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v přenesené pravomoci v souvislosti s parlamentní kontrolou ochranné 
známky Společenství (COM(2013)0161 – C7-0087/2013 –
2013/0088(COD))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti se rozhodl vydat stanovisko ke své vlastní iniciativě týkající se 
ustanovení výše zmíněného návrhu, který přenáší legislativní pravomoci na Komisi 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Návrh obsahuje pozoruhodných 63 různých přenesení legislativní pravomoci na Komisi (viz 
příloha).

I – Souvislosti

Výše zmíněný návrh je součástí balíčku o ochranné známce, který Komise předložila dne 
27. března 2013 a jehož součástí je také návrh přepracované směrnice o ochranných 
známkách1 a návrh prováděcího aktu, kterým se mění dvě nařízení Komise2, jež mají 
                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní 
předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s. 25).
2 Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o 
ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, 15.12.1995, s. 1), a nařízení Komise (ES) č. 2869/95 ze dne 
13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) 
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přepracovat strukturu poplatků systému ochranných známek Společenství.

Podle Komise se návrh celkově snaží podpořit inovace a hospodářský růst tím, že v celé EU 
vytvoří přístupnější systém registrace ochranných známek, který bude účinnější pro 
podniky, pokud jde o nižší náklady, menší složitost, větší rychlost, lepší předvídatelnost a 
právní jistotu. Komise však nenavrhuje nový systém, ale modernizaci stávajících 
ustanovení, jejímž hlavním cílem je upravit terminologii podle Lisabonské smlouvy a 
ustanovení podle společného přístupu k decentralizovaným agenturám ze dne 19. července 
20123, zjednodušit řízení týkající se přihlášky a zápisu evropské ochranné známky, zvýšit 
právní jistotu tím, že se vyjasní ustanovení a odstraní nejednoznačnosti, začlenit judikaturu 
Soudního dvora, vytvořit vhodný rámec pro spolupráci mezi Úřadem pro harmonizaci ve 
vnitřním trhu (OHIM) a vnitrostátními úřady s cílem podpořit sbližování postupů a rozvoj 
společných nástrojů a sladit právní rámec s článkem 290 SFEU.

II – Předložený návrh prováděcího aktu o systému poplatků

Výše uvedený návrh prováděcího aktu o systému poplatků vychází z článků 144, 162 a 
čl. 163 odst. 2 platného nařízení o ochranné známce ve spojení s článkem 13 nařízení o 
prováděcích aktech4. Podle těchto ustanovení určí nařízení o poplatcích výši poplatků, 
způsob jejich platby a zajistí vyrovnaný rozpočet úřadu OHIM. Kromě toho by měly být 
přijímány a měněny za použití přezkumného postupu z článku 5 nařízení o prováděcích 
aktech.

Komise však současně navrhuje změnit nařízení o ochranné známce, tak aby zajistilo, že 
změny systému poplatků budou v budoucnu přijímány pomocí aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 SFEU. 

Bod odůvodnění 2 návrhu prováděcího aktu dále hovoří o tom, že je „vhodné přizpůsobit 
strukturu poplatků tak, aby byla flexibilnější“, což zřejmě přesahuje samotné provádění a 
což lze považovat spíše za otázku politického rozhodnutí dotýkající se zásadních prvků 
balíčku o ochranné známce.

Poté, co se proti tomuto přístupu postavil jak Parlament na stínových schůzích, tak členské 
státy na setkáních pracovní skupiny Rady, oznámila Komise v dopise Parlamentu ze dne 
18. července 2013, že nebude pokračovat s návrhem prováděcího aktu v příslušném výboru 
a že hodlá „svolat příští schůzi výboru nejdříve ke konci roku“. Komise návrh prováděcího 
aktu předkládala s cílem přijmout jej před koncem roku a zdá se, že nadále zastává postoj, 
že může zákonným způsobem změnit strukturu poplatků přijetím prováděcího aktu.

Dále je třeba si povšimnout, že podle bodu 38 výše zmíněného společného přístupu 
                                                                                                                                               
(Úř. věst. L 303, 15.12.1995, s. 33). Existuje také třetí prováděcí nařízení v rámci současných nařízení o 
ochranné známce, a to nařízení Komise (ES) č. 216/96 ze dne 5. února 1996, kterým se stanoví jednací řád 
odvolacích senátů Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Úř. věst. L 28, 6.2.1996, s. 11), jež se však 
nemění.
3 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla 
a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. 
L 55, 28.2.2011, s. 13).
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k decentralizovaným agenturám by poplatky měly být stanoveny na úrovni reálné pro 
agentury s vlastním financováním (například OHIM) s cílem vyhnout se nahromadění 
významných přebytků.

Jak stanoví článek 291 SFEU, jsou-li pro provedení právně závazných aktů Unie nezbytné 
jednotné podmínky, svěří tyto akty prováděcí pravomoci Komisi. Společný přístup je však 
společným stanoviskem Evropského parlamentu, Rady a Komise, a není proto právně 
závazným aktem Unie.

III – Souvislosti aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů

Věnujte prosím pozornost oddílu II stanoviska Výboru pro právní záležitosti ze dne 
27. dubna 2012 pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova týkajícího se nařízení, kterým 
se mění nařízení (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických 
produktů, a pracovnímu dokumentu vypracovanému v souvislosti s postupem navazujícím 
na přenesení legislativních pravomocí a kontrolou prováděnou ze strany členských států nad 
výkonem prováděcích pravomocí Komise (zpravodaj: József Szájer), ve kterém jsou 
uvedeny podrobné souvislosti týkající se aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. 

IV – Postoj Parlamentu k přenesení legislativních pravomocí

Odlišení aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů bylo již v několika legislativních 
postupech, k nimž došlo po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, poněkud spornou 
otázkou. Rada trvala na tom, že je třeba využívat prováděcí akty, aby odborníci z členských 
států, kteří podle nařízení o prováděcích aktech zasedají v příslušných výborech, měli 
možnost lépe ovlivnit tyto akty v jejich přípravné fázi. Při přípravě aktů v přenesené 
pravomoci nemají odborníci z členských států žádnou formální úlohu. Evropský parlament 
má navíc v případě aktů v přenesené pravomoci mnohem větší úlohu, vliv a výsady, jakož i 
možnost vyslovit proti návrhu takového aktu námitku a zrušit přenesení pravomoci, což 
představuje jeho nejúčinnější nástroje. Pokud jde o prováděcí akty, omezují se pravomoci 
Parlamentu na právo vykonávat kontrolu a Komise může přijmout návrh prováděcího aktu i 
přes námitky Parlamentu.

Volba správného nástroje má zásadní důsledky nejen z hlediska možnosti Parlamentu 
vykonávat své právo kontroly, ale i z hlediska platnosti samotného právního aktu. Předseda 
Komise v dopise zaslaném předsedovi Parlamentu zdůraznil, že odlišení prováděcích aktů 
od aktů v přenesené pravomoci není otázkou politického rozhodnutí a že východiskem 
každé analýzy tedy musí být právní kritéria stanovená v článcích 290 a 291 SFEU.5 Komise 
proto požádala Soudní dvůr, aby v případě, kdy se domnívá, že byl zvolen nesprávný druh 
aktu, vymezení aktu v přenesené pravomoci a prováděcího aktu upřesnil.6

                                               
5 Dopis předsedy Barrosa ze dne 3. února 2012 adresovaný předsedovi Schulzovi.
6 Dne 19. září 2012 Komise podala žalobu k Soudnímu dvoru a požádala jej o zrušení článku v nařízení o 
biocidních přípravcích, který stanoví přijetí opatření prováděcím aktem a nikoli aktem v přenesené pravomoci. 
Komise tvrdí, že vzhledem k tomu, že cílem daného článku je doplnit určité nepodstatné prvky právního aktu, 
a vzhledem k povaze přenesení pravomoci a k účelu aktu, který má být na jejím základě přijat, musí tedy být 
takovýto akt přijat v souladu s postupem stanoveným v článku 290 SFEU, a nikoli postupem podle článku 291 
SFEU. Věc C-427/12, Komise v. Evropský parlament a Rada Evropské unie.
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Za účelem formulace horizontálního politického postoje k otázce aktů v přenesené 
pravomoci, jímž by byly chráněny výsady Parlamentu a zabránilo se dalšímu riziku 
právních problémů a riziku zrušení legislativních aktů z důvodu volby nesprávného druhu 
aktu, schválila Konference předsedů v roce 2012 níže uvedený postup o čtyřech krocích, 
aby zajistila, že Parlament bude schopen plně vykonávat své pravomoci, které mu byly 
svěřeny na základě Lisabonské smlouvy:7

1. volba správného nástroje;
2. posílení úlohy členských států ve fázi přípravy aktů v přenesené pravomoci;
3. začlenění do základního aktu („spolurozhodování“);
4. přijetí postoje Parlamentu bez dohody v prvním čtení.

Pokud by akty v přenesené pravomoci nemohly být zahrnuty do určité dokumentace, ačkoli 
bylo stanoveno, že by do ní zahrnuty být měly, lze jako poslední krok v rámci tohoto 
přístupu odmítnout předložit dokumentaci v dané podobě na plenárním zasedání, přičemž 
by pak bylo nutné vést další horizontální jednání s Radou.

V. – Analýza

V případě, že k otázce odlišení aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů není 
k dispozici žádná judikatura Soudního dvora, musí být východiskem jakékoli analýzy znění 
samotné Smlouvy. Podle článku 290 SFEU lze přenést pouze legislativní pravomoc přijímat 
„nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky
legislativního aktu, které nejsou podstatné“ (zvýraznění bylo doplněno). 

Aby bylo možné posoudit, zda jsou v tomto případě tato kritéria splněna, je nezbytné 
posoudit povahu dotčené pravomoci zvlášť pro každý jednotlivý případ. Viz přílohu.

Pokud jde o strukturu poplatků systému ochranných známek, je třeba vzít v úvahu, že 
skutečná výše poplatků se zásadním způsobem nezměnila za posledních téměř 20 let a že 
jakákoli úprava základního aktu za použití postupu spolurozhodování bude pravděpodobně 
trvat stejně dlouho, a proto stanovení výše poplatků nevyžaduje žádnou flexibilitu pomocí 
použití aktu v přenesené pravomoci podle článku 290 SFEU. Výsadou zákonodárce je 
rozhodnout, zda přenese legislativní pravomoc nebo ne. V tomto případě není změna 
struktury poplatků jen otázkou prováděcích pravidel v legislativním aktu, ale otázkou 
politického rozhodnutí, které je základním prvkem balíčku o ochranné známce. Takové 
politické rozhodnutí patří k základnímu aktu a nemůže být předmětem aktu v přenesené 
pravomoci nebo prováděcího aktu.

Názor, že systém poplatků by měl být zachován v ustanoveních v základním aktu, dále 
posiluje skutečnost, že hybnou silou hlediska poplatků navrhovaného balíčku o ochranné 
známce byl výše zmíněný společný přístup, který není právně závazným aktem Unie. Je 
proto možné zpochybnit, zda by Komise mohla vůbec tvrdit, že má prováděcí pravomoci 
podle článku 291 SFEU, pokud jde o poplatky.

                                               
7 Politické pokyny týkající se horizontálního přístupu Parlamentu k aktům v přenesené pravomoci (dopis 
předsedy Konference předsedů výborů ze dne 19. dubna 2012 předsedovi Parlamentu).
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Co se týče ustanovení v pozměňujícím nařízení, je třeba nejdříve poznamenat, že Komise 
pouze navrhuje ustanovení o aktech v přenesené pravomoci a nenavrhuje žádná ustanovení 
o prováděcích aktech. Dále je třeba podotknout, že Komise zahrnula do návrhu základního 
aktu následující ustanovení, která byla v minulosti součástí nařízení č. 2868/95, kterým se 
provádí nařízení o ochranné známce: čl. 19 odst. 2, čl. 20 odst. 4, čl. 22 odst. 6, článek 75, 
79a, 79c, 79d a čl. 87 odst. 3.

Hlavním problémem ohledně přístupu Komise je skutečnost, že v návrhu existuje řada 
ustanovení týkajících se aktů v přenesené pravomoci, kterým chybí jakýkoli podklad 
v základním aktu, u něhož hrozí, že bude doplněn nebo změněn, a jejichž jediným účelem se 
zdá být poskytnutí nástroje, který Komisi dovolí předložit nová ustanovení od samého 
začátku. V mnoha případech by tato ustanovení mohla být snadno blíže upřesněna již 
v základním aktu. V mnoha případech obsahuje ustanovení v základním aktu odkaz na 
„podmínky stanovené podle článku [o přenesení pravomoci]“, který zase odkazuje na 
„podmínky uvedené v článku [ustanovení v základním aktu]“. Aby byl v takových 
případech použitelný článek 290 SFEU, je třeba dále upřesnit podmínky, tak aby byla 
napravena skutečnost, že opakovaně chybí základní povinnosti nebo ustanovení, jež mají 
být doplněna či změněna.

Tento problém nalezneme v těchto ustanoveních: čl. 35a písm. d), čl. 45a písm. a) a c), 
článek 74a, 74k, čl. 93a písm. f), i), j), k), m) a p), článek 114a a čl. 161a písm. a), c) a f).

Pokud v takových případech nebude základní akt blíže upřesněn, jednou z možných 
alternativ by bylo svěřit prováděcí pravomoci Komisi, což by mohlo pro Parlament 
znamenat ztrátu vlivu.

Další sporná navrhovaná forma přenesení pravomoci se objevuje v článku 65a základního 
aktu, jenž ustavuje akty v přenesené pravomoci, které stanoví obsah odvolání a obsah a 
formu rozhodnutí odvolacího senátu. Není jasné, co v této souvislosti znamená slovo 
„obsah“. To je třeba v základním aktu vyjasnit nebo nalézt alternativu, aby nedošlo ke 
zbytečnému přiblížení k hranici prvků, které nejsou podstatné.

Určitá ustanovení stanovující akty v přenesené pravomoci odkazují na záležitosti, které se 
neobjevují v článku základního aktu, na nějž je odkazováno. Například článek 65a ustavuje 
akty v přenesené pravomoci, které „stanoví vrácení poplatků za odvolání uvedených 
v článku 60“, přestože tento článek o vrácení poplatků nehovoří. Podobné nesrovnalosti 
mezi ustanoveními lze nalézt v písmenech h), j) a k) článku 161a(h).

Jedním typickým aspektem návrhu, který představuje problém, pokud jde o přenesení 
legislativních pravomocí, jsou ustanovení týkající se pravomocí výkonného ředitele, která 
jsou často v rozporu s ustanoveními o aktech v přenesené pravomoci, např. v článcích 30, 
79, 88 a 128.

V ustanoveních o aktech v přenesené pravomoci se dále objevuje několik nesprávných 
odkazů, například v čl. 144a písm. b) a v čl. 161a písm. c).

VI – Závěry a doporučení
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S ohledem na uvedené odůvodnění se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že na systém 
poplatků by se neměl vztahovat prováděcí akt na základě platného nařízení o ochranné 
známce společně s přechodnými ustanoveními v nařízení o prováděcím aktu, jak původně 
navrhovala Komise, ale tento systém by se měl spíše řídit ustanoveními samotného 
základního aktu a jakákoli jeho změna by měla podléhat řádnému legislativnímu postupu.

V určitých případech by akty v přenesené pravomoci mohly být použity k upřesnění nebo 
stanovení kritérií a postupů, ale pouze v případě, kdy jsou ustanovení blíže upřesněna 
v základním aktu. Alternativní postup by mohl být takový, že Komise bude požádána, aby 
v určité lhůtě vypracovala zprávu pro spoluzákonodárné orgány, k níž přiloží případné 
návrhy na změnu legislativních aktů.

Výbor pro právní záležitosti by proto s ohledem na politické pokyny schválené Konferencí 
předsedů měl vzít tato doporučení v úvahu při dokončování své zprávy. Přijme-li Rada 
postoj, který bude s těmito doporučeními v rozporu, a rozhodne se dát přednost aktům 
v přenesené pravomoci nebo prováděcím aktům v případech, kdy v důsledku toho nebudou 
splněna příslušná kritéria, měl by výbor Radu informovat, že dokumentaci v této podobě 
nepředloží na plenárním zasedání, a pokud Rada svůj názor nezmění, měl by výbor 
doporučit, aby Parlament přijal svůj postoj bez dohody v prvním čtení.

Na své schůzi dne 14. října 2013 přijal Výbor pro právní záležitosti toto stanovisko 
jednomyslně.8

S pozdravem

Klaus-Heiner Lehne

                                               
8 Hlasování se zúčastnili: Sebastian Valentin Bodu (místopředseda), Françoise Castex (místopředseda), 
Marielle Gallo, Jutta Haug (v souladu s čl. 187 odst. 2), Klaus-Heiner Lehne (předseda), Eva Lichtenberger, 
Alajos Mészáros, Andrej Plenković (v souladu s čl. 193 odst. 3) Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, 
Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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Příloha – ustanovení o aktech v přenesené pravomoci

Článek Příslušné znění Cíle, obsah a oblast působnosti Doporučení

Bod odůvodnění 
24

Nařízení (ES) č. 207/2009 svěřuje Komisi pravomoci, 
aby přijala prováděcí předpisy k tomuto nařízení. 
V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je 
třeba uvést pravomoci svěřené Komisi nařízením (ES) 
č. 207/2009 do souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie.

Rozhodnutí, zda přenést na 
Komisi legislativní pravomoc 
nebo jí svěřit prováděcí 
pravomoci, je výhradní výsadou 
zákonodárce. Závěr, že 
pravomoci svěřené Komisi podle 
současného nařízení o ochranné 
známce musí být uvedeny do 
souladu s článkem 290 SFEU, je 
proto nesprávný. Tyto pravomoci 
by také mohly mít podobu 
ustanovení o prováděcích aktech 
podle článku 290 SFEU nebo být 
zachovány v základním aktu.

Znění tohoto bodu 
odůvodnění by mohlo 
být změněno tak, aby 
zohledňovalo 
skutečnost, že 
zákonodárce má 
možnost nepřenášet 
legislativní pravomoci 
nebo nesvěřovat 
prováděcí pravomoci.

Bod odůvodnění 
25

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
příslušné dokumenty byly předány Evropskému 
parlamentu a Radě souběžně, včas a odpovídajícím 
způsobem.

To odpovídá částem 
standardního bodu odůvodnění 
ve společné dohodě.

Toto ustanovení by 
mělo být zachováno, 
protože odpovídá 
správné předloze.
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Bod odůvodnění 
26

Aby byla zajištěna účinná registrace právních aktů 
týkajících se evropské ochranné známky jako předmětu 
vlastnictví a byla zajištěna úplná transparentnost 
rejstříku evropských ochranných známek, měla by být 
pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 290 Smlouvy přenesena na Komisi, pokud jde o 
upřesnění určitých povinností přihlašovatele týkajících 
se zvláštních ochranných známek, příslušné postupy 
týkající se započetí převodu evropských ochranných 
známek, vzniku a převodu věcného práva, nuceného 
výkonu práva, účasti v úpadkovém řízení a poskytnutí 
nebo převodu licence do rejstříku a výmaz nebo změnu 
příslušných údajů.

Tento bod odůvodnění odpovídá 
článku 24a.

Viz poznámky k článku 
24a.

Bod odůvodnění
29

S cílem zajistit efektivní a účinný režim podávání 
přihlášek evropských ochranných známek, včetně práva 
přednosti a seniority, by pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy měla být přenesena na Komisi, pokud jde o 
prostředky a způsoby podání přihlášky evropské 
ochranné známky, podrobnosti týkající se formálních 
podmínek přihlášky evropské ochranné známky, obsah 
této přihlášky, typ poplatku za vyřízení přihlášky, jakož 
i příslušné postupy pro zjišťování vzájemnosti, 
uplatnění práva přednosti z dřívějšího podání přihlášky, 
výstavní prioritu a senioritu národní ochranné známky.

Tento bod odůvodnění odpovídá 
článku 35a.

Viz poznámky k článku 
35a.
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Bod odůvodnění 
31

V zájmu zajištění efektivního, účinného a rychlého 
posouzení a zápisu přihlášek evropské ochranné 
známky agenturou v rámci transparentního, 
důkladného, spravedlivého a vyváženého řízení, by 
pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy měla být přenesena 
na Komisi, pokud jde o příslušné postupy, které se 
týkají posouzení dodržování požadavků ohledně dne 
podání a formálních podmínek přihlášky, postupy, 
kterými se ověřuje zaplacení poplatků za třídu a 
posuzují absolutní důvody pro zamítnutí zápisu, 
podrobnosti týkající se zveřejnění přihlášek, postupy 
pro opravu chyb ve zveřejněných přihláškách, příslušné 
postupy týkající se vyjádření třetích stran, podrobnosti 
týkající se námitkového řízení, příslušné postupy pro 
podávání a posuzování námitek a pravidel, jimiž se řídí 
změny přihlášky, konkrétní údaje, které mají být 
zapsány v rejstříku při zápisu evropské ochranné 
známky, podmínky zveřejnění zápisu a obsah a změny 
vydání osvědčení o zápisu.

Tento bod odůvodnění odpovídá 
článku 45a.

Viz poznámky k článku 
45a.

Bod odůvodnění 
32

S cílem umožnit účinné a účelné obnovování 
evropských ochranných známek a aniž by byla 
ohrožena právní jistota, měla by být pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy přenesena na Komisi, pokud jde o příslušné 
změny, jimiž se stanoví způsoby obnovy evropské 

Tento bod odůvodnění odpovídá 
článku 49a.

Viz poznámky k článku 
49a.
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ochranné známky, a postupy, jimiž se řídí změny 
evropské ochranné známky.

Bod odůvodnění 
33

S cílem umožnit majiteli evropské ochranné známky, 
aby evropskou ochrannou známku snadno převedl při 
současném respektování práv třetích osob zapsaných v 
rejstříku v souvislosti s touto známkou a aby bylo 
zajištěno, že evropskou ochrannou známku lze 
efektivně a účinně zrušit či prohlásit za neplatnou 
v rámci průhledného, důkladného, spravedlivého a 
nestranného řízení, a aby byly zohledněny zásady 
stanovené v tomto nařízení, měla by pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy být přenesena na Komisi, pokud jde o 
příslušný postup, kterým se bude řídit převod evropské 
ochranné známky, i postupy pro zrušení a neplatnost.

Tento bod odůvodnění odpovídá 
článku 57a.

Viz poznámky k článku 
57a.

Bod odůvodnění 
34

Aby odvolací senát mohl účinně, efektivně a kompletně 
přezkoumat rozhodnutí agentury prostřednictvím 
transparentního, důkladného, spravedlivého a 
nestranného řízení, které zohledňuje zásady stanovené 
v nařízení (ES) č. 207/2009, měla by pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy být přenesena na Komisi, pokud jde o 
příslušné podrobnosti k obsahu odvolání, postupu pro 
podání a ověření odvolání, obsahu a formě rozhodnutí 
odvolacího senátu a vrácení poplatků za odvolání.

Tento bod odůvodnění odpovídá 
článku 65a.

Není jasné, co znamenají 
„podrobnosti k obsahu 
odvolání“.

Viz také poznámky 
k článku 65a.
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Bod odůvodnění 
36

Aby bylo umožněno efektivní a účelné využívání 
evropských kolektivních a certifikačních známek, měla 
by pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy být přenesena na 
Komisi, pokud jde příslušné podrobnosti týkající se 
lhůt pro předložení pravidel, kterými se řídí používání 
těchto známek a jejich obsah.

Tento bod odůvodnění odpovídá 
článku 74a a 74k.

Viz poznámky k článku 
74a a 74k.

Bod odůvodnění 
38

V zájmu zajištění hladkého, efektivního a účinného 
fungování systému evropských ochranných známek by 
měla být pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy 
přenesena na Komisi, pokud jde příslušné požadavky 
na formu rozhodnutí, podrobnosti o ústním řízení a 
změny ve způsobu dokazování, postup oznámení o 
ztrátě práv, komunikační prostředky a formy, které 
strany v průběhu řízení použijí, pravidla pro výpočet 
časových lhůt a délku jejich trvání, postupy pro zrušení 
rozhodnutí nebo pro výmaz zápisu z rejstříku a opravu 
zjevných chyb v rozhodnutích a chyb jdoucích na vrub 
agentury, podmínky přerušení řízení a řízení týkající se 
rozdělení a stanovení nákladů, konkrétní informace, 
které mají být zapsány v rejstříku, podrobnosti týkající 
se inspekce a vedení záznamů, podmínky zveřejňování 
ve Věstníku evropských ochranných známek a 
Úředním věstníku agentury, změny při správní 
spolupráci mezi agenturou a orgány členských států, 

Tento bod odůvodnění odpovídá 
článku 93a.

Viz poznámky k článku 
93a.
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jakož i podrobnosti o zastupování před agenturou.

Bod odůvodnění 
44

Aby byl umožněn efektivní a účinný převod přihlášky 
nebo zápisu evropské ochranné známky na přihlášku 
národní ochranné známky a zároveň bylo provedeno 
důkladné posouzení příslušných požadavků, měla by 
pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy být přenesena na 
Komisi, pokud jde o příslušné formální podmínky, 
které žádost o převod musí splňovat, a údaje o 
posouzení a zveřejnění.

Tento bod odůvodnění odpovídá 
článku 114a.

Viz poznámky k článku 
114a.

Bod odůvodnění 
45

S cílem zajistit účinnou a efektivní metodu řešení 
sporů, zabezpečit soulad jazykových verzí stanovený v 
nařízení (ES) č. 207/2009, urychlené vydávání 
rozhodnutí v jednoduchých věcech, efektivní a účelnou 
organizaci odvolacích senátů a zaručit odpovídající a 
reálnou výši poplatků vybíraných agenturou, které však 
musí být v souladu s rozpočtovými zásadami 
uvedenými v nařízení (ES) č. 207/2009, by pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 290 Smlouvy měla být přenesena na Komisi, 
pokud jde o příslušné informace o jazycích, které se 
budou používat v kontaktu s agenturou, případy, 
v nichž by rozhodnutí o námitkách a zrušení měl 
přijímat jediný člen, podrobnosti o organizaci 
odvolacích senátů, výši poplatků, které se platí 

Tento bod odůvodnění odpovídá 
článku 144a.

Viz poznámky k článku 
144a.
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agentuře, a podrobnosti týkající se jejich platby.

Bod odůvodnění 
46

S cílem zajistit efektivní a účinnou registraci 
mezinárodních ochranných známek v plném souladu 
s obecnými pravidly Protokolu k Madridské dohodě o 
mezinárodním zápisu ochranných známek by pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy měla být přenesena na Komisi, 
pokud jde o příslušné informace o postupech týkajících 
se mezinárodního zápisu ochranných známek.

Tento bod odůvodnění odpovídá 
článku 161a.

Viz poznámky k článku 
161a.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 163, které stanoví:

a) povinnost přihlašovatele, aby předložil překlad nebo 
přepis podle čl. 7 odst. 2 písm. b) v jazyce přihlášky;

Zmíněnou povinnost zavádí 
pozměňující akt. Vyjádření 
„které stanoví povinnost“ je 
velmi neurčité a otevírá možnost 
upravit povinnost z čl. 7 odst. 2 
písm. b), která je již jasná. 

Vypustit, přenesení 
pravomoci je v tomto 
případě nevhodné. Již 
dostatečně upřesněno 
v základním aktu.

Článek 24a

b) postup pro zapsání převodu do rejstříku podle čl. 17 
odst. 5;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků, které nejsou 
podstatné, v článku, který 
v pozměněném aktu nebyl 
změněn, a cíl, obsah a oblast 
působnosti jsou dostatečně 
stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 26.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.
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c) postup pro vkládání vzniku nebo převodu věcného 
práva do rejstříku podle čl. 19 odst. 2;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků, které nejsou 
podstatné, v článku 
v pozměněném aktu, který bude 
změněn pouze přidáním převodu, 
a cíl, obsah a oblast působnosti 
jsou dostatečně stanoveny, 
přičemž je také zohledněn bod 
odůvodnění 26.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

d) postup pro vkládání nuceného výkonu práva do 
rejstříku podle čl. 20 odst. 3;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků, které nejsou 
podstatné, v článku, který 
v pozměněném aktu nebyl 
změněn, a cíl, obsah a oblast 
působnosti jsou dostatečně 
stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 26.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

e) postup pro vkládání zahrnutí do úpadkového řízení 
do rejstříku podle čl. 21 odst. 3;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků, které nejsou 
podstatné, v článku, který 
v pozměněném aktu nebyl 
změněn, a cíl, obsah a oblast 
působnosti jsou dostatečně 

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.
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stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 26.

f) postup pro zapsání poskytnutí nebo převodu licence 
do rejstříku podle čl. 22 odst. 5;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků, které nejsou 
podstatné, v článku, který 
v pozměněném aktu nebyl 
změněn, a cíl, obsah a oblast 
působnosti jsou dostatečně 
stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 26.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

g) postup pro zrušení nebo změnu zápisu věcného 
práva, nuceného výkonu práva nebo licence podle 
čl. 19 odst. 3, čl. 20 odst. 4 a čl. 22 odst. 6. do 
rejstříku.“;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků, které nejsou 
podstatné, v článcích 
v pozměněném aktu, který bude 
následně změněn tak, aby vzal 
v úvahu požadavky jedné ze 
stran, a cíl, obsah a oblast 
působnosti jsou dostatečně 
stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 26.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

Článek 35a Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 163, které stanoví:

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků, které nejsou 

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 



PE521.700v01-00 16/46 AL\1006698CS.doc

CS

a) prostředky a způsoby podání přihlášky evropské 
ochranné známky u agentury v souladu s článkem 25;

podstatné, v článku 
v pozměněném aktu, který bude 
změněn pouze ve smyslu 
omezení podávání přihlášek 
úřadu OHIM, a cíl, obsah a 
oblast působnosti jsou dostatečně 
stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 29.

přípustné.

b) podrobnosti týkající se obsahu přihlášky evropské 
ochranné známky uvedené v čl. 26 odst. 1, typ poplatků 
za přihlášku uvedený v čl. 26 odst. 2, včetně počtu tříd 
výrobků a služeb, na které se tyto poplatky vztahují, a 
formální náležitosti přihlášky uvedené v čl. 26 odst. 3;

Podrobnosti týkající se přihlášky 
jsou prvky, které nejsou 
podstatné, a cíl, obsah a oblast 
působnosti jsou dostatečně 
stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 29.

Systém poplatků však 
představuje podstatný prvek, 
který by měl být zachován 
v základním aktu. 

Formální podmínky týkající se 
přihlášky odkazují na nový čl. 26 
odst. 3, který však pro změnu 
odkazuje na formální podmínky 
stanovené v souladu s čl. 35a 

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné pro upřesnění 
podrobností týkajících 
se přihlášky.

Ustanovení týkající se 
systému poplatků by 
měla být zachována 
v základním aktu.

Formální podmínky 
dotčené přihlášky by 
měly být dále upřesněny 
v základním aktu, tak 
aby byla napravena 
současná situace 
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písm. b). V základním aktu proto 
neexistuje žádná povinnost, 
kterou lze doplnit nebo změnit, a 
Komise si ve skutečnosti 
přiznává neomezený prostor pro 
stanovení těchto formálních 
podmínek.

opakovaně chybějících 
povinností, což 
znamená, že ve 
skutečnosti není nic 
měněno nebo 
doplňováno v souladu 
s článkem 290 SFEU. 

c) postupy pro zjišťování vzájemnosti v souladu s čl. 29 
odst. 5;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků, které nejsou 
podstatné, v článku 
v pozměněném aktu, který bude 
změněn pouze s cílem umožnit 
Komisi ověřit obdobné 
podmínky, a cíl, obsah a oblast 
působnosti jsou dostatečně 
stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 29.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

d) postup a pravidla týkající se informací a dokladů pro 
uplatňování přednosti z dřívější přihlášky v souladu 
s článkem 30;

Pravidla odkazují na nový článek 
30, který však pro změnu 
odkazuje na pravidla přijatá 
v souladu s čl. 35a písm. d). 
V základním aktu proto 
neexistuje žádná povinnost, 

Dotčená pravidla by 
měla být dále upřesněna 
v základním aktu, tak 
aby byla napravena 
současná situace 
opakovaně chybějících 
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kterou lze doplnit nebo změnit, a 
Komise si ve skutečnosti 
přiznává neomezený prostor pro 
stanovení těchto pravidel.

Podle čl. 30 odst. 2 může 
výkonný ředitel dále stanovit, že 
další informace a doklady, které 
má přihlašovatel předložit, 
nemusí být úplné, jak vyžadují 
pravidla přijatá podle čl. 35a 
písm. d). 

povinností, což 
znamená, že ve 
skutečnosti není nic 
měněno nebo 
doplňováno v souladu 
s článkem 290 SFEU. 

Mezi požadavky podle 
aktů v přenesené 
pravomoci a 
pravomocemi 
výkonného ředitele by 
neměl být žádný rozpor.

e) postup a pravidla dokazování pro uplatnění výstavní 
priority v souladu s čl. 33 odst. 1;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků, které nejsou 
podstatné, v článku, který 
v pozměněném aktu bude 
okrajově změněn, a cíl, obsah a 
oblast působnosti jsou dostatečně 
stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 29.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

f) postup pro uplatnění seniority národní ochranné 
známky v souladu s čl. 34 odst. 1 a čl. 35 odst. 1.“;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků, které nejsou 

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
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podstatné, v článku, který 
v pozměněném aktu nebyl 
změněn, a cíl, obsah a oblast 
působnosti jsou dostatečně 
stanoveny také při zohlednění 
bodu odůvodnění 29.

přípustné.

Článek 39 1. Pokud byly dodrženy podmínky, které musí 
přihláška evropské ochranné známky splňovat, 
přihláška se zveřejní pro účely článku 42 v rozsahu, 
v jakém nebyla zamítnuta podle článku 37. 
Zveřejněním přihlášky nejsou dotčeny informace, které 
již byly veřejnosti k dispozici buď v souladu s tímto 
nařízením, nebo s akty v přenesené pravomoci 
přijatými podle tohoto nařízení.

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků, které nejsou 
podstatné, v článku, který 
v pozměněném aktu nebyl 
změněn, a cíl, obsah a oblast 
působnosti jsou dostatečně 
stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 29.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

Článek 45a Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 163, které stanoví:

a) postup pro posuzování souladu s požadavky pro 
přiznání dne podání podle čl. 36 odst. 1 písm. a) a 
s formálními podmínkami uvedenými v čl. 26 odst. 3 a 
postup pro ověření platby poplatků za třídu uvedené 
v čl. 36 odst. 1 písm. c);

Formální podmínky pro podání 
přihlášky odkazují na nový čl. 26 
odst. 3, který však pro změnu 
odkazuje na formální podmínky
stanovené v souladu s čl. 35a 
písm. b). V základním aktu proto 
neexistuje žádná povinnost a 
Komise si ve skutečnosti 
přiznává neomezený prostor pro 

Dotčená pravidla by 
měla být dále upřesněna 
v základním aktu, tak 
aby byla napravena 
současná situace 
opakovaně chybějících 
povinností, což 
znamená, že ve 
skutečnosti není nic 
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stanovení těchto formálních 
podmínek.

Upřesnění postupů pro 
posuzování souladu s požadavky 
pro přiznání dne podání a pro 
ověření platby poplatků se týká 
prvků, jež nejsou podstatné, 
v článku, který v pozměněném 
aktu nebyl změněn, a cíl, obsah a 
oblast působnosti jsou dostatečně 
stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 31.

měněno nebo 
doplňováno v souladu 
s článkem 290 SFEU. 
Případně by se na ně 
mohl vztahovat 
prováděcí akt.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné pro postupy 
pro posuzování souladu 
s požadavky pro 
přiznání dne podání a 
pro ověření platby 
poplatků.

b) postup pro posuzování absolutních důvodů pro 
zamítnutí zápisu uvedených v článku 37;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků, které nejsou 
podstatné, v článku 
v pozměněném aktu, který bude 
změněn pouze vypuštěním 
pravidla o neuplatnění výlučných 
práv na nerozlišující prvky, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
31.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.
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c) informace, které musí zveřejnění přihlášky podle 
čl. 39 odst. 1 obsahovat;

Podrobnosti o zveřejnění 
odkazují na nový čl. 39 odst. 1, 
který však pro změnu odkazuje 
na informace zveřejněné 
v souladu s akty v přenesené 
pravomoci. V základním aktu 
proto neexistuje žádná 
povinnost, kterou lze doplnit 
nebo změnit, a Komise si ve 
skutečnosti přiznává neomezený 
prostor pro stanovení těchto 
podrobností.

Dotčené podrobnosti a 
informace by měly být 
dále upřesněny 
v základním aktu, tak 
aby byla napravena 
současná situace 
opakovaně chybějících 
povinností, což 
znamená, že ve 
skutečnosti není nic 
měněno nebo 
doplňováno v souladu 
s článkem 290 SFEU.

d) postup pro opravu chyb ve zveřejnění přihlášek 
evropských ochranných známek podle čl. 39 odst. 3;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků, které nejsou 
podstatné, v novém čl. 39 odst. 3 
v pozměněném aktu, jehož cílem 
je uložit úřadu OHIM povinnost 
opravit chyby, a cíl, obsah a 
oblast působnosti jsou dostatečně 
stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 31.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

e) postup pro předkládání připomínek třetích stran Toto ustanovení souvisí Akty v přenesené 
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uvedených v článku 40; s doplněním prvků, které nejsou 
podstatné, v novém článku 40 
v pozměněném aktu, který 
objasňuje podmínky pro zásahy 
třetích stran, a cíl, obsah a oblast 
působnosti jsou dostatečně 
stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 31.

pravomoci jsou 
přípustné.

f) příslušný postup pro podávání a posuzování námitek 
stanovený v článcích 41 a 42;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků, které nejsou 
podstatné, v článcích, které 
v pozměněném aktu budou 
změněny tak, aby objasnily 
podmínky týkající se námitek, a 
cíl, obsah a oblast působnosti 
jsou dostatečně stanoveny, 
přičemž je také zohledněn bod 
odůvodnění 31.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

g) postupy týkající se změny přihlášky podle čl. 43 
odst. 2 a rozdělení přihlášky podle článku 44;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.
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také zohledněn bod odůvodnění 
31.

h) konkrétní údaje, které mají být zaznamenány v 
rejstříku při zápisu evropské ochranné známky, a 
podmínky zveřejnění zápisu uvedené v čl. 45 odst. 1, 
obsah a podmínky vydání osvědčení o zápisu uvedené 
v čl. 45 odst. 2.“;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
31.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

Článek 49a Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 163, které stanoví:

a) procesní postupy pro obnovení evropské ochranné 
známky podle článku 47, včetně typu poplatků, které 
mají být zaplaceny;

Není jasné, proč toto ustanovení 
používá vyjádření „procesní 
postupy“ namísto výrazu 
„postup“, který je použit ve dvou 
následujících navržených 
přeneseních pravomoci 
v písmenech b) a c) a na jiných 
místech. Vyjádření „procesní 
postupy“ je na rozdíl od slova 
„postup“ spojeno s politickými 
rozhodnutími.

Pokud by se použilo slovo 
„postup“, toto ustanovení by se 

Akty v přenesené 
pravomoci budou 
přípustné, pokud se 
„procesní postupy“ 
změní na „postup“.
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týkalo prvků v nařízení, které 
nejsou podstatné. Cíl, obsah a 
oblast působnosti jsou dostatečně 
stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 31.

b) postup týkající se změny v zápise evropské ochranné 
známky podle čl. 48 odst. 2;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků, které nejsou 
podstatné, v článku, který 
v pozměněném aktu nebyl 
změněn, a cíl, obsah a oblast 
působnosti jsou dostatečně 
stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 32.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

c) postup pro rozdělení evropské ochranné známky 
podle článku 49.“;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
32.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

Článek 57a Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 163, které stanoví:

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
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a) postup pro vzdání se evropské ochranné známky 
stanovené v článku 50, včetně lhůty podle odstavce 3 
uvedeného článku;

které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
33.

přípustné.

b) postupy pro zrušení a neplatnost evropské ochranné 
známky uvedené v článcích 56 a 57.“;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
33.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

Článek 65a Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 163, které stanoví:

a) obsah odvolání uvedeného v článku 60 a postup pro 
podání a přezkum odvolání;

Není jasné, co je zde myšleno 
slovem „obsah“ a jakým 
způsobem má být upřesněn 
v aktech v přenesené pravomoci.

Bez slova „obsah“ by se toto 
ustanovení týkalo prvků 
v nařízení, které nejsou 
podstatné, a cíl, obsah a oblast 
působnosti by byly dostatečně 
stanoveny, přičemž by byl také 

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné, pokud bude 
slovo „obsah“ 
vypuštěno nebo 
vysvětleno.
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zohledněn bod odůvodnění 34.

b) obsah a formu rozhodnutí odvolacího senátu 
uvedených v článku 64;

Není jasné, co je zde myšleno 
slovem „obsah“ a jakým 
způsobem má být upřesněn 
v aktech v přenesené pravomoci.

Bez slova „obsah“ by se toto 
ustanovení týkalo doplnění prvků 
v nařízení, které nejsou 
podstatné, a cíl, obsah a oblast 
působnosti by byly dostatečně 
stanoveny, přičemž by byl také 
zohledněn bod odůvodnění 34.

Je možné si povšimnout, že níže 
uvedený článek 93a používá 
znění „požadavky týkající se 
formy rozhodnutí“, aniž by 
zmínil „obsah“.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přijatelné, pokud bude 
slovo „obsah“ 
vypuštěno nebo 
vysvětleno.

c) vrácení poplatků za odvolání uvedených v článku 
60.“;

Článek 60 neobsahuje žádná 
ustanovení ohledně vrácení 
poplatků.

Aby bylo možné tímto 
písmenem přenést 
pravomoc, musí být 
v základním aktu 
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pravidla ohledně vrácení 
poplatků.

Článek 74a Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 163, které stanoví lhůty 
uvedené v čl. 67 odst. 1 pro předkládání pravidel pro 
užívání evropské kolektivní ochranné známky agentuře 
a obsah těchto pravidel, jak je stanoveno v čl. 67 
odst. 2.“;

V čl. 67 odst. 1 nejsou uvedeny 
žádné lhůty. Pozměněné znění 
tohoto článku místo toho 
odkazuje na lhůtu stanovenou 
podle článku 74a. V základním 
aktu proto neexistuje žádná 
povinnost, kterou lze doplnit 
nebo změnit, a Komise si ve 
skutečnosti přiznává neomezený 
prostor pro stanovení této lhůty.

Není navíc jasné, co je zde 
myšleno slovy „obsah těchto 
pravidel“ a jakým způsobem má 
být upřesněn v aktech 
v přenesené pravomoci. 
S použitím slov „obsah těchto 
pravidel“ by toto ustanovení bylo 
příliš široké a mohlo se dotýkat 
podstatných prvků.

Dotčená lhůta by měla 
být dále upřesněna 
v základním aktu, tak 
aby byla napravena 
současná situace 
opakovaně chybějících 
povinností, což 
znamená, že ve 
skutečnosti není nic 
měněno nebo 
doplňováno v souladu 
s článkem 290 SFEU. 

„Obsah těchto pravidel“ 
by měl být blíže 
upřesněn v základním 
aktu.

Článek 74k Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené V čl. 74c odst. 1 nejsou uvedeny Dotčená lhůta by měla 
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pravomoci v souladu s článkem 163, které stanoví lhůty 
uvedené v čl. 74c odst. 1 pro předkládání pravidel pro 
používání evropské certifikační ochranné známky 
agentuře a obsah těchto pravidel, jak je stanoveno 
v čl. 74c odst. 2.“;

žádné lhůty. Pozměněné znění 
tohoto článku místo toho 
odkazuje na lhůtu stanovenou 
podle článku 74k. V základním 
aktu proto neexistuje žádná 
povinnost, kterou lze doplnit 
nebo změnit, a Komise si ve 
skutečnosti přiznává neomezený 
prostor pro stanovení této lhůty.

Není navíc jasné, co je zde 
myšleno slovy „obsah těchto 
pravidel“ a jakým způsobem má 
být upřesněn v aktech 
v přenesené pravomoci. 
S použitím slov „obsah těchto 
pravidel“ by toto ustanovení bylo 
příliš široké a mohlo se dotýkat 
podstatných prvků.

být dále upřesněna 
v základním aktu, tak 
aby byla napravena 
současná situace 
opakovaně chybějících 
povinností, což 
znamená, že ve 
skutečnosti není nic 
měněno nebo 
doplňováno v souladu 
s článkem 290 SFEU. 
Případně by se na ni 
mohl vztahovat 
prováděcí akt.

„Obsah těchto pravidel“ 
by měl být blíže 
upřesněn v základním 
aktu.

Článek 79 1. Agentura doručuje všechna rozhodnutí a předvolání, 
jakož i sdělení, která zakládají běh lhůt nebo jejichž 
doručení je stanoveno jinými ustanoveními tohoto 
nařízení nebo akty v přenesené pravomoci přijatými 
podle tohoto nařízení nebo příkazem výkonného 
ředitele agentury.

Toto ustanovení neslouží 
k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci, ale k uložení 
povinnosti úřadu OHIM 
informovat o rozhodnutích a 
předvoláních, vyžadují-li to akty 

Pokud dotčená 
ustanovení o aktech 
v přenesené pravomoci 
umožňují zavedení 
požadavku na doručení, 
toto ustanovení by mělo 
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v pozměněné pravomoci přijaté 
podle tohoto nařízení.

být přípustné.

Článek 79a Zjistí-li agentura, že z tohoto nařízení nebo aktů 
v přenesené pravomoci přijatých na základě tohoto 
nařízení vyplývá ztráta jakýchkoliv práv, aniž by bylo 
vydáno příslušné rozhodnutí, oznámí tuto skutečnost 
dotčené osobě postupem v souladu s článkem 79. 
Dotčená osoba může požádat o vydání rozhodnutí 
v dané věci. Pokud agentura s osobou, která žádá 
vydání rozhodnutí, nesouhlasí, dané rozhodnutí přijme; 
v opačném případě agentura změní svůj závěr a 
informuje o tom osobu, která o rozhodnutí požádala.

Toto ustanovení neslouží 
k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci, ale k uložení 
povinnosti úřadu OHIM oznámit 
ztrátu jakýchkoli práv a přijmout 
rozhodnutí týkající se jakýchkoli 
dotčených závěrů, pokud akt 
v přenesené pravomoci přijatý na 
základě tohoto nařízení vede ke 
ztrátě práv.

Pokud dotčená 
ustanovení o aktech 
v přenesené pravomoci 
umožňují ztrátu práv, 
toto ustanovení by mělo 
být přípustné.

Článek 83 Neobsahuje-li toto nařízení nebo akty v přenesené 
pravomoci přijaté na základě tohoto nařízení příslušné 
procesní ustanovení, přihlédne agentura k obecným 
procesním zásadám uznávaným v členských státech.

Toto ustanovení neslouží 
k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci, ale dává možnost 
úřadu OHIM zaplnit jakoukoli 
mezeru prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci tím, že 
zohlední uznávané zásady.

Cílem tohoto ustanovení 
je vyřešit právní mezery, 
nedotýká se přímo aktů 
v přenesené pravomoci. 

Článek 89 1. Agentura pravidelně vydává:

Věstník evropských ochranných známek, který 
obsahuje zápisy do rejstříku, jakož i další údaje, jejichž 
zveřejnění ukládá toto nařízení nebo akty v přenesené 

Toto ustanovení neslouží 
k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci, ale pouze požaduje, 
aby byly zveřejněny údaje, 
jejichž zveřejnění ukládají akty 

Toto ustanovení 
stanovuje požadavek na 
zveřejnění a nedotýká se 
přímo aktů v přenesené 
pravomoci.
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pravomoci přijaté v souladu s tímto nařízením; v přenesené pravomoci přijaté 
podle tohoto nařízení.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu 
s článkem 163 akty v přenesené pravomoci, které 
stanoví:

a) požadavky týkající se formy rozhodnutí uvedených 
v článku 75;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
38.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

b) způsoby vedení ústních řízení a dokazování podle 
článků 77 a 78;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
38.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

Čl. 93a

c) způsoby doručování podle článku 79; Ustanovení článku 79 již 
zahrnují pravidla pro doručování 
formou doporučeného dopisu 
s dodejkou a elektronickým 
způsobem. Požadují též, aby 
výkonný ředitel stanovil způsob 
veřejného oznámení. Není proto 

Akty v přenesené 
pravomoci se zdají být 
zbytečné, protože 
základní akt již 
stanovuje způsoby 
doručování.
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jasné, jaké další způsoby mají 
být přijaty prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci.

Je možné si také klást otázku, 
zda toto ustanovení není 
nadbytečné s ohledem na níže 
uvedené písmeno e).

d) postup pro upozornění na ztrátu práv podle článku 
79a;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
38.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

e) pravidla týkající se způsobů komunikace, včetně 
elektronické komunikace podle článku 79b, 
používaných účastníky řízení vedených agenturou a 
formulářů poskytovaných agenturou;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
38.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.
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f) pravidla, jimiž se řídí výpočet a doba trvání lhůt 
uvedených v článku 79c odst. 1;

V čl. 79c odst. 1 nejsou uvedena 
pravidla nebo lhůty. Pozměněné 
znění tohoto článku místo toho 
odkazuje na pravidla a lhůty 
přijaté v souladu s čl. 93a písm. 
f). V základním aktu proto 
neexistuje žádná povinnost, 
kterou lze doplnit nebo změnit, a 
Komise si ve skutečnosti 
přiznává neomezený prostor pro 
stanovení těchto pravidel a lhůt.

Dotčená pravidla a lhůty 
by měly být dále 
upřesněny v základním 
aktu, tak aby byla 
napravena současná 
situace opakovaně 
chybějících povinností, 
což znamená, že ve 
skutečnosti není nic 
měněno nebo 
doplňováno v souladu 
s článkem 290 SFEU. 

g) postup pro opravu jazykových chyb či překlepů a 
zjevných přehlédnutí v rozhodnutích agentury a 
technických chyb zaviněných agenturou při zápisu 
ochranné známky nebo zveřejnění zápisu podle článku 
79d;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
38.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

h) postup pro zrušení rozhodnutí nebo výmaz zápisu z 
rejstříku podle čl. 80 odst. 1;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.
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dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
38.

i) způsoby provedení přerušení a opětovného zahájení 
řízení vedených agenturou podle článku 82a;

Článek 82a neuvádí žádné 
způsoby. Pozměněné znění 
tohoto článku místo toho 
odkazuje na způsoby přijaté 
podle čl. 93a písm. i). 
V základním aktu, který lze 
doplnit nebo změnit, proto 
neexistuje žádná povinnost a 
Komise si ve skutečnosti 
přiznává neomezený prostor pro 
stanovení těchto způsobů.

Dotčené způsoby by 
měly být dále upřesněny 
v základním aktu, tak 
aby byla napravena 
současná situace 
opakovaně chybějících 
povinností, což 
znamená, že ve 
skutečnosti není nic 
měněno nebo 
doplňováno v souladu 
s článkem 290 SFEU. 

j) postupy týkající se rozdělení a stanovení nákladů 
podle čl. 85 odst. 1;

Ustanovení čl. 85 odst. 1 neuvádí 
žádné podmínky. Pozměněné 
znění tohoto článku místo toho 
odkazuje na podmínky stanovené 
v souladu s čl. 93a písm. j). 
V základním aktu proto 
neexistuje žádná povinnost, 
kterou lze doplnit nebo změnit, a 
Komise si ve skutečnosti 

Dotčené podmínky by 
měly být dále upřesněny 
v základním aktu, tak 
aby byla napravena 
současná situace 
opakovaně chybějících 
povinností, což 
znamená, že ve 
skutečnosti není nic 



PE521.700v01-00 34/46 AL\1006698CS.doc

CS

přiznává neomezený prostor pro 
stanovení těchto způsobů.

měněno nebo 
doplňováno v souladu 
s článkem 290 SFEU. 

k) údaje uvedené v čl. 87 odst. 1; Ustanovení čl. 87 odst. 1 již 
ukládají úřadu OHIM povinnost 
vést rejstřík, který obsahuje 
údaje poskytované na základě 
tohoto nařízení. Komise proto 
účinně doplňuje nebo mění akty 
v přenesené pravomoci, což není 
možné podle článku 290 SFEU.

Konkrétní informace, 
které již nejsou 
poskytovány na základě 
jiných ustanovení, by 
měly být blíže 
upřesněny v základním 
aktu a věta „nebo aktem 
v přenesené pravomoci 
přijatým na základě 
tohoto nařízení“ v čl. 87 
odst. 1 by měla být 
vypuštěna, tak aby byla 
napravena současná 
situace umožňující 
v podstatě doplnění 
nebo změnu aktů 
v přenesené pravomoci.

l) postup při nahlížení do spisu podle článku 88, včetně 
vyjmutých částí spisu, do nichž nelze nahlížet, a 
způsobů vedení spisů agentury podle čl. 88 odst. 5;

Pozměněné znění článku 88 již 
stanoví, že výkonný ředitel určí 
způsob nahlížení do spisů a 

Přenesení pravomoci 
není nutné, toto 
ustanovení by mělo být 
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formu, v jaké jsou spisy vedeny. vypuštěno.

m) způsoby zveřejňování údajů a zápisů ve Věstníku 
evropských ochranných známek podle čl. 89 odst. 1 
písm. a), včetně druhu informací a jazyků, v nichž mají 
být údaje a zápisy zveřejněny;

Viz výše uvedené písmeno k). Konkrétní informace, 
které již nejsou 
poskytovány na základě 
jiných ustanovení, by 
měly být blíže 
upřesněny v základním 
aktu a věta „nebo akty 
v přenesené pravomoci 
přijaté v souladu s tímto 
nařízením“ v čl. 89 
odst. 1 písm. a) by měla 
být vypuštěna, tak aby 
byla napravena současná 
situace umožňující 
v podstatě doplnění 
nebo změnu aktů 
v přenesené pravomoci. 

n) periodicita, forma a jazyky, v nichž se vydává 
Úřední věstník agentury podle čl. 89 odst. 1 písm. b);

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.
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také zohledněn bod odůvodnění 
38.

o) způsoby výměny informací a sdělení mezi agenturou 
a orgány členských států a nahlížení do spisů ze strany 
soudů nebo orgánů členských států nebo jejich 
prostřednictvím podle článku 90;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
38.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

p) výjimky z povinného zastoupení v řízeních vedených 
agenturou podle čl. 92 odst. 2, podmínky, za kterých 
musí být zvolen společný zástupce podle čl. 92 odst. 4, 
podmínky, za kterých musí zaměstnanci uvedení 
v čl. 92 odst. 3 a kvalifikovaní zástupci uvedení v čl. 93 
odst. 1 předložit agentuře podepsanou plnou moc 
opravňující je k zastupování, obsah této plné moci a 
podmínky, za kterých může být zástupce vyškrtnut ze 
seznamu kvalifikovaných zástupců podle čl. 93 
odst. 5.“;

Podmínky, za kterých musí 
zaměstnanci uvedení v čl. 92 
odst. 3 a kvalifikovaní zástupci 
uvedení v čl. 93 odst. 1 předložit 
agentuře podepsanou plnou moc 
opravňující je k zastupování, 
souvisí s doplněním prvků 
v nařízení, které nejsou 
podstatné, a cíl, obsah a oblast 
působnosti jsou dostatečně 
stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 38.

Pokud jde o pozměněné znění 

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné, pokud jde o 
čl. 92 odst. 3.

Konkrétní případy a 
podmínky 
v odstavcích 2, 4 a 5 
článku 92 by měly být 
blíže upřesněny 
v základním aktu a věta 
„nebo aktem 
v přenesené pravomoci 
přijatým na základě 
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odstavců 2, 4 a 5 článku 92, 
odkazují na případy a podmínky 
stanovené v souladu s čl. 93a 
písm. p). V základním aktu proto 
neexistují žádné povinnosti, 
které lze doplnit nebo změnit, a 
Komise si ve skutečnosti 
přiznává neomezený prostor pro 
stanovení těchto způsobů.

tohoto nařízení“ v čl. 87 
odst. 1 by měla být 
vypuštěna, tak aby byla 
napravena současná 
situace umožňující 
v podstatě doplnění 
nebo změnu aktů 
v přenesené pravomoci. 

Článek 114 V čl. 114 odst. 2 se slova „prováděcím nařízením“ 
nahrazují slovy „akty v přenesené pravomoci přijatými 
v souladu s tímto nařízením.“;

Tento článek se týká formálních 
požadavků vnitrostátního práva, 
pokud jde o předávání dalších 
nebo odlišných přihlášek či 
ochranných známek oproti těm 
uvedeným v nařízení či aktech 
v přenesené pravomoci.

Článek 114a Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu 
s článkem 163 akty v přenesené pravomoci, které 
stanoví formální náležitosti žádosti o převod přihlášky 
evropské ochranné známky a podrobné informace o 
jejím posouzení a zveřejnění.

Toto ustanovení je obecným 
přenesením pravomoci bez 
uvedení jakéhokoli 
odpovídajícího pravidla nebo 
povinnosti v základním aktu. 
Neobsahuje proto nic, co by 
mohlo být změněno nebo 

Pokud v článcích 112–
114 nařízení neexistují 
pravidla nebo 
povinnosti, z nichž by 
vycházelo přenesení 
pravomoci, měly by být 
blíže upřesněny 
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doplněno. v základním aktu. 

Článek 128 4. Výkonný ředitel má zejména tyto úkoly a pravomoci:

[...]

n) vykonává pravomoci svěřené mu podle čl. 26 
odst. 3, čl. 29 odst. 5, čl. 30 odst. 2, čl. 45 odst. 3, čl. 75 
odst. 2, čl. 78 odst. 5, článků 79, 79b a 79c, čl. 87 
odst. 3, článků 88 a 89, čl. 93 odst. 4, čl. 119 odst. 8 a 
článku 144 v souladu s kritérii stanovenými tímto 
nařízením a akty v přenesené pravomoci přijatými na 
základě tohoto nařízení;

Viz výše poznámky u článků 30, 
79 a 88.

Mezi pravomocemi výkonného 
ředitele a rozsahem přenesení 
legislativní pravomoci nesmí být 
žádný rozpor.

Pravomoci výkonného 
ředitele nebo přenesení 
pravomoci je třeba 
změnit, aby se předešlo 
rozporům.

Komise je oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 163 s cílem stanovit:

a) zvláštní kritéria pro použití jazyků podle článku 119;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
45.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

Článek 144a

b) případy, kdy rozhodnutí o námitce nebo zrušení 
podle čl. 132 odst. 2 a čl. 134 odst. 2 přijímá jediný 
člen;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.
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obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
45.

Ustanovení čl. 132 odst. 2 a 
čl. 134 odst. 2 momentálně 
odkazují na čl. 144a písm. c).

Ustanovení čl. 132 
odst. 2 a čl. 134 odst. 2 
by však měla odkazovat 
na čl. 144a písm. b).

c) údaje o uspořádání odvolacích senátů, včetně zřízení 
a úlohy orgánu odvolacích senátů uvedeného v čl. 135 
odst. 3 písm. a), složení rozšířeného senátu a pravidel 
postupování věcí tomuto senátu podle čl. 135 odst. 4 a 
podmínek, za kterých podle čl. 135 odst. 2 a 5 přijímá 
rozhodnutí jediný člen;

„Úloha orgánu“ se zdá být 
poněkud široký pojem, pokud jde 
o rozsah, a mohl by se dotýkat 
podstatných prvků.

Kromě toho toto ustanovení 
souvisí s doplněním prvků 
v nařízení, které nejsou 
podstatné, a cíl, obsah a oblast 
působnosti jsou dostatečně 
stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 45. 

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné, pouze „úloha 
orgánu“ by mohla být 
výslovně stanovena 
v základním aktu.

d) systém poplatků splatných agentuře podle článku 
144, včetně výše poplatků, způsobů platby, měny, data 
splatnosti, data uskutečnění platby, důsledků 
neprovedení platby, prodlení, přeplatku nebo 
nedoplatku, služeb, které lze poskytovat bezplatně, a 

Kromě struktury a výše poplatků, 
které představují podstatné prvky 
a nemělo by se na ně tudíž 
vztahovat přenesení pravomoci, 
se tato ustanovení týkají 

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné s výjimkou 
struktury a výše 
poplatků.
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podmínek, za kterých může výkonný ředitel vykonávat 
pravomoci uvedené v čl. 144 odst. 3 a 4.“;

doplnění prvků v nařízení, které 
nejsou podstatné, a cíl, obsah a 
oblast působnosti jsou dostatečně 
stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 45.

Článek 145 V článku 145 se slova „jeho prováděcí nařízení“ 
nahrazují slovy „v aktech v přenesené pravomoci 
přijatých na základě tohoto nařízení“;

Toto ustanovení se týká 
uplatnění pravidel na 
mezinárodní zápisy.

Toto ustanovení se 
nedotýká přímo 
přenesení pravomoci.

Článek 161a Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 163, které stanoví:

a) formální náležitosti mezinárodní přihlášky podle 
článku 147 odst. 5, postup pro posouzení mezinárodní 
přihlášky podle článku 147 odst. 6 a způsoby předání 
mezinárodní přihlášky Mezinárodnímu úřadu podle 
čl. 147 odst. 4;

Ustanovení čl. 147 odst. 5 
neuvádí žádné formální 
náležitosti. Pozměněné znění 
tohoto článku místo toho 
odkazuje na formální náležitosti 
stanovené v souladu s čl. 161a 
písm. a). V základním aktu proto 
neexistuje žádná povinnost, 
kterou lze doplnit nebo změnit, a 
Komise si ve skutečnosti 
přiznává neomezený prostor pro 
stanovení těchto formálních 
náležitostí.

Kromě toho toto ustanovení 

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné, pouze 
formální náležitosti 
mezinárodní přihlášky 
by měly být dále 
upřesněny v základním 
aktu, tak aby byla 
napravena současná 
situace opakovaně 
chybějících povinností, 
což znamená, že ve 
skutečnosti není nic 
měněno nebo 
doplňováno v souladu 
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souvisí s doplněním prvků 
v nařízení, které nejsou 
podstatné, a cíl, obsah a oblast 
působnosti jsou dostatečně 
stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 46.

s článkem 290 SFEU. 

b) způsoby oznámení podle článku 148a; Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
46.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

c) formální náležitosti žádosti o územní rozšíření 
ochrany podle čl. 149 odst. 2, postup pro posouzení 
těchto náležitostí a způsoby předání žádosti o územní 
rozšíření ochrany Mezinárodnímu úřadu;

Článek 149 neuvádí žádné 
formální náležitosti. Pozměněné 
znění tohoto článku místo toho 
odkazuje na formální náležitosti 
stanovené v souladu s čl. 161a 
písm. c). V základním aktu proto 
neexistuje žádná povinnost, 
kterou lze doplnit nebo změnit, a 
Komise si ve skutečnosti 
přiznává neomezený prostor pro 

Formální náležitosti 
týkající se žádosti by 
měly být dále upřesněny 
v základním aktu, tak 
aby byla napravena 
současná situace 
opakovaně chybějících 
povinností, což 
znamená, že ve 
skutečnosti není nic 



PE521.700v01-00 42/46 AL\1006698CS.doc

CS

stanovení těchto formálních 
náležitostí.

Čl. 149 odst. 2 neexistuje, článek 
má pouze jeden odstavec. 
Pozměňovací návrh týkající se 
formálních náležitostí je přidán 
jako poslední věta.

měněno nebo 
doplňováno v souladu 
s článkem 290 SFEU. 

Odkaz by se měl týkat 
článku 149.

d) postup pro uplatnění nároku na senioritu podle 
článku 153;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
46.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

e) postupy pro posouzení absolutních důvodů zamítnutí 
podle článku 154 a pro podání a posouzení námitky 
podle článku 156, včetně příslušných oznámení 
Mezinárodnímu úřadu;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
46.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

f) postupy týkající se mezinárodních zápisů uvedené V článku 154a nejsou uvedeny Postupy by měly být 
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v článku 154a; žádné postupy. Pozměněné znění 
tohoto článku místo toho
odkazuje na postupy stanovené 
v souladu s čl. 161a písm. f). 
V základním aktu proto 
neexistuje žádná povinnost, 
kterou lze doplnit nebo změnit, a 
Komise si ve skutečnosti 
přiznává neomezený prostor pro 
stanovení těchto postupů.

dále upřesněny 
v základním aktu, tak 
aby byla napravena 
současná situace 
opakovaně chybějících 
povinností, což 
znamená, že ve 
skutečnosti není nic 
měněno nebo 
doplňováno v souladu 
s článkem 290 SFEU. 

g) případy, kdy agentura oznámí Mezinárodnímu úřadu 
prohlášení účinků mezinárodního zápisu za neplatné 
podle článku 158, a informace, které musí takové 
oznámení obsahovat;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
46.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

h) postupy předávání žádostí uvedených v článku 158c 
Mezinárodnímu úřadu;

Článek 158c odkazuje na 
„případy stanovené v souladu 
s článkem 161a písm. h)“ a 
nikoli na „postupy předávání“.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné, pokud bude 
vyjasněno, zda jsou 
jejich předmětem 
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V každém případě toto 
ustanovení souvisí s doplněním 
prvků v nařízení, které nejsou 
podstatné.

postupy předávání nebo 
stanovené případy.

i) podmínky, které musí splňovat žádost o převod podle 
čl. 159 odst. 1;

Toto ustanovení souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
46.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné.

j) formální náležitosti žádosti o přeměnu podle 
článku 161 a postupy týkající se této přeměny;

Článek 161 neuvádí žádné 
„formální náležitosti žádosti o 
přeměnu“.

Ustanovení o postupech souvisí 
s doplněním prvků v nařízení, 
které nejsou podstatné, a cíl, 
obsah a oblast působnosti jsou 
dostatečně stanoveny, přičemž je 
také zohledněn bod odůvodnění 
46.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné s výjimkou 
„formálních náležitostí“, 
které je třeba vyjasnit 
v základním aktu.
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k) způsoby komunikace mezi agenturou a 
Mezinárodním úřadem, včetně oznámení podle čl. 147 
odst. 4, 148a, 153 odst. 2 a 158c.“;

Ustanovení čl. 147 odst. 4 
neuvádí žádné „oznámení“.

Kromě toho toto ustanovení 
souvisí s doplněním prvků 
v nařízení, které nejsou 
podstatné, a cíl, obsah a oblast 
působnosti jsou dostatečně 
stanoveny, přičemž je také 
zohledněn bod odůvodnění 46.

Akty v přenesené 
pravomoci jsou 
přípustné s výjimkou 
„oznámení“, které je 
třeba vyjasnit 
v základním aktu.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je 
svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto 
článku.

Odpovídá modelovému 
článku ve společné 
dohodě. 

2. Přenesení pravomoci uvedené v článcích 24a, 35a, 
45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 114a a 161a se 
provádí na dobu neurčitou.

Parlament by mohl určit pevně 
stanovenou lhůtu, která by trvala 
například několik let, a 
požadovat podávání zpráv (druhá 
možnost uvedená ve společné 
dohodě).

Odpovídá modelovému 
článku ve společné 
dohodě. 

Článek 163a

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení 
pravomoci uvedené v odstavci 2 kdykoliv zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

Odpovídá modelovému 
článku ve společné 
dohodě. 
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pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 
v přenesené pravomoci.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise 
neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu 
a Radě.

Odpovídá modelovému 
článku ve společné 
dohodě. 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 24a, 
35a, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 114a, 144a a 
161a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před 
uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu 
nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“;

Lhůta pro vznesení námitky má 
standardní trvání 2+2 měsíce 
s tím, že Parlament ji může 
prodloužit nebo zkrátit.

Odpovídá modelovému 
článku ve společné 
dohodě. 

Příslušné časové rámce 
má Parlament možnost 
změnit.


