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I. ÚVOD

Komise předložila výše uvedený návrh Radě dne 26. května 2011.

Evropský inspektor ochrany údajů předložil stanovisko dne 12. října 2011.

Evropský parlament vydal postoj v prvním čtení, který obsahoval změny návrhu, dne 

3. července 2012.

V souladu s řádným legislativním postupem (článek 294 SFEU) přijala Rada dne 16. května 

2013,  s ohledem na první čtení v Parlamentu, svůj postoj v prvním čtení k návrhu nařízení.

II. CÍL

Účelem návrhu nařízení je posílit a vyjasnit ustanovení týkající se vymáhání práv duševního 

vlastnictví. V zájmu dosažení tohoto účelu je  rozšířena oblast působnosti nařízení (ES) 

č. 1383/2003, a to zahrnutím obchodních názvů, topografií polovodičových výrobků 

a užitných vzorů, jakož i několika porušení.

Návrh nařízení zavádí zjednodušené postupy, pokud jde o zničení zboží, které umožňují 

celním orgánům předat zboží ke zničení bez nutnosti podstoupit soudní řízení. V případě 

malých zásilek obsahujících zboží, u kterého existuje podezření, že jde o padělky nebo 

nedovolené napodobeniny, a na které se vztahuje žádost, umožňuje zvláštní postup zničit 

zboží bez účasti držitele práv.

Návrh rovněž stanoví řadu opatření, která zajišťují ochranu zájmů legitimních obchodníků 

před možným zneužitím celních vynucovacích postupů, zejména co se týká informací 

předávaných celními orgány držitelům práv a práva obhajoby.
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III. ANALÝZA SPOLEČNÉHO POSTOJE 

1. Všeobecně

Rada ve svém postoji v prvním čtení sdílí obecný cíl návrhu, pokud jde o potřebu posílit 

vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány. Rada nicméně zastává názor, že 

oblast působnosti nařízení by neměla být rozšířena na paralelní obchod a nadlimitní 

zboží a že právo na slyšení by mělo být povolováno v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy; kromě toho zavádí řadu technických změn návrhu.

2. Změny předložené Evropským parlamentem

Evropský parlament přijal 108 změn návrhu1. Tyto změny se týkají především:

- použitelnosti nařízení na zboží v tranzitu;

- sledovatelnosti paralelních dovozů;

- předkládání žádostí prostřednictvím systémů elektronického zpracování údajů, 

přičemž tyto systémy by měly být zavedeny nejpozději do 1. ledna 2014;

- pokud jde o zboží, u kterého existuje podezření, že jde o padělky, a které bylo 

propuštěno do režimu s podmíněným osvobozením od cla, odpovídajících důkazů, 

jež má deklarant nebo držitel zboží předložit o tom, že konečný cíl určení zboží se 

nachází mimo území Unie;

- práva na slyšení;

                                               
1 Úplné znění změn přijatých Parlamentem na jeho plenárním zasedání dne 3. července 2012 je 

k dispozici na této adrese:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0272+0+DOC+XML+V0//CS
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- spolupráce s celními orgány třetích zemí a sdílení informací a údajů mezi celními 

orgány;

- rozšíření zjednodušeného postupu pro zničení zboží na veškerá porušení práv 

duševního vlastnictví;

- zvláštního postupu pro zničení zboží v malých zásilkách, které jsou definovány na 

základě počtu položek zboží v jednom balíčku (méně než tři) a jejich celkové 

hmotnosti (méně než 2 kilogramy);

- předkládání zpráv Komisí o provádění tohoto nařízení do tří let od jeho vstupu 

v platnost.

3. Nové prvky zavedené Radou

Hlavní body společného postoje, které se liší od návrhu Komise, se týkají:

- vyloučení paralelního obchodu a nadlimitního zboží z oblasti působnosti nařízení;

- celních kontrol a opatření k identifikaci zboží, které celní orgány mohou provádět 

s cílem zabránit jednání, které je v rozporu s právními předpisy v oblasti 

duševního vlastnictví platnými na území Unie, a spolupracovat se třetími zeměmi  

v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví;

- společného postupu, který se použije na všechna porušení práv duševního 

vlastnictví v rámci oblasti působnosti nařízení, aniž je dotčen zvláštní postup pro 

malé zásilky;

- postupu pro malé zásilky, který lze uplatnit pouze na základě žádosti žadatele, od 

něhož lze požadovat pokrytí souvisejících nákladů;



6353/1/13 REV 1 ADD 1 lk/IN/jwj 5
DQPG CS

- definice malých zásilek v nařízení, u níž je Komise zmocněna přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 SFEU, aby za určitých okolností 

změnila jiné než podstatné prvky této definice;

- nezbytného právního základu, jenž je v souladu s článkem 69 dohody TRIPS 

a jenž povede k vyloučení mezinárodního obchodu se zbožím porušujícím práva 

duševního vlastnictví, pro zajištění rychlé výměny informací mezi celními orgány 

v EU a ve třetích zemích. Komisi jsou svěřeny prováděcí pravomoci za účelem 

definování prvků praktických opatření pro výměnu údajů se třetími zeměmi;

- práva na slyšení;

- situací, ve kterých držitel práv může využít informace, které mu sdělily celní 

orgány následně po zadržení zboží;

- ustanovení základního právního aktu upravujících shromažďování a zpracovávání 

údajů, lhůty pro jejich uchovávání, výkon práv a povinností v souladu se 

stávajícími právními předpisy o ochraně údajů.

IV. ZÁVĚR

Cílem postoje v prvním čtení, který byl jednomyslně přijat Radou a který je podpořen Komisí, 

je splnit cíle navrhovaného nařízení, tj. posílit a vyjasnit právní rámec upravující činnosti 

celních orgánů, pokud jde o vymáhání práv duševního vlastnictví.
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