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* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

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

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

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

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

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 207/2009 o ochranné známce Společenství
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013  – 2013/0088(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0161),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 118 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0087/2013),

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

– s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 11. července 2013,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a na stanoviska Výboru pro 
mezinárodní obchod a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

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

3. vyzývá Komisi, aby přijala opatření ke kodifikaci nařízení, jakmile bude legislativní 
postup ukončen;

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy 
v platnost by terminologie nařízení (ES) 
č. 207/2009 měla být aktualizována. To 
znamená, že se název „ochranná známka 
Společenství“ nahradí názvem „evropská

(2) V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy 
v platnost by terminologie nařízení (ES) 
č. 207/2009 měla být aktualizována. To 
znamená, že se název „ochranná známka 
Společenství“ nahradí názvem „ochranná 
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ochranná známka“. V souladu se 
společným přístupem k decentralizovaným 
agenturám, který byl schválen v červenci 
2012 Evropským parlamentem, Radou a 
Komisí, by měl být název „Úřad pro 
harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné 
známky a vzory)“ nahrazen názvem 
„Agentura Evropské unie pro ochranné 
známky a průmyslové vzory)“ (dále jen 
„agentura“).

známka Evropské unie“. V souladu se 
společným přístupem k decentralizovaným 
agenturám, který byl schválen v červenci 
2012 Evropským parlamentem, Radou a 
Komisí, by měl být název „Úřad pro 
harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné 
známky a vzory)“ nahrazen názvem 
„Agentura Evropské unie pro duševní 
vlastnictví)“ (dále jen „agentura“).

Or. en

Odůvodnění

As the word "European" is broader than the territory of the European Union it would be more 
precise to use the term "European Union trade mark". Furthermore the term "European" is 
currently used (notably in patent protection) to designate protection which is not unitary but 
which refers rather to a bundle of national rights. The current name may be well established 
within the design- and trademarks communities but it is hardly a name that clearly designates 
what the office is doing for a person that is not familiar with it to begin with, including most 
SMEs. Changing the name of the office to reflect its actual work is thus very reasonable.
However a name should be chosen that can both convey the broad range of tasks entrusted to 
the agency and last if new tasks are added in the future. Given the fact that the Agency hosts 
the Observatory on infringements of intellectual property rights as well as the registry of 
recognised orphan works the work clearly goes beyond the scope of just trademarks and 
designs even though these are the core competencies of the agency. Furthermore it is 
foreseable that additional items such as registration of GIs and tasks in relation to trade 
secrets could be added to the competences of the Agency in the future.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zkušenosti získané od vytvoření 
systému ochranných známek Společenství 
ukázaly, že podniky z Unie a ze třetích 
zemí přijaly systém, který se stal úspěšnou 
a životaschopnou variantou k ochraně 
ochranných známek na úrovni členských 
států.

(5) Zkušenosti získané od vytvoření 
systému ochranných známek Společenství 
ukázaly, že podniky z Unie a ze třetích 
zemí přijaly systém, který se stal úspěšným 
a životaschopným doplněním a variantou k 
ochraně ochranných známek na úrovni 
členských států.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že vedle sebe existují dvě úrovně ochrany.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby byla umožněna vyšší flexibilita a 
současně zajištěna větší právní jistota, 
pokud jde o způsob zaznamenání 
ochranných známek, měl by být požadavek 
na grafické vyobrazení v definici evropské
ochranné známky zrušen. Zaznamenání 
známky by mělo být povoleno v jakékoli 
vhodné formě, což nutně neznamená v 
grafické podobě, pokud záznam umožňuje 
příslušným orgánům a veřejnosti 
spolehlivě a jasně určit přesný předmět 
ochrany.

(9) Aby byla umožněna vyšší flexibilita a 
současně zajištěna větší právní jistota, 
pokud jde o způsob zaznamenání 
ochranných známek, měl by být požadavek 
na grafické vyobrazení v definici ochranné 
známky Evropské unie zrušen.
Zaznamenání známky by mělo být 
povoleno v jakékoli vhodné formě 
v rejstříku ochranných známek Evropské 
unie, což nutně neznamená v grafické 
podobě, pokud záznam používá všeobecně 
dostupnou technologii a umožňuje 
příslušným orgánům a veřejnosti 
spolehlivě a jasně určit přesný předmět 
ochrany.

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění, že známku by mělo být možné zapsat do rejstříku, který používá všeobecně 
dostupnou technologii.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V zájmu zajištění právní jistoty a 
srozumitelnosti je nezbytné vyjasnit, že 
nikoli jen v případě podobnosti, ale i v 
případě totožné známky, jež se používá pro 
totožné výrobky nebo služby, by ochrana 
měla být přiznána evropské ochranné 

vypouští se
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známce pouze v případě, pokud je hlavní 
funkce evropské ochranné známky, kterou 
je zaručit obchodní původ výrobků nebo 
služeb, nepříznivě ovlivněna, a v rozsahu, 
ve kterém se tak děje.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se pojí s vypuštěním článku 9.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) S cílem účinněji posílit ochranu 
ochranné známky a potírat padělání by měl 
být majitel evropské ochranné známky 
oprávněn zabránit třetím osobám dovážet 
výrobky na celní území Unie, aniž by byly 
propuštěny do volného oběhu, pokud tyto 
výrobky pochází z třetích zemí a bez 
povolení nesou ochrannou známku, která je 
v zásadě totožná s evropskou ochrannou 
známkou zapsanou pro takové výrobky.

(18) S cílem účinněji posílit ochranu 
ochranné známky a potírat padělání by měl 
být majitel ochranné známky Evropské 
unie oprávněn zabránit třetím osobám 
dovážet výrobky na celní území Unie, aniž 
by byly propuštěny do volného oběhu, 
pokud tyto výrobky pochází z třetích zemí 
a bez povolení nesou ochrannou známku, 
která je v zásadě totožná s ochrannou 
známkou Evropské unie zapsanou pro 
takové výrobky. Za účelem zajištění 
plynulého legitimního toku zboží by se 
toto pravidlo mělo použít pouze v případě, 
že majitel ochranné známky Evropské 
unie je schopen prokázat, že tato známka
má platnou registraci i v zemi určení.
Nemělo by ale při tom být dotčeno právo 
Unie podporovat přístup třetích zemí 
k léčivým přípravkům.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je nutná pro zajištění souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 9 odst. 5.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby bylo možno účinněji zabránit 
vstupu výrobků, které porušují právo, 
zejména v souvislosti s prodejem přes 
internet, měl by majitel mít právo zakázat 
dovoz těchto výrobků do Unie, pokud 
obchodně vystupuje pouze odesilatel 
výrobků.

(19) Aby bylo možno účinněji zabránit 
vstupu padělaných výrobků, které porušují 
právo, zejména v souvislosti s prodejem 
přes internet, měl by majitel mít právo 
zakázat dovoz těchto padělaných výrobků 
do Unie, pokud obchodně vystupuje pouze 
odesilatel výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je nutná pro zajištění souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 9 odst. 4.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) S cílem podpořit sbližování postupů a 
rozvoj společných nástrojů je nezbytné 
zavést vhodný rámec spolupráce mezi 
agenturou a úřady členských států, v němž 
budou jasně vymezeny oblasti spolupráce a 
který agentuře umožní koordinovat 
příslušné společné projekty v zájmu Unie a 
tyto společné projekty až do maximální 
výše financovat prostřednictvím grantů.
Tato spolupráce by měla být přínosná pro 
podniky využívající systémy ochranných 
známek v Evropě. Pro uživatele unijního 
režimu stanoveného tímto nařízením by 
společné projekty týkající se zejména 
databází určených pro rešerše a konzultace 
měly přinášet další, začleněné, účinné a 
bezplatné nástroje ke splnění zvláštních 
požadavků vyplývajících z jednotné 
povahy evropské ochranné známky.

(40) S cílem podpořit sbližování postupů a 
rozvoj společných nástrojů je nezbytné 
zavést vhodný rámec spolupráce mezi 
agenturou a úřady členských států, v němž 
budou vymezeny klíčové oblasti 
spolupráce a který agentuře umožní 
koordinovat příslušné společné projekty v 
zájmu Unie a tyto společné projekty až do 
maximální výše financovat prostřednictvím 
grantů. Tato spolupráce by měla být 
přínosná pro podniky využívající systémy 
ochranných známek v Unii. Pro uživatele 
unijního režimu stanoveného nařízením 
(ES) č. 207/2009 by společné projekty 
týkající se zejména databází používaných
pro rešerše a konzultace měly bezplatně 
přinášet další, začleněné a účinné nástroje 
ke splnění zvláštních požadavků 
vyplývajících z jednotné povahy ochranné 
známky Evropské unie. Členské státy by 
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nicméně neměly mít povinnost provádět 
výsledky takových společných projektů.
Ačkoliv je důležité, aby všechny strany 
přispívaly k tomu, aby společné projekty 
byly úspěšné, a to i tak, že budou sdílet 
osvědčené postupy a skutečnosti, nebylo 
by přiměřené, a ani v nejlepším zájmu 
uživatelů, aby existovala přísná povinnost 
požadující po všech členských státech 
provádět výsledky společných projektů i 
například v těch případech, kdy je členský 
stát přesvědčen, že již používá lepší nástroj 
IT či jiný nástroj.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Struktura poplatků je stanovena 
v nařízení Komise (ES) č. 2869/951. Tato 
struktura je však základním rysem 
fungování systému ochranných známek 
Unie a od svého zřízení byla revidována 
pouze dvakrát a po značné politické 
diskusi. Struktura poplatků by tudíž měla 
být přímo regulována nařízením (ES) č. 
207/2009. Nařízení (ES) č. 2869/95 by 
proto mělo být zrušeno a ustanovení 
týkající se struktury poplatků obsažená v 
nařízení Komise (ES) č. 2868/952 by měla 
být vypuštěna.
___________
1 Nařízení Komise č. 2869/95 ze dne 
13. prosince 1995 o poplatcích placených 
Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu 
(ochranné známky a vzory) (Úř. věst. L 
303, 15.12.1995, s. 33).
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, 
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15.12.1995, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Struktura poplatků je důležitým prvkem systému ochranných známek EU, a měla by tedy být 
regulována přímo nařízením, a nikoli akty v přenesené pravomoci. Zpravodajka zdůrazňuje, 
že otázka dalšího přenesení pravomocí obsaženého v návrhu Komise by byla ošetřena v rámci 
postupu v souladu s článkem 37a jednacího řádu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 agentuře, a 
podrobnosti týkající se jejich platby.

(45) S cílem zajistit účinnou a efektivní 
metodu řešení sporů, soulad jazykových 
verzí stanovený v nařízení (ES) č. 
207/2009, urychlené vydávání rozhodnutí 
v jednoduchých věcech, efektivní a 
účelnou organizaci odvolacích senátů, 
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 týkající se jazyků, které se 
budou používat v kontaktu s agenturou, 
případy, v nichž by rozhodnutí o námitkách 
a zrušení měl přijímat jediný člen, 
podrobnosti týkající se organizace
odvolacích senátů a podrobnosti týkající se 
platby poplatků.

Or. en

Odůvodnění

Struktura poplatků je důležitým prvkem systému ochranných známek EU, a měla by tedy být 
regulována přímo nařízením, a nikoli akty v přenesené pravomoci. Zpravodajka zdůrazňuje, 
že otázka dalšího přenesení pravomocí obsaženého v návrhu Komise by byla ošetřena v rámci 
postupu v souladu s článkem 37a jednacího řádu.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V celém nařízení se slova „ochranná 
známka Společenství“ nahrazují slovy 
„evropská ochranná známka“ a učiní se 
veškeré související mluvnické změny;

(2) V celém nařízení se slova „ochranná 
známka Společenství“ nahrazují slovy 
„ochranná známka Evropské unie“ a učiní 
se veškeré související mluvnické změny;
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že výraz „evropský“ je širší než Evropská unie, bylo by přesnější použít 
termín „ochranná známka Evropské unie“. Navíc pojem „evropský“ se v současné době 
používá (zejména v oblasti patentové ochrany) k označení ochrany, která není jednotná, ale 
jež odkazuje na soubor vnitrostátních pravidel.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V celém nařízení se slova „soud pro 
ochranné známky Společenství“ nahrazují 
slovy „soud pro evropské ochranné 
známky“ a učiní se veškeré související 
mluvnické změny;

(3) V celém nařízení se slova „soud pro 
ochranné známky Společenství“ nahrazují 
slovy „soud pro ochranné známky 
Evropské unie“ a učiní se veškeré 
související mluvnické změny;
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že výraz „evropský“ je širší než Evropská unie, bylo by přesnější používat 
termín „soud pro ochranné známky Evropské unie“. Termín dále odráží i název Soudního 
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dvora Evropské unie.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V celém nařízení se slova „kolektivní 
ochranná známka Společenství“ nahrazují 
slovy „evropská kolektivní ochranná 
známka“ a učiní se veškeré související 
mluvnické změny;

(4) V celém nařízení se slova „kolektivní 
ochranná známka Společenství“ nahrazují 
slovy „kolektivní ochranná známka 
Evropské unie“ a učiní se veškeré 
související mluvnické změny;
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že výraz „evropský“ je širší než Evropská unie, bylo by přesnější použít 
termín „kolektivní ochranná známka Evropské unie“.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se Agentura Evropské unie pro 
ochranné známky a průmyslové vzory
(dále jen „agentura“).

1. Zřizuje se Agentura Evropské unie pro 
duševní vlastnictví (dále jen „agentura“).

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

The current name may be well established within the design- and trademarks communities but 
it is hardly a name that clearly designates what the office is doing for a person that is not 
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familiar with it to begin with, including most SMEs. Changing the name of the office to reflect 
its actual work is thus very reasonable. However a name should be chosen that can both 
convey the broad range of tasks entrusted to the agency and last if new tasks are added in the 
future. Given the fact that the Agency hosts the Observatory on infringements of intellectual 
property rights as well as the registry of recognised orphan works the work clearly goes 
beyond the scope of just trademarks and designs even though these are the core competencies 
of the agency. Furthermore it is foreseable that additional items such as registration of GIs 
and tasks in relation to trade secrets could be added to the competences of the agency in the 
future.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozlišit výrobky nebo služby jednoho 
podniku od výrobků nebo služeb jiných 
podniků;

a) rozlišit výrobky nebo služby jednoho 
podniku od výrobků nebo služeb jiných 
podniků; a

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že musí být splněna pouze jedna podmínka uvedená v písm. a) a b).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 207/2009/ES
Čl. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jsou vyobrazena způsobem, který 
umožňuje příslušným orgánům a veřejnosti 
určit přesný předmět ochrany, která je 
poskytována jeho majiteli.

být vyobrazena v rejstříku ochranných 
známek Evropské unie způsobem, který 
umožňuje příslušným orgánům a veřejnosti 
určit přesný předmět ochrany, která je 
poskytována jeho majiteli.

Or. en
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Odůvodnění

Toto je vyjasnění, že známku musí být možné zapsat do rejstříku.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 – písm. b
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pouze v části Unie; a) pouze v části Unie; nebo

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že musí být splněna pouze jedna podmínka uvedená v písm. a) a b).

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 11 – písm. a
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud jednatel nebo zástupce majitele 
ochranné známky žádá o zápis svým 
vlastním jménem a bez souhlasu majitele, 
ledaže by tento jednatel nebo zástupce své 
jednání řádně odůvodnil;

a) pokud jednatel nebo zástupce majitele 
ochranné známky žádá o zápis svým 
vlastním jménem a bez souhlasu majitele, 
ledaže by tento jednatel nebo zástupce své 
jednání řádně odůvodnil; nebo

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že musí být splněna pouze jedna podmínka uvedená v písm. a) a b).

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12



PE516.715v01-00 16/64 PR\944386CS.doc

CS

Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je označení totožné s evropskou
obchodní známkou a je užíváno pro 
výrobky nebo služby, které jsou totožné s 
těmi, pro něž je evropská ochranná známka 
zapsána, a pokud takové používání 
ovlivňuje nebo může ovlivnit funkci 
evropské ochranné známky zaručit
spotřebitelům původ výrobků nebo služeb;

a) je označení totožné s obchodní známkou 
Evropské unie a je užíváno pro výrobky 
nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro 
něž je ochranná známka Evropské unie
zapsána;

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli se návrh Komise snaží o větší jasnost, zdá se, že spíše vytváří větší právní nejistotu.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Majitel evropské ochranné známky může 
být rovněž oprávněn bránit dovozu 
výrobků uvedených v odst. 3 písm. c), 
pokud obchodně vystupuje pouze
odesilatel výrobků.

Majitel ochranné známky Evropské unie
může být rovněž oprávněn bránit dovozu 
výrobků, pokud obchodně vystupuje pouze 
odesilatel výrobků a pokud je takové zboží, 
včetně obalu, bez povolení označeno 
ochrannou známkou, která je totožná s 
ochrannou známkou zapsanou pro tyto 
výrobky nebo kterou nelze v jejích 
podstatných rysech od této ochranné 
známky odlišit.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli padělání by mělo být potlačováno, navrhované ustanovení zachází příliš daleko, neboť 
se vztahuje i na dovoz zboží, které bylo legálně uvedeno na trh mimo EU, jednotlivými 
občany. Ustanovení by se mělo vztahovat pouze na padělané zboží.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Majitel evropské ochranné známky by 
měl být rovněž oprávněn zabránit třetím 
osobám dovážet v rámci obchodování 
výrobky na celní území Unie, aniž by zde 
byly propuštěny do volného oběhu, pokud 
tyto výrobky včetně obalů pocházejí ze 
třetích zemí a bez povolení nesou 
ochrannou známku, která je totožná 
s evropskou ochrannou známkou zapsanou 
pro tyto výrobky, nebo ji nelze 
v základních aspektech rozlišit od uvedené 
ochranné známky.

5. Majitel ochranné známky Evropské unie
by měl být rovněž oprávněn zabránit třetím 
osobám dovážet v rámci obchodování 
výrobky na celní území Unie, aniž by zde 
byly propuštěny do volného oběhu, pokud 
tyto výrobky včetně obalů pocházejí ze 
třetí země a bez povolení nesou ochrannou 
známku, která je totožná s ochrannou 
známkou Evropské unie platně zapsanou 
pro tyto výrobky, nebo ji nelze 
v základních aspektech rozlišit od uvedené 
ochranné známky, pod podmínkou, že 
majitel dokáže, že tato ochranná známka 
je rovněž platně zapsána v zemi určení.

Or. en

Odůvodnění

Je sice důležité přijímat opatření proti padělání, nicméně návrh Komise ohledně zboží v 
transitu zachází příliš daleko a omezovalo by zákonný mezinárodní obchod. Majitel zapsané 
ochranné známky by tedy měl dokázat, že ochranná známka je rovněž platně zapsána v zemi 
určení.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 207/2009
Článek 9a – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) umístění označení totožného s 
evropskou ochrannou známkou nebo jí 
podobného v obchodním styku v rámci 
úpravy, obalu nebo jiných prostředků, na 
něž může být označení umístěno;

a) umístění označení totožného s 
ochrannou známkou Evropské unie nebo jí 
podobného v obchodním styku v rámci 
obalu, štítků, etiket, ochranných prvků, 
prostředků dokazujících pravost nebo 
jakýchkoli jiných prostředků, na něž může 
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být označení umístěno;

Or. en

Odůvodnění

Výraz „úprava“ použitý v tomto ustanovení je právní pojem, který platí pouze v některých 
jurisdikcích EU. Pro zvýšení účinnosti ustanovení by měla být formulace popisující štítky, 
obaly a další aspekty vyjasněna, čímž se zajistí, že ustanovení obsahuje běžnější prvky obalů a 
dílčí prvky používané padělateli.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 9a – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nabízení nebo uvádění na trh nebo i 
skladování pro tyto účely nebo dovoz nebo 
vývoz úpravy, obalu nebo jiných 
prostředků, na kterém je označení 
umístěno.

b) nabízení nebo uvádění na trh nebo i 
skladování pro tyto účely nebo dovoz nebo 
vývoz obalu, štítků, etiket, ochranných 
prvků, prostředků dokazujících pravost
nebo jakýchkoli jiných prostředků, na 
nichž je označení umístěno.

Or. en

Odůvodnění

Výraz „úprava“ použitý v tomto ustanovení je právní pojem, který platí pouze v některých 
jurisdikcích EU. Pro zvýšení účinnosti ustanovení by měla být formulace popisující štítky, 
obaly a další aspekty vyjasněna, čímž se zajistí, že ustanovení obsahuje běžnější prvky obalů a 
dílčí prvky používané padělateli.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V čl. 13 odst. 1 se slova „ve 
Společenství“ nahrazují slovy „v 

(15) V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje
tímto:
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Evropském hospodářském prostoru“.;
„1. Ochranná známka Evropské unie
neopravňuje majitele, aby zakázal její 
užívání na výrobcích, které byly pod 
touto ochrannou známkou uvedeny na 
trh v Evropském hospodářském prostoru 
majitelem ochranné známky nebo s jeho 
souhlasem.“;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu, nikoli o změnu podstaty. V zájmu jasnosti je vhodnější nahradit 
celý text než pouze jeden či několik výrazů (viz bod 18.12.1 společné praktické příručky pro 
osoby podílející se na redakci právních předpisů).

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 26 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Přihláška ochranné známky 
Evropské unie podléhá zaplacení 
přihlašovacího poplatku a případně i 
jednoho nebo několika poplatků za 
třídu. Přihláška obsahuje:
a) základní poplatek;
b) poplatek za další třídy, pokud zboží či 
služby patří do více tříd v souladu s 
článkem 28; 
c) případně poplatek za rešerši uvedený v 
článku 38 odst. 2.
Přihlašovatel podá platební příkaz k 
uhrazení poplatku za přihlášku nejpozději 
v den, kdy přihlášku podá.“;

Or. en
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Odůvodnění

Struktura poplatků je důležitým prvkem systému ochranných známek EU, a měla by tak být 
regulována přímo v nařízení. Článek 4 nařízení (ES) č. 2868/95 je tímto zahrnut v nařízení 
(ES) č. 207/2009.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 27
Nařízení (ES) č. 207/2009
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podáním přihlášky evropské ochranné 
známky je den, kdy přihlašovatel podá u 
agentury dokumenty obsahující informace 
uvedené v čl. 26 odst. 1 spolu s platbou
poplatku za přihlášku, přičemž platební 
příkaz pro tuto platbu musí být vydán 
nejpozději uvedeného dne.“;

Podáním přihlášky ochranné známky 
Evropské unie je den, kdy přihlašovatel 
podá u agentury dokumenty obsahující 
informace uvedené v čl. 26 odst. 1 spolu 
s platebním příkazem k uhrazení poplatku 
za přihlášku. V případě zpožděného 
platebního příkazu se za datum podání 
přihlášky považuje den, kdy byl vydán
platební příkaz.“;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje, že pokud přihlašovatel vydá platební příkaz opožděně, 
pak se za datum podání přihlášky považuje datum vydání platebního příkazu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 28
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 28 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud přihlašovatel žádá o zápis do více 
než jedné třídy, výrobky a služby se
seskupí podle tříd Niceské dohody, 
přičemž se před každou skupinou uvede 

6. Pokud přihlašovatel žádá o zápis do více 
než jedné třídy, výrobky a služby 
přihlašovatel seskupí podle tříd Niceské 
dohody, přičemž se před každou skupinou 



PR\944386CS.doc 21/64 PE516.715v01-00

CS

číslo třídy, do které tato skupina výrobků 
nebo služeb patří, a uvedou se podle pořadí 
tříd.

uvede číslo třídy, do které tato skupina 
výrobků nebo služeb patří, a uvede je podle 
pořadí tříd.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění, že seskupení do tříd provádí přihlašovatel.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 28
Nařízení (ES) č. 207/2009/ES
Čl. 28 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prohlášení se podává agentuře do 4 měsíců 
od vstupu tohoto nařízení v platnost a 
jasně, přesně a konkrétně označí výrobky a 
služby jiné než ty, na které se zřetelně 
vztahuje doslovný význam názvu třídy, na 
něž se vztahoval původní záměr majitele.
Agentura přijme vhodná opatření, aby 
došlo k příslušné změně v rejstříku. Touto 
možností není dotčeno použití článků 15, 
čl. 42 odst. 2, čl. 51 odst. 1 písm. a) a čl. 57 
odst. 2.

Prohlášení se podává agentuře do šesti
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
a jasně, přesně a konkrétně označí výrobky 
a služby jiné než ty, na které se zřetelně 
vztahuje doslovný význam názvu třídy, na 
něž se vztahoval původní záměr majitele.
Agentura přijme vhodná opatření, aby 
došlo k příslušné změně v rejstříku. Touto 
možností není dotčeno použití článku 15, 
čl. 42 odst. 2, čl. 51 odst. 1 písm. a) a čl. 57 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Je pravděpodobně, že prohlášení bude pro uživatele představovat určitou nezanedbatelnou 
práci, a bylo by tedy vhodné lhůtu o něco prodloužit, aby měli uživatelé dostatek času na 
analýzu situace.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 29
Nařízení (ES) č. 207/2009
Článek 29 – odstavec 5 – nová věta
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Je-li to nezbytné, výkonný ředitel 
agentury požádá Komisi, aby zjistil, zda ve 
smyslu první věty stát přiznává zacházení 
na základě vzájemnosti.“;

„Je-li to nezbytné, výkonný ředitel 
agentury požádá Komisi, aby zjistila, zda 
ve smyslu první věty stát přiznává 
zacházení na základě vzájemnosti.“;

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.) Komise v každém případě není povinna vyhovět požadavku na 
zjištění.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 40
Nařízení (ES) č. 207/2009
Článek 42 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) V čl. 42 odst. 2 se v první větě slova 
„po dobu pěti let před datem zveřejnění“ 
nahrazují slovy „v průběhu pěti let před 
dnem podání nebo dnem vzniku 
přednosti“;

(40) V článku 42 se odstavec 2 nahrazuje
tímto:

„2. Na žádost přihlašovatele je majitel 
starší ochranné známky Evropské unie, 
který podal námitky, povinen předložit 
důkaz o tom, že po dobu pěti let před 
podáním přihlášky nebo před vznikem 
práva přednosti uvedené přihlášky 
ochranné známky Evropské unie byla 
starší ochranná známka na území Unie
skutečně užívána pro výrobky nebo 
služby, pro které je zapsána a které 
uvádí pro odůvodnění námitek, nebo 
důkaz o existenci řádných důvodů pro 
její neužívání, pokud je k tomuto dni 
starší ochranná známka Evropské unie
zapsána nejméně po dobu pěti let.
Nejsou-li takové důkazy předloženy, 
námitky se zamítnou. Byla-li starší 
ochranná známka Evropské unie užívána 
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pouze pro některé z výrobků nebo 
služeb, pro které je zapsána, považuje se 
pro účely projednání námitek za 
zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo 
služby.“;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu, nikoli o změnu podstaty. V zájmu jasnosti je vhodnější nahradit 
celý text než pouze jeden či několik výrazů (viz bod 18.12.1 společné praktické příručky pro 
osoby podílející se na redakci právních předpisů).

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 43 a (nový)
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 47 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43a) V článku 47 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„1a. Poplatek za obnovení ochranné 
známky Evropské unie sestává ze:
a) základního poplatku;
b) poplatků za třídy za každou další třídu, 
v souvislosti se kterými je podána žádost o 
obnovení zápisu; a
c) případně příplatek za opožděné 
zaplacení poplatku za obnovu zápisu nebo 
za pozdní podání žádosti o obnovení 
zápisu v souladu s odstavcem 3“;

Or. en

Odůvodnění

Struktura poplatků je důležitým prvkem systému ochranných známek EU, a měla by tedy být
regulována přímo v nařízení. Pravidlo 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2868/95 je tímto zahrnuto 
v nařízení (ES) č. 207/2009.
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Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 46
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 50 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vzdání se oznamuje majitel ochranné 
známky agentuře písemně. Účinnosti 
nabývá až zápisem do rejstříku. Právní 
platnost vzdání se evropské ochranné 
známky, které je oznámeno agentuře po 
předložení žádosti o zrušení této ochranné 
známky podle čl. 56 odst. 1, je podmíněna 
konečným zamítnutím nebo zpětvzetím 
žádosti o zrušení.“;

2. Vzdání se oznamuje majitel ochranné 
známky agentuře písemně. Účinnosti 
nabývá až zápisem do rejstříku. Právní 
platnost vzdání se ochranné známky 
Evropské unie, které je oznámeno agentuře 
po předložení žádosti o zrušení či 
prohlášení neplatnosti této ochranné 
známky podle čl. 56 odst. 1, je podmíněna 
konečným zamítnutím nebo zpětvzetím 
žádosti o zrušení či prohlášení 
neplatnosti.“;

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhla pozměnit článek 50 tak, že by majitelům ochranné známky Evropské unie, 
kteří se ocitnou v řízení o zrušení z důvodu nepoužívání známky, bylo zabráněno žádat o 
převod na přihlášku jedné či více vnitrostátních ochranných známek předtím, než bude přijato 
rozhodnutí o zrušení známky. Takový postup ve skutečnosti zaručuje další pětiletou lhůtu, 
během níž by majitel ochranné známky mohl ochrannou známku legitimně nepoužívat, čímž by 
obešel tento právní předpis. Totožné ustanovení by mělo být rozšířeno i na případy, kdy je 
ochranná známka Evropské unie předmětem řízení o prohlášení neplatnosti.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 48
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 54 – odst. 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) V čl. 54 odst. 1 a 2 se slova „ani 
bránit užívání pozdější ochranné známky“ 
zrušují;

(48) V článku 54 se odstavce 1 a 2 
nahrazují tímto:

„1. Majitel ochranné známky Evropské 
unie, který po dobu pěti po sobě 
jdoucích let vědomě strpěl užívání 
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pozdější ochranné známky Evropské 
unie na území Společenství, není již 
oprávněn podat návrh na prohlášení 
pozdější známky za neplatnou ani bránit 
užívání pozdější známky na základě této 
starší známky pro výrobky nebo služby, 
pro které byla pozdější známka užívána, 
ledaže přihláška pozdější ochranné 
známky Evropské unie nebyla podána v 
dobré víře.
2. Majitel starší národní ochranné 
známky uvedené v čl. 8 odst. 2 nebo 
jiného staršího označení uvedeného v čl. 
8 odst. 4, který po dobu pěti po sobě 
jdoucích let vědomě strpěl užívání 
pozdější ochranné známky Evropské 
unie v členském státě, ve kterém tato 
starší ochranná známka nebo jiné starší 
označení požívá ochrany, není již 
oprávněn navrhnout prohlášení pozdější 
ochranné známky za neplatnou ani 
bránit užívání pozdější ochranné 
známky na základě starší ochranné 
známky nebo jiného staršího označení ve 
vztahu k výrobkům nebo službám, pro 
které byla pozdější ochranná známka 
užívána, ledaže by přihláška pozdější 
ochranné známky Evropské unie nebyla 
podána v dobré víře.“;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu, nikoli o změnu podstaty. V zájmu jasnosti je vhodnější nahradit 
celý text než pouze jeden či několik výrazů (viz bod 18.12.1 společné praktické příručky pro 
osoby podílející se na redakci právních předpisů).

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 50
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 57 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) V čl. 57 odst. 2 druhé větě se slova 
„dnem zveřejnění“ nahrazují slovy „dnem 
podání nebo dnem vzniku přednosti 
přihlášky evropské ochranné známky“;

(50) V článku 57 se odstavec 2 nahrazuje
tímto:

„2. Na žádost majitele ochranné známky 
Evropské unie předloží majitel starší 
ochranné známky Evropské unie, který 
je účastníkem řízení o prohlášení 
známky za neplatnou, důkaz o tom, že 
po dobu pěti let, která předcházela 
podání návrhu na prohlášení ochranné 
známky Evropské unie za neplatnou, 
byla starší ochranná známka Evropské 
unie řádně užívána v Unii pro výrobky 
nebo služby, pro které je zapsána a na 
nichž je založen návrh na prohlášení 
ochranné známky za neplatnou, nebo že 
existují náležité důvody pro její 
neužívání, pokud byla k tomuto dni 
starší ochranná známka Evropské unie
zapsána nejméně pět let. Byla-li navíc 
k datu, kdy byla podána přihláška k 
zápisu ochranné známky Evropské unie, 
nebo k datu vzniku práva přednosti 
přihlášky ochranné známky Evropské 
unie, starší ochranná známka Evropské 
unie zapsána nejméně pět let, předloží 
majitel starší ochranné známky 
Evropské unie rovněž důkaz o tom, že 
podmínky uvedené v čl. 42 odst. 2 byly 
splněny i k tomuto dni. Není-li důkaz 
předložen, návrh na prohlášení známky 
za neplatnou se zamítne. Byla-li starší 
ochranná známka Evropské unie užívána 
jen pro některé z výrobků nebo služeb, 
pro které byla zapsána, pak se pro účely 
projednání návrhu na prohlášení 
ochranné známky za neplatnou považuje 
za zapsanou pouze pro tyto výrobky 
nebo služby.“;

Or. en
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Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu, nikoli o změnu podstaty. V zájmu jasnosti je vhodnější nahradit 
celý text než pouze jeden či několik výrazů (viz bod 18.12.1 společné praktické příručky pro 
osoby podílející se na redakci právních předpisů).

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 60
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) V čl. 67 odst. 1 se slova „ve stanovené 
lhůtě“ nahrazují slovy „ve lhůtě 
stanovené podle čl. 74a“;

(60) V článku 67 se odstavec 1 nahrazuje
tímto:

„1. Přihlašovatel kolektivní ochranné 
známky Evropské unie předloží ve 
stanovené lhůtě pravidla pro její užívání 
v souladu s článkem 74a.“;

Or. en

Odůvodnění
Jedná se o technickou změnu, nikoli změnu podstaty. V zájmu jasnosti je vhodnější nahradit 
celý text než pouze jeden či několik výrazů (viz bod 18.12.1 společné praktické příručky pro 
osoby podílející se na redakci právních předpisů).

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 61 a (nový)
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 71 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61a) V článku 71 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. Dále mohou být s ohledem na změnu 
pravidel pro užívání předložena písemná 
vyjádření v souladu s článkem 69.“;

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje význam věty „Na změnu pravidel pro užívání se vztahuje 
článek 69“. Pojí se s pozměňovacím návrhem k čl. 74f odst. 3.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 63
Nařízení (ES) č. 207/2009
Článek 74f – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na změnu pravidel pro používání se 
vztahuje článek 74e.

3. Dále mohou být s ohledem na změnu 
pravidel pro užívání předložena písemná 
vyjádření v souladu s článkem 74e.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje význam odkazu na článek 74e. Pojí se s pozměňovacím 
návrhem k čl. 71 odst. 3.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 68
Nařízení (ES) č. 207/2009
Článek 79d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura opraví ve svých rozhodnutích 
případné jazykové chyby či překlepy a 
zjevná přehlédnutí nebo technické chyby 
zaviněné agenturou při zápisu ochranné 
známky nebo zveřejnění jejího zápisu.“;

Agentura opraví ve svých rozhodnutích 
případné jazykové chyby či překlepy a 
zjevná přehlédnutí nebo technické chyby 
zaviněné agenturou při zápisu ochranné 
známky nebo zveřejnění jejího zápisu.“;
Agentura uchovává o všech těchto 
opravách záznamy.

Or. en

Odůvodnění

Možnost agentury opravovat chyby je užitečné opatření, o provedených opravách by však měl 
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vždy být vždy uchován záznam, aby bylo možné je dohledat.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 69 – písm. a
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v odstavci 1 první větě se slova 
„rozhodnutí obsahující zjevnou procesní 
chybu“ nahrazují slovy „rozhodnutí 
obsahující zjevnou chybu“;

a) odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. V případě, že agentura provedla zápis 
v rejstříku nebo vydala rozhodnutí 
obsahující zjevnou procesní chybu jí
zaviněnou, zajistí, aby byl zápis 
vymazán nebo rozhodnutí zrušeno. V 
případě, že v řízení existuje pouze jediná 
strana a zápis nebo akt ovlivní její 
práva, provede se výmaz nebo zrušení, i 
pokud nebyla daná chyba této straně 
zjevná.“;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu, nikoli o změnu podstaty. V zájmu jasnosti je vhodnější nahradit 
celý text než pouze jeden či několik výrazů (viz bod 18.12.1 společné praktické příručky pro 
osoby podílející se na redakci právních předpisů).

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 69 – písm. b
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 80 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 2 se druhá věta nahrazuje 
tímto:

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„Výmaz zápisu do rejstříku nebo zrušení 
rozhodnutí se provede ve lhůtě jednoho 
roku ode dne zápisu do rejstříku nebo dne 
vydání rozhodnutí, po konzultaci s 
účastníky řízení a případnými majiteli práv 
k dané evropské ochranné známce 
zapsanými v rejstříku.“;

„2. Výmaz nebo zrušení podle odstavce 1 
provede z moci úřední nebo na žádost 
některého z účastníků řízení oddělení, 
které provedlo daný zápis nebo vydalo 
dané rozhodnutí. „Výmaz zápisu do 
rejstříku nebo zrušení rozhodnutí se 
provede ve lhůtě jednoho roku ode dne 
zápisu do rejstříku nebo dne vydání 
rozhodnutí, po konzultaci s účastníky 
řízení a případnými majiteli práv k dané 
ochranné známce Evropské unie
zapsanými v rejstříku.“; O takovém 
výmazu zápisu či zrušení rozhodnutí 
uchovává agentura záznamy.“;

Or. en

Odůvodnění

Vložení první věty je technická změna, nikoli změna podstaty. V zájmu jasnosti je vhodnější 
nahradit celý text než jen jednu či několik vět (viz bod 18.12.1 společné praktické příručky pro 
osoby podílející se na redakci právních předpisů). Je přidána poslední věta, ve které se uvádí, 
že by tyto výmazy či zrušení měly být zapsány v rejstříku, aby bylo možné je dohledat.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 73
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) V čl. 85 odst. 1 se slova „za podmínek 
uvedených v prováděcím nařízení“ 
nahrazují slovy „za podmínek 
stanovených v souladu s čl. 93a písm. j).“;

(73) V článku 85 se odstavec 1 nahrazuje
tímto:

„1. Aniž je dotčen čl. 119 odst. 6, 
účastník, který neuspěl v námitkovém 
řízení, zrušovacím řízení, řízení o 
prohlášení neplatnosti nebo v řízení 
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odvolacím, hradí poplatky, které zaplatil 
druhý účastník, jakož i veškeré nezbytné 
náklady, které v řízení vynaložil, včetně 
nákladů na cestovné, pobyt a odměnu 
zástupci, poradci či advokátovi, v mezích 
tarifů stanovených pro každou kategorii 
nákladů za podmínek uvedených v 
prováděcím nařízení, v souladu s čl. 93a 
písm. j).“

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu, nikoli o změnu podstaty. V zájmu jasnosti je vhodnější nahradit 
celý text než pouze jeden či několik výrazů (viz bod 18.12.1 společné praktické příručky pro 
osoby podílející se na redakci právních předpisů).

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 82 – písm. b
Nařízení (ES) č. 207/2009/ES
Čl. 94 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 1 se slova „nařízení (ES) č. 
44/2001“ nahrazují slovy „pravidla Unie o 
soudní příslušnosti, uznávání a výkonu 
soudních rozhodnutí v občanských a 
obchodních věcech“;

b) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Nestanoví-li toto nařízení jinak, 
použijí se pro řízení ve věcech 
ochranných známek Evropské unie a 
přihlášek ochranných známek Evropské 
unie i pro řízení ve věcech současně nebo 
následně podaných žalob týkajících se 
ochranných známek Evropské unie a 
národních ochranných známek pravidla 
Unie týkající se soudní příslušnosti a 
uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v 
občanských a obchodních věcech.“;

Or. en
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Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu, nikoli o změnu podstaty. V zájmu jasnosti je vhodnější nahradit 
celý text než pouze jeden či několik výrazů (viz bod 18.12.1 společné praktické příručky pro 
osoby podílející se na redakci právních předpisů).

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 88
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 113 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) V čl. 113 odst. 3 se slova „a formální 
náležitosti, které stanoví prováděcí 
nařízení“ nahrazují slovy „a formální 
náležitosti, které stanoví článek 114a“;

(88) V článku 113 se odstavec 3 nahrazuje
tímto:

„3. Agentura ověří, zda žádost o převod 
splňuje náležitosti stanovené v tomto 
nařízení, zejména v čl. 112 odst. 1, 2, 4, 5 
a 6 a v odstavci 1 tohoto článku, a 
formální náležitosti stanovené v souladu 
s článkem 114a. Jsou-li tyto náležitosti 
splněny, postoupí agentura žádost o 
převod úřadům průmyslového 
vlastnictví států, které jsou v ní 
uvedeny.“;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu, nikoli o změnu podstaty. V zájmu jasnosti je vhodnější nahradit 
celý text než pouze jeden či několik výrazů (viz bod 18.12.1 společné praktické příručky pro 
osoby podílející se na redakci právních předpisů).

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 89
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 114 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(89) V článku 114 se odstavec 2 nahrazuje
tímto:

„2. Přihláška ochranné známky 
Evropské unie nebo ochranná známka 
Evropské unie postoupená podle článku 
113 nemůže být podrobena formálním 
náležitostem podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou odlišné od 
požadavků stanovených tímto nařízením 
nebo akty v přenesené pravomoci 
přijatými v souladu s tímto nařízením.“;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu, nikoli o změnu podstaty. V zájmu jasnosti je vhodnější nahradit 
celý text než pouze jeden či několik výrazů (viz bod 18.12.1 společné praktické příručky pro 
osoby podílející se na redakci právních předpisů).

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 92
Nařízení (ES) č. 207/2009 C
Článek 117

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(92) V článku 117 se slovo „úřad“ 
nahrazuje slovy „agenturu a její 
zaměstnance“;

(92) Článek 117 se nahrazuje tímto:

„Na agenturu a její zaměstnance se 
vztahuje Protokol o výsadách 
a imunitách Evropské unie.“;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu, nikoli o změnu podstaty. V zájmu jasnosti je vhodnější nahradit 
celý text než pouze jeden či několik výrazů (viz bod 18.12.1 společné praktické příručky pro 



PE516.715v01-00 34/64 PR\944386CS.doc

CS

osoby podílející se na redakci právních předpisů).

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 94
Nařízení (ES) č. 207/2009/ES
Čl. 120 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(94) V čl. 120 odst. 1 se slova „prováděcí 
nařízení“ nahrazují slovy „akt v 
přenesené pravomoci přijatý podle tohoto 
nařízení“;

(94) V článku 120 se odstavec 1 nahrazuje
tímto:

„1. Přihláška ochranné známky 
Evropské unie uvedená v čl. 26 odst. 1 a 
ostatní informace, jejichž zveřejnění 
ukládá toto nařízení nebo akt 
v přenesené pravomoci přijatý v souladu 
s tímto nařízením, se zveřejňují ve všech 
úředních jazycích Evropské unie.“;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu, nikoli o změnu podstaty. V zájmu jasnosti je vhodnější nahradit 
celý text než pouze jeden či několik výrazů (viz bod 18.12.1 společné praktické příručky pro 
osoby podílející se na redakci právních předpisů).

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 98
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 123c – odst. 1 – druhý pododstavec – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato spolupráce zahrnuje následující 
oblasti činnosti:

Tato spolupráce zahrnuje mimo jiné
následující oblasti činnosti:

Or. en
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Odůvodnění

Tento seznam by neměl být vyčerpávající, neboť by to mohlo v budoucnu omezit možnost 
zahájit flexibilním způsobem užitečné projekty.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 98
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 123c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura definuje, vypracovává a 
koordinuje společné projekty v zájmu 
Unie, které souvisejí s oblastmi uvedenými 
v odstavci 1. Definice každého projektu 
zahrnuje konkrétní úkoly a povinnosti a 
odpovědnost jednotlivých dotčených úřadů 
průmyslového vlastnictví členských států a 
Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví.

2. Agentura definuje, vypracovává a 
koordinuje společné projekty v zájmu 
Unie, které souvisejí s oblastmi uvedenými 
v odstavci 1. Definice každého projektu 
stanoví konkrétní úkoly a povinnosti a 
odpovědnost jednotlivých dotčených úřadů 
průmyslového vlastnictví členských států a 
Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví.
Agentura během všech fází společných 
projektů konzultuje zástupce uživatelů.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že společné projekty mají za cíl poskytnout uživatelům přidanou hodnotu, 
jejich začlenění do procesu se jeví jako opodstatněné. Tento přístup by rovněž odrážel 
současnou praxi.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 98
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 123c – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úřady průmyslového vlastnictví 
členských států a Úřad Beneluxu pro 
duševní vlastnictví se účinně podílejí na 
společných projektech podle odstavce 2 s 
cílem zajistit jejich rozvoj, fungování, 

3. Úřady průmyslového vlastnictví 
členských států a Úřad Beneluxu pro 
duševní vlastnictví se účinně podílejí na 
společných projektech podle odstavce 2 s 
cílem zajistit jejich rozvoj, fungování, 
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interoperabilitu a aktuálnost. interoperabilitu a aktuálnost. Účast na 
takových společných projektech s sebou 
nenese povinnost pro členské státy 
provádět výsledky na svém příslušném 
území.

Or. en

Odůvodnění

Although it is reasonable that all Member States participate, with respect taken to the 
capacity of the national offices, in the common projects, it is not proportional to make it 
mandatory for all Member States to implement the outcome of the project. One could imagine 
for example a case where an individual Member State A has invested large sums into a 
specific IT system and a similar (but inferior) system is developed in a joint project. It would 
not be reasonable to force the Member State A to abandon its system in favour of the common 
one. Also such an approach could risk causing significant opposition to starting various types 
of projects when a number of offices are not interested in adopting the outcome but where 
users would still benefit from other offices progressing in a cooperation project.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 98
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 123c – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Agentura poskytuje společným 
projektům v zájmu Unie uvedeným v 
odstavci 2 finanční podporu v míře 
nezbytné pro zajištění účinné účasti úřadů 
průmyslového vlastnictví členských států a 
Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví na 
projektech ve smyslu odstavce 3. Finanční 
podpora může být poskytována ve formě 
grantů. Celková výše finančních prostředků 
nepřesahuje 10 % ročního příjmu agentury.
Příjemci grantů jsou úřady průmyslového 
vlastnictví členských států a Úřad 
Beneluxu pro duševní vlastnictví. Granty 
lze přidělovat bez výzvy k předkládání 
žádostí v souladu s finančními pravidly 
platnými pro agenturu a se zásadami pro 
poskytování grantů obsaženými ve 
finančním nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 966/2012 (***) a v nařízení 

4. Agentura poskytuje společným 
projektům v zájmu Unie uvedeným v 
odstavci 2 finanční podporu pro zajištění 
účinné účasti úřadů průmyslového 
vlastnictví členských států a Úřadu 
Beneluxu pro duševní vlastnictví na 
projektech ve smyslu odstavce 3. Finanční 
podpora může být poskytována ve formě 
grantů. Celková výše finančních prostředků 
nepřesahuje 20 % ročního příjmu agentury.
Příjemci grantů jsou úřady průmyslového 
vlastnictví členských států a Úřad 
Beneluxu pro duševní vlastnictví. Granty 
lze přidělovat bez výzvy k předkládání 
žádostí v souladu s finančními pravidly 
platnými pro agenturu a se zásadami pro 
poskytování grantů obsaženými ve 
finančním nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 966/2012 (***) a v nařízení 
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v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 
(****).

Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1268/2012 (****).

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má za cíl více vyjasnit navrhovaný systém grantů na účast ve společných 
projektech. Zvýšení „stropu“ možného financování těchto projektů se rovněž jeví jako 
rozumné.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 99
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 125 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní radu tvoří jeden zástupce z 
každého členského státu a dva zástupci 
Komise a jejich náhradníci.

1. Správní radu tvoří jeden zástupce z 
každého členského státu, dva zástupci 
Komise a jeden zástupce Evropského 
parlamentu a jejich příslušní náhradníci.

Or. en

Odůvodnění

Bod 10 Společného přístupu k agenturám stanoví, že: „[...] by správní rada měla mít toto 
složení: [...] – případně jeden člen jmenovaný Evropským parlamentem, aniž jsou dotčeny 
příslušné dohody pro stávající agentury.“ Jeví se tedy jako přirozené zahrnout alespoň 
jednoho člena správní rady, kterého by jmenoval Evropský parlament.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 99
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 127 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Řádná zasedání správní rady se konají 
jednou za rok. Dále se správní rada schází 
na mimořádných zasedáních z podnětu 
předsedy nebo na návrh Komise nebo 

3. Řádná zasedání správní rady se konají 
dvakrát ročně. Dále se správní rada schází 
na mimořádných zasedáních z podnětu 
předsedy nebo na návrh Komise, 
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jedné třetiny členských států. Evropského parlamentu nebo jedné třetiny 
členských států.

Or. en

Odůvodnění

Jeví se jako opodstatněné, aby všechny tři orgány měly právo svolat správní radu. Správní 
rada (management board) by se rovněž nadále měla scházet dvakrát ročně, jako se 
v současné době schází příslušná správní rada (administrative board). Tato změna je 
navrhována i z toho důvodu, že v návrhu se zrušuje výkonná rada.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 99
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 127 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Správní rada přijímá rozhodnutí 
absolutní většinou hlasů svých členů.
Rozhodnutí, k jejichž přijetí je správní rada 
zmocněna podle čl. 124 odst. 1 písm. a) 
a b), čl. 126 odst. 1 a čl. 129 odst. 2 a 4, 
však vyžadují dvoutřetinovou většinu hlasů 
jejích členů. V obou případech má každý 
člen jeden hlas.

5. Správní rada přijímá rozhodnutí 
absolutní většinou hlasů svých členů.
Rozhodnutí, k jejichž přijetí je správní rada 
zmocněna podle čl. 124 odst. 1 písm. a) 
a b), čl. 126 odst. 1 a čl. 129 odst. 2 a 3, 
však vyžadují dvoutřetinovou většinu hlasů 
jejích členů. V obou případech má každý 
člen jeden hlas.

Or. en

Odůvodnění

Důsledek pozměňovacího návrhu k čl. 129 odst. 3 a odst. 4.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 99
Nařízení (ES) č. 207/2009
Hlava XII – Oddíl 2a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„ODDÍL 2a vypouští se
Výkonná rada
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Článek 127a
Zřízení
Správní rada může zřídit výkonnou radu.
Článek 127b
Pravomoci a uspořádání
1. Výkonná rada poskytuje součinnost 
správní radě.
2. Výkonná rada má tyto úkoly a 
pravomoci:
a) příprava rozhodnutí ke schválení 
správní radou;
b) zajištění, v součinnosti se správní 
radou, provedení náležitých opatření 
v návaznosti na zjištění a doporučení 
vyplývající ze zpráv o provedení interního 
nebo externího auditu a hodnocení, jakož 
i z šetření Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF);
c) poskytování součinnosti a poradenství 
výkonnému řediteli v souvislosti 
s výkonem rozhodnutí správní rady za 
účelem posílení dohledu nad správou a 
řízením, aniž by tím byly dotčeny úkoly a 
pravomoci výkonného ředitele uvedené 
v článku 128.
3. Je-li to třeba může výkonná rada v 
naléhavých případech přijmout určitá 
prozatímní rozhodnutí jménem správní 
rady, zejména ve věcech administrativního 
řízení, včetně pozastavení přenesení 
pravomocí orgánu oprávněného ke 
jmenování.
4. Výkonnou radu tvoří předseda správní 
rady, jeden zástupce Komise ve správní 
radě a tři další členové jmenovaní správní 
radou z řad jejích členů. Předseda správní 
rady je zároveň předsedou výkonné rady.
Výkonný ředitel se účastní zasedání 
výkonné rady, avšak nemá hlasovací 
právo.
5. Funkční období členů výkonné rady je 
čtyři roky. Funkční období členů výkonné 
rady končí v okamžiku, kdy končí jejich 
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členství ve správní radě.
6. Řádná zasedání výkonné rady se konají 
nejméně jednou za tři měsíce. Dále se 
správní rada schází na mimořádných 
zasedáních z podnětu předsedy nebo na 
návrh svých členů.
7. Výkonná rada se řídí jednacím řádem 
přijatým správní radou.

Or. en

Odůvodnění

Bod 10 společného prohlášení stanoví, že by měla být zavedena dvoustupňová struktura 
řízení, „pokud by slibovala větší účinnost“. Nezdá se, že by existovaly jakékoli přesvědčivé 
důkazy, že taková výkonná rada by zajišťovala větší účinnost této agentury; její zřízení by 
naopak mohlo způsobit riziko vzniku nové byrokratické zátěže a mohlo by vést ke snížení 
transparentnosti pro nečleny výkonné rady, jakož i pro uživatele.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 99
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 129 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výkonného ředitele jmenuje správní 
rada ze seznamu kandidátů navržených 
Komisí na základě otevřeného a 
transparentního výběrového řízení. Před 
svým jmenováním může být kandidát 
zvolený správní radou vyzván, aby 
vystoupil před příslušným výborem či 
výbory Evropského parlamentu a 
zodpověděl dotazy členů výboru či výborů.
Smlouvu s výkonným ředitelem uzavírá 
jménem agentury předseda správní rady.

2. Výkonného ředitele jmenuje správní 
rada ze seznamu nejméně tří kandidátů 
navržených předvýběrovým výborem 
správní rady, který tvoří zástupci 
členských států, Komise a Evropského 
parlamentu, na základě otevřeného a 
transparentního výběrového řízení a 
zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu 
v Úředním věstníku Evropské unie a 
jinde. Před svým jmenováním může být 
kandidát zvolený správní radou vyzván, 
aby vystoupil před příslušným výborem či 
výbory Evropského parlamentu a 
zodpověděl dotazy členů výboru či výborů.
Smlouvu s výkonným ředitelem uzavírá 
jménem agentury předseda správní rady.

Or. en
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Odůvodnění

Even though the proposal by the Commission is in line with the Joint Statement on agencies 
the special nature of the agency is such that it warrants the use of the exception also provided 
for in the Common Approach on this point (point 16). It does not seem appropriate to exclude 
the Management Board from the pre-selection procedure, especially as the director is first 
and foremost accountable to the Management Board. Instead a balanced pre-selection 
committee should have the responsibility to prepare the list to the full management board. In 
order to ensure that the Management board has a true choice between candidates it should be 
specified that the list should include at least three candidates.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 99
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 129 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výkonný ředitel může být odvolán z 
funkce pouze na základě rozhodnutí 
správní rady jednající na návrh Evropské 
komise.

Výkonný ředitel může být odvolán z 
funkce pouze na základě rozhodnutí 
správní rady jednající na návrh Evropské 
komise, Evropského parlamentu nebo 
třetiny členských států.

Or. en

Odůvodnění

Možnost podat návrh na odvolání výkonného ředitele by měl mít i Evropský parlament či 
podstatná část členských států. Tento pozměňovací návrh dále zdůrazňuje společnou 
odpovědnost, kterou za agenturu mají všechny tři orgány.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 99
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 129 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Funkční období výkonného ředitele je 
pět let. Ke konci tohoto období provede 
Komise hodnocení výkonného ředitele 
agentury s ohledem na jeho výkony a 

3. Funkční období výkonného ředitele je 
pět let. Ke konci tohoto období provede 
správní rada hodnocení výkonného 
ředitele agentury s ohledem na jeho 
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budoucí úkoly a výzvy agentury. výkony a budoucí úkoly a výzvy agentury.
Správní rada může na základě svého 
kladného hodnocení výkonného ředitele 
jeho funkční období jedenkrát prodloužit 
na období nejdéle pěti let. Před 
rozhodnutím o prodloužení funkčního 
období výkonného ředitele správní rada 
konzultuje toto rozhodnutí s Komisí.

Or. en

Odůvodnění

Společný přístup jasně stanovuje (bod 15), že ředitelé agentur jsou především odpovědni své 
správní radě. Udělení práva veta Komisi, pokud jde o opětovné jmenování výkonného 
ředitele, by tedy nebylo v souladu s výše uvedeným. Právo veta by rovněž mohlo závažně 
ohrozit nezávislost výkonného ředitele a agentury. Je tedy opodstatněné, aby rada, které je 
výkonný ředitel odpovědný, provedla hodnocení jeho výkonu a měla právo ho opětovně 
jmenovat do funkce.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 99
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 129 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na návrh Komise, v němž je 
zohledněno hodnocení podle odstavce 3, 
může správní rada prodloužit funkční 
období výkonného ředitele o další období 
nejvýše pěti let.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný v důsledku pozměňovacího návrhu k čl. 129 odst. 3.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 99
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 129 – odst. 6



PR\944386CS.doc 43/64 PE516.715v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Zástupce nebo zástupci výkonného 
ředitele jsou jmenováni a odvoláváni v 
souladu s odstavcem 2, a sice po konzultaci 
s výkonným ředitelem, případně i nově 
zvoleným výkonným ředitelem. Funkční 
období zástupce výkonného ředitele je pět 
let. Správní rada jednající na návrh 
Komise podle odstavce 4 a po konzultaci s 
výkonným ředitelem může jeho funkční 
období jednou prodloužit o nejvýše pět 
let.“;

6. Zástupce nebo zástupci výkonného 
ředitele jsou jmenováni a odvoláváni v 
souladu s odstavcem 2, a sice po konzultaci 
s výkonným ředitelem, případně i nově 
zvoleným výkonným ředitelem. Funkční 
období zástupce výkonného ředitele je pět 
let. Správní rada podle odstavce 3 a po 
konzultaci s výkonným ředitelem může 
jeho funkční období jednou prodloužit o 
nejvýše pět let.“;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh uvádí návrh do souladu s postupem opětovného jmenování výkonného 
ředitele do funkce stanoveným v čl. 129 odst. 3.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 108
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 139 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Agentura vypracuje dvakrát za rok 
zprávu o své finanční situaci určenou 
Komisi. Na základě této zprávy Komise 
přezkoumá finanční situaci agentury.“;

4. Agentura vypracuje dvakrát za rok 
zprávu o své finanční situaci určenou 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.
Na základě uvedené zprávy Komise 
přezkoumá finanční situaci agentury.“;

Or. en

Odůvodnění

Bylo by opodstatněné, aby v uvedené zprávě bylo jasně stanoveno, že by měla být předána i 
Evropskému parlamentu a Radě. 
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Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 108
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 139 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Agentura by měla mít rezervní fond, 
který pokryje její roční provozní náklady, 
čímž by byla zajištěna kontinuita její 
činnosti.

Or. en

Odůvodnění

Recital 43 of the Commission’s proposal foresees that, ‘in the interest of sound financial 
management, the accumulation of significant budgetary surpluses should be avoided’ and 
‘this should be without prejudice to the Agency maintaining a financial reserve covering one 
year of its operational expenditure to ensure the continuity of its operations and the execution 
of its tasks’. The following paragraph clarifies that such a fund shall be maintained. As a 
matter of fact, sound financial management requires not only that an excessive accumulation 
of surplus takes place, but also that a prudential reserve fund is created in order to cope with 
unexpected drops in income or unforeseeable expenditures, which could hamper the 
continuity of the Agency's operations.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 110
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 144 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výše poplatků uvedených v odstavci 1 
se stanoví na takové úrovni, aby bylo 
zajištěno, že příjmy z těchto poplatků 
plynoucí jsou dostatečné pro udržení 
vyrovnaného rozpočtu agentury a současně 
zabraňují hromadění významných 
rozpočtových přebytků. Aniž by byl dotčen 
čl. 139 odst. 4, dojde-li opakovaně 
k nahromadění významného přebytku, 
přezkoumá Komise výši poplatků. Jestliže 
snížení nebo úprava výše poplatků na 

2. Výše poplatků uvedených v odstavci 1 
se stanoví na úrovních uvedených 
v příloze I, aby bylo zajištěno, že příjmy 
z těchto poplatků plynoucí jsou dostatečné 
pro udržení vyrovnaného rozpočtu 
agentury a současně zabraňují hromadění 
významných rozpočtových přebytků.
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základě přezkumu nezabrání dalšímu 
hromadění významného rozpočtového 
přebytku, převede se přebytek 
nahromaděný po přezkumu do rozpočtu 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Struktura poplatků je důležitým prvkem systému ochranných známek EU, a měla by tedy být 
regulována přímo nařízením, a nikoli akty v přenesené pravomoci. Z toho plyne, že Komise by 
nemohla samostatně provádět přezkum a upravovat výši poplatků. Dále je nutné poznamenat, 
že z agentury by zpět do rozpočtu EU nebo do souhrnných rozpočtů členských států či jejich 
vnitrostátních úřadů neměly plynout žádné prostředky, s výjimkou grantů spojených 
se společnými projekty a projekty sbližování.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 111
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 144a – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 podmínek, za kterých může 
výkonný ředitel vykonávat pravomoci 
uvedené v čl. 144 odst. 3 a 4.“;

d) systém poplatků splatných agentuře 
podle článku 144, včetně způsobů platby, 
měny, data splatnosti, data uskutečnění 
platby, důsledků neprovedení platby, 
prodlení, přeplatku nebo nedoplatku, 
služeb, které lze poskytovat bezplatně, a 
podmínek, za kterých může výkonný 
ředitel vykonávat pravomoci uvedené v čl. 
144 odst. 3 a 4.“;

Or. en

Odůvodnění

Struktura poplatků je důležitým prvkem systému ochranných známek EU, a měla by tedy být 
regulována přímo nařízením, a nikoli akty v přenesené pravomoci. Zpravodajka zdůrazňuje, 
že otázka dalšího přenesení pravomocí obsaženého v návrhu Komise by byla ošetřena v rámci 
postupu v souladu s článkem 37a jednacího řádu.
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Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 112
Nařízení (ES) č. 207/2009
Článek 145

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(112) Článek 145 se nahrazuje tímto:

„Není-li v této hlavě stanoveno jinak, 
použije se toto nařízení a všechny akty v 
přenesené pravomoci přijaté v souladu 
s tímto nařízením pro žádosti o 
mezinárodní zápis podle Protokolu k 
Madridské dohodě o mezinárodním 
zápisu ochranných známek, přijatého v 
Madridu dne 27. června 1989 (dále jen 
„mezinárodní přihlášky“ a „Madridský 
protokol“), založený na přihlášce 
ochranné známky Evropské unie nebo na 
ochranné známce Evropské unie a pro 
zápisy ochranných známek do 
mezinárodního rejstříku vedeného 
Mezinárodním úřadem Světové 
organizace duševního vlastnictví (dále 
jen „mezinárodní zápisy“ a 
„Mezinárodní úřad“) s vyznačením 
Evropské unie.“

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu, nikoli o změnu podstaty. V zájmu jasnosti je vhodnější nahradit 
celý text než pouze jeden či několik výrazů (viz bod 18.12.1 společné praktické příručky pro 
osoby podílející se na redakci právních předpisů).

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 119 – písm. a
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 156 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v odstavci 2 se slova „šesti měsíců“ 
nahrazují slovy „jednoho měsíce“;

a) odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Námitky se podávají ve lhůtě tří 
měsíců, která začíná běžet uplynutím 
jednoho měsíce od zveřejnění podle čl. 
152 odst. 1. Námitky se považují za 
řádně podané až po zaplacení poplatku 
za podání námitek.“;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu, nikoli o změnu podstaty. V zájmu jasnosti je vhodnější nahradit 
celý text než pouze jeden či několik výrazů (viz bod 18.12.1 společné praktické příručky pro 
osoby podílející se na redakci právních předpisů).

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 121 – písm. b
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 159 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 2 se vypouští slova „nebo 
Madridské dohody“;

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Přihlášce národní ochranné známky 
nebo vyznačení členského státu, který je 
smluvní stranou Madridského protokolu 
nebo Madridské dohody v důsledku 
převodu vyznačení Evropské unie
prostřednictvím mezinárodního zápisu, 
je přiznáno ve vztahu k dotčenému 
členskému státu datum mezinárodního 
zápisu podle čl. 3 odst. 4 Madridského 
protokolu, nebo datum územního 
rozšíření na Evropskou unii podle čl. 3b 
odst. 2 Madridského protokolu, bylo-li 
rozšíření provedeno až následně po 
mezinárodním zápisu, nebo datum 
vzniku práva přednosti uvedeného 
zápisu, a případně seniorita ochranné 
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známky uvedeného státu uplatňovaná 
podle článku 153.“;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu, nikoli o změnu podstaty. V zájmu jasnosti je vhodnější nahradit 
celý text než pouze jeden či několik výrazů (viz bod 18.12.1 společné praktické příručky pro 
osoby podílející se na redakci právních předpisů).

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 114
Nařízení (ES) č. 207/2009
Článek 148a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve lhůtě pěti let ode dne mezinárodního 
zápisu oznámí agentura Mezinárodnímu 
úřadu skutečnosti a rozhodnutí týkající se 
platnosti přihlášky nebo zápisu evropské
ochranné známky, na které byl 
mezinárodní zápis založen.“;

Během lhůty pěti let ode dne 
mezinárodního zápisu oznámí agentura 
Mezinárodnímu úřadu veškeré skutečnosti 
a rozhodnutí týkající se platnosti přihlášky 
nebo zápisu ochranné známky Evropské 
unie, na které byl mezinárodní zápis 
založen.“;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyjasňuje, že pětileté období není časový limit, ale lhůta, během které 
mají být oznámeny veškeré relevantní skutečnosti a rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 127 a (nový)
Nařízení (ES) č. 207/2009
Příloha -I (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(127a) Doplňuje se nová příloha, která 
zní:
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„Příloha -I
Výše poplatků

Poplatky, které mají být agentuře 
zaplaceny v souladu s tímto nařízením a 
v souladu s nařízením (ES) č. 2868/95, 
jsou následující.
1. Základní 
poplatek za 
přihlášku 
individuální 
ochranné 
známky (čl. 26 
odst. 2, pravidlo 4 
písm. a))

925 EUR

1a. Poplatek za 
rešerši přihlášky 
ochranné 
známky Evropské 
unie (čl. 38 odst. 
2, pravidlo 4 
písm. c))

Částka 12 EUR 
vynásobená 
počtem 
ústředních úřadů 
průmyslového 
vlastnictví 
uvedených v čl. 
38 odst. 2; částka 
a následné změny 
jsou uveřejněny 
v Úředním 
věstníku 
agentury

1b. Základní 
poplatek za 
elektronickou 
přihlášku 
individuální 
ochranné 
známky (čl. 26 
odst. 2, pravidlo 4 
písm. a))

775 EUR

1c. Základní 
poplatek za 
elektronickou 
přihlášku 
individuální 
ochranné 
známky při 
použití 
klasifikační 

725 EUR
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databáze on-line 
(čl. 26 odst. 2, 
pravidlo 4 písm. 
a))
2. Poplatek za 
druhou třídu 
zboží a služeb pro 
individuální 
ochrannou 
známku (čl. 26 
odst. 2, pravidlo 4 
písm. b))

50 EUR

2a. Poplatek za 
třetí třídu zboží a 
služeb pro 
individuální 
ochrannou 
známku (čl. 26 
odst. 2, pravidlo 4 
písm. b))

75 EUR

2b. Poplatek za 
každou třídu 
zboží a služeb od 
čtvrté třídy pro 
individuální 
ochrannou 
známku (čl. 26 
odst. 2, pravidlo 4 
písm. b))

150 EUR

3. Základní 
poplatek za 
přihlášku 
kolektivní 
ochranné 
známky (čl. 26 
odst. 2 a čl. 66 
odst. 3, pravidlo 4 
písm. a) a 
pravidlo 42)

1 000 EUR

3a. Základní 
poplatek za 
elektronickou 
přihlášku 
kolektivní 
ochranné 
známky při 

950 EUR
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použití 
klasifikační 
databáze on-line 
(čl. 26 odst. 2 a 
čl. 66 odst. 3, 
pravidlo 4 
písm. a) a 
pravidlo 42)
4. Poplatek za 
druhou třídu 
zboží a služeb pro 
kolektivní
ochrannou 
známku (čl. 26 
odst. 2 a čl. 66 
odst. 3, pravidlo 4 
písm. b) a 
pravidlo 42)

50 EUR

4a. Poplatek za 
třetí třídu zboží a 
služeb pro 
kolektivní 
ochrannou 
známku (čl. 26 
odst. 2 a čl. 66 
odst. 3, pravidlo 4 
písm. b) a 
pravidlo 42)

75 EUR

4b. Poplatek za 
každou třídu 
zboží a služeb od 
čtvrté třídy pro 
kolektivní 
ochrannou 
známku (čl. 26 
odst. 2 a čl. 66 
odst. 3, pravidlo 4 
písm. b) a 
pravidlo 42)

150 EUR

5. Poplatek za 
podání námitek 
(čl. 41 odst. 3, 
pravidlo 17 odst. 
1)

350 EUR

7. Základní 
poplatek za zápis 

0 EUR
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individuální 
ochranné 
známky (článek 
45)
8. Poplatek za 
každou třídu 
zboží a služeb od 
čtvrté třídy pro 
individuální 
ochrannou 
známku (článek 
45)

0 EUR

9. Základní 
poplatek za zápis 
kolektivní 
ochranné 
známky (čl. 45 a 
čl. 66 odst. 3)

0 EUR

10. Poplatek za 
každou třídu 
zboží a služeb od 
čtvrté třídy pro 
kolektivní 
ochrannou 
známku (čl. 45 a 
čl. 64 odst. 3)

0 EUR

11. Příplatek za 
opožděné 
zaplacení 
poplatku za zápis 
(čl. 162 odst. 2 
písm. a))

0 EUR

12. Základní 
poplatek za 
obnovení zápisu 
individuální 
ochranné 
známky (čl. 47 
odst. 1, pravidlo 
30 odst. 2 písm. 
a))

1 150 EUR

12a. Základní 
poplatek za 
obnovení 
elektronického 

1 000 EUR
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zápisu 
individuální 
ochranné 
známky (čl. 47 
odst. 1, pravidlo 
30 odst. 2 písm. 
a))
13. Poplatek za 
obnovení zápisu 
druhé třídy zboží 
a služeb pro 
individuální 
ochrannou 
známku (čl. 47 
odst. 1, pravidlo 
30 odst. 2 písm. 
b))

100 EUR

13a. Poplatek za 
obnovení zápisu 
třetí třídy zboží a 
služeb pro 
individuální 
ochrannou 
známku (čl. 47 
odst. 1, pravidlo 
30 odst. 2 písm. 
b))

150 EUR

13b. Poplatek za 
obnovu zápisu 
každé třídy zboží 
a služeb od čtvrté 
třídy pro 
individuální 
ochrannou 
známku (čl. 47 
odst. 1, pravidlo 
30 odst. 2 písm. 
b))

300 EUR

14. Základní 
poplatek za 
obnovení zápisu 
kolektivní 
ochranné 
známky (čl. 47 
odst. 1 a čl. 66 
odst. 3, pravidlo 

1 275 EUR
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30 odst. 2 
písm. a) a 
pravidlo 42)
15. Poplatek za 
obnovení zápisu 
druhé třídy zboží 
a služeb pro 
kolektivní 
ochrannou 
známku (čl. 47 
odst. 1 a čl. 66 
odst. 3, pravidlo 
30 odst. 2 
písm. b) a 
pravidlo 42)

100 EUR

15a. Poplatek za 
obnovení zápisu 
do třetí třídy 
zboží a služeb pro 
kolektivní 
ochrannou 
známku (čl. 47 
odst. 1 a čl. 66 
odst. 3, pravidlo 
30 odst. 2 
písm. b) a 
pravidlo 42)

150 EUR

15b. Poplatek za 
obnovu zápisu 
každé třídy zboží 
a služeb od čtvrté 
třídy pro 
kolektivní 
ochrannou 
známku (čl. 47 
odst. 1 a čl. 66 
odst. 3, pravidlo 
30 odst. 2 
písm. b) a 
pravidlo 42)

300 EUR

16. Příplatek za 
opožděné 
zaplacení 
poplatku za 
obnovení zápisu 
či za opožděné 

25 % ze 
zpožděného 
poplatku za 
obnovu, nejvýše 
však 1 150 EUR
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podání žádosti o 
obnovení zápisu 
(čl. 47 odst. 3, 
pravidlo 30 odst. 
2 písm. c))
17. Poplatek za 
žádost o zrušení 
či za prohlášení 
neplatnosti (čl. 
56 odst. 2, 
pravidlo 39 odst. 
1)

700 EUR

18. Poplatek za 
odvolání (čl. 60, 
pravidlo 49 odst. 
3)

800 EUR

19. Poplatek za 
žádost o 
navrácení do 
původního stavu 
(čl. 81 odst. 3)

200 EUR

20. Poplatek za 
žádost o převod 
ochranné 
známky Evropské 
unie či ochranné 
známky Evropské 
unie (čl. 113 odst. 
1, rovněž ve 
spojení s čl. 159 
odst. 1; pravidlo 
45 odst. 2, rovněž 
ve spojení 
s pravidlem 123 
odst. 2)

200 EUR

a) žádost o 
převod na 
národní 
ochrannou 
známku,
b) převod na 
vyznačení 
členských států 
v rámci 
Madridské 
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dohody,
21. Poplatek za 
pokračování 
v řízení (čl. 82 
odst. 1)

400 EUR

22. Poplatek za 
prohlášení o 
rozdělení zapsané 
ochranné 
známky Evropské 
unie (čl. 49 odst. 
4) nebo poplatek 
za prohlášení o 
rozdělení 
přihlášky 
ochranné 
známky Evropské 
unie (čl. 44 odst. 
4)

250 EUR

Poplatek za 
žádost o zápis 
licence nebo 
jiného práva 
k zapsané 
ochranné známce 
Evropské unie 
(čl. 162 odst. 2 
písm. c), pravidlo 
33 odst. 2) nebo 
poplatek za 
přihlášku 
ochranné 
známky Evropské 
unie (čl. 157 odst. 
2 písm. d), 
pravidlo 33 odst. 
4)

200 EU za zápis, 
ale v případě 
podání
vícenásobných 
žádostí
v téže přihlášce 
nebo současně 
celková výše 
nesmí 
přesáhnout 1 000 
EUR

a) udělení 
licence;
b) převod 
licence;
c) vytvoření 
věcného práva;
c) převod 
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věcného práva;
e) nucený výkon 
práva
24. Poplatek za 
výmaz zápisu 
licence nebo 
jiného práva (čl. 
162 odst. 2 písm. 
e), pravidlo 35 
odst. 3)

200 EUR za 
výmaz, ale 
v případě podání 
vícenásobných 
žádostí
v téže přihlášce 
nebo současně 
nesmí celková 
výše přesáhnout 
1 000 EUR

25. Poplatek za 
změnu zapsané 
ochranné 
známky Evropské 
unie (čl. 162 odst. 
2 písm. f), 
pravidlo 25 odst. 
2)

200 EUR

26. Poplatek za 
vyhotovení 
ověřené kopie 
přihlášky 
ochranné 
známky Evropské 
unie (čl. 162 odst. 
2 písm. j), 
pravidlo 89 odst. 
5), poplatek za 
vystavení kopie 
osvědčení o 
zápisu (čl. 162 
odst. 2 písm. b), 
pravidlo 24 odst. 
2), či poplatek za
vyhotovení výpisu 
z rejstříku (čl. 
162 odst. 2 písm. 
g), pravidlo 84 
odst. 6):
a) neověřená 
kopie či výpis;

10 EUR
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b) ověřená kopie 
či výpis;

30 EUR

27. Poplatek za 
nahlédnutí do 
spisu (čl. 162 
odst. 2 písm. h), 
pravidlo 89 odst. 
1)

30 EUR

28. Poplatek za 
vyhotovení kopie 
ze spisu
(čl. 162 odst. 2 
písm. i), pravidlo 
89 odst. 5):
a) neověřená 
kopie;

10 EUR

b) ověřená kopie, 30 EUR
a pokud počet 
stránek 
přesahuje 10, pak 
za každou další 
stránku

1 EUR

29. Poplatek za 
sdělení údajů 
obsažených ve 
spisu (čl. 162 
odst. 2 písm. k), 
pravidlo 90)

10 EUR

30. Poplatek za 
prověření výše 
nákladů řízení, 
které mají být 
vráceny (čl. 162 
odst. 2 písm. l), 
pravidlo 94 odst. 
4)

100 EUR

31. Poplatek za 
podání 
mezinárodní 
přihlášky u 
agentury (čl. 147 
odst. 5)

300 EUR

Or. en
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Odůvodnění

Struktura poplatků je důležitou součástí systému ochranných známek EU. Tabulka uvedená 
v nařízení (ES) č. 2869/95 (včetně návrhů Komise na změny a aktualizované odkazy) je tímto 
začleněna do nařízení (ES) č. 207/2009. Rozhodnutí, zda by měla být do nařízení (ES) č. 
207/2009 začleněna i další ustanovení nařízení (ES) č. 2869/95 nebo tato ustanovení 
regulována prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, bude přijato v rámci postupu v 
souladu s čl. 37a jednacího řádu.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 127
Nařízení (ES) č. 207/2009
Čl. 165a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise nechá do roku 2019 a poté 
každých pět let vypracovat hodnocení 
provádění tohoto nařízení.

1. Komise do roku 2019 a poté každých pět 
let provede hodnocení provádění tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla být odpovědná za provedení hodnocení a měla by mít možnost si vybrat, zda 
hodnocení provede sama, či ho nechá vypracovat.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Článek 1a (nový)
Nařízení (ES) č. 2868/95

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Nařízení (ES) č. 2868/95 se mění takto:
(1) 1) Pravidlo 4 se zrušuje;
(2) 2) V pravidle 30 se zrušuje odstavec 2.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že struktura poplatků bude regulována přímo v nařízení, příslušná pravidla 
stanovená v nařízení (ES) č. 2869/95 ohledně poplatků musí být zrušena. Tato změna se týká 
pozměňovacích návrhů k čl. 26 odst. 2 a čl. 47 odst. 1a.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Článek 1 b (nový)
Nařízení (ES) č. 2869/95

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1b
Nařízení (ES) č. 2869/95 se zrušuje.
Odkazy na zrušené nařízení se považují za 
odkazy na toto nařízení v souladu se 
srovnávací tabulkou obsaženou v příloze.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že struktura poplatků bude upravena přímo v nařízení, pravidla stanovená 
v nařízení (ES) č. 2869/95 ohledně poplatků musí být zrušena. Rozhodnutí, zda by ustanovení 
obsažená v nařízení (ES) č. 2869/95, která se netýkají výše poplatků, měla být zahrnuta v 
nařízení (ES) č. 207/2009, nebo regulována akty v přenesené pravomoci, bude učiněno 
v rámci postupu v souladu s čl. 37a jednacího řádu.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Po několikaletém vypracovávání dlouho očekávaného návrhu na revizi systému ochranných 
známek v Evropě předložila Komise na konci března 2013 tento návrh. Zpravodajka je 
odhodlána vynaložit značné úsilí o přijetí těchto návrhů v rámci současného zákonodárného 
sboru, chtěla by však připomenout, že vzhledem k omezené časové lhůtě má před sebou 
nelehký úkol. Kvalita legislativního procesu nemůže být ohrožena a příležitost modernizovat 
systém ochranných známek v Evropě, kterou tento návrh skýtá, by neměla být kvůli dosažení 
účelné shody mezi orgány EU ztracena. Nicméně pokud jde o ambiciózní harmonogram, 
zpravodajka má ve Výboru pro právní záležitosti širokou podporu. Omezená časová lhůta, ve 
které bylo v rámci tohoto harmonogramu nutné zprávu vypracovat, souvisí s tím, že zpráva se 
dotýká většiny hlavních otázek, u nichž je nutné návrh Komise změnit. Nicméně zpravodajka 
si vyhrazuje právo se později ke zprávě vrátit s dodatečnými pozměňovacími návrhy a návrhy 
ohledně témat, která v ní nejsou obsažena.

Shrnutí

Systém ochranných známek Společenství a úřad OHIM existují již více než 15 let, a přezkum 
stávajících pravidel s cílem zlepšit tento velmi úspěšný systém je tedy opodstatněný. Úřad 
OHIM se během těchto let rozrostl v dobře fungující a účinnou agenturu, která má jasný úkol 
podporovat systém ochranných známek a průmyslových vzorů Společenství v Evropě. Další 
nové úkoly, jako je Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví 
a databáze osiřelých děl, jsou důkazem důvěry, kterou agentuře svěřují spolutvůrci právních 
předpisů i Komise.

Současný přezkum podle názoru zpravodajky vyžaduje změny ve správě úřadu OHIM s cílem 
zajistit trvalou nezávislost, vstřícnost k uživatelům a kompetenci, což jsou rysy, jimiž se 
agentura doposud vyznačovala.

Je důležité poznamenat, že agentura není čistě agenturou členských států, Komise ani 
Parlamentu, nýbrž agenturou Evropské unie. A vzhledem k její povaze je tedy nutné provést 
určité změny v její správě, zejména na základě pokynů, jež nabízí společný přístup 
k decentralizovaným agenturám.

Otázka poplatků ochranných známek Evropské unie se úzce pojí se schopností agentury plnit 
své povinnosti. V této souvislosti zpravodajka namítá, že se jedná o otázku tak úzce spojenou 
s hlavní správou agentury a schopností agentury plnit své povinnosti, že je nutné ji regulovat 
spíše základním aktem než aktem v přenesené pravomoci.

V otázce hmotného práva Komise navrhuje řadu změn, přičemž s většinou z nich zpravodajka 
souhlasí, ačkoli je zde stále prostor pro zlepšení.

Název agentury

Zpravodajka poznamenává, že současný název agentury, který zní „Úřad pro harmonizaci na 
vnitřním trhu“, je obecně známý a uznávaný, pokud jde o oblast ochranných známek v Evropě 
i jinde. Nicméně pro někoho, kdo úřad předtím neznal a má v úmyslu si nechat zapsat 
ochrannou známku či průmyslový vzor, to není zcela logický název. Současný přezkum se 
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tedy jeví jako dobrá příležitost k přejmenování agentury. Název navržený Komisi, který zní 
„Agentura Evropské unie pro ochranné známky a průmyslové vzory“, však nepokrývá širokou 
škálu úkolů, které jsou agentuře svěřeny. Agentura v současné době zaštiťuje již Evropské 
středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví a rejstřík zjištěných osiřelých 
děl. Do budoucnosti si lze představit, že k jejím povinnostem bude patřit i vykonávání dalších 
funkcí, jako je zápis zeměpisných označení a případné úkoly v souvislosti s nadcházejícím 
legislativním návrhem o ochraně obchodních tajemství. Bylo by tudíž užitečné nalézt vhodný 
dlouhodobý název pro tuto agenturu, který by se osvědčil i v budoucnu a současně by 
uživatelům upřesnil její úkoly. Zpravodajka proto doporučuje přejmenovat agenturu na 
Agenturu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Definice

Zpravodajka navrhuje nepatrnou změnu návrhu Komise týkající se terminologie užité 
v definicích. Místo změny označení z „ochranných známek Společenství“ na „evropské 
ochranné známky“ navrhuje označení „ochranné známky Evropské unie“. Hlavním důvodem 
je, že výraz „Evropská unie“ mnohem přesněji označuje územní oblast ochrany. Dále je nutné 
zmínit, že užití výrazu „evropský“ například v souvislosti s patenty, odkazuje na soubor 
vnitrostátních předpisů (které jsou nyní rozšířeny na evropské patenty s jednotným účinkem).
Ochranná známka Společenství je název spojený s EU, a proto by bylo vhodné ji podle toho 
pojmenovat.

Otázky spojené se správou

Správa agentury, která je odpovědná za zapisování ochranných známek, je jednoznačně velmi 
důležitou součástí legislativního balíčku. Ačkoli Komise v této oblasti všeobecně předložila 
dobré návrhy, u řady bodů je nutná značná kalibrace.

– Složení správní rady

Společný přístup zajišťuje, že ve správních radách budou zastoupeni představitelé členských 
států, Komise a Evropského parlamentu. V návrhu Komise je však opomenuto zastoupení
představitelů Evropského parlamentu ve správní radě. Zpravodajka proto navrhuje opravu 
v souladu s ustanoveními společného přístupu.

– Výkonná rada

Ve společném přístupu je stanovena možnost zahrnout do správní rady agentur i výkonnou 
radu, pokud toto zahrnutí slibuje větší účinnost. V tomto případě se však nezdá, že by 
existovaly jakékoliv konkrétní důkazy o tom, že by dodatečná úroveň administrativní zátěže 
přinesla větší účinnost. Zpravodajka proto navrhuje zrušení této přidané výkonné rady.

– Výběr výkonného ředitele agentury (a jeho náměstků)

Komise navrhuje, aby byl výkonný ředitel volen správní radou ze seznamu kandidátů 
navržených Komisí. Zpravodajka se staví proti udělení práva veta Komisi týkajícího se všech 
osob, které mohou být navrženy na tuto funkci, a domnívá se, že ve správní radě by měl 
fungovat vlastní předvýběrový výbor rady, který tvoří členové ze všech tří orgánů a jenž 
předkládá seznam alespoň tří kandidátů radě v plném složení. Podobně zpravodajka vyzývá 
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k tomu, aby návrh práva veta pro Komisi ohledně opětovného jmenování výkonného ředitele 
byl vypuštěn.

Společné projekty agentury a členských států

Zpravodajka v zásadě souhlasí s návrhy Komise v této oblasti a navrhuje několik změn pro 
větší flexibilitu. Seznam oblastí, ve kterých mohou být prováděny projekty, by například 
neměl být vyčerpávající, a naopak by měl být otevřený s cílem umožnit provádění projektů 
v oblastech, které nebyly v průběhu přípravy návrhu předvídány. Také by měla být jasně 
zaručena aktivní účast uživatelů. Zpravodajka sice sdílí názor Komise, že na projektech by se 
měly podílet všechny členské státy, nicméně se jí nejeví jako opodstatněné nutit členské státy 
přijímat výsledky společných projektů v případech, kdy se členské státy domnívají, že již 
zavedly lepší opatření. Takový přístup by v podstatě mohl snížit počet možných společných 
projektů v případě, že by členské státy bránily jiným členským státům podílet se na projektech 
kvůli obavám, že budou muset přijmout výsledky daného projektu.

Poplatky

Komise navrhuje, aby poplatky byly regulovány prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.
Podle stávajícího nařízení jsou tyto poplatky stanoveny prováděcím nařízení Komise přijatým 
postupem projednávání ve výboru. Poplatky, které jsou uplatňovány v systému ochranných 
známek Evropské unie, představují ústřední aspekt fungování celého systému evropských 
ochranných známek. Od zavedení tohoto systému byly uvedené poplatky revidovány pouze 
dvakrát, a to po značných politických diskusích. Bylo by tedy nevhodné, aby tyto poplatky 
byly stanoveny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, jakož i prostřednictvím 
prováděcích aktů, což vedlo zpravodajku k závěru, že tyto poplatky je nutné stanovit 
v základním aktu. S cílem uskutečnit tuto poměrně složitou změnu návrhu zpravodajka do
návrhu začlenila stávající prováděcí nařízení spolu s návrhy na změnu tohoto aktu, které 
předložila Komise formou postupu projednávání ve výboru. To však neznamená, že mlčky 
souhlasí se všemi aspekty návrhu, a vyhrazuje si právo se ke konkrétním změnám v tomto 
ohledu vrátit.

V souvislosti s poplatky se zpravodajka dále domnívá, že poplatky, které agentura vybere, by 
neměly sloužit k financování vnitrostátních systémů (či souhrnných rozpočtů) členských států 
ani souhrnného rozpočtu Evropské unie. Příjmy agentury by měly být v první řadě použity 
spíše na investice za účelem zajištění excelence agentury a dále na podporu projektů, které 
zlepší harmonizaci, sbližování a excelenci v oblasti ochrany duševního vlastnictví v Evropě.

Akty v přenesené pravomoci

Zpravodajka se domnívá, že v návrhu Komise je obsaženo mnoho aktů v přenesené 
pravomoci. Je vcelku jasné, že řada těchto aktů zachází dále, než by bylo pro akty v přenesené 
pravomoci přijatelné, a v neposlední řadě je třeba zohlednit, že podstata a rozsah působnosti 
řady navržených přenesení pravomoci se týká základních prvků a dává Komisi až příliš široký 
rozsah pro jejich výklad. To se týká navržených bodů odůvodnění 24–26, 29, 31–34, 36, 38 
and 44–46 a článků 24a, 35a, 39, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 79, 79a, 83, 89, 93a, 114, 114a, 
128, 144a, 145, 161a a 163a.
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Namísto vyřešení těchto otázek již v této zprávě zpravodajka navrhuje k nim přistoupit podle 
postupu stanoveného v článku 37a jednacího řádu, jehož prostřednictvím by Výbor pro právní 
záležitosti připravil stanovisko k cílům, obsahu, rozsahu a trvání přenesení pravomoci 
a k podmínkám, kterým tato přenesení podléhají. Toto stanovisko by mělo dále analyzovat 
dopady přesunu podstaty prováděcího nařízení Komise o poplatcích do základního aktu, jak je 
uvedeno výše, a dopady dalších prováděcích opatření, která byla přijata již dříve na základě 
nařízení.

Donucovací opatření

Komise navrhla zavést ustanovení týkající se dovozu, kdy s obchodním záměrem jedná pouze 
odesilatel a kdy příjemce je například jednotlivý občan. Toto ustanovení je vítáno, neboť je 
třeba zastavit padělání, nicméně mělo by se vztahovat pouze na padělané výrobky.

Komise dále navrhuje ustanovení o zboží v tranzitu. Je sice nutné zastavit padělání výrobků 
vstupujících na vnitřní trh, daný návrh by však narušil i legitimní mezinárodní obchod.
Zpravodajka tudíž navrhuje řadu změn, které zajišťují vyváženější charakter návrhu.


