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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V globalizované ekonomice se duševní vlastnictví stalo jedním z hlavních faktorů, na nichž je 
závislá konkurenceschopnost Evropy. Ochrana znalostí je ochranou evropských investic do 
výzkumu, inovací a pracovních míst. Současně jsou porušení práv duševního vlastnictví 
a následný světový obchod s padělaným zbožím, a to jak z hlediska hospodářských důsledku 
na evropský průmysl, tak z pohledu vážných bezpečnostních a zdravotních rizik pro 
spotřebitele, rostoucím problémem. 

Statistiky1 zboží zadrženého celními orgány na vnějších hranicích EU ukazují jasný nárůst 
počtu zásilek podezřelých z porušování práv duševního vlastnictví. Zhodnocení rozsahu 
problému sice brání nedostatek spolehlivých údajů, statistiky o celních opatřeních EU však 
ukazují závažný narůstající trend v zabavování zejména malých balíčků zasílaných 
prostřednictvím poštovních či kurýrních služeb na základě nákupů uskutečněných 
prostřednictvím internetu. V roce 2010 tvořily téměř 69 % předmětů zabavených v poštovní 
přepravě léčivé přípravky.

Celní orgány na hranicích EU jsou takřka v první linii a mají výsadní postavení, v rámci 
něhož mohou proti padělání a nezákonnému vstupu zboží na území EU bojovat a zajistit tak 
konkurenceschopnost evropského obchodního prostředí. Jelikož zásadní úlohu v posílení 
efektivnosti opatření sehrávají celní pravidla a postupy, návrh Komise na revizi stávajícího 
nařízení o vymáhání práv na hranicích č. 1383/2003, jehož cílem je posílení vymáhání práv 
duševního vlastnictví a současné zjednodušení celních postupů, je vítán. 

Tento návrh je součástí širší strategie znalostní společnosti vytyčené ve sdělení Evropa 2020 
a dále akčního plánu EU v celní oblasti pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví 
pro období 2009–2012. 

Návrhy zpravodajky:

Jelikož celní postupy mají přímý dopad na mezinárodní obchod, je nanejvýš důležité, aby se 
opatření pro vymáhání práv sama nestala překážkou legitimnímu obchodu. Kromě celkových 
cílů usnadnění obchodu, poskytnutí záruk proti zneužívání, ale i větší právní jistoty musejí být 
tato opatření v souladu s mezinárodními závazky EU.

Uvedu některé z důvodů, proč jsem za Výbor pro mezinárodní obchod návrh jako 
zpravodajka předložila. Z pohledu vnějšího obchodu jsou zde tři mimořádně důležité aspekty, 
které bych v tomto stanovisku ráda zdůraznila: tranzitní zboží, paralelní obchod 
a mezinárodní spolupráce.

Tranzitní zboží 

Otázky spojené s tranzitem si zaslouží zvláštní pozornost. Bod odůvodnění 17 nového návrhu 
nařízení, které má nahradit nařízení 1383/2003, odkazuje na velmi konkrétní příklad: dovozy 

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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generických léčiv. Tato zmínka je zde na základě dobře známých problémů vyvolaných 
případy zadržení léčiv v tranzitu, na základě údajného porušení patentové ochrany, 
a následných sporů s EU, které v rámci Světové obchodní organizace vedly Indie a Brazílie.

Bod odůvodnění 17 je vítaným potvrzením závazku EU k usnadnění přístupu k lékům 
v rozvojových zemích a současně její povinnosti, v souladu s pravidly WTO, zaručit svobodu 
tranzitu. Zavádí tím větší jasnost a právní jistotu pro zúčastněné legitimní subjekty týkající se 
celního zacházení „zejména s ohledem na“ léčivé přípravky, které pouze procházejí přes EU 
a nejsou určeny pro vnitřní trh EU ani nehrozí, že by byly na tento trh přesměrovány.

Podle předloženého návrhu by celní orgány měly při posuzování hrozby porušení práv 
duševního vlastnictví přihlédnout k „významné pravděpodobnosti, že zboží bude 
přesměrováno“ na trh Unie. Celní orgány by tak měly zadržovat pouze zboží pocházející ze 
třetích států, jestliže jsou zde dostatečné důkazy, že bude nezákonně přesměrováno na vnitřní 
trh.  Návrh však neposkytuje žádná vodítka či kritéria jak vykládat, co je projevem úmyslu 
zboží do prodeje v EU uvést. Novému nařízení by tak bylo ku prospěchu, kdyby byla tato věc 
dále zpřesněna.

Nové nařízení by dále mělo celním úřadům přiznat pravomoc zadržet jakékoli zboží, u nějž 
existuje podezření z padělání, a to i pokud se jedná o zboží tranzitní. Jinak by nezákonné 
zboží i nadále vstupovalo na trh EU jako „tranzitní zboží“, na základě falešných prohlášení 
o zemi původu a cílové zemi, přičemž takové případy byly již poškozenými podniky hlášeny.

Záruka svobody tranzitu nikdy nebyla míněna tak, že bude platit pro nezákonné zboží.  Navíc 
v případě, že existuje podezření na ohrožení veřejného zdraví, neměly by být kontroly 
žádným způsobem omezované, bez ohledu na to, jaké je koncové místo přepravy zboží. 
Činnost celních orgánů by se měla řídit zásadou prevence a předběžné opatrnosti. Bod 
odůvodnění 2 sice uznává zdravotní a bezpečnostní rizika zboží, které porušuje práva 
duševního vlastnictví, nařízení by však mělo upřesnit, že celní orgány EU mohou zadržet 
jakékoli podezřelé zboží, i to tranzitní, je-li zde konkrétní hrozba, že bude přesměrováno na 
trh EU.

Malé zásilky

Jelikož je boj proti porušování práv duševního vlastnictví i nadále pro celní orgány členských 
států těžký úkol, vítanou novinkou je zavedení povinného celoevropského uplatňování 
zjednodušeného postupu k likvidaci padělaného zboží, aniž by bylo nutné, aby porušení 
oficiálně uznal soud. Lze to považovat za výrazný posun ve smyslu snížení zátěže držitelů 
práv i celních správ, od kterého se očekává, že povede k usnadnění obchodu.

Platí to zejména pro malé zásilky podezřelého zboží – pocházející z internetového prodeje 
a vstupující do EU prostřednictvím poštovních služeb či komerčních kurýrních společností –, 
uvážíme-li hodnotu zboží porušujícího právo ve srovnání s náklady na uskladnění a zátěží 
v podobě soudních procesů. 



AD\889522CS.doc 5/14 PE476.120v02-00

CS

Pojem „malé zásilky“ a příslušná procesní lhůta by si však zřejmě zasloužily důkladnější 
rozpracování. Stejně tak je důležité, aby celní orgány informovaly držitele práv o jakémkoli 
významném pohybu malých padělaných zásilek a pomohly jim tak vysledovat cesty a trendy 
toků padělaných výrobků. 

Paralelní obchod

Další rozšíření oblasti působnosti tohoto nařízení na jiná porušení je vítané. Zlepšení 
vymáhání práv duševního vlastnictví napomůže i zmocnění celních orgánů EU k zadržení 
paralelních dovozů uvedených na trh EU bez svolení držitele práv. Celní orgány sice mají 
jedinečné postavení k tomu, aby mohly nezákonný paralelní obchod kontrolovat, zachycování 
„zboží na šedém trhu“ a odhalování skutečných porušení však i nadále nejspíše bude 
problematické. 

Ve skutečnosti by mohlo narůst riziko bránění legitimnímu obchodu. Aby se předešlo 
neopodstatněným zabavením, držitelé práv by měli celním úřadům poskytovat veškeré 
informace pro umožnění zadržení paralelních dovozů na hranicích. Rozšířená oblast 
působnosti nařízení bude vyžadovat, aby jí odpovídaly přiměřené zdroje a odborná příprava 
v celní oblasti.

Mezinárodní spolupráce

Boj proti porušování práv duševního vlastnictví na hranicích EU musí být spojen s cílenými 
opatřeními u zdroje, aby se zabránilo vývozu nezákonného zboží do EU. Vyžaduje to 
spolupráci jednak s třetími zeměmi a jednak na mezinárodní úrovni, zejména na půdě Světové 
obchodní organizace, Světové celní organizace a Světové organizace duševního vlastnictví. 

Spolupráce v celních věcech se zdrojovými i jinými spotřebitelskými zeměmi již v EU 
funguje v podobě konkrétních iniciativ, například jako akční plán mezi EU a Čínou týkající se 
celní spolupráce na prosazování práv duševního vlastnictví. Přes rozhovory a snahy 
o technickou spolupráci, výměnu údajů, spolupráci s průmyslem i určitému pokroku v oblasti 
právní úpravy se nedostavuje reálný výsledek. Ve skutečnosti je Čína1 i dál hlavní zdroj, 
odkud do EU přichází zboží porušující práva duševního vlastnictví. V roce 2010 pocházelo 
85 % zboží porušujícího práva duševního vlastnictví zadrženého celními orgány EU z Číny 
(64% nárůst oproti roku 2009).

V době, kdy prochází strategie prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích 
z roku 2004 revizí a nový program FISCUS je teprve očekáván, zpravodajka vnímá silnou 
potřebu zdokonalit cílenou a specifickou technickou spolupráci s partnery z EU, a zejména 
s prioritními zeměmi, jako je Čína, v oblasti práv duševního vlastnictví, jejímž cílem by bylo 
zajistit maximální úroveň ochrany duševních práv ve prospěch legitimních podniků 
fungujících v souladu se zákonem i ve prospěch spotřebitelů. 

                                               
1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf
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Kromě toho je třeba, aby byla posílena operativní spolupráce mezi celními orgány v EU 
a s třetími zeměmi, včetně výměny informací, a taktéž spolupráce s průmyslem. Navíc by EU 
měla usilovat o to, aby byly při sjednávání ustanovení upravujících práva duševního 
vlastnictví v rámci dohod o obchodu nastaveny stejné úrovně ochrany těchto práv, jako platí 
v EU. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

základě pouhé vizuální prohlídky určit, zda 
mohlo být právo duševního vlastnictví 
porušeno. Proto je vhodné stanovit, že 
pokud dotčené strany, tedy držitel zboží a 
držitel práva, nesouhlasí s předáním zboží 
ke zničení, je třeba zahájit řízení. Orgány 
příslušné pro toto řízení by pak měly 
rozhodovat o tom, zda bylo právo 
duševního vlastnictví porušeno, a přijmout 
příslušná rozhodnutí ohledně porušení 
dotčených práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) V případě zboží, u něhož existuje 
podezření, že je padělkem produktů, jež 
jsou v Unii chráněny právem ochranné 
známky, nebo v případě kopií produktů, 
které jsou v Unii chráněny autorskými 
právy, právy příbuznými či (průmyslovým) 
vzorem, představuje tranzit takového zboží 
a kopií přes celní území Unie a jejich 
možná distribuce v rámci vnitřního trhu 
nejen značné ztráty pro legitimní podniky 
Unie, ale i zdravotní a bezpečnostní rizika 
pro občany. Celním orgánům by proto 
měly být poskytnuty potřebné pravomoci,
které by jim umožnily preventivně 
kontrolovat a zadržet jakékoliv zboží 
podezřelé z porušení práva duševního 
vlastnictví, pokud existují domněnky, že 
má být distribuováno v rámci vnitřního 
trhu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)



PE476.120v02-00 8/14 AD\889522CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Za důkaz, že záměrem je nabízet 
toto zboží k prodeji v Unii, by se měly 
považovat případy, kdy bylo zboží prodáno 
zákazníkovi z Unie nebo bylo nabídnuto k 
prodeji či propagováno jako zboží určené 
k prodeji spotřebitelům v Unii nebo pokud 
je na základě dokumentace či 
korespondence zřejmé, že toto zboží má 
být distribuováno v rámci vnitřního trhu 
Unie. Pokud není místo určení takového 
zboží deklarováno, přestože se taková 
deklarace vyžaduje, nebo v případě, kdy 
jsou údaje identifikující výrobce či 
distributora nepřesné či neúplné, 
nedochází ke spolupráci s celními orgány 
nebo pokud je nalezena dokumentace, 
která potvrzuje záměr distribuovat zboží 
v rámci vnitřního trhu, musí deklarant či 
držitel tohoto zboží prokázat, že jeho 
záměrem není prodej tohoto zboží v Unii.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17c) Boj proti porušování práv duševního 
vlastnictví na vnějších hranicích Unie by 
měl být spojen s cíleným úsilím u zdroje. 
Vyžaduje to spolupráci jednak s třetími 
zeměmi a jednak na mezinárodní úrovni, 
kde by Komise a členské státy měly 
usilovat o budování respektu a podporovat 
vysoké standardy ochrany práv duševního 
vlastnictví. Tato podpora by měla 
zahrnovat prosazování začlenění práv 
duševního vlastnictví do obchodních 
dohod a jejich vymáhání, technickou 
spolupráci, podporování diskuse na 
různých mezinárodních fórech, 
komunikaci a výměnu informací a rovněž 
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další kroky v oblasti operativní spolupráce 
s třetími zeměmi a dotčenými odvětvími.

Odůvodnění

Boj proti porušování práv duševního vlastnictví by měl být podpořen posílenou dvoustrannou 
spoluprací i koordinovanými mezinárodními opatřeními.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17d) S cílem odstranit mezinárodní 
obchod se zbožím porušujícím práva 
duševního vlastnictví stanovuje článek 69 
dohody TRIPS, že členové WTO 
podporují výměnu informací mezi celními 
orgány ve vztahu k obchodu se zbožím 
porušujícím práva duševního vlastnictví. 
Takováto výměna informací by měla 
umožnit, aby byly sledovány sítě obchodu 
za účelem zastavení výroby a distribuce 
zboží porušujícího práva duševního 
vlastnictví v dřívější fázi dodavatelského 
řetězce. Je proto nutné stanovit podmínky 
výměny informací mezi celními orgány 
v Unii a příslušnými orgány v třetích 
zemích, včetně podmínek pro ochranu 
údajů.

Odůvodnění

Vzhledem k mezinárodní povaze padělání a padělatelských sítí, jež se rozpínají přes hranice 
států, je velice důležité, aby mohly celní orgány sdílet a využívat informace, a to i se 
zapojením třetích zemí, za účelem sledování sítí a cest, které padělatelé používají.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 e (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17e) V souladu s cílem Unie, kterým je 
posílení mezinárodní spolupráce v boji 
proti pirátství, padělání a nezákonnému 
paralelnímu obchodování se zbožím, jež 
porušuje práva duševního vlastnictví 
registrovaných nositelů práv, hraje nové 
Evropské středisko pro sledování padělání 
a pirátství klíčovou úlohu, jež spočívá 
v poskytování odpovídajících a včasných 
informací veškerým celním orgánům 
členských států, aby mohly provádět 
příslušné kontroly schválených dovozců a 
distributorů zboží podezřelého z porušení 
práva duševního vlastnictví v rámci 
jednotného trhu i vývozců, kteří zmíněné 
zboží vyvážejí na zahraniční trhy. Tuto 
úlohu by mohlo dále posílit vytvoření 
databáze pravých výrobků a služeb 
pocházejících z Unie chráněných 
zapsanými ochrannými známkami, 
(průmyslovými) vzory a patenty, jež by 
také mohly být poskytnuty k dispozici 
zahraničním celním orgánům, které 
s Unií spolupracují na lepší ochraně a 
vymáhání práv duševního vlastnictví;

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Toto nařízení se uplatní na zboží v
tranzitu přes celní území Unie, které je 
podezřelé z porušování práva duševního 
vlastnictví.

Odůvodnění
V zájmu jasnosti pojmů by mělo nové nařízení jasně odkazovat na nakládání se zbožím v 
tranzitu. Pokud existuje podezření, že by mohla být porušována práva svěřená 
hmotněprávními předpisy EU a členských států v oblasti duševního vlastnictví, a konkrétní 
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nebezpečí, že při tranzitu zboží dojde k jeho přesměrování na vnitřní trh, mají celní orgány 
zákonnou pravomoc zboží zadržet.

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) zboží, které podle právních předpisů 
Unie nebo uvedeného členského státu je 
předmětem činnosti porušující právo 
duševního vlastnictví nebo zboží, u něhož 
nelze vyloučit, že je předmětem takové 
činnosti, a které zároveň představuje 
zjevné riziko pro zdraví či bezpečnost 
spotřebitelů;

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zvláštní a technické údaje o pravém 
zboží, v příslušných případech včetně 
vyobrazení;

g) zvláštní a technické údaje o pravém 
zboží, v příslušných případech včetně 
značení, jako je například čárový kód, 
a vyobrazení;

Odůvodnění
Aby se umožnilo vysledování paralelního dovozu, měli by držitelé práv a jejich zástupci 
poskytovat celním orgánům veškeré informace důležité pro identifikaci pravých výrobků, jako 
je například značení či kdo je pověřeným distributorem.
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Pozměňovací návrh 11

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) jakékoli informace důležité pro rozbor 
a posouzení rizika, které provedou celní 
orgány ohledně porušení dotčených práv 
duševního vlastnictví, jako například kdo 
jsou pověření distributoři;

Odůvodnění
Aby se umožnilo vysledování paralelního dovozu, měli by držitelé práv a jejich zástupci 
poskytovat celním orgánům veškeré informace důležité pro identifikaci pravých výrobků, jako 
je například značení či kdo je pověřeným distributorem.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud právo duševního vlastnictví 
pozbude účinku nebo pokud žadatel 

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

z jiných důvodů přestane být osobou 
oprávněnou podat žádost, uvědomí žadatel 
celní orgány o této skutečnosti a celní 
orgány nepřijmou žádné další opatření. 
Celní orgány, které rozhodnutí 
o prodloužení žádosti vydaly, toto 
rozhodnutí zruší nebo příslušným 
způsobem změní.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Sdílení informací a údajů mezi celními 

orgány
Budou-li zaručena náležitá opatření na 
ochranu údajů, může Komise rozhodnout, 
aby celní orgány v Unii a příslušné 
orgány v třetích zemích sdílely informace 
a údaje shromážděné podle čl. 18 odst. 3, 
a stanovit podmínky tohoto sdílení.

Odůvodnění

Spolupráce s třetími zeměmi je pro boj proti šíření obchodu se zbožím porušujícím práva 
duševního vlastnictví rozhodující. Aby byla tato spolupráce efektivní, měly by celní orgány 
EU moci sdílet informace a údaje o porušení práv duševního vlastnictví se svými protějšky 
v třetích zemích, a to pod podmínkou důvěrnosti a tehdy, budou-li v praxi zavedena přísná 
opatření na ochranu údajů.
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