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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Východiska 

Dne 24. května 2011 přijala Komise sdělení nazvané „Jednotný trh práv duševního 
vlastnictví“ s cílem podpořit tvořivost a inovace v Evropě. Tato globální a komplexní 
strategie stanoví plán obsahující určitý počet podnětů, jež hodlá Komise předložit do roku 
2012, a to v několika oblastech. 

Jakožto jeden z těchto podnětů navrhla Komise také nové nařízení o vymáhání práv 
duševního vlastnictví celními orgány, které by nahradilo nařízení č. 1383/2003/ES. 

Tento návrh zohledňuje analýzu studie dopadů, jež byla vypracována v roce 2010 a obsahuje 
89 příspěvků, a také mezinárodní souvislosti, jež vyvstaly mimo jiné po obchodním střetu 
mezi Indií a Brazílií na jedné straně a Evropskou unií na straně druhé týkajícím se tranzitu 
generických léčivých přípravků. 

Navrhovatelka v této souvislosti upozorňuje zejména na následující body.

Úvahy 

Zaprvé, pokud se jedná o oblast působnosti návrhu nařízení, navrhovatelka je přesvědčena, že 
je vhodné tuto oblast rozšířit tak, aby zahrnovala obchodní názvy, topografii polovodičových 
výrobků a užitné vzory. 

Navrhovatelka také souhlasí se začleněním porušení vyplývajících ze zařízení pro obcházení 
technických opatření, jakož i dalších porušení práv, která již celní orgány vymáhají, do oblasti 
působnosti.  

Navrhovatelka však nesouhlasí s tím, aby se budoucí nařízení vztahovalo na paralelní dovoz. 
Je zřejmé, že toto jednání může držitelům práv způsobit značnou hospodářskou škodu. 
Dotčené nařízení však musí zaručit rychlé a účinné přijetí vhodných opatření celními orgány, 
přičemž současně omezí riziko, že bude narušen dovolený obchod. Kromě toho mohou 
držitelé práv v každém členském státě využít dostupných právních prostředků vyplývajících
z jeho právních předpisů s cílem domoci se svých práv.

Navrhovatelka dále podporuje návrh Evropské komise, který si klade za cíl posílit práva 
stran, pro něž může zásah celních orgánů představovat určitou zátěž. Navrhovatelka se 
nicméně domnívá, že je třeba rozlišovat mezi hospodářskými subjekty, které pravidelně plní 
celní formality, a konečným spotřebitelem.

Hospodářské subjekty, které celní formality plní pravidelně, výborně znají celní postupy. Je 
tudíž nevhodné zavádět náročné správní postupy znemožňující příslušnému celnímu orgánu 
účinně a rychle zasáhnout. Naopak konečného spotřebitele, které není podrobně seznámen
s celními formalitami, je třeba více chránit. Z tohoto důvodu musí mít konečný spotřebitel 
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právo být vyslechnut před přijetím rozhodnutí ze strany celního orgánu, aby se mohl k dané 
věci vyjádřit.

Navrhovatelka je obzvláště srozuměna se zavedením specifického postupu pro zničení zboží 
obsaženého v malých zásilkách. Počet případů zabaveného zboží v poštovních zásilkách 
značně vzrostl – z 15 000 v roce 2009 na 43 000 v roce 2010 –, a je tudíž vhodné zavést 
jednoduchý a účinný postup umožňující omezit tento jev za současného dodržení práv
a zájmů konečného spotřebitele.

Pokud jde o výměnu údajů mezi členskými státy a Evropskou komisí, a především zavedení 
centrální databáze Komise, je třeba plně dodržet ustanovení nařízení č. 45/2001/ES, směrnice 
95/46/ES a stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 12. října 20111.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně 
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 vstup na celní území a přístup na 
trh a měla by být přijata opatření, která by 
zabránila této protiprávní činnosti, aniž by 
jimi byl ztěžován legitimní obchod.

                                               
1Viz http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011
/11-10-12_Intellectual_property_rights_EN.pdf (v anglickém znění).
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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 
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.

(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, na která se nevztahuje nařízení 
(ES) č. 1383/2003. Za tímto 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.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Kvůli zajištění rychlého vymáhání 
práv duševního vlastnictví by mělo být 
stanoveno, že pokud mají celní orgány na 
základě dostatečných důkazů podezření, že 
zboží pod jejich dohledem porušuje práva 
duševního vlastnictví, mohou buď
z vlastního podnětu nebo na žádost 
pozastavit propuštění zboží či zboží 
zadržet, aby bylo osobám oprávněným 
podat žádost o přijetí opatření celních 

(10) Kvůli zajištění rychlého vymáhání 
práv duševního vlastnictví by mělo být 
stanoveno, že pokud mají celní orgány na 
základě přiměřených indicií podezření, že 
zboží pod jejich dohledem porušuje práva 
duševního vlastnictví, mohou buď
z vlastního podnětu nebo na žádost 
pozastavit propuštění zboží či zboží 
zadržet, aby bylo osobám oprávněným 
podat žádost o přijetí opatření celních 
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orgánů umožněno zahájit řízení s cílem 
určit, zda bylo právo duševního vlastnictví 
porušeno.

orgánů umožněno zahájit řízení s cílem 
určit, zda bylo právo duševního vlastnictví 
porušeno.

Odůvodnění

Zajištění souladu s terminologií Soudního dvora v jeho rozsudku ze dne 1. prosince 2011 ve 
spojených věcech C-446/09 a C-495/09, Philips/Nokia (dosud nezveřejněn ve Sbírce 
rozhodnutí).

Pozměňovací návrh 4

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 porušení dotčených práv 
duševního vlastnictví.

(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 deklarant nebo 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 5

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 

(13) Za účelem snížení administrativní 
zátěže a nákladů na minimum, aniž by tím 
bylo dotčeno právo koncového spotřebitele 
být v přiměřené lhůtě řádně informován
o právním základu pro opatření přijatá 
celními orgány, by měl být pro malé 
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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.

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 a veřejné konzultace, včetně 
konzultací s organizacemi pro ochranu 
spotřebitelských a občanských práv
a konzultací na odborné úrovni.

Odůvodnění

Zavedení zvláštního postupu pro malé zásilky, jehož cílem je snížit administrativní zátěž
a náklady, nesmí ohrozit důvěru spotřebitelů v elektronické obchodování. Viz bod odůvodnění 
16 s odůvodněním.

Pozměňovací návrh 6

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, podmínky pro 
použití postupu umožňujícího zničení 
zboží pod celní kontrolou kvůli podezření
z porušení práv duševního vlastnictví 
jiného než padělání a pirátství.
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Pozměňovací návrh 7

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 
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.

(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, u nichž nelze 
předpokládat stejnou úroveň důslednosti 
jako u ostatních hospodářských subjektů, 
které obvykle plní celní formality, by mělo 
být zavedeno právo na slyšení před tím, 
než celní správa přijme určité rozhodnutí.
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Pozměňovací návrh 8

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. Zejména s ohledem na 
generické 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.

Pozměňovací návrh 9

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 

(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. Držitel 
rozhodnutí by ovšem měl mít právo 
požadovat náhradu škody od porušovatele 
nebo jiných osob, které podle právních 
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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.

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.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – písm. m)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.13. jakékoli jiné právo, které je právními 
předpisy Unie zavedeno jako výlučné 
právo duševního vlastnictví;

vypouští se

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 5 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zboží, které je předmětem činnosti 
porušující práva k ochranné známce a je 
neoprávněně označené ochrannou 
známkou, která je totožná s ochrannou 
známkou platně zapsanou pro stejný druh 
zboží nebo která nemůže být od této 
ochranné známky ve svých podstatných 
znacích odlišena;

a) zboží, které je předmětem činnosti 
porušující práva k ochranné známce a je 
neoprávněně označené ochrannou 
známkou, která je totožná s ochrannou 
známkou platně zapsanou pro stejný druh 
zboží nebo která nemůže být od této 
ochranné známky ve svých podstatných 
znacích odlišena, jakož i jakýkoli znak této 
známky, a to i v případě, že je použit 
odděleně, a obaly, na nichž jsou 
vyobrazeny značky padělaného zboží;
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„zbožím podezřelým z porušení práva 
duševního vlastnictví“ zboží, o němž 
existují dostatečné důkazy, které vedou 
celní orgány k závěru prima facie, že
v členském státě, kde se zboží nachází, toto 
zboží představuje:

„zbožím podezřelým z porušení práva 
duševního vlastnictví“ zboží, o němž 
existují dostatečné indicie, které vedou 
celní orgány k závěru prima facie, že
v členském státě, kde se zboží nachází, toto 
zboží představuje:

Odůvodnění

Zajištění souladu s terminologií Soudního dvora v jeho rozsudku ze dne 1. prosince 2011 ve 
spojených věcech C-446/09 a C-495/09, Philips/Nokia (dosud nezveřejněn ve Sbírce 
rozhodnutí).

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže příslušný celní útvar při přijetí 
žádosti shledá, že žádost neobsahuje 
všechny požadované informace podle čl. 6 
odst. 3, požádá žadatele, aby chybějící 
informace doplnil do 10 pracovních dní 
ode dne odeslání oznámení.

1. Jestliže příslušný celní útvar při přijetí 
žádosti shledá, že žádost neobsahuje 
všechny požadované informace podle čl. 6 
odst. 3, požádá žadatele, aby chybějící 
informace doplnil.

V těchto případech se plynutí lhůty 
uvedené v čl. 8 prvním pododstavci 
přeruší do doby, než jsou příslušné 
informace obdrženy.

(viz pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 2)
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud žadatel ve lhůtě uvedené
v odstavci 1 chybějící informace 
neposkytne, příslušný celní útvar žádost 
zamítne.

2. Pokud žadatel chybějící informace 
neposkytne, příslušný celní útvar může 
žádost zamítnout.

(viz pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 1)

Pozměňovací návrh 15

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 
mohou držiteli rozhodnutí poskytnout 
informace o skutečném nebo 
předpokládaném počtu položek a o jejich 
povaze, případně jejich fotografie.

Pozměňovací návrh 16

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
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. U zboží, jehož propuštění bylo 
pozastaveno nebo které bylo zadrženo, 
uvědomí celní orgány držitele rozhodnutí
o schválení žádosti, jakož i deklaranta nebo 
držitele zboží, o skutečném nebo 
předpokládaném množství zboží a jeho 
skutečné nebo předpokládané povaze, 
případně včetně vyobrazení příslušných 
položek.

5. U zboží, jehož propuštění bylo 
pozastaveno nebo které bylo zadrženo, 
uvědomí celní orgány držitele rozhodnutí
o schválení žádosti, jakož i deklaranta nebo 
držitele zboží, o skutečném nebo 
předpokládaném množství zboží a jeho 
skutečné nebo předpokládané povaze, 
případně včetně fotografií příslušných 
položek.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
propuštění nebo o zadržení zboží mohou 
celní orgány, aniž by sdělily jakékoli 
informace kromě skutečného nebo 
předpokládaného počtu položek, jejich 
povahy a případně vyobrazení těchto 
položek, požádat kteroukoli osobu 
oprávněnou podat žádost týkající se 
údajného porušení práv duševního 
vlastnictví o jakékoli důležité informace.

2. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
propuštění nebo o zadržení zboží mohou 
celní orgány, aniž by sdělily jakékoli 
informace kromě skutečného nebo 
předpokládaného počtu položek, jejich 
povahy a případně fotografií těchto 
položek, požádat kteroukoli osobu 
oprávněnou podat žádost týkající se 
údajného porušení práv duševního 
vlastnictví o jakékoli důležité informace.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před přijetím rozhodnutí o pozastavení 
propuštění zboží nebo o jeho zadržení 

vypouští se
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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.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Tento článek se nepoužije v případě 
zboží podléhajícího zkáze.

vypouští se

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Celní orgány mohou odebrat vzorky
a mohou vzorky předat držiteli rozhodnutí
o schválení žádosti, pokud o to požádá, a to 
výhradně za účelem analýzy a pro 
usnadnění dalšího postupu ve vztahu
k padělkům či nedovoleným 
napodobeninám. Každá analýza těchto 
vzorků se provede na výhradní 
odpovědnost držitele rozhodnutí
o schválení žádosti.

2. Celní orgány mohou odebrat vzorky, 
které jsou reprezentativní vůči danému 
souboru zboží, a mohou vzorky předat 
držiteli rozhodnutí o schválení žádosti, 
pokud o to požádá, a to výhradně za 
účelem analýzy a pro usnadnění dalšího 
postupu ve vztahu k padělkům či 
nedovoleným napodobeninám. Každá 
analýza těchto vzorků se provede na 
výhradní odpovědnost držitele rozhodnutí
o schválení žádosti.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) písemná dohoda mezi držitelem 
rozhodnutí o schválení žádosti a držitelem 

b) písemná dohoda mezi držitelem 
rozhodnutí o schválení žádosti
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zboží o předání zboží ke zničení. a deklarantem nebo držitelem zboží
o předání zboží ke zničení.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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, mají celní orgány za to, že 
deklarant nebo držitel zboží se zničením 
souhlasí.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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, které jsou 
reprezentativní vůči danému souboru 
zboží.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení čl. 16 odst. 3, 4 a 5 a čl. 18 2. Ustanovení čl. 16 odst. 4 a 5 a čl. 18 
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odst. 2 se nepoužijí. odst. 2 se nepoužijí.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4 

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 
5 pracovních dní od odeslání rozhodnutí
o pozastavení propuštění zboží nebo o jeho 
zadržení.

Pozměňovací návrh 27

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 zboží do 
10 pracovních dní od odeslání rozhodnutí
o pozastavení propuštění zboží nebo o jeho 
zadržení celním orgánům potvrdí svůj 
souhlas se zničením zboží.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 28 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro správní 
sankce použitelné v případě porušení 
tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené 
správní sankce musí být účinné, přiměřené
a odrazující.

Aniž by byly dotčeny vnitrostátní právní 
předpisy, členské státy uplatňují pravidla 
pro správní sankce v případech porušení 
tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené 
správní sankce musí být účinné, přiměřené
a odrazující.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné celní útvary Komisi oznámí: 1. Příslušné celní útvary Komisi oznámí
nezbytné informace týkající se:

a) žádosti o přijetí opatření, včetně
veškerých fotografií, vyobrazení a brožur;

a) rozhodnutí o schválení žádostí, včetně 
žádostí o přijetí opatření a veškerých 
fotografií, vyobrazení a brožur;

b) rozhodnutí o schválení žádosti; b) veškerých rozhodnutí o prodloužení 
lhůty, ve které mají celní orgány přijmout 
opatření, a rozhodnutí o zrušení nebo 
změně rozhodnutí o schválení žádosti;

c) veškerá rozhodnutí o prodloužení lhůty, 
ve které mají celní orgány přijmout 
opatření, a rozhodnutí o zrušení nebo 
změně rozhodnutí o schválení žádosti;

c) veškerých pozastavení účinnosti 
rozhodnutí o schválení žádosti.

d) veškerá pozastavení účinnosti 
rozhodnutí o schválení žádosti.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Všechny informace uvedené
v odstavcích 1 a 2 se uchovávají v ústřední 
databázi Komise.

3. Všechny informace uvedené
v odstavcích 1 a 2 se uchovávají v ústřední 
databázi Komise po dobu, jejíž délka 
nepřekročí dobu nezbytnou pro splnění 
cílů tohoto nařízení.
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