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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Od roku 2009, kedy stredisko vzniklo z iniciatívy Rady a Komisie ako odpoveď na rastúcu 
hrozbu obchodovania s falšovaným a pirátskym tovarom, sa európske stredisko pre 
sledovanie falšovania a pirátstva stalo ústredným zdrojom zhromažďovania, monitorovania a 
poskytovania informácií a údajov súvisiacich so všetkými porušeniami práv duševného 
vlastníctva PDV a platformou spolupráce zástupcov orgánov jednotlivých štátov a 
zúčastnených strán s cieľom vymieňať si názory o najlepších postupoch a rozvíjať stratégie 
presadzovania týchto práv.  Koncepcii strediska pre sledovanie odvtedy pribudli ďalšie 
kompetencie: Rada1 ho poverila zabezpečením plnenia vzdelávacích programov EÚ pre 
partnerov zapojených do boja proti pirátstvu a falšovaniu a Európsky parlament 2zasa 
požiadal o zhromažďovanie vedecko-výskumných údajov o falšovaní a úprave práva 
duševného vlastníctva.  Napokon v štúdii, ktorej vypracovanie zadalo Generálne riaditeľstvo 
Komisie3 pre obchod, sa odporúča, aby sa stredisko pre sledovanie stalo jediným kontaktným 
miestom v rámci Komisie pre externé subjekty a medzinárodným miestom vytvárania a 
šírenia najlepších postupov.

Aby mohlo stredisko pre sledovanie riadne plniť svoje úlohy, ktoré nadobudlo od spustenia 
projektu v roku 2009 a ďalej rozvíjať svoje operačné činnosti, bude potrebné upraviť jeho 
súčasné postavenie zavedením udržateľných zmien z hľadiska infraštruktúry, ľudských 
zdrojov, informačných technológií, no najmä nevyhnutných odborných poznatkov. Tieto 
zmeny si budú vyžadovať značné finančné zdroje.

Európska komisia navrhuje, aby bol Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu poverený 
úlohami, ktoré v súčasnosti vykonáva stredisko pre sledovanie. Komisia s podporou všetkých 
zainteresovaných strán4 preto vykonala posúdenie vplyvu, z ktorého vyplynulo, že prechod 
strediska pre sledovanie pod Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu sa považuje za 
primeraný, najmä preto, že úrad disponuje náležitými finančnými prostriedkami a odbornými 
poznatkami schopnými zabezpečiť plnenie úloh a činností, ktoré stredisku pre sledovanie 
nedávno pribudli.  

Spravodajca víta návrh Komisie poveriť Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu úlohami 
strediska pre sledovanie v záujme kvalitnejšieho plnenia kompetencií, ktoré boli pridelené 
stredisku. V pozadí neustáleho rastu obchodovania s falšovaným a pirátskym tovarom, ktoré v 
konečnom dôsledku vedie k nižším stimulom pre inováciu podnikov v EÚ a často sa prejavuje 
znižovaním počtu pracovných miest, sa posilnenie koordinovanej politiky v tejto oblasti javí 
ako primerané.  Spravodajca by rád tiež vyzdvihol, že pokiaľ ide o niektoré kategórie 
výrobkov (ako sú lieky, hračky, automobilové súčiastky, domáce spotrebiče atď.), falšovanie 
ohrozuje ľudské zdravie a vedie k citeľnému znižovaniu ochrany spotrebiteľa, ktorá patrí k 
najhlavnejším záujmom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca sa preto 

                                               
1 Uznesenie Rady z 1. marca 2010 o zvyšovaní účinnosti presadzovania práv duševného vlastníctva na 

vnútornom trhu.
2 Uznesenie Európskeho parlamentu z 22.9.2010
3 Hodnotenie presadzovania stratégie práv duševného vlastníctva v tretích štátoch z novembra 2010
4 Neuskutočnili sa štandardné konzultácie, keďže návrh sa pri viacerých príležitostiach stretol so širokou 

podporou všetkých zúčastnených strán (Fórum pre boj proti falšovaniu, celoeurópsky samit o DV, 
Brusel 2010) 
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domnieva, že je plne oprávnené informovať verejnosť a zvyšovať informovanosť o možných 
nebezpečenstvách a dôsledkoch vyplývajúcich z prudkého nárastu falšovania a pirátstva v 
posledných rokoch. Treba zdôrazniť, že falšovaniu musia vo veľkej miere čeliť aj malé a 
stredné podniky. 

Všetky uvedené problémy predstavujú vážne ohrozenie správneho fungovania vnútorného 
trhu. Nárast falšovania a pirátstva predstavuje pre členské štáty navyše značné straty z 
daňových príjmov.  

Majúc tieto skutočnosti na pamäti, spravodajca víta myšlienku poveriť Úrad pre harmonizáciu 
vnútorného trhu úlohami spojenými s ochranou práv duševného vlastníctva a 
zhromažďovaním zástupcov verejného a súkromného sektora ako európskeho strediska pre 
sledovanie falšovania a pirátstva. Spravodajca si myslí, že predložené riešenie je cenovo 
efektívne a stredisku pre sledovanie by umožnilo získať čo najskôr prístup k potrebným 
odborným poznatkom, zdrojom a financovaniu. Spravodajca si však napriek tomu považuje 
za nutné podčiarknuť, že stredisko pre sledovanie musí mať kedykoľvek zabezpečený prístup 
k finančným zdrojom potrebným na plnenie svojich úloh.

Presnejšie povedané, spravodajca by rád zdôraznil, že je dôležité zaručiť, aby informácie, 
ktoré Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu získava, analyzuje a šíri, spĺňali rôzne kritéria, 
pokiaľ ide o úplnosť a kvalitu údajov. Spravodajca je okrem toho presvedčený, že je dôležité 
zabezpečiť, aby boli činnosti, ktoré vykonáva Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu, 
sprevádzané pevnými zásadami transparentnosti.  A v neposlednom rade skutočnosť, že vo 
viacerých členských štátoch už fungujú rôzne stratégie zaoberajúce sa porušením práv 
duševného vlastníctva, by sa mala brať do úvahy pri plánovaní nových činností Úradu pre 
harmonizáciu vnútorného trhu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci , aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Neustále zvyšovanie počtu porušení 
práv duševného vlastníctva je skutočnou 
hrozbou nielen pre hospodárstvo Únie, ale 
aj pre zdravie a bezpečnosť jej 
spotrebiteľov. Preto, aby sa tomuto javu 

(4) Neustále zvyšovanie počtu porušení 
práv duševného vlastníctva je skutočnou 
hrozbou pre hospodárstvo Únie, najmä z
dôvodu jeho negatívneho vplyvu na 
konkurencieschopnosť malých a 
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úspešne zabránilo, sú potrebné účinné, 
okamžité a koordinované opatrenia na 
európskej a celosvetovej úrovni.

stredných podnikov.  Okrem toho prudký 
nárast falšovaných výrobkov dennej 
spotreby, ktoré spotrebitelia v Únii 
používajú, ohrozuje ich zdravie a 
bezpečnosť. Preto, aby sa tomuto javu 
úspešne zabránilo, sú potrebné účinné, 
okamžité a koordinované opatrenia na 
európskej a celosvetovej úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Malé a stredné podniky majú pre hospodárstvo Únie mimoriadny význam, negatívne účinky 
vyplývajúce z porušenia práv duševného vlastníctva si  preto zaslúžia osobitú zmienku. 
Falšovanie sa však okrem toho netýka len luxusného tovaru, ale čoraz viac aj tovaru dennej 
spotreby (výrobky osobnej hygieny, automobilové súčiastky, domáce spotrebiče atď.), preto je 
potrebné vyzdvihnúť riziká pre bezpečnosť a zdravie spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Vo svojom uznesení z 22. septembra 
2010 o presadzovaní práv duševného 
vlastníctva na vnútornom trhu vyzval 
Európsky parlament členské štáty a 
Komisiu, aby rozšírili spoluprácu medzi 
úradom a vnútroštátnymi úradmi 
duševného vlastníctva tak, aby zahŕňala aj 
boj proti porušovaniu práv duševného 
vlastníctva.

(10) Vo svojom uznesení z 22. septembra 
2010 o presadzovaní práv duševného 
vlastníctva na vnútornom trhu vyzval 
Európsky parlament členské štáty a 
Komisiu, aby rozšírili spoluprácu medzi 
úradom a vnútroštátnymi úradmi 
duševného vlastníctva tak, aby zahŕňala aj 
boj proti porušovaniu práv duševného 
vlastníctva; navyše vyjadril želanie, aby 
stredisko pre sledovanie okrem iného 
zhromažďovalo vedecký výskum v oblasti 
falšovania a úpravy práv duševného 
vlastníctva. 

Or. en

Odôvodnenie

Vedecké inovácie významne prispievajú k európskemu hospodárstvu. Preto je osobitne 
dôležité zabezpečiť zhromažďovanie vedeckého výskumu. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) zlepšovanie chápania rozsahu a vplyvu 
porušení práv duševného vlastníctva 
chránených právnymi predpismi Európskej 
únie alebo členských štátov vrátane práv 
priemyselného vlastníctva, autorských práv 
a práv súvisiacich s autorským právom;

(a) zlepšovanie chápania rozsahu, škály, 
hodnoty a vplyvu porušení práv duševného 
vlastníctva chránených právnymi 
predpismi Európskej únie alebo členských 
štátov vrátane práv priemyselného 
vlastníctva, autorských práv a práv 
súvisiacich s autorským právom;

Or. en

Odôvodnenie

Aby sme získali jasný prehľad o závažnosti porušovania práv duševného vlastníctva, radu 
kritérií je možné rozšíriť 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) rozširovanie poznatkov o technických 
nástrojoch na predchádzanie falšovaniu a 
pirátstvu a na boj proti nim vrátane 
systémov sledovania a stopovania;

(f) rozširovanie poznatkov o technických 
nástrojoch, ako aj ich podpora, na 
predchádzanie falšovaniu a pirátstvu a na 
boj proti nim vrátane systémov sledovania 
a stopovania;

Or. en

Odôvodnenie

V záujme boja proti falšovaniu a pirátstvu je vhodné zabezpečiť, že sa budú nielen získavať 
informácie o technických nástrojoch, ale že sa budú aj ďalej rozvíjať, inovovať a primerane 
uplatňovať v praxi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) stanovuje metodiku zberu, analýzy a 
podávania správ o nezávislých, 
objektívnych, porovnateľných a 
spoľahlivých údajoch týkajúcich sa 
porušení práv duševného vlastníctva;

(b) stanovuje metodiku pravidelného 
zberu, analýzy a podávania správ o 
nezávislých, objektívnych, 
porovnateľných, priamočiarych a 
spoľahlivých údajoch týkajúcich sa 
porušení práv duševného vlastníctva;

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia komplexnej metodológie by sa mali získavanie, analýza a 
poskytovanie správ vykonávať v pravidelných intervaloch. Okrem toho je potrebné vytvoriť 
metódy, ktorými by sa zaručilo, že získané údaje budú v súlade s mnohými požiadavkami, 
ktoré zaručujú úplnosť a kvalitu údajov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) zbiera, analyzuje a šíri príslušné 
objektívne, porovnateľné a spoľahlivé 
údaje týkajúce sa porušení práv duševného 
vlastníctva;

(c) pravidelne zbiera, analyzuje a šíri 
príslušné nestranné, objektívne, 
porovnateľné, priamočiare a spoľahlivé 
údaje týkajúce sa porušení práv duševného 
vlastníctva;

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom získať komplexný prehľad o porušeniach práv duševného vlastníctva by sa mali 
údaje v pravidelných intervaloch zhromažďovať, analyzovať a šíriť. Okrem toho je potrebné 
zabezpečiť, aby boli získané údaje v súlade s mnohými požiadavkami, ktoré zaručujú úplnosť 
a kvalitu údajov. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) zbiera, analyzuje a šíri príslušné 
objektívne, porovnateľné a spoľahlivé 
údaje týkajúce sa hospodárskej hodnoty 
duševného vlastníctva a jeho prínosu k 
hospodárskemu rastu, prosperite, 
inováciám, tvorivosti, kultúrnej 
rozmanitosti, tvorbe pracovných miest 
vysokej kvality a vývoju produktov a 
služieb vysokej kvality v rámci Únie;

(d) pravidelne zbiera, analyzuje a šíri 
príslušné nestranné, objektívne, 
porovnateľné, priamočiare a spoľahlivé 
údaje týkajúce sa hospodárskej hodnoty 
duševného vlastníctva a jeho prínosu k 
hospodárskemu rastu, prosperite, 
inováciám, tvorivosti, kultúrnej 
rozmanitosti, tvorbe pracovných miest 
vysokej kvality a vývoju produktov a 
služieb vysokej kvality v rámci Únie;

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa v plnej miere chápala hodnota porušenia práv duševného vlastníctva, mali by sa  
údaje v pravidelných intervaloch zhromažďovať, analyzovať a šíriť. Okrem toho je potrebné 
zabezpečiť, aby boli získané údaje v súlade s mnohými požiadavkami, ktoré zaručujú úplnosť 
a kvalitu údajov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) vykonáva pravidelné hodnotenia a 
predkladá správy osobitne pre jednotlivé
hospodárske odvetvia, zemepisné oblasti a 
druhy porušených práv duševného 
vlastníctva, ktoré okrem iného obsahujú 
vyhodnotenie vplyvu porušení práv 
duševného vlastníctva na spoločnosť, 
hospodárstvo, zdravie, životné prostredie, 
ochranu a bezpečnosť, ako aj vzťah medzi 
takýmito porušeniami práv a 
organizovanou trestnou činnosťou a 
terorizmom;

(e) vykonáva pravidelné hodnotenia a 
predkladá správy osobitne pre jednotlivé 
hospodárske odvetvia, zemepisné oblasti a 
druhy porušených práv duševného 
vlastníctva, ktoré okrem iného obsahujú 
vyhodnotenie vplyvu porušení práv 
duševného vlastníctva na spoločnosť, 
hospodárstvo, najmä na malé a stredné 
podniky, zdravie, životné prostredie, 
ochranu a bezpečnosť, ako aj vzťah medzi 
takýmito porušeniami práv a 
organizovanou trestnou činnosťou a 
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terorizmom;

Or. en

Odôvodnenie

Malé a stredné podniky majú pre hospodárstvo Únie mimoriadny význam, preto si zaslúžia 
osobitú zmienku. Malé podniky môže navyše pirátstvo a falšovanie obzvlášť zasiahnuť, 
pretože im chýbajú zdroje a odborné poznatky, ktoré majú veľké spoločnosti.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úrad vždy zabezpečuje, aby sa činnosti, 
ktorými bol týmto nariadením poverený, 
vykonávali s využitím prostriedkov z jeho 
vlastného rozpočtu.

Úrad vždy zabezpečuje, aby sa činnosti, 
ktorými bol týmto nariadením poverený, 
vykonávali s využitím prostriedkov z jeho 
vlastného rozpočtu a aby mu boli 
pridelené náležité finančné zdroje na 
riadne vykonávanie jeho činnosti. 

Or. en

Odôvodnenie

Do pôsobnosti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu už patrí mnoho činností, najmä 
registrácia obchodných značiek a vzorov. Preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby všetky činnosti 
vyplývajúce z prechodu strediska pre sledovanie pod úrad, boli riadne vykonávané, a aby boli 
na ne predovšetkým vyčlenené potrebné finančné zdroje. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Mená zástupcov, program stretnutí a
zápisnice z nich sa uverejňujú na webovej 
stránke úradu.

4. Mená zástupcov, program stretnutí,
zápisnice z nich, ostatné relevantné 
informácie a súvisiaca dokumentácia sa 
uverejňujú na webovej stránke úradu.
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Or. en

Odôvodnenie

Prístup k dodatočným informáciám a dokumentom by zvýšil transparentnosť a dôveru 
verejnosti k činnostiam Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 5 – úvodné slová

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby tým boli dotknuté právne 
predpisy, ktorými sa riadi spracovanie 
osobných údajov, zástupcovia členských 
štátov a súkromného sektora stretávajúci 
sa v rámci strediska pre sledovanie:

Bez toho, aby tým boli dotknuté právne 
predpisy, ktorými sa riadi spracovanie 
osobných údajov, stretávajúci sa v rámci 
strediska pre sledovanie:

Or. en

Odôvodnenie

Podľa všetkého bude potrebné rozšíriť odkaz na každý typ zástupcov a zaručiť, aby do 
nariadenia boli zahrnuté nielen verejné správy, ale aj verejné orgány a organizácie (v súlade 
s článkom 3), preto možno odstrániť odkaz na členské štáty a súkromný sektor. Pre jednotnosť 
celého znenia by sa malo prispôsobiť znenie v úvode článku 5 zneniu v článku 2 ods. 2 písm. 
(f)  a článku 8 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 7 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) prehľad činností, ktoré by chcel úrad 
vykonať v budúcnosti; (d) prehľad činností, ktoré by chcel úrad 

vykonať v budúcnosti, pričom sa budú 
brať do úvahy činnosti, ktoré vykonávajú 
členské štáty, aby sa predišlo zbytočnej 
duplicite;
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Odôvodnenie

Vo viacerých členských štátoch sa už uplatňuje mnoho stratégií, preto v záujme zabránenia 
prelínaniu snáh na úrovni EÚ a členských štátov bude vhodné vychádzať z činností, ktoré už v 
príslušnej oblasti vykonávajú členské štáty, a až potom začať so strategickým plánovaním 
prípadných nových činností úradu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pri príprave hodnotiacej správy Komisia 
konzultuje so zástupcami stretávajúcimi sa 
v rámci strediska pre sledovanie o otázkach 
uvedených v odseku 2.

3. Pri príprave hodnotiacej správy Komisia 
konzultuje so zástupcami stretávajúcimi sa 
v rámci strediska pre sledovanie o otázkach 
uvedených v odseku 2. Komisia zváži, či by 
mali byť do procesu hodnotenia zapojené 
aj ďalšie záujmové strany. 
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Odôvodnenie

Všetky záujmové strany by mali byť schopné prispieť do procesu konzultácií o hodnotení 
výsledkov úradu pri plnení tohto nariadenia.


