniny, může být zničeno pod celní 
kontrolou, aniž by bylo nutné určovat, zda 
bylo porušeno právo duševního vlastnictví 
podle právních předpisů členského státu, 
ve kterém se zboží nachází, jestliže jsou 
splněny všechny tyto podmínky:
a) držitel rozhodnutí o schválení žádosti 
písemně informoval celní orgány o svém 
souhlasu se zničením zboží, a to do 10 
pracovních dní nebo, v případě zboží 
podléhajícího zkáze, do tří pracovních dní 
od odeslání rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení;
b) deklarant nebo držitel zboží celním 
orgánům písemně potvrdil svůj souhlas se 
zničením zboží, a to do 10 pracovních dní 
nebo, v případě zboží podléhajícího zkáze, 
do tří pracovních dní od odeslání 
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rozhodnutí o pozastavení propuštění zboží 
nebo o jeho zadržení;
2. Pokud deklarant nebo držitel zboží 
nepotvrdí svůj souhlas se zničením ve 
lhůtách uvedených v odst. 1 písm. b) ani 
neoznámí nesouhlas se zničením celním 
orgánům, které přijaly rozhodnutí 
o pozastavení propuštění zboží nebo 
o jeho zadržení, mohou mít celní orgány 
za to, že deklarant nebo držitel zboží se 
zničením souhlasí.
Celní orgány o tom uvědomí držitele 
rozhodnutí o schválení žádosti.
Jestliže deklarant nebo držitel zboží proti 
zničení zboží vznese námitku, celní 
orgány o této námitce uvědomí držitele 
rozhodnutí o schválení žádosti.
3. Zničení se provede pod celní kontrolou 
a na náklady a odpovědnost držitele 
rozhodnutí o schválení žádosti, nestanoví-
li jinak právní předpisy členského státu, 
kde se zničení zboží provádí. Před 
zničením mohou být odebrány vzorky.
4. Není-li souhlas se zničením udělen, 
držitel rozhodnutí o schválení žádosti 
zahájí řízení s cílem určit, zda bylo 
porušeno právo duševního vlastnictví, do 
10 pracovních dní nebo, v případě zboží 
podléhajícího zkáze, do tří pracovních dní 
od odeslání rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení.
Na žádost držitele rozhodnutí o schválení 
žádosti mohou celní orgány lhůty uvedené 
v prvním pododstavci ve vhodných 
případech prodloužit, a to nanejvýš 
o 10 pracovních dní.
V případě zboží podléhajícího zkáze se 
tyto lhůty neprodlouží.
5. Celní orgány zboží propustí, případně 
ukončí jeho zadržení ihned po splnění 
všech celních formalit, pokud od držitele 
rozhodnutí o schválení žádosti neobdrží 
informace o žádné z těchto skutečností:
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a) jeho souhlas se zničením vyjádřený ve 
lhůtách uvedených v odst. 1 písm. a);
b) zahájení řízení s cílem určit, zda bylo 
porušeno právo duševního vlastnictví, ve 
lhůtě uvedené v odstavci 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) držitel rozhodnutí o schválení žádosti 
písemně informoval celní orgány o svém 
souhlasu se zničením zboží, a to do 
10 pracovních dní nebo, v případě zboží 
podléhajícího zkáze, do tří pracovních dní 
od odeslání rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení;

a) držitel rozhodnutí o schválení žádosti 
písemně informoval celní orgány o svém 
souhlasu se zničením zboží, a to do 
10 pracovních dní nebo, v případě zboží 
podléhajícího zkáze, do tří pracovních dní 
od obdržení oznámení o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení;

Or. en

Odůvodnění

K tomu, aby se zamezilo problémům spojeným se zasláním oznámení, je nutné stanovit lhůtu 
s odkazem na obdržení oznámení, a nikoli jeho odeslání.

Pozměňovací návrh 224
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) držitel rozhodnutí o schválení žádosti 
písemně informoval celní orgány o svém 
souhlasu se zničením zboží, a to do 10 
pracovních dní nebo, v případě zboží 
podléhajícího zkáze, do tří pracovních dní 

a) držitel rozhodnutí o schválení žádosti 
písemně informoval celní orgány o svém 
souhlasu se zničením zboží, a to do 10 
pracovních dní nebo, v případě zboží 
podléhajícího zkáze, do tří pracovních dní 
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od odeslání rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení;

od přijetí rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení;

Or. sv

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že všichni evropští držitelé rozhodnutí o schválení žádosti mají stejné 
množství času přijmout opatření týkající se zboží, jehož propuštění bylo pozastaveno nebo 
které bylo zadrženo, bez ohledu na množství času, jež poštovní služby potřebují na doručení 
rozhodnutí celních orgánů o pozastavení propuštění zboží či o jeho zadržení, měla by být 
lhůta pro přijetí opatření vypočítána od přijetí tohoto rozhodnutí, nikoli od jeho odeslání.

Pozměňovací návrh 225
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) deklarant nebo držitel zboží celním 
orgánům písemně potvrdil svůj souhlas se 
zničením zboží, a to do 10 pracovních dní 
nebo, v případě zboží podléhajícího zkáze, 
do tří pracovních dní od odeslání
rozhodnutí o pozastavení propuštění zboží 
nebo o jeho zadržení;

b) deklarant nebo držitel zboží celním 
orgánům písemně potvrdil svůj souhlas se 
zničením zboží, a to do 10 pracovních dní 
nebo, v případě zboží podléhajícího zkáze, 
do tří pracovních dní od obdržení 
oznámení o pozastavení propuštění zboží 
nebo o jeho zadržení;

Or. en

Odůvodnění

K tomu, aby se zamezilo problémům spojeným se zasláním oznámení, je nutné stanovit lhůtu 
s odkazem na obdržení oznámení, a nikoli jeho odeslání.

Pozměňovací návrh 226
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. b



AM\890182CS.doc 97/113 PE480.583v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) deklarant nebo držitel zboží celním 
orgánům písemně potvrdil svůj souhlas se 
zničením zboží, a to do 10 pracovních dní 
nebo, v případě zboží podléhajícího zkáze, 
do tří pracovních dní od odeslání
rozhodnutí o pozastavení propuštění zboží 
nebo o jeho zadržení;

b) deklarant nebo držitel zboží celním 
orgánům písemně potvrdil svůj souhlas se 
zničením zboží, a to do 10 pracovních dní 
nebo, v případě zboží podléhajícího zkáze, 
do tří pracovních dní od přijetí rozhodnutí 
o pozastavení propuštění zboží nebo o jeho 
zadržení;

Or. sv

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že všichni evropští držitelé rozhodnutí o schválení žádosti mají stejné 
množství času přijmout opatření týkající se zboží, jehož propuštění bylo pozastaveno nebo 
které bylo zadrženo, bez ohledu na množství času, jež poštovní služby potřebují na doručení 
rozhodnutí celních orgánů o pozastavení propuštění zboží či o jeho zadržení, měla by být 
lhůta pro přijetí opatření vypočítána od přijetí tohoto rozhodnutí, nikoli od jeho odeslání.

Pozměňovací návrh 227
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud deklarant nebo držitel zboží 
nepotvrdí svůj souhlas se zničením ve 
lhůtách uvedených v odst. 1 písm. b) ani 
neoznámí nesouhlas se zničením celním 
orgánům, které přijaly rozhodnutí o 
pozastavení propuštění zboží nebo o jeho 
zadržení, mohou mít celní orgány za to, že 
deklarant nebo držitel zboží se zničením 
souhlasí.

Pokud deklarant nebo držitel zboží 
nepotvrdí svůj souhlas se zničením ve 
lhůtách uvedených v odst. 1 písm. b) ani 
neoznámí nesouhlas se zničením celním 
orgánům, které přijaly rozhodnutí o 
pozastavení propuštění zboží nebo o jeho 
zadržení, mají celní orgány za to, že 
deklarant nebo držitel zboží se zničením 
souhlasí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 228
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zničení se provede pod celní kontrolou a 
na náklady a odpovědnost držitele 
rozhodnutí o schválení žádosti, nestanoví-li 
jinak právní předpisy členského státu, kde 
se zničení zboží provádí. Před zničením 
mohou být odebrány vzorky.

3. Zničení se provede pod celní kontrolou a 
na náklady a odpovědnost držitele 
rozhodnutí o schválení žádosti, nestanoví-li 
jinak právní předpisy členského státu, kde 
se zničení zboží provádí. Před zničením 
mohou být odebrány reprezentativní
vzorky celého zboží.

Or. fr

Pozměňovací návrh 229
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li souhlas se zničením udělen, držitel 
rozhodnutí o schválení žádosti zahájí řízení 
s cílem určit, zda bylo porušeno právo 
duševního vlastnictví, do 10 pracovních 
dní nebo, v případě zboží podléhajícího 
zkáze, do tří pracovních dní od odeslání 
rozhodnutí o pozastavení propuštění zboží 
nebo o jeho zadržení.

Není-li souhlas se zničením udělen, držitel 
rozhodnutí o schválení žádosti zahájí řízení 
s cílem určit, zda bylo porušeno právo
duševního vlastnictví, do 10 pracovních 
dní nebo, v případě zboží podléhajícího 
zkáze, do tří pracovních dní od obdržení 
oznámení o pozastavení propuštění zboží 
nebo o jeho zadržení.

Or. en

Odůvodnění

K tomu, aby se zamezilo problémům spojeným se zasláním oznámení, je nutné stanovit lhůtu 
s odkazem na obdržení oznámení, a nikoli jeho odeslání.

Pozměňovací návrh 230
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li souhlas se zničením udělen, držitel 
rozhodnutí o schválení žádosti zahájí řízení 
s cílem určit, zda bylo porušeno právo 
duševního vlastnictví, do 10 pracovních 
dní nebo, v případě zboží podléhajícího 
zkáze, do tří pracovních dní od odeslání
rozhodnutí o pozastavení propuštění zboží 
nebo o jeho zadržení.

Není-li souhlas se zničením udělen, držitel 
rozhodnutí o schválení žádosti zahájí řízení 
s cílem určit, zda bylo porušeno právo 
duševního vlastnictví, do 10 pracovních 
dní nebo, v případě zboží podléhajícího 
zkáze, do tří pracovních dní od přijetí
rozhodnutí o pozastavení propuštění zboží 
nebo o jeho zadržení.

Or. sv

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že všichni evropští držitelé rozhodnutí o schválení žádosti mají stejné 
množství času přijmout opatření týkající se zboží, jehož propuštění bylo pozastaveno nebo 
které bylo zadrženo, bez ohledu na množství času, jež poštovní služby potřebují na doručení 
rozhodnutí celních orgánů o pozastavení propuštění zboží či o jeho zadržení, měla by být 
lhůta pro přijetí opatření vypočítána od přijetí tohoto rozhodnutí, nikoli od jeho odeslání.

Pozměňovací návrh 231
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Celní orgány mohou vyrobené zboží, 
kromě nebezpečného zboží, např. oděvy a 
boty, věnovat školám, zařízením 
s asistenčními službami, dětským 
domovům, nevládním organizacím a 
jakýmkoli dalším sociálním a 
pečovatelským službám. V těchto 
případech by neměla být vybírána žádná 
cla nebo další vnitrostátní daně.

Or. el
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Pozměňovací návrh 232
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u zboží existuje podezření, že jde o
padělky nebo nedovolené napodobeniny;

a) zboží, které je evidentně padělkem nebo
nedovolenou napodobeninou;

Or. sv

Pozměňovací návrh 233
Christian Engström

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u zboží existuje podezření, že jde 
o padělky nebo nedovolené napodobeniny;

a) u zboží existuje podezření, že jde o zboží 
s padělanými ochrannými známkami nebo 
nedovolenou napodobeninu s porušenými 
autorskými právy;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 24 - odst. 1 - písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) držitel po obdržení informací potvrdil, 
že se jedná o padělek nebo o nedovolenou 
napodobeninu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 235
Marielle Gallo

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení čl. 16 odst. 3, 4 a 5 a čl. 18 
odst. 2 se nepoužijí.

2. Ustanovení čl. 16 odst. 4 a 5 a čl. 18 
odst. 2 se nepoužijí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 236
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Deklarant nebo držitel zboží dostane 
možnost vyjádřit své stanovisko do 20 
pracovních dní od odeslání rozhodnutí o 
pozastavení propuštění zboží nebo o jeho 
zadržení.

4. Deklarant nebo držitel zboží dostane 
možnost vyjádřit své stanovisko do 20 
pracovních dní od přijetí rozhodnutí o 
pozastavení propuštění zboží nebo o jeho 
zadržení.

Or. sv

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že všichni evropští držitelé rozhodnutí o schválení žádosti mají stejné 
množství času přijmout opatření týkající se zboží, jehož propuštění bylo pozastaveno nebo 
které bylo zadrženo, bez ohledu na množství času, jež poštovní služby potřebují na doručení 
rozhodnutí celních orgánů o pozastavení propuštění zboží či o jeho zadržení, měla by být
lhůta pro přijetí opatření vypočítána od přijetí tohoto rozhodnutí, nikoli od jeho odeslání.

Pozměňovací návrh 237
Marielle Gallo

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Deklarant nebo držitel zboží dostane 
možnost vyjádřit své stanovisko do 20
pracovních dní od odeslání rozhodnutí 
o pozastavení propuštění zboží nebo o jeho 
zadržení.

4. Deklarant nebo držitel zboží dostane 
možnost vyjádřit své stanovisko do pěti 
pracovních dní od odeslání rozhodnutí o 
pozastavení propuštění zboží nebo o jeho 
zadržení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 238
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Dotčené zboží může být zničeno, pokud 
deklarant nebo držitel zboží do 20 
pracovních dní od odeslání rozhodnutí o 
pozastavení propuštění zboží nebo o jeho 
zadržení celním orgánům potvrdí svůj 
souhlas se zničením zboží.

5. Dotčené zboží může být zničeno, pokud 
deklarant nebo držitel zboží do 20 
pracovních dní od přijetí rozhodnutí o 
pozastavení propuštění zboží nebo o jeho 
zadržení celním orgánům potvrdí svůj 
souhlas se zničením zboží.

Or. sv

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že všichni evropští držitelé rozhodnutí o schválení žádosti mají stejné 
množství času přijmout opatření týkající se zboží, jehož propuštění bylo pozastaveno nebo 
které bylo zadrženo, bez ohledu na množství času, jež poštovní služby potřebují na doručení 
rozhodnutí celních orgánů o pozastavení propuštění zboží či o jeho zadržení, měla by být 
lhůta pro přijetí opatření vypočítána od přijetí tohoto rozhodnutí, nikoli od jeho odeslání.

Pozměňovací návrh 239
Marielle Gallo

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Dotčené zboží může být zničeno, pokud 
deklarant nebo držitel zboží do 20
pracovních dní od odeslání rozhodnutí 
o pozastavení propuštění zboží nebo o jeho 
zadržení celním orgánům potvrdí svůj 
souhlas se zničením zboží.

5. Dotčené zboží může být zničeno, pokud 
deklarant nebo držitel zboží do 10
pracovních dní od odeslání rozhodnutí 
o pozastavení propuštění zboží nebo o jeho 
zadržení celním orgánům potvrdí svůj 
souhlas se zničením zboží.

Or. fr

Pozměňovací návrh 240
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Zničení se provede pod celní kontrolou a
na náklady celních orgánů.

7. Zničení bude provedeno pod celní 
kontrolou na náklady držitele rozhodnutí o 
schválení žádosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 241
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pokud deklarant nebo držitel zboží proti 
zničení zboží vznese námitku, celní orgány 
uvědomí držitele rozhodnutí o schválení 
žádosti o této námitce a o počtu položek a 
jejich povaze, případně včetně vyobrazení 
těchto položek.

8. Pokud deklarant nebo držitel zboží proti 
zničení zboží vznese námitku, celní orgány 
uvědomí držitele rozhodnutí o schválení 
žádosti o této námitce a o počtu položek a 
jejich povaze, případně včetně vyobrazení 
těchto položek nebo vzorků.

Or. sv
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Pozměňovací návrh 242
Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
30, pokud jde o prahová množství, podle 
nichž se pro účely tohoto článku definují 
malé zásilky.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 243
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Při zvážení potenciální významné 
zatíženosti celních orgánů při vymáhání, 
které by mělo být nařízené tímto návrhem, 
celní orgány spíše zpracovávají velké 
zásilky.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na žádost celních orgánů uhradí držitel 
rozhodnutí o schválení žádosti veškeré 
náklady, které vznikly celní správě v 
souvislosti s uchováváním zboží pod 

1. Na žádost celních orgánů uhradí držitel 
rozhodnutí o schválení žádosti veškeré 
náklady, které vznikly celní správě 
v souvislosti s uchováváním zboží pod 
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celním dohledem podle článků 16 a 17 a se 
zničením zboží podle článků 20 a 23.

celním dohledem podle článků 16 a 17 a se 
zničením zboží podle článků 20 a 23. Celní 
orgány informují držitele rozhodnutí na 
jeho žádost o místě a způsobu skladování 
zadrženého zboží a o nákladech, jež 
vznikly v souvislosti se skladováním, a 
držitel rozhodnutí má možnost se k tomuto 
skladování vyjádřit.

Or. sv

Odůvodnění

Ze znění návrhu Komise vyplývá, že držitel práva musí při podání žádosti o přijetí opatření 
provést ekonomický propočet. Pro malé a střední podniky, jež mají omezené finanční zdroje,
to může představovat problém. Může to pak vést k tomu, že držitel práva žádost raději 
nepředloží, a v důsledku toho zboží porušující práva duševního vlastnictví překročí hranice.

Pozměňovací návrh 245
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na žádost celních orgánů uhradí držitel 
rozhodnutí o schválení žádosti veškeré 
náklady, které vznikly celní správě v 
souvislosti s uchováváním zboží pod 
celním dohledem podle článků 16 a 17 a se 
zničením zboží podle článků 20 a 23.

1. Na žádost celních orgánů uhradí držitel 
rozhodnutí o schválení žádosti veškeré 
náklady, které vznikly celní správě 
v souvislosti s uchováváním zboží pod 
celním dohledem podle článků 16 a 17 a se 
zničením zboží podle článků 20 a 23 a se 
zachycením zboží, nejsou-li podle čl. 27 
odst. 2 písm. b) odpovědni 
zprostředkovatelé.

Or. de

Odůvodnění

Přepravní společnosti hrají v dovozu nezákonného zboží a padělků do EU nevědomky hlavní 
úlohu. Nelze od nich požadovat, aby toto zboží odhalovaly. Mohou však přispívat k ochraně 
EU před dovozem takového zboží, jsou-li předem v rámci přípravy zakázky informovány o 
tom, že příjemce zboží, které přepravují, se již dříve dopustil porušení práva k ochranné 
známce.



PE480.583v02-00 106/113 AM\890182CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 246
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tímto článkem není dotčeno právo 
držitele rozhodnutí o schválení žádosti 
vymáhat náhradu škody od porušovatele 
nebo jiných osob v souladu s právními 
předpisy členského státu, kde se zboží 
nacházelo.

2. Tímto článkem není dotčeno právo 
držitele rozhodnutí o schválení žádosti 
vymáhat náhradu škody od porušovatele 
nebo jiných osob, včetně 
zprostředkovatelů, například dopravců či 
zasilatelů, v souladu s právními předpisy 
členského státu, kde se zboží nacházelo.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy přijmou ve svém 
vnitrostátním právu ustanovení, které 
držiteli rozhodnutí o schválení žádosti 
umožní požadovat náhradu škody od 
deklaranta nebo od osoby, která má nad 
zbožím fyzickou kontrolu v případě, že 
nelze původce porušení práv ani vlastníka 
zboží ani osobu, která má podobné právo 
nakládat se zbožím, určit, nemohou být 
vystavení trestnímu stíhání na svém území 
či nejsou schopni náhradu poskytnout, a 
pokud deklarant nebo osoba, která má 
nad zbožím fyzickou kontrolu, není 
schopna sdělit jména, adresy a případně 
čísla pro účely DPH týkající se odesílatele 
a příjemce.

Or. en
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(Viz pozměňovací návrh 13 zpravodaje)

Odůvodnění

Zprostředkovatelé, například dopravci a/nebo zasilatelé, jsou s porušovatelem ve smluvním 
vztahu a za přepravu zboží porušujícího tato práva jsou odměněni. V případech, kdy lze 
prokázat chybějící náležitou péči na straně zprostředkovatelů, by tito zprostředkovatelé měli 
nést náklady na zničení zboží. Taková povinnost by zprostředkovatele přiměla k tomu, aby se 
více angažovali v boji proti porušování práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 248
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Článek 28 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní sankce Sankce

Or. it

Pozměňovací návrh 249
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro správní
sankce použitelné v případě porušení 
tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené 
správní sankce musí být účinné, přiměřené 
a odrazující.

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
použitelné v případě porušení tohoto 
nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující.

Or. it

Pozměňovací návrh 250
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro správní 
sankce použitelné v případě porušení 
tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené 
správní sankce musí být účinné, přiměřené 
a odrazující.

Aniž jsou dotčeny jejich vnitrostátní 
právní předpisy, členské státy uplatňují
pravidla pro správní sankce použitelné v 
případě porušení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené správní sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Or. fr

Pozměňovací návrh 251
Christian Engström

Návrh nařízení
Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28a
Sankce uložené žadatelům

Žadatelé, kteří si opakovaně stěžují na 
údajné porušení práv duševního 
vlastnictví, ovšem ve většině případů se to 
prokáže za období dvou let jako 
nepravdivé, ztratí právo po stanovené 
období podávat žádosti. Členské státy 
stanoví pravidla k sankcím použitelným 
na tyto žadatele. Stanovené sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Všechny informace uvedené 
v odstavcích 1 a 2 se uchovávají v ústřední 
databázi Komise.

3. Všechny informace uvedené 
v odstavcích 1 a 2 se uchovávají v ústřední 
databázi Komise. Aby bylo možné stanovit 
právní základ pro tuto databázi, Komise 
přijme do jednoho roku po vstupu tohoto 
nařízení v platnost zvláštní návrh na 
přijetí předložený v rámci řádného 
legislativního postupu. Při přípravě svého 
návrhu Komise konzultuje evropského 
inspektora ochrany údajů. Databáze bude 
funkční nejpozději do 1. ledna 2015.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na doporučení vyjádřená ve stanovisku evropského 
inspektora ochrany údajů (2011/C 363/01). Měl by existovat právní závazek investovat do 
interoperabilních postupů eCustoms a zavést tyto postupy, které se budou týkat i vymáhání 
práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 253
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Důležité informace uvedené 
v odstavcích 1 a 2 dá Komise 
v elektronické podobě k dispozici celním 
orgánům členských států.

4. Důležité informace uvedené 
v odstavcích 1 a 2 dá Komise 
v elektronické podobě k dispozici celním 
orgánům členských států v co nejkratší 
lhůtě a nejpozději do 1. ledna 2015.

Or. en

Odůvodnění

Měl by existovat právní závazek investovat do interoperabilních postupů eCustoms a zavést 
tyto postupy, které se budou týkat i vymáhání práv duševního vlastnictví.
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Pozměňovací návrh 254
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zpracování osobních údajů v centrální 
databázi Komise se provádí v souladu 
s nařízením (ES) č. 45/20012626 a pod 
dohledem evropského inspektora ochrany 
údajů.

1. Zpracování osobních údajů v centrální 
databázi Komise se provádí v souladu 
s nařízením (ES) č. 45/200126 a pod 
dohledem evropského inspektora ochrany 
údajů. V každém případě by měla 
prováděcí opatření, která je třeba 
přijmout, podrobně specifikovat funkční a 
technické vlastnosti databáze.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Uchovávání osobních údajů Komisí a 
členskými státy se omezuje na dobu 
platnosti rozhodnutí o schválení žádosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na doporučení vyjádřená ve stanovisku evropského 
inspektora ochrany údajů (2011/C 363/01).

Pozměňovací návrh 256
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Článek 32 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32a
Podávání zpráv 

Do ... * Komise předloží Evropskému 
parlamentu zprávu o jeho prosazování 
členskými státy, mezi jiným zejména 
o tom, zda je počítačová databáze plně 
funkční po celé Unii.
____________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: 36 
měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Článek 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32a
Zpráva

Komise nejpozději do tří let od vstupu 
tohoto nařízení v platnost předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
provádění tohoto nařízení. Zpráva bude 
zaměřena především na přípravné práce 
členských států k provedení nařízení.

Or. pl

Odůvodnění

Toto nařízení se zabývá procesními záležitostmi a je důležité, aby bylo v členských státech 
řádně provedeno, má-li být dosaženo jeho cílů. Zejména je důležité, aby byla provedena 
kontrola funkčnosti počítačových systémů uvedených v nařízení.
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Pozměňovací návrh 258
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti o přijetí opatření schválené v 
souladu s nařízením Rady (ES) č. 
1383/2003 zůstávají v platnosti po dobu, 
stanovenou v rozhodnutí o schválení 
žádosti, ve které mají celní orgány přijmout 
opatření, a neprodlouží se.

Žádosti o přijetí opatření schválené v 
souladu s nařízením Rady (ES) č. 
1383/2003 zůstávají v platnosti po dobu, 
stanovenou v rozhodnutí o schválení 
žádosti, ve které mají celní orgány přijmout 
opatření, a mohou být prodlouženy 
v souladu s článkem 11 tohoto nařízení.
Jsou-li žádosti o prodloužení lhůty, ve 
které mohou celní orgány přijmout 
opatření, předloženy poprvé, musí 
obsahovat i informace stanovené v čl. 6 
odst. 3.  

Or. pl

Odůvodnění

Držitel rozhodnutí o schválení žádosti by měl mít možnost dosáhnout prodloužení lhůty 
stanovené v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1383/2003, ve které mohou celní orgány 
přijmout opatření na základě tohoto nařízení. Pro celní orgány i držitele rozhodnutí o 
schválení žádosti to bude znamenat menší zátěž.

Pozměňovací návrh 259
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do ...* předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění 
tohoto nařízení. V případě potřeby musí 
být zpráva doprovázena vhodnými návrhy 
nebo doporučeními.
_______________
*Úř. věst.: vložte prosím datum: 
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36 měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost. 

Or. en

Odůvodnění

Zpráva poskytne užitečné informace o fungování tohoto nařízení, zejména v souvislosti 
s vymáháním dalších práv duševního vlastnictví celními orgány a zvláštním postupem pro 
malé zásilky.


