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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...]. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymáhání práv duševního 
vlastnictví celními orgány
(KOM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2011)0285),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0139/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanoviska Výboru 
pro mezinárodní obchod a Výboru pro právní záležitosti (A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1
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, 

(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, 
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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.

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.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 15 k čl. 1. odst. 4.)

Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení je pouze to, aby se stanovil procesní rámec vymáhání práv duševního 
vlastnictví celními orgány. Nelze ho tedy vykládat tak, že bude obsahovat jakékoli 
hmotněprávní ustanovení, které hraje roli při určení porušování práv duševního vlastnictví. 
Osvobození zavazadel cestujících není v souladu s tímto přístupem, jelikož podle právních 
předpisů v oblasti hmotného práva duševního vlastnictví na úrovni EU mohou být práva 
duševního vlastnictví vymáhána pouze tehdy, je-li zboží obchodní povahy / užívané v 
obchodním styku. Ustanovení by proto mělo být vypuštěno.

Pozměňovací návrh 2
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 

(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 na paralelní dovozy 
zboží, které bylo vyrobeno se souhlasem 
držitele práv duševního vlastnictví, ale bez 
jeho souhlasu bylo distribuováno v EHP, 
jakož i na zboží, které bylo vyrobeno bez 
souhlasu držitele práv duševního 
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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.

vlastnictví. 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. en

Odůvodnění

Rozšíření oblasti působnosti navrhovaného nařízení na paralelní dovozy a na tzv.překročení 
(zboží, které bylo vyrobeno bez souhlasu držitele práv duševního vlastnictví), spolu s dalšími 
druhy porušení. V zájmu právní jasnosti a za účelem zajištění správného provádění je vhodné 
použít k popisu těchto porušení znění článku 3 nařízení (ES) č. 1383/2003.

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Členské státy by se měly zavázat, že 
budou poskytovat dostatečné prostředky, 
které umožní celním orgánům provádět 
jejich rozšířenou odpovědnost a 
poskytnout celníkům odpovídající školení. 
Komise a členské státy by měly přijmout 
pokyny, jimiž zajistí správné a jednotné 
provádění celních kontrol u různých 
druhů porušení, na které se vztahuje toto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

K odvrácení obav ohledně schopnosti celních orgánů provádět účinně jejich povinnosti, které 
souvisejí s novými druhy porušení zahrnutých do oblasti působnosti tohoto nařízení, je 
užitečné zdůraznit význam přidělení dostatečných prostředků, poskytnutí patřičné odborné 
přípravy a rovněž vytvoření pokynů, které pomohou celním orgánům provádět potřebné 
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kontroly.

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Toto nařízení obsahuje procesní 
pravidla pro celní orgány. Stejně tak 
nezavádí toto nařízení žádná nová kritéria 
pro zjištění, zda nastalo porušení 
použitelných předpisů o duševním 
vlastnictví.

(6) Toto nařízení obsahuje procesní 
pravidla pro celní orgány. Stejně tak 
nestanovuje toto nařízení žádná kritéria 
pro zjištění, zda nastalo porušení 
použitelných předpisů o duševním 
vlastnictví.

Or. en

(Viz např. pozměňovací návrh 15 k čl. 1. odst. 4.)

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno dosažení cíle zřetelně oddělovat mezi procesním a hmotným právem 
duševního vlastnictví, nařízení by nemělo stanovovat žádná kritéria pro určení porušování 
práv duševního vlastnictví. Je zapotřebí vypustit jakákoli existující ustanovení, jež by mohla 
být vykládána tímto způsobem.

Pozměňovací návrh 5
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 

vypouští se
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porušení dotčených práv duševního 
vlastnictví.

Or. en

(Viz pozměňovací návrhy 34–38 k článku 20.)

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 porušuje jednak ochrannou známku / autorská práva i další práva duševního 
vlastnictví (například patenty). Proto se navrhuje nahradit odstavce článku 20 přizpůsobeným 
zněním článku 23, který by se pak vztahoval na veškerá porušení práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Nařízení (ES) č. 1383/2003 členským
státům dovolilo stanovit postup umožňující 
zničení určitých druhů zboží, aniž by 
vznikla povinnost zahájit řízení ke zjištění, 
zda bylo porušeno právo duševního 
vlastnictví. Jak se uznává v usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 
18. prosince 2008 o dopadu padělatelství 
na mezinárodní obchod, tento postup se 
v členských státech, kde je k dispozici, 
velice osvědčil. U viditelných porušení,
která mohou celní orgány snadno zjistit 
pouhou vizuální prohlídkou, by proto měl 
být takovýto postup povinný a měl by se 
používat na žádost držitele práva, jestliže 
deklarant nebo držitel zboží nevznesou 
námitku proti zničení.

(12) Nařízení (ES) č. 1383/2003 členským 
státům dovolilo stanovit postup umožňující 
zničení určitých druhů zboží, aniž by 
vznikla povinnost zahájit řízení ke zjištění, 
zda bylo porušeno právo duševního 
vlastnictví. Jak se uznává v usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 
18. prosince 2008 o dopadu padělatelství 
na mezinárodní obchod, tento postup se 
v členských státech, kde je k dispozici, 
velice osvědčil. U veškerých porušení by 
proto měl být takovýto postup povinný a 
měl by se používat na žádost držitele 
práva, jestliže držitel práv potvrdil 
porušení práva duševního vlastnictví a 
souhlasil se zničením a jestliže deklarant 
nebo držitel zboží nevznesou námitku proti 
zničení.

Or. en

(Viz pozměňovací návrhy 34–38 k článku 20.)

Odůvodnění

Zjednodušený postup vztahující se pouze na padělky a nedovolené napodobeniny by v praxi 
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přinesl právní nejistotu, jelikož není jednoznačné, jaký postup by se měl uplatnit na zboží, 
které současně poruší jednak ochrannou známku / autorská práva i další práva duševního 
vlastnictví (například patenty). Kromě potvrzení svého souhlasu se zničením by měl držitel 
práv rovněž potvrdit, že práva duševního vlastnictví byla porušena, a uvést, jaká práva 
duševního vlastnictví jsou dotčena, aby byla zohledněna odpovědnost držitele práv za zničení.

Pozměňovací návrh 7
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 zaveden zvláštní postup, 
který by umožnil zboží zničit bez souhlasu 
držitele práva, jestliže tento ve své žádosti 
požadoval použití zvláštního postupu.

Or. en

Odůvodnění

Definice „malé zásilky“, a zejména definice prahových množství, podle nichž se malé zásilky 
definují, tvoří zásadní prvky navrhovaného nařízení. Oprávnění rozhodovat o definici a 
příslušných prahových množstvích by proto měli mít spoluzákonodárci. Zničení zboží celními 
orgány bez toho, aniž by držitel práv nebo soud potvrdil, že došlo k porušení práv duševního 
vlastnictví, by bylo v rozporu se základním vlastnickým právem. Dotčený držitel práv proto 
musí vyjádřit souhlas (opt-in).

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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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. en

Odůvodnění

Definice „malé zásilky“, a zejména definice prahových množství, podle nichž se malé zásilky 
definují, tvoří zásadní prvky navrhovaného nařízení. Oprávnění rozhodovat o definici a 
příslušných prahových množstvích by proto měli mít spoluzákonodárci.

Pozměňovací návrh 9
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.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 34–38 k článku 20, pozměňovací návrh 24 k čl. 16 odst. 3 a 
pozměňovací návrh 27 k čl. 17 odst. 3.)
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Odůvodnění

Měl by existovat jeden harmonizovaný postup pro veškerá porušování práv duševního 
vlastnictví. Právo na slyšení by přineslo nepřiměřenou administrativní zátěž celním orgánům, 
což by potenciálně vedlo ke snížení možného zabaveného zboží. Hospodářské subjekty, které 
do EU dovážejí zboží, jsou si dobře vědomy, že jejich zásilky mohou být podrobeny celním 
kontrolám. To práva dovozce neporušuje, neboť celní orgán pouze používá své legálně 
zakotvené právo a dodržuje své povinnosti.

Pozměňovací návrh 10
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 

(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. 
V případě zvláštního postupu pro malé 
zásilky, jenž se pravděpodobně dotkne 
přímo spotřebitelů, by mělo být zavedeno
ustanovení umožňující držiteli zboží, aby 
vyjádřil svůj názor před tím, než celní 
správa přijme rozhodnutí, jež by na něj 
mělo nepříznivý dopad.
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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

(Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 9 k bodu odůvodnění 15, pozměňovacímu návrhu 
24 k čl. 16 odst. 3, pozměňovacímu návrhu 27 k čl. 17 odst. 3 a pozměňovacímu návrhu 45 

k čl. 24 odst. 4.)

Odůvodnění

Právo na slyšení by přineslo nepřiměřenou administrativní zátěž celním orgánům, což by 
potenciálně vedlo ke snížení možného zabaveného zboží. Avšak v případě malých zásilek, kde 
budou pravděpodobně dotčeni přímo spotřebitelé, by mělo být právo na slyšení poskytnuto.

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Pokud je zboží pocházející ze třetích 
zemí propuštěno do celního režimu 
s podmíněným osvobozením od cla na 
celním území Unie a existuje podezření, že 
jde o napodobeninu či kopii výrobku 
chráněného v rámci Unie podle práva 
duševního vlastnictví, může celní orgán 
pozastavit propuštění tohoto zboží nebo je 
může zadržet v případě, že předtím získal 
údaje o tom, že jeden nebo více subjektů, 
jež se podílejí na výrobě, zasílání nebo 
distribuci zboží, sice ještě nezačaly 
směřovat toto zboží ke spotřebitelům 
v Unii, ovšem chystají se tak učinit či své 
obchodní záměry maskují. Tyto údaje 
mohou zahrnovat mimo jiné skutečnost, 
že cíl zboží není definován, i když podle 
požadovaného postupu se takové 
prohlášení činí, nedostatek přesných či 
spolehlivých informací uvádějících 
identitu nebo adresu výrobce nebo 
příjemce zboží, nedostatečnou spolupráci 
s celními orgány nebo objevení 
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dokumentů či korespondence o zboží, 
z nichž by vyplývalo, že zboží má být 
přesměrováno ke spotřebitelům v Unii. 
Takové podezření by rozhodně mělo být 
založeno na skutkovém stavu v daném 
případě.

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 (vnější tranzit nebo uskladňování v celním skladu) v EU a existuje u něj 
podezření, že jde o kopii nebo padělek, může být zadrženo celními orgány členských států. 
V zájmu právní jistoty by tudíž tyto specifikace měly být zahrnuty do bodu odůvodnění tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 12
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. Je proto zejména důležité, aby 
celní orgány nezadržovaly léčivé 
přípravky v tranzitu přes území Unie nebo 
nepozastavovaly jejich propuštění 
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,
neexistují-li dostatečné údaje o tom, že 
jsou určeny pro prodej v Unii. Pro určení 
toho, zda existuje významná 
pravděpodobnost, že léčivé přípravky 
budou přesměrovány na trh Unie, by měly 
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celní orgány zohlednit mimo jiné to, zda 
příjemce nebo držitel zboží mají 
rozhodnutí o registraci v daném členském 
státě nebo udělení statutu hrazeného léku 
v tomto státě.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 11 (k bodu odůvodnění 16 (novému).)

Odůvodnění

V reakci na to, že by se stejné podmínky, za jakých zboží v tranzitu může být zadrženo celními 
orgány, měly vztahovat na veškeré produkty (jak je uvedeno v pozměňovacím návrhu 11) (bod 
odůvodnění 16 (nový)), tento bod odůvodnění má celním orgánům poskytnout další pokyny 
ohledně jimi prováděného posuzování rizik, s cílem usnadnit legitimní obchod s generickými 
léčivy, které mají nezastupitelnou úlohu pro ochranu veřejného zdraví a zajištění přístupu 
k lékům v rozvojových zemích.

Pozměňovací návrh 13
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. 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, jako například příjemce nebo 
prostředníka. Pokud původce porušení 
práv nelze identifikovat, tato osoba není 
dosažitelná či není schopna náhradu 
poskytnout, měl by mít držitel rozhodnutí 
možnost požadovat náhradu škody od 
příjemce. Držitel rozhodnutí by měl mít 
možnost náhradu škody požadovat od 
prostředníků, například od přepravců či 
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zasilatelů, pokud původce porušení ani 
příjemce nelze identifikovat, tyto osoby 
nejsou dosažitelné či nejsou schopny 
poskytnout náhradu a prostředník 
nevykonával náležitou péči při nakládání 
se zásilkou. 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

(Viz pozměňovací návrh 53 (čl. 27 odst. 2 písm. a) (nové)) a pozměňovací návrh 54 (čl. 27 
odst. 2 písm. b) (nové))

Odůvodnění

Jak příjemce, tak prostředník jsou obchodní transakci blíž než držitel práv. V případech, kdy 
původce porušení nelze identifikovat, není dosažitelný (např. z toho důvodu, že sídlo má ve 
třetí zemi) či není schopen tuto škodu uhradit, by proto mělo být možné, aby držitel práv, který 
předem hradil náklady na skladování a zničení, náhradu požadoval od těchto stran s tím, že 
příslušný příjemce je ve větší míře přímo zapojen do transakce než prostředník.

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Toto nařízení zavádí možnost, aby 
celní orgány povolily, aby zboží předané 
ke zničení bylo přepraveno pod celním 
dohledem mezi různými místy na celním
území Unie. Celní orgány by měly být 
podporovány v tom, aby využívaly toto 
ustanovení s cílem usnadnit hospodářsky 
a environmentálně šetrné zničení zboží, i 
ke studijním a výstavním účelům, a 
současně byla poskytnuta vhodná 
bezpečnostní opatření.

Or. en
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(Viz pozměňovací návrh 40 k čl. 22. odst. 2.)

Odůvodnění

Měl by se povolit i přesun zboží ke vzdělávacím a výstavním účelům. Mohlo by být na jedné 
straně použito pro vyškolení celníků, zejména v souvislosti s novými a složitými porušeními 
práv duševního vlastnictví. Na druhé straně by mohlo sloužit k výuce spotřebitelů o tom, jak 
mohou takové zboží rozpoznat, a ke zvyšování jejich informovanosti o rizicích s ním 
spojených.

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 1 k bodu odůvodnění 4)

Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení je pouze to, aby se stanovil procesní rámec vymáhání práv duševního 
vlastnictví celními orgány. Nelze ho tedy vykládat tak, že bude obsahovat jakékoli 
hmotněprávní ustanovení, které hraje roli při určení porušování práv duševního vlastnictví. 
Osvobození zavazadel cestujících není v souladu s tímto přístupem, jelikož podle právních 
předpisů v oblasti hmotného práva duševního vlastnictví na úrovni EU mohou být práva 
duševního vlastnictví vymáhána pouze tehdy, je-li zboží obchodní povahy / užívané 
v obchodním styku. Ustanovení by proto mělo být vypuštěno.

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) „deklarantem“ deklarant podle čl. 4 
odst. 18 nařízení (EHS) č. 2913/92;

(13) „deklarantem“ osoba, která podává 
celní prohlášení vlastním jménem, nebo 
osoba, jejímž jménem je celní prohlášení 
činěno;

Or. en
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Odůvodnění

Pro zajištění právní jistoty je vhodné definovat pojmy v samotném navrhovaném nařízení než 
uvádět externí odkaz na jiný legislativní akt.

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) „celním dohledem“ dohled ze strany 
celních orgánů uvedený v čl. 4 odst. 13 
nařízení (EHS) č. 2913/92;

(15) „celním dohledem“ obecná činnost 
celních orgánů, kterou se má zajistit 
dodržování celních předpisů a případně 
i dalších právních předpisů vztahujících 
se na zboží, kterého se týká tato činnost;

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění právní jistoty je vhodné definovat pojmy v samotném navrhovaném nařízení než 
uvádět externí odkaz na jiný legislativní akt.

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) „malou zásilkou“ jediný balíček, 
který:
a) obsahuje méně než tři položky zboží; 
nebo
b) obsahuje položky o celkové hmotnosti 
nejvýše 2 kilogramů.

Or. en

Odůvodnění

Definice „malé zásilky“, a zejména definice prahových množství, podle nichž se definují malé 
zásilky, tvoří zásadní prvky tohoto nařízení. Oprávnění rozhodovat o definici a příslušných 
prahových množstvích by proto měli mít spoluzákonodárci.
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Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Osoby uvedené v článku 4 předloží 
u každého jednotlivého práva duševního 
vlastnictví chráněného v členském státě 
nebo v Unii pouze jednu žádost. 

Or. en

Odůvodnění

Je to nezbytné z toho důvodu, aby se zabránilo více žádostem pro stejné právo duševního 
vlastnictví a souběžnému předkládání žádostí na vnitrostátní úrovni a úrovni Unie, které 
vedlo v minulosti k nejasnostem.

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) jakékoli informace důležité pro rozbor a 
posouzení rizika, které provedou celní 
orgány ohledně porušení dotčených práv 
duševního vlastnictví;

i) informace důležité pro rozbor a 
posouzení rizika, které provedou celní 
orgány ohledně porušení dotčených práv 
duševního vlastnictví;

Or. en

Odůvodnění

Žádat držitele práv, aby předávali a aktualizovali „jakékoli“ důležité informace, je příliš, 
neboť často i sebemenší podrobnost může být považována za důležitou.

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) závazek žadatele, že bude souhlasit se 
zpracováním jím poskytnutých údajů 
Komisí.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Tato mimořádně citlivá a důvěrná informace je určena pro výlučné využívání celními orgány 
pro účely tohoto nařízení. Tento odstavec nespecifikuje, pro jaké účely by mohla údaje 
používat Komise a kdo další by k nim měl přístup. To by mohlo přinášet problémy ve vztahu 
k prosazování a ochraně obchodních zájmů (důvěrnost, antitrustové zájmy atd.) držitelů práv.

Pozměňovací návrh 22
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.

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

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 42, tj. vypuštění článku 23.)

Pozměňovací návrh 23
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 
držiteli rozhodnutí poskytují na jeho 
žádost informace o skutečném nebo 
předpokládaném počtu položek a o jejich 
povaze, případně jejich vyobrazení.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být povinnosti celních orgánů poskytnout držiteli práv na jeho žádost informace 
o těchto položkách. Držiteli práv to pomůže k odhalení porušení a učinění dalších opatření 
proti původci porušení.
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Pozměňovací návrh 24
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

Odůvodnění

Tato další povinnost by vytvořila pro celní orgány nepřiměřenou administrativní zátěž, což by 
potenciálně vedlo ke snížení možného zabaveného zboží. Hospodářské subjekty, které do EU 
dovážejí zboží, jsou si dobře vědomy, že jejich zásilky mohou být podrobeny celním 
kontrolám, které mohou vést k pozastavení jejich propuštění do oběhu. To práva dovozce 
neporušuje, neboť celní orgán pouze používá své legálně zakotvené právo a dodržuje své 
povinnosti.

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

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 své rozhodnutí 
o pozastavení propuštění zboží nebo o jeho 
zadržení do jednoho pracovního dne od 
přijetí tohoto rozhodnutí a požádají držitele 
rozhodnutí, aby o tom uvědomil 
deklaranta či držitele zboží, podle povahy 
postupu.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by účinnější, kdyby tyto dvě strany postupu komunikovaly přímo spolu navzájem, aby se 
postup urychlil a snížila se administrativní zátěž celních orgánů. Uvědomit deklaranta nebo 
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držitele zboží na základě stanovení, že právo duševního vlastnictví bylo porušeno, by proto 
měl držitel práv. Přímo mezi těmito dvěma stranami lze řešit i veškeré zbylé otázky.

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení určené deklarantovi nebo 
držiteli zboží obsahuje informace 
o právních důsledcích stanovených 
v článku 20, pokud jde o jiné zboží než 
padělky a nedovolené napodobeniny, nebo 
v článku 23, pokud jde o padělky a 
nedovolené napodobeniny.

Oznámení určené deklarantovi nebo 
držiteli zboží obsahuje informace 
o právních důsledcích stanovených 
v článku 20.

Or. en

(Viz pozměňovací návrhy 34–38 k článku 20.)

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 ochrannou známku / autorská práva i další práva duševního 
vlastnictví (například patenty). Proto se navrhuje nahradit odstavce článku 20 přizpůsobeným 
zněním článku 23, který by se pak vztahoval na veškerá porušení práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 27
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
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(Viz pozměňovací návrh 24 k čl. 16. odst. 3.)

Odůvodnění

Tato další povinnost by přinesla nepřiměřenou administrativní zátěž celním orgánům, což by 
potenciálně vedlo ke snížení možného zabaveného zboží. Hospodářské subjekty, které do EU 
dovážejí zboží, jsou si dobře vědomy, že jejich zásilky mohou být podrobeny celním 
kontrolám, které mohou vést k pozastavení jejich propuštění. To práva dovozce neporušuje, 
neboť celní orgán pouze používá své legálně zakotvené právo a dodržuje své povinnosti.

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) poskytnutí takovýchto informací 
celním orgánům ve třetích zemích;

Or. en

Odůvodnění

Držitelé práv by měli být oprávněni předložit informace o porušení práv duševního vlastnictví 
celním orgánům ve třetích zemích, zejména v zemích původu, aby mohly přijmout nezbytná 
opatření k zadržení zboží porušujícího práva duševního vlastnictví, než se toto zboží dostane 
do Evropy.

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) přijetí dalších opatření s cílem 
identifikovat původce porušení práv 
duševního vlastnictví;

Or. en

Odůvodnění

Držitelé práv by měli být oprávněni tyto informace použít k tomu, aby přijímali další opatření 
k určení původce porušení, například zahájení šetření a předání informací orgánům 
odpovědným za prosazování práva, počítaje v to třetí země.
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Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) zahájení trestního řízení nebo 
v průběhu příslušného řízení;

Or. en

Odůvodnění

Držitelé práv by měli být oprávněni informace použít, aby zahájili trestní řízení proti 
původcům porušení nebo v průběhu příslušného řízení.

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – 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, tj. vypuštění článku 23.)

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 ochrannou známku / autorská práva i další práva duševního 
vlastnictví (například patenty). Proto se navrhuje nahradit odstavce článku 20 přizpůsobeným 
zněním článku 23, který by se pak vztahoval na veškerá porušení práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Oddíl 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zahájení řízení a předpokládané Zničení zboží, zahájení řízení a 
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propuštění zboží předpokládané propuštění zboží

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 42, tj. vypuštění článku 23.)

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 ochrannou známku / autorská práva i další práva duševního 
vlastnictví (například patenty). Proto se navrhuje nahradit odstavce článku 20 přizpůsobeným 
zněním článku 23, který by se pak vztahoval na veškerá porušení práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 20 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zahájení řízení Zničení zboží a zahájení řízení

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 42, tj. vypuštění článku 23.)

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 ochrannou známku / autorská práva i další práva duševního 
vlastnictví (například patenty). Proto se navrhuje nahradit odstavce článku 20 přizpůsobeným 
zněním článku 23, který by se pak vztahoval na veškerá porušení práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. 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.

1. Zboží, jehož propuštění bylo 
pozastaveno nebo které bylo zadrženo 
podle článku 16, 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:

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.

a) držitel rozhodnutí o schválení žádosti 
celním orgánům písemně potvrdil na 
základě informací mu poskytnutých podle 
čl. 16 odst. 2, že bylo porušeno právo 
duševního vlastnictví, s uvedením toho, 
jaké právo bylo porušeno, 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) držitel rozhodnutí o schválení žádosti 
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;
c) 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.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 42, tj. vypuštění článku 23.)
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Odůvodnění

Pozměněný čl. 23 odst. 1: kromě potvrzení svého souhlasu se zničením by měl držitel práv 
rovněž potvrdit, že práva duševního vlastnictví byla porušena, a uvést, jaká práva duševního 
vlastnictví jsou dotčena, a to na základě informací, které obdržel od celních orgánů. Pouze za 
této podmínky a při zajištění souhlasu deklaranta / držitele zboží může být zboží předané ke 
zničení.

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Celní orgány zboží propustí nebo 
ukončí jeho zadržení ihned po splnění 
všech celních formalit, pokud jim držitel
rozhodnutí o schválení žádosti ve lhůtě 
uvedené v odstavci 1 nesdělí žádnou 
z těchto skutečností:

2. Pokud deklarant nebo držitel zboží ve 
lhůtách uvedených v odst. 1 písmenu c) 
nepotvrdí svůj souhlas se zničením 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.

a) zahájení řízení s cílem určit, zda bylo 
porušeno právo duševního vlastnictví;
b) písemná dohoda mezi držitelem 
rozhodnutí o schválení žádosti a držitelem 
zboží o předání zboží ke zničení.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 42, tj. vypuštění článku 23.)

Odůvodnění

Pozměněný čl. 23 odst. 2: v zájmu právní jasnosti je pořadí ve větě v odkazu na lhůtu v odst. 1 
písm. c) změněno tak, aby se schválení vztahovalo nejen na zničení, ale i na nesouhlas se 
zničením. Navíc je třeba zajistit, aby byl použit koncept konkludentního souhlasu, pokud 
deklarant nebo držitel zboží neoznámí svůj nesouhlas se zničením, a nahrazuje se proto 
„mohou mít“ za „mají“, jak to již platí v některých členských státech.
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Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě dohody o předání zboží ke 
zničení uvedené v odst. 2 písm. b) se 
zničení 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.

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.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 42, tj. vypuštění článku 23.)

Odůvodnění

Původní znění čl. 23 odst. 3 se přesouvá do článku 20, neboť článek 23 ve své pozměněné 
podobě by se měl vztahovat na veškerá porušování práva duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na žádost držitele rozhodnutí 
o schválení žádosti mohou celní orgány ve 
vhodných případech lhůtu uvedenou 
v prvním pododstavci odstavce 1 
prodloužit, a to nanejvýš o 10 pracovních 
dní.

4. Není-li souhlas se zničením udělen 
nebo deklarant nebo držitel zboží vznese 
námitku proti zničení, držitel rozhodnutí 
o schválení žádosti zahájí řízení s cílem 
určit, zda bylo porušeno právo duševního 
vlastnictví, do 20 pracovních dní nebo, 
v případě zboží podléhajícího zkáze, do tří 
pracovních dní od odeslání rozhodnutí 
o pozastavení propuštění zboží nebo 
o jeho zadržení.

V případě zboží podléhajícího zkáze se 
lhůta uvedená v druhém pododstavci 
odstavce 1 neprodlouží.
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Or. en

(Viz pozměňovací návrh 34 k čl. 20 odst. 1 a pozměňovací návrh 42, tj. vypuštění článku 23.)

Odůvodnění

Pozměněné znění čl. 23 odst. 4: držiteli práv by mělo být umožněno před tím, než se rozhodne 
zahájit řízení, vyčkat na to, zda deklarant nebo držitel zboží vznese námitku proti zničení 
vyjádřenou ve lhůtě uvedené v odst. 1 písm. c). To vyžaduje prodloužení lhůty nad 
10 pracovních dní.

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. 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:
a) jeho souhlas se zničením vyjádřený ve 
lhůtách uvedených v odst. 1 písm. b);
b) zahájení řízení s cílem určit, zda bylo 
porušeno právo duševního vlastnictví, ve 
lhůtě uvedené v odstavci 4.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 34 k čl. 20 odst. 1 a pozměňovací návrh 42, tj. vypuštění článku 23.)

Odůvodnění

Původní znění čl. 23 odst. 5 se přesouvá do článku 20, neboť článek 23 ve své pozměněné 
podobě by se měl vztahovat na veškerá porušování práva duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 39
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 podle 
článků 20 nebo 24 nesmí být:

Or. en
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(Viz pozměňovací návrh 42, tj. vypuštění článku 23.)

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Celní orgány mohou povolit, aby zboží 
uvedené v odstavci 1 bylo přepraveno pod 
celním dohledem mezi různými místy na 
celním území Unie za účelem jeho zničení 
pod celní kontrolou.

2. Celní orgány mohou povolit, aby zboží 
uvedené v odstavci 1 bylo přepraveno pod 
celním dohledem mezi různými místy na 
celním území Unie za účelem jeho zničení 
pod celní kontrolou nebo jeho využití ke 
vzdělávacím a výstavním účelům 
doprovázené příslušnými bezpečnostními 
opatřeními.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 14 (k bodu odůvodnění 20a (novému).)

Odůvodnění

Měl by se povolit i přesun zboží ke vzdělávacím a výstavním účelům. Mohlo by být na jedné 
straně použito pro vyškolení celníků, zejména v souvislosti s novými a složitými porušeními 
práv duševního vlastnictví. Na druhé straně by mohlo sloužit k výuce spotřebitelů o tom, jak 
mohou takové zboží rozpoznat, a ke zvyšování jejich informovanosti o rizicích s ním 
spojených.

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Oddíl 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíl 3 vypouští se
Padělky a nedovolené napodobeniny

Or. en

(Článek 20)

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, 
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které současně poruší jednak ochrannou známku / autorská práva i další práva duševního 
vlastnictví (například patenty). Proto se navrhuje nahradit odstavce článku 20 přizpůsobeným 
zněním článku 23, který by se pak vztahoval na veškerá porušení práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 42
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 
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 
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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:
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

(Článek 20)

Odůvodnění

Zjednodušený postup vztahující se pouze na padělky a nedovolené napodobeniny by v praxi 
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přinesl právní nejistotu, jelikož není jednoznačné, jaký postup by se měl uplatnit na zboží, 
které současně poruší jednak ochrannou známku / autorská práva i další práva duševního 
vlastnictví (například patenty). Proto se navrhuje nahradit odstavce článku 20 přizpůsobeným 
zněním článku 23, který by se pak vztahoval na veškerá porušení práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 43
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 porušuje 
práva duševního vlastnictví;

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní postup pro malé zásilky by se měl vztahovat na veškerá porušování práv duševního 
vlastnictví, aby bylo možno usnadnit jeho použití a zvýšit účinnost ochrany práv duševního 
vlastnictví.

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) držitel rozhodnutí o schválení žádosti 
ve své žádosti požádal o využití zvláštního 
postupu;

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 46 k čl. 24. odst. 5.)

Odůvodnění

Pro uplatnění tohoto zvláštního postupu při porušení práv duševního vlastnictví, kterého se 
žádost týká, by mělo být vždy vyžadováno vyjádření souhlasu držitele práva (opt-in), jelikož 
tento držitel také bude muset předem hradit náklady na skladování a zničení.

Pozměňovací návrh 45
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 
10 pracovních dní od odeslání rozhodnutí 
o pozastavení propuštění zboží nebo o jeho 
zadržení.

Or. en

Odůvodnění

Poskytnout deklarantovi nebo držiteli zboží lhůtu dvaceti pracovních dnů, aby potvrdil svůj 
souhlas se zničením zboží, je zjevně neodůvodněné a nepřiměřené. Řízení by se tím 
bezdůvodně zpomalila a vzrostly by náklady na skladování. Lhůta by tedy měla být shodná 
s lhůtou uvedenou v pozměňovacím návrhu 34 k čl. 20 odst. 1.

Pozměňovací návrh 46
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 celním orgánům 
písemně potvrdí svůj souhlas se zničením 
zboží. Zničení bude provedeno pod celní 
kontrolou a na náklady držitele 
rozhodnutí o schválení žádosti.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 34 k čl. 20 odst. 1 a pozměňovací návrh 48 k čl. 24 odst. 7.)

Odůvodnění

Není nutné nijak omezovat lhůtu, v níž může deklarant / držitel zboží svůj souhlas se zničením 
potvrdit. Takto lze postup použít pružněji, například pokud celní orgán obdrží souhlas o jeden 
den později či poté, co držitel práva kontaktoval držitele zboží / deklaranta. Metoda potvrzení 
by navíc měla být uvedena do souladu s metodou uvedenou v pozměňovacím návrhu 34 
k čl. 20 odst. 1. A konečně, do tohoto odstavce je zařazen čl. 24 odst. 7 ve své pozměněné 
podobě.
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Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Jestliže deklarant nebo držitel zboží 
nepotvrdí svůj souhlas se zničením ve 
lhůtě uvedené v odstavci 5 ani neoznámí 
nesouhlas se zničením celnímu úřadu, 
který přijal rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení, 
mohou mít celní orgány za to, že 
deklarant nebo držitel zboží se zničením 
souhlasí.

vypouští se

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 50 k čl. 24. odst. 8.)

Odůvodnění

Pozměněná verze tohoto odstavce byla začleněna do pozměňovacího návrhu 50 k čl. 24 
odst. 8.

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 46 k čl. 24. odst. 5.)

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Celní orgány případně poskytnou 
držiteli rozhodnutí o schválení žádosti 
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přístup k informacím o skutečném či 
předpokládaném počtu zničených položek 
a jejich povaze.

Or. en

Odůvodnění

Držitelé práv by měli získat přístup k informacím o zboží zničeném v rámci tohoto postupu, 
které pak mohou využít pro svá šetření. Účinným způsobem, jak toto realizovat, aniž by byly 
celní orgány nepřiměřeně zatíženy, by byla elektronická databáze, v níž by bylo registrováno 
veškeré zboží, na které se vztahuje rozhodnutí o schválení žádosti. Držitelé rozhodnutí 
o schválení žádosti by pak měli přístup pouze k informacím týkajícím se dotčeného zboží.

Pozměňovací návrh 50
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 do 
15 pracovních dní od odeslání rozhodnutí 
o pozastavení propuštění zboží nebo 
o jeho zadržení nepotvrdí svůj souhlas se 
zničením ani neoznámí svůj nesouhlas 
s jeho zničením, celní orgány uvědomí 
držitele rozhodnutí o schválení žádosti 
o chybějícím souhlasu nebo námitce a 
o počtu položek a jejich povaze, případně 
včetně vyobrazení těchto položek.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 45 k čl. 24. odst. 4.)

Odůvodnění

Lhůta patnácti dnů je zvolena s pětidenní rezervou pro případné zpoždění vinou poštovní 
přepravy po uplynutí lhůty, jež je držiteli zboží / deklarantovi stanovena k tomu, aby vyjádřil 
své stanovisko v souladu s pozměňovacím návrhem 45 k čl. 24 odst. 4.

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 10
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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. en

(viz vypuštění článku 30)

Odůvodnění

Definice „malé zásilky“, a zejména definice prahových množství, podle nichž se definují malé 
zásilky, tvoří zásadní prvky navrhovaného nařízení. Oprávnění rozhodovat o definici a 
příslušných prahových množstvích by proto měli mít spoluzákonodárci.

Pozměňovací návrh 52
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 24.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 42, tj. vypuštění článku 23, a pozměňovací návrh 46 k čl. 24 odst. 5.)

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 ochrannou známku / autorská práva i další práva duševního 
vlastnictví (například patenty) Držitelé práv by rovněž měli uhradit náklady zvláštního 
postupu pro malé zakázky.

Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud nelze původce porušení práv 
identifikovat, není dosažitelný či není 
schopen poskytnout náhradu škody, může 
držitel rozhodnutí o schválení žádosti 
požadovat náhradu škody od vlastníka 
zboží či osoby, která má obdobné právo na 
nakládání se zbožím.

Or. en

Odůvodnění

Držitelé práv by měli mít možnost žádat náhradu škody nejprve na příjemcích zásilky 
vzhledem k tomu, že jsou přímo zapojeni do obchodní transakce.

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Držitel rozhodnutí o schválení žádosti 
může náhradu škody požadovat 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, 
identifikovat, nejsou dosažitelní či nejsou 
schopni náhradu poskytnout, a pokud 
osoba, která má nad zbožím fyzickou 
kontrolu:
a) není schopna sdělit jména, adresy a 
případně čísla pro účely DPH týkající se 
odesílatele, příjemce nebo deklaranta; 
nebo
b) přepravovala či uchovávala zboží 
navzdory předchozímu upozornění celních 
orgánů či držitele rozhodnutí o schválení 
žádosti, že dotčený odesílatel či příjemce 
byl již dříve vyšetřován v souvislosti 
s porušením práv duševního vlastnictví.

Or. en
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Odůvodnění

Prostředníci, například přepravci a/nebo zasilatelé, jsou s původci porušení ve smluvním 
vztahu a za přepravu zboží porušujícího tato práva jsou odměněni. V případech, kdy lze 
prokázat chybějící náležitou péči na straně prostředníků, by tito prostředníci měli nést 
náklady na zničení zboží. Taková povinnost by prostředníky přiměla k tomu, aby se více 
angažovali v boji proti porušování práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Odstavce 2a a 2b se nevztahují na 
postup stanovený v článku 24.

Or. en

Odůvodnění

V případě malých zásilek, kdy příjemci jsou zpravidla spotřebitelé jednající v dobré víře, by 
se článek 2a (nový) neměl použít. Dále by se na malé zásilky neměl vztahovat článek 2b 
(nový), jelikož kontrola požadovaných informací by pro prostředníky představovala 
nepřiměřenou zátěž.

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Kapitola 5 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

VÝBOR, PŘENESENÍ PRAVOMOCI A 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VÝBOR A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Or. en

Odůvodnění

Definice „malé zásilky“, a zejména definice prahových množství, podle nichž se definují malé 
zásilky, tvoří zásadní prvky navrhovaného nařízení. Oprávnění rozhodovat o definici a 
příslušných prahových množstvích by proto měli mít spoluzákonodárci.
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Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v tomto článku.
2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 24 
odst. 10 platí na dobu neurčitou ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 24
odst. 10 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomocí v něm blíže určených. Nabývá 
účinku dnem následujícím po zveřejnění 
tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Rozhodnutí 
nemá vliv na platnost žádných aktů 
v přenesené pravomoci, které jsou již 
v platnosti.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 24 odst. 10 vstoupí v platnost, 
pouze pokud Evropský parlament ani 
Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitky nebo pokud před uplynutím 
této lhůty Evropský parlament i Rada 
Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Definice „malé zásilky“, a zejména definice prahových množství, podle nichž se definují malé 
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zásilky, tvoří zásadní prvky navrhovaného nařízení. Oprávnění rozhodovat o definici a 
příslušných prahových množstvích by proto měli mít spoluzákonodárci.

Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Článek 37 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vstup v platnost a použitelnost Vstup v platnost a podávání zpráv

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 59 (čl. 37 první pododstavec a (nový)) a 
pozměňovacímu návrhu 60 k čl. 37 druhému pododstavci.

Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 1. ledna 2016 a poté každé tři roky 
předloží Komise Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu o uplatňování tohoto 
nařízení. V případě potřeby musí být 
zpráva doprovázena vhodnými návrhy 
nebo doporučeními.

Or. en

Odůvodnění

Zpráva poskytne užitečné informace o fungování a vymáhání tohoto nařízení, a zejména 
o zkušenostech získaných v této oblasti.

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Avšak čl. 24 odst. 1 až 9 se použije od vypouští se
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XX.XX.20XX. 

Or. en

Odůvodnění

Definice „malé zásilky“, a zejména prahových množství, podle nichž se definují malé zásilky, 
je tímto nařízením již stanovena, není tudíž nutné přistupovat k pozdrženému použití čl. 24 
odst. 1 až 9.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Práva duševního vlastnictví mají zásadní význam pro inovace, které jsou klíčovou prioritou 
strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Vzhledem 
k nárůstu počtu případů porušování práv duševního vlastnictví a obchodu se zbožím 
porušujícím tato práva závisí hospodářský růst a pracovní místa v EU velkou měrou na 
účinném vymáhání v oblasti práv duševního vlastnictví. 
Podle odhadů vznikne evropským podnikům v důsledku pirátství a padělání každý rok škoda 
v hodnotě 250 miliard EUR.

Kromě negativního dopadu na podniky může porušování těchto práv rovněž závažně 
ohrožovat zdraví a bezpečnost spotřebitelů. V roce 2010 představovalo 14,5 % celkového 
počtu zadržených předmětů produkty denní potřeby a produkty, které by byly potenciálně 
rizikem pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů (např. potraviny a nápoje, výrobky pro péči 
o tělo, léčiva, domácí elektrospotřebiče a hračky). 

Celní orgány jsou v poměrně dobrém postavení, aby byly schopny účinně vymáhat práva 
duševního vlastnictví již na vnějších hranicích EU, dříve, než dotčené zboží vstoupí na vnitřní 
trh. Jakmile se zboží rozptýlí mezi jednotlivými členskými státy, je mnohem obtížnější a 
nákladnější je odhalit a zahájit řízení.

Význam lepšího vymáhání práv duševního vlastnictví ze strany celních orgánů je ještě víc 
zdůrazněn skutečností, že mezi lety 2009 a 2010 se počet registrovaných případů padělání a 
pirátství téměř zdvojnásobil. V roce 2010 celní orgány zaznamenaly 79 112 případů oproti 
43 572 případům v roce 2009. Nevídaný nárůst zadržených zásilek v poštovní přepravě 
o 200 % zapříčinil zejména prodej prostřednictvím internetu, přičemž se nejčastěji jedná 
o oblečení, obuv a elektrospotřebiče a 69 % zadrženého zboží tvořila léčiva.

Evropská komise v rámci své strategie pro oblast práv duševního vlastnictví navrhla revizi 
nařízení (ES) 1383/2003 ve snaze posílit vymáhání práv duševního vlastnictví ze strany 
celních orgánů a současně posílit právní jistotu tím, že ustanovení nařízení budou 
přizpůsobena nejnovějšímu vývoji. Revize nařízení byla rovněž zahrnuta do akčního plánu 
EU v celní oblasti pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví pro období 2009–2012 
přijatého Radou a do Aktu o jednotném trhu.

Doporučení 

Zpravodaj vítá revizi nařízení, rád by však v této souvislosti předložil následující doporučení.

Oblast působnosti
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Je důležité zdůraznit, že navrhované nařízení by mělo stanovit pouze postupy, jež umožní 
celním orgánům předcházet pohybu zboží, u nějž existuje podezření, že porušuje práva 
duševního vlastnictví. Oproti tomu samotné určení porušení práv duševního vlastnictví bude 
založeno výhradně na hmotněprávních předpisech EU v oblasti duševních práv či příslušných 
vnitrostátních právních předpisech jednotlivých členských států. To znamená, že mnohé 
významné problémy vztahující se k vymáhání práv duševního vlastnictví nemohou být řešeny 
navrhovaným nařízením, nýbrž pouze revizí hmotněprávních předpisů, například směrnice 
o ochranných známkách či nařízení o ochranné známce Společenství. 

Komise se však tímto principem vždy neřídí, například navrhuje zachování výjimky pro 
cestovní zavazadla k soukromému užití. Otázka, zda dovážení padělaného zboží koncovými 
uživateli představuje čin porušení práva duševního vlastnictví, je již řešena hmotným právem. 
Proto má stávající osvobození spíše deklaratorní povahu, celním orgánům, spotřebitelům i 
obchodním společnostem ovšem může vysílat mylné signály, že dovoz zboží, jež porušuje 
tato práva, pro soukromé účely je přijatelný.

Zpravodaj je toho názoru, že hmotné právo v oblasti práv duševního vlastnictví by mělo uznat 
zásadu, že padělané zboží představuje porušení práv duševního vlastnictví, i když je pro 
soukromé účely, a vybízí Komisi, aby tento problém odstranila cestou revize příslušné právní 
úpravy. 

Zpravodaj vítá rozšíření oblasti působnosti na všechny druhy porušování práv duševního 
vlastnictví uvažované v hmotněprávních předpisech na úrovni EU i členských států, včetně 
paralelních obchodů a tzv. překročení. Paralelní dovozy jsou podle hmotněprávní úpravy řady 
členských států nezákonné a celní orgány by měly mít pravomoc ustanovení hmotněprávních 
předpisů v oblasti práv duševního vlastnictví vymáhat. Jelikož jsou paralelní dovozy zpravidla 
kombinované s padělaným zbožím a nedostatečnou kontrolou kvality, klamou spotřebitele a 
můžou ohrožovat jejich zdraví a bezpečnost. 

Pozastavení propuštění nebo zadržení zboží podezřelého z porušení práva duševního 
vlastnictví

Pokud celní orgány členského státu odhalí zboží podezřelé z porušování práv duševního 
vlastnictví, na něž se vztahuje rozhodnutí o schválení žádosti o přijetí opatření, před přijetím 
rozhodnutí o pozastavení propuštění zboží nebo o jeho zadržení by měly mít povinnost 
poskytnout držiteli práv na jeho žádost informace o těchto položkách. Držiteli práv by to 
pomohlo k odhalení porušení a přijetí dalších opatření proti původci porušení. 

Další povinnost celních orgánů umožnit využití práva na slyšení před přijetím nepříznivého 
opatření by jim přinesla nepřiměřenou zátěž a potenciálně by mohla vést ke snížení úrovně 
ochrany práv duševního vlastnictví. Kromě toho jsou si hospodářské subjekty, které do EU 
dovážejí zboží, vědomy toho, že jejich zásilky mohou být podrobeny celním kontrolám. Tyto 
kontroly neporušují práva dovozce, neboť celní orgán pouze používá své legálně zakotvené 
právo a dodržuje své povinnosti. To by ovšem nemělo bránit v tom, aby bylo využito právo na 
slyšení v rámci zvláštního postupu pro malé zásilky, jenž se pravděpodobně dotkne přímo 
spotřebitelů.
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Zahájení řízení 

Zpravodaj vítá rozhodnutí Komise, aby byl zjednodušený postup uplatňován povinně ve 
všech členských státech. Zpravodaj se však domnívá, že by se zjednodušený postup měl 
vztahovat nejen na padělané zboží a nedovolené napodobeniny, ale na veškerá porušování 
práv duševního vlastnictví. 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 ochrannou známku / autorská práva i další 
práva duševního vlastnictví (například patenty). 

Malé zásilky

Zpravodaj vítá návrh na to, aby existoval zvláštní zjednodušený postup pro malé zásilky, 
navrhuje však některé změny.

Definice pojmu „malé zásilky“ tvoří zásadní prvek navrhovaného nařízení, a proto by v něm 
měla být stanovena. Zpravodaj navrhuje definici založenou na počtu položek v jedné zásilce 
(méně než tři) a jejich celkové hmotnosti (méně než 2 kg). Tato kritéria a prahová množství 
vycházejí z řady odpovědí získaných od zúčastněných stran v rámci veřejných konzultací.
Zpravodaj se rozhodl nezařazovat mezi kritéria hodnotu položek, jelikož nepanuje shoda 
ohledně toho, jaká hodnota by pro tyto účely měla být užita (hodnota podezřelého zboží či 
pravého zboží?), a neexistují žádná objektivní kritéria, podle nichž by celní orgány hodnotu 
padělaného zboží stanovily.

Postup by se měl vztahovat na veškerá porušování práv duševního vlastnictví v souladu 
s přístupem, který byl dosud přijat k ostatnímu zboží.

Zničení zboží celními orgány bez potvrzení, že došlo k porušení práv duševního vlastnictví, 
ze strany držitele práv nebo soudu, by představovalo nepřijatelný zásah do základního 
vlastnického práva. Držitelé práv by proto měli každopádně vyjádřit souhlas (opt-in), tedy 
měli by požádat o využití postupu pro malé zásilky ve své žádosti o zásah celních orgánů. Na 
základě tohoto požadavku by držitelé práv akceptovali, že budou předem hradit náklady na 
skladování a zničení.

Deklarant / držitel zboží, který je zpravidla spotřebitelem, by měl mít právo na slyšení. Lhůta 
by však měla být zkrácena, aby celý proces zbytečně nezpomalovala a nezvyšovala náklady 
na skladování. 

A konečně by držitelé práv měli získat přístup k informacím o zboží zničeném v rámci tohoto 
postupu, které pak mohou využít pro svá šetření. Účinným způsobem, jak toto realizovat, by 
byla elektronická databáze, v níž by bylo registrováno veškeré zboží podléhající rozhodnutí 
o schválení žádosti. Za vzor takovému systému by mohl sloužit systém Interface Public 
Members vytvořený Světovou celní organizací. 
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Náklady

Zpravodaj vítá vyjasnění v návrhu, aby držitel práv, který předem uhradil veškeré náklady na 
skladování a zničení, měl právo náhradu požadovat od původce porušení či dalších osob. 

Zpravodaj by však rád jasněji vymezil některé podmínky, za jakých mohou tuto odpovědnost 
nést jiné osoby než původce porušení, které jsou zapojené do obchodní transakce. Držitelům 
práv by to pomohlo v požadování náhrady svých výdajů v situaci, kdy původci porušení 
skrývají svou identitu, nejsou dosažitelní (například z toho důvodu, že své sídlo mají ve třetí 
zemi), či nejsou schopni škodu uhradit. 

V takovém případě by držitelé práv měli mít právo náhradu požadovat nejprve od příjemců, 
jelikož ti jsou přímo zapojeni do obchodní transakce. 

V případě, že ani příjemce zásilky nelze identifikovat, není dosažitelný či není schopen škodu 
uhradit, držitel práv by měl být oprávněn náhradu požadovat od prostředníků, například 
přepravců či zasilatelů (těch, kdo mají zboží fyzicky u sebe), pokud tyto osoby nevynakládaly 
náležitou péči při nakládání se zásilkou. Kritéria pro stanovení neuplatňování této péče je 
nutno v navrhovaném nařízení upřesnit.

Zboží v tranzitu

Zpravodaj vítá upřesnění navrhovaná v souvislosti s nakládáním se zbožím ze třetích zemí, 
u nějž existuje podezření z porušování práv duševního vlastnictví chráněných v EU, které se 
nachází v režimu vnějšího tranzitu, což napomůže vyřešit spory, jež jsou vedeny proti EU na 
půdě WTO, a usnadní přístup k léčivým přípravkům v rozvojových zemích. 

Návrh zachovává celním orgánům oprávnění provádět kontroly zboží s cílem vymáhat práva 
duševního vlastnictví všude tam, kde se zboží nachází pod jejich dohledem na celním území 
EU. Nutno však podotknout, že podle hmotněprávní úpravy v oblasti práv duševního 
vlastnictví v EU lze takové zboží prohlásit za zboží porušující práva duševního vlastnictví 
chráněná v EU pouze za předpokladu, že lze prokázat, že je určeno k prodeji v EU. 

Evropský soudní dvůr nedávno specifikoval, za jakých podmínek mohou celní orgány 
předpokládat, že je zboží deklarované jako tranzitní ve skutečnosti určeno pro prodej v EU 
(spojené věci C-446/09 a C-495/09). Tyto specifikace by v zájmu právní jistoty měly být do 
navrhovaného nařízení začleněny. 

Zásada svobody tranzitu nikdy nebyla míněna tak, že bude platit pro nezákonný obchod, 
včetně zboží porušujícího práva duševního vlastnictví. Zpravodaj proto Komisi vyzývá, aby 
v rámci budoucích revizí hmotněprávní úpravy v oblasti práv duševního vlastnictví zajistila, 
aby zboží propuštěné do celního režimu s podmíněným osvobozením od cla, které je 
napodobeninou či kopií zboží chráněného v rámci EU podle práva duševního vlastnictví, bylo 
vždy možné klasifikovat jako padělek nebo nepovolenou napodobeninu.


