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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropské středisko pro sledování padělání a pirátství, jež bylo vytvořeno v roce z 2009 jako 
iniciativa Rady a Komise s cílem řešit rostoucí hrozbu, kterou představuje obchodování
s padělaným a pirátským zbožím, se stalo střediskem odborných znalostí, pokud jde
o shromažďování, sledování a podávání informací a údajů souvisejících s porušováním práv 
duševního vlastnictví a platformou pro spolupráci zástupců národních úřadů a zúčastněných 
stran, v rámci níž si mohou vyměňovat nápady týkající se osvědčených postupů za účelem 
vytvoření strategií pro vymáhání práv duševního vlastnictví. Od založení střediska rozšiřovala 
jeho kompetence o další povinnosti v oblasti potřeby provádění školících programů EU 
určených pro partnery zapojené do boje proti padělání a pirátství Rada1 , a Evropský 
parlament2, který vyzval ke sběru údajů vědeckého výzkumu v oblasti padělání a nařízení
o právech duševního vlastnictví. Konečně nedávno zveřejněná studie zadaná Generálním 
ředitelstvím Komise pro obchod3 doporučuje, aby se středisko stalo jediným kontaktním 
místem pro vnější strany v rámci Komise a mezinárodním místem pro vytváření a šíření 
osvědčených postupů.

Má-li se patřičně pokročit s realizací úkolů, kterými bylo středisko pověřeno při zahájení 
projektu v roce 2009, a mají-li být dále rozvíjeny jeho operační činnosti, je naprosto nezbytné 
změnit jeho stávající statut zavedením udržitelných změn, pokud jde o infrastrukturu, lidské 
zdroje, IT a především nezbytnou odbornou způsobilost. Tyto změny si vyžádají nezbytné 
finanční zdroje. 

Evropská komise navrhuje, aby úkoly, které v současnosti středisko plní , byly svěřeny Úřadu 
pro harmonizaci na vnitřním trhu. Na základě vyhodnocení dopadu, které provedla Komise,
a za podpory všech zúčastněných stran4 se převod střediska pod Úřad pro harmonizaci na 
vnitřním trhu (OHIM) považoval za vhodný, a to zejména s ohledem na to, že tento úřad má
k dispozici dostatečné finanční prostředky a má odbornou způsobilost, jež mu umožňuje plnit 
úkoly a činnosti střediska, jež byly v poslední době rozšířeny. 

Zpravodaj vítá návrh Komise na svěření úkolů střediska úřadu OHIM za účelem lepšího 
provádění povinností, které mu byly svěřeny. S ohledem na pokračující růst obchodu
s padělaným a pirátským zbožím, který má za následek omezení pobídek k inovacím pro 
podniky a často vede ke snížení počtu pracovních míst, se jeví jako žádoucí posílit 
koordinovanou politiku v této záležitosti. Zpravodaj by také rád zdůraznil, že pokud jde
o určité kategorie produktů (jako jsou léčiva, hračky, automobilové součástky, vybavení 
domácnosti atd.) představuje padělání hrozbu pro lidské zdraví a vede k výraznému snížení 
ochrany spotřebitelů, což je jedním z hlavních důvodů znepokojení Výboru pro vnitřní trh
a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj se proto domnívá, že existují patřičné důvody informovat 
veřejnost a zvýšit informovanost o možných nebezpečích a důsledcích, které s sebou nese 

                                               
1 Usnesení Rady ze dne 1. března 2010 o posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu
2 Usnesení Evropského parlamentu, 22.9.2010. 
3 Listopad 2010, „Hodnocení strategie prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích“
4 Nebyla zorganizována žádná standardní konzultace, neboť návrh získal širokou podporu všech 

zúčastněných stran při různých příležitostech (Fórum pro padělání (2010), celoevropský summit o 
právech duševních vlastnictví, 2010, Brusel).  
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prudký nárůst padělání a pirátství zaznamenaný v posledních letech. Je třeba zdůraznit, že 
také MSP musí ve velkém měřítku čelit problémům plynoucím z padělání.

Všechny výše uvedené aspekty představují vážnou hrozbu, pokud jde o řádné fungování 
vnitřního trhu. Pokud jde o členské státy, nárůst padělání nebo pirátství rovněž vede
k značným ztrátám v oblasti příjmů z daní. 

Při zohlednění výše uvedeného vítá zpravodaj myšlenku svěřit úřadu OHIM úkoly související
s ochranou práv duševního vlastnictví a se sloučením veřejných a soukromých zástupců
v rámci evropského středisko pro sledování padělání a pirátství. Zpravodaj se domnívá, že 
předložené řešení je nákladově účinné a umožní středisku přístup k nezbytnému odbornému 
zázemí, zdrojům a financování v co nejkratší době. Zpravodaj se však domnívá, že je třeba 
zdůraznit, že přístup k finančním zdrojům nezbytným k plnění úkolů musí být zajištěn za 
všech okolností. 

Konkrétně by zpravodaj rád zdůraznil, že je důležité zajistit, aby informace shromážděné, 
analyzované a šířené úřadem OHIM splňovaly řadu kritérií, pokud jde o úplnost a kvalitu 
informací. Kromě toho zastává zpravodaj názor, že je naprosto nezbytné zajistit, aby se 
činnosti prováděné úřadem OHIM, zejména pokud jde o schůze střediska, řídily pevnými 
zásadami transparentnosti. Konečně pak je třeba při plánování nových činností úřadu OHIM 
zohlednit skutečnost, že v různých členských státech byla zavedena řada strategií týkajících 
porušování práv duševního vlastnictví.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) Neustálý nárůst porušování práv 
duševního vlastnictví představuje skutečné 
ohrožení hospodářství Unie, především 
proto, že má negativní důsledky na 
konkurenceschopnost malých a středních 
podniků. Mimoto prudký nárůst 
padělaných produktů používaných
v každodenním životě spotřebitelů Unie 
ohrožuje jejich zdraví a bezpečnost. 
Úspěšný boj proti tomuto jevu tedy 
vyžaduje účinná, okamžitá a koordinovaná 
opatření na evropské i světové úrovni.
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Or. en

Odůvodnění

Malé a střední podniky mají pro hospodářství Unie zvláštní význam a proto si negativní 
dopady vyplývající z porušování práv duševního vlastnictví zaslouží být konkrétně zmíněny.
Kromě toho má padělání dopad nejen na luxusní produkty, ale ve stále větší míře se jedná i 
o zboží používané spotřebiteli v jejich každodenním životě (produkty osobní péče, 
automobilové součástky, domácí spotřebiče atd.), a proto je důležité zdůraznit rizika pro 
bezpečnost a zdraví spotřebitelů. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 22. září 2010 o dodržování práv 
duševního vlastnictví na vnitřním trhu 
vyzval členské státy a Komisi, aby rozšířily 
spolupráci mezi úřadem a vnitrostátními 
úřady pro duševní vlastnictví tak, aby 
zahrnula i boj proti porušování práv 
duševního vlastnictví; mimoto vyjádřil své 
přání, aby středisko sloužilo mimo jiné ke 
sběru poznatků vědeckého výzkumu
v oblasti padělání a regulace práv 
duševního vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

Vědecké inovace představují pro evropské hospodářství zásadní příspěvek; z tohoto důvodu 
má velký význam zajištění sběru údajů vědeckého výzkumu. 
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Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Má-li se získat jednoznačný přehled o rozsahu porušování práv duševního vlastnictví, je 
odůvodněné použít širší rozsah kritérií. 

Pozměňovací návrh 4

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Jeví se jako vhodné zajistit nejen, aby byl shromažďovány informace o technických nástrojích, 
ale aby tyto technické nástroje byly dále rozvíjeny a inovovány a patřičně převáděny do praxe
s cílem bojovat proti padělání a pirátství. 
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Pozměňovací návrh 5

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit komplexní metodologii by měly sběr, analýza a podávání zpráv probíhat
v pravidelných intervalech. Mimoto je nezbytné vytvořit metodologii, která zajistí, aby získané 
údaje splňovaly řadu požadavků, které zaručí úplnost a kvalitu těchto údajů. 

Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

S cílem získat komplexní přehled o porušování práv duševního vlastnictví by údaje měly být 
shromažďovány, analyzovány a šířeny v pravidelných intervalech. Mimoto je nezbytné zajistit, 
aby získané údaje splňovaly řadu požadavků, které zaručí úplnost a kvalitu těchto údajů. 
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Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

S cílem plně porozumět hodnotě práv duševního vlastnictví by údaje měly být shromažďovány, 
analyzovány a šířeny v pravidelných intervalech. Mimoto je nezbytné zajistit, aby získané 
údaje splňovaly řadu požadavků, které zaručí úplnost a kvalitu těchto údajů. 

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Malé a střední podniky mají pro hospodářství Unie zvláštní význam a proto je třeba je 
konkrétně zmínit. Mimoto jsou malé podniky mimořádně ohroženy pirátstvím a paděláním, 
především proto, že nemají dostatečné zdroje a odbornou způsobilost, kterými disponují větší 
podniky.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úřad vždy zajistí, aby činnosti, jež mu byly 
svěřeny tímto nařízením, byly prováděny
s využitím jeho vlastních rozpočtových 
prostředků.

Úřad vždy zajistí, aby činnosti, jež mu byly 
svěřeny tímto nařízením, byly prováděny
s využitím jeho vlastních rozpočtových 
prostředků, a aby byly vyčleňovány 
patřičné finanční zdroje, jež umožní řádné 
provádění činností. 

Or. en

Odůvodnění

Do kompetence úřadu OHIM spadá již řada činností, zejména v oblasti registrace 
ochranných známek a vzorů. Je naprosto nezbytné zajistit, aby nové činnosti vyplývající
z převodu střediska pod úřad OHIM byly prováděny řádně, zejména aby byly vyčleněny 
nezbytné finanční zdroje. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jména zástupců, program a zápisy ze 
zasedání se zveřejňují na internetových 
stránkách úřadu.

4. Jména zástupců, program, zápisy, další 
relevantní informace a související 
dokumenty ze zasedání se zveřejňují na 
internetových stránkách úřadu.

Or. en

Odůvodnění

Přístup k dodatečným informacím a dokumentům by posílil transparentnost a důvěru 
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veřejnosti, pokud jde o činnosti prováděné úřadem OHIM. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Aniž jsou dotčeny právní předpisy, které 
upravují zpracování osobních údajů, 
zástupci zasedající v rámci střediska:

Or. en

Odůvodnění

Jeví se jako nezbytné rozšířit tento odkaz na jakýkoli typ zástupců a zajistit, aby byla zahrnuta 
nejen veřejná správa, ale také veřejné subjekty a organizace (v souladu s článkem 3), což 
odůvodňuje odstranění konkrétního odkazu na členské státy a soukromý sektor. Mimoto má-li 
se zajistit soudržnost celého textu, je vhodné sjednotit znění použité v úvodní části článku 5 se 
zněním čl. 2 odst. 2 písm. f) a čl. 8 odst. 3. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 7 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přehled činností, které úřad hodlá 
uskutečnit v budoucnosti;

d) přehled činností, které úřad hodlá 
uskutečnit v budoucnosti, přičemž se 
zohlední činnosti prováděné v členských 
státech, aby se zamezilo jejich zbytečnému 
zdvojování;

Or. en
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Odůvodnění
V různých členských státech byla zavedena již řada strategií a proto, aby se zamezilo 
překrývání činnost na úrovni EU a na úrovni členských států se zdá vhodné, aby se při 
strategickém plánování nových možných činností, které by měl úřad vykonávat, zohlednily 
činnosti prováděné v daných oblastech ve členských státech. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při přípravě hodnotící zprávy Komise 
konzultuje otázky uvedené v odstavci 2 se 
zástupci, kteří zasedají v rámci střediska.

3. Při přípravě hodnotící zprávy Komise 
konzultuje otázky uvedené v odstavci 2 se 
zástupci, kteří zasedají v rámci střediska. 
Komise rovněž zváží možné zapojení 
jakýchkoli dalších zúčastněných stran do 
procesu hodnocení. 

Or. en

Odůvodnění

V rámci procesu konzultací by měly mít možnost přispět veškeré zúčastněné strany, pokud jde
o hodnocení výkonu úřadu při provádění tohoto nařízení. 


