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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
 většina odevzdaných hlasů

 **I Postup spolupráce (první čtení)
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu

 společného postoje
*** Postup souhlasu

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
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.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/71/ES 
o právní ochraně (průmyslových) vzorů

(KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2004)0582)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0119/2004),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a na stanovisko Hospodářského a 
měnového výboru a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

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

3. pověřuje svého předsedu aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 1

(1) Jediným účelem ochrany 
(průmyslových) vzorů je udělení 
výlučných práv na vzhled výrobku, nikoliv 
však monopolu na výrobek jako takový.
Ochrana (průmyslových) vzorů, pro které 
neexistuje praktická alternativa, by ve 
skutečnosti vedla k monopolu na výrobek.
Taková ochrana by se blížila zneužití 
režimu (průmyslových) vzorů. Pokud je 
třetím stranám dovoleno vyrábět a 

vypouští se

  
1 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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distribuovat náhradní díly, je hospodářská 
soutěž zachována. Pokud je ochrana 
(průmyslových) vzorů rozšířena na 
náhradní díly, tyto třetí strany tato práva 
porušují, hospodářská soutěž je vyloučena 
a držitel práva k (průmyslovému) vzoru de 
facto obdrží na výrobek monopol.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 3

(3) V zájmu hladkého fungování vnitřního 
trhu je tedy třeba sblížit právní předpisy 
členských států týkající se ochrany 
(průmyslových) vzorů, pokud jde o použití 
chráněných (průmyslových) vzorů za 
účelem opravy složeného výrobku tak, aby 
byl obnoven jeho původní vzhled.

(3) V zájmu hladkého fungování vnitřního 
trhu je tedy třeba sblížit právní předpisy 
členských států týkající se ochrany 
(průmyslových) vzorů, pokud jde o použití 
chráněných (průmyslových) vzorů za 
účelem opravy složeného výrobku tak, aby 
byl obnoven jeho původní vzhled. 
S ohledem na bezprostřední vliv těchto 
opatření na kvalitu a bezpečnost výroby 
náhradních dílů je důležité rozšířit 
rámcovou směrnici o schvalování typu 
motorových vozidel také o schvalování 
typu určitých náhradních dílů 
ovlivňujících bezpečnost. 

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 3 A (nový)

(3a) Účelem ochrany (průmyslových) 
vzorů je udělení výlučných práv na vzhled 
výrobku. Ochrana (průmyslových) vzorů, 
která by se měla zásadně rozšířit také na 
náhradní díly, by se měla časově vhodně 
omezit za účelem zaručení hospodářské 
soutěže na trhu s náhradními díly.  Doba, 
po kterou je průmyslový vzor chráněn, by 
měla být ukončena v okamžiku, kdy bude 
veřejnosti zpřístupněn model, který jako 
nový model individuální povahy podléhá 
nové ochraně (průmyslového) vzoru ve 
smyslu směrnice 98/71/ES.
Mělo by být zajištěno, aby byli spotřebitelé 
ihned po skončení ochrany 
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(průmyslového) vzoru výrobku z důvodu 
ukončení výrobního cyklu modelu řádně 
informováni o původu náhradních dílů, 
aby si mohli mezi konkurenčními 
náhradními díly vybrat se znalostí věci. 

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 3 B (nový)

(3b) Mělo by se ponechat na rozhodnutí 
členských států, zda alternativně k této 
zásadě zavedou režim odškodnění, který 
nemusí být časově omezen, pokud bude 
zajištěno, že držitel práva obdrží za využití 
vzoru přijatelné odškodnění. Odškodnění 
vyplácené jako kompenzace za omezení 
práv na daný vzor v souvislosti s jeho 
používáním pro opravy by se mělo stanovit 
především podle nákladů vynaložených na 
vývoj příslušného vzoru. 

Pozměňovací návrh 5
ČLÁNEK 1

Článek 14 (směrnice 98/71/ES)

1. (Průmyslový) vzor, který tvoří součást 
složeného výrobku používaného ve smyslu 
čl. 12 odst. 1 této směrnice pro účely 
opravy tohoto složitějšího výrobku s cílem 
obnovit jeho původní vzhled, nepožívá
ochrany (průmyslového) vzoru.

(1) (Průmyslový) vzor, který tvoří součást 
složeného výrobku používaného ve smyslu 
čl. 12 odst. 1 této směrnice pro účely 
opravy tohoto složeného výrobku s cílem 
obnovit jeho původní vzhled, vzniká v 
okamžiku kdy je veřejnosti zpřístupněn 
složený výrobek, do něhož byl vzor 
zabudován, nebo ve kterém se užívá; 
ochrana průmyslového vzoru končí, 
jakmile je veřejnosti zpřístupněn nový 
složený výrobek, který jako nový model 
s individuální povahou podléhá nové 
ochraně (průmyslového) vzoru ve smyslu 
směrnice.  Ochrana průmyslového vzoru 
končí také okamžikem, kdy složený 
výrobek přestane být modelem a držitel 
práva neplánuje žádný další složený 
výrobek, který by byl jeho nástupcem.
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2. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 
byli řádně informováni o původu 
náhradních dílů, aby si mohli mezi 
konkurenčními náhradními díly vybrat se 
znalostí věci.

2. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 
byli ihned po skončení ochrany 
(průmyslového) vzoru výrobku z důvodu 
ukončení výrobního cyklu řádně 
informováni o původu náhradních dílů, aby 
si mohli mezi konkurenčními náhradními 
díly vybrat se znalostí věci.

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje omezit ochranu průmyslových vzorů náhradních dílů v zásadě na 
příslušný výrobní cyklus modelu a ukončit ji, jakmile se objeví nový model, který jako nový 
model s individuální povahou splňuje podmínky pro vznik nové ochrany (průmyslového) vzoru 
ve smyslu směrnice 98/71/EHS nebo jakmile se ukončí výroba daného modelu.

Pozměňovací návrh 6
ČL. 1 ODST. 1A (nový)

Článek 14a (nový) (směrnice 98/71/ES)

(1a) Do směrnice se vkládá nový článek, 
který zní:

„Článek 14a“

(1) Členské státy mohou jako alternativu 
k článku 14 stanovit, že odchylně od 
článku 14 nepodléhá ochraně 
průmyslového vzoru (průmyslový) vzor, 
který tvoří součást složeného výrobku 
používaného ve smyslu čl. 12 odst. 1 této 
směrnice pro účely opravy tohoto 
složeného výrobku s cílem obnovit jeho 
původní vzhled, pokud třetí strana, která 
chce (průmyslový) vzor používat, 

(i) držiteli práv sdělí, že má v úmyslu jeho 
(průmyslový) vzor používat, 

(ii) držiteli práv zaplatí přijatelnou 
kompenzaci za používání vzoru a 

(iii) držitele práv pravidelně a pravdivě 
informuje o rozsahu, v jakém vzor na 
základě tohoto ustanovení používá. 
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(2) Při výpočtu přijatelné kompenzace se 
zohlední především investice vynaložené 
na vývoj příslušného (průmyslového) 
vzoru. 

(3) Dobu platnosti takového režimu 
odškodnění stanoví členské státy.

Odůvodnění

Tato výjimečná regulace dává členským státům možnost stanovit jako alternativu pro řešení 
uvedené ve článku 14 režim odškodnění, přičemž je nutno zajistit, aby držitel práv dostal za 
používání (průmyslového) vzoru přijatelnou kompenzaci a aby byl informován o rozsahu jeho 
používání.   Taková regulace nemusí být časově omezena na výrobní cyklus. 



PE 380.965v01-00 10/12 PR\640008CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ  PROHLÁŠENÍ

I. Obsah navržené směrnice

Předložený návrh směrnice se týká ochrany (průmyslových) vzorů náhradních dílů určených 
k obnově původního vzhledu složených výrobků. Návrh směřuje k úplné liberalizaci 
sekundárního trhu s náhradními díly.  To se týká nejen automobilového průmyslu, ale také 
strojírenství, základních prostředků a spotřebního průmyslu.

Návrh se zabývá výhradně sekundárním (následným) trhem s náhradními díly a týká se pouze 
takových náhradních dílů, pro které je nezbytné, aby k obnově původní funkce nebo vzhledu 
výrobku byla použita původní konstrukční vlastnost vzoru; to znamená, že díl nebo součást 
složeného výrobku může být nahrazen pouze náhradním dílem totožným s původním dílem 
(tyto díly se nazývají náhradní díly „must match”).

Uplatněním článku 1 návrhu směrnice, který upravuje článek 14 směrnice 98/71/ES, jsou nyní 
tyto náhradní díly, pokud se týká ochrany průmyslového vzoru, ze sekundárního trhu vyňaty. 
Je vloženo tzv. ustanovení o opravách, podle něhož „(průmyslový) vzor, který tvoří součást 
složeného výrobku používaného ve smyslu čl. 12 odst. 1 této směrnice pro účely opravy tohoto 
složeného výrobku s cílem obnovit jeho původní vzhled“, nepodléhá ochraně (průmyslového) 
vzoru.  

II. Souvislosti

Podle směrnice 98/71/ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů 1 ze dne 13. října 1998 
může být vzhled výrobku chráněn proti používání třetími stranami. Ochrana (průmyslových) 
vzorů zaručuje výlučnost novému (průmyslovému) vzoru pokud se týká vzhledu samotného 
výrobku, složeného výrobku nebo součásti, pokud je vzor nový a má individuální povahu (viz 
články 1 a 3 směrnice 98/71/ES). 

V době schvalování směrnice 98/71/ES nebylo možné dosáhnout shody v oblasti harmonizace 
ochrany designu pro tzv. náhradní díly „must match”. Směrnice tedy nezahrnuje harmonizaci 
režimů (průmyslových) vzorů ve vztahu k následnému trhu s náhradními díly a zároveň 
nevyjímá náhradní díly z ochrany (průmyslových) vzorů. Ochrana poskytovaná na 
(průmyslový) vzor nového dílu na primárním trhu může stejně dobře platit na náhradní díl na 
sekundárním trhu nebo na následném trhu.

Článek 14 směrnice 98/71/ES stanoví přechodné ustanovení, podle něhož členské státy „do té 
doby, pokud nebude na návrh Komise podle článku 18 upravena tato směrnice“ zachovají 
v tomto ohledu v účinnosti své stávající právní předpisy a tyto předpisy mohou změnit pouze 
takovým způsobem, aby liberalizovaly trh s náhradními díly (řešení „freeze plus”).

  
1 Úř. věst. L 289, 28. 10. 1998, s. 28.
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Právní předpisy ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů navrhla Komise poprvé v roce 
1993. Na společném stanovisku se však Rada dohodla teprve v roce 1997. Evropský 
parlament označil ve svém prvním čtení ochranu (průmyslových) vzorů náhradních dílů 
určených k opravě složených výrobků (např. motorových vozidel) za zásadní politickou 
otázku. Rada však nebyla schopna schválit harmonizovaná ustanovení o ochraně 
(průmyslových) vzorů náhradních dílů určených k opravě. Ve druhém čtení dne 22. listopadu 
1997 Parlament převážnou většinou hlasů schválil, že „ustanovení o opravách“, které přijal 
v prvním čtení a které Rada ignorovala, předloží znovu. Toto ustanovení by mělo umožnit 
používat (průmyslový) vzor pro opravu složeného výrobku, pokud uživatel nabídne držiteli 
práv na (průmyslový) vzor spravedlivé a přijatelné odškodnění. Parlament byl toho názoru, že 
toto je nejlepší způsob jak částečně přizpůsobit vzájemně velmi odlišné vnitrostátní právní 
předpisy v této oblasti. Protože Rada nepřijala pozměňovací návrhy Parlamentu ani ve 
druhém čtení, bylo zahájeno dohodovací řízení. Výsledkem zdlouhavých a obtížných jednání 
bylo přece jen tzv. řešení „freeze plus“, které je uvedeno ve článku 14 směrnice 98/71/ES.
Situace v oblasti náhradních dílů určených k obnově původního vzhledu složených výrobků je 
ve členských státech v současné době po provedení směrnice 98/71/ES rozdílná. Zpravodaj 
poukazuje na to, že rozdílné uplatňování práva v praxi je zřejmé zejména při mezinárodním 
srovnání. Obecně platí, že je v Evropě nutné zabránit konkurenčním nevýhodám.

III. Postoj zpravodaje

I když návrh směrnice zásadně zahrnuje všechny náhradní díly určené pro účely opravy 
složeného výrobku „s cílem obnovit jeho původní vzhled“, byl projednáván především 
v souvislosti s jeho nejdůležitějším použitím, a to použitím náhradních dílů pro motorová 
vozidla. Nemělo by se však zapomínat na to, že se jedná o zásadní otázky v oblasti ochrany 
designu.

Ve vzájemném protikladu jsou dva zásadní názory, jak v případě náhradních dílů „must-
match” pohlížet na otázku ochrany designu na sekundárním trhu:

Na jedné straně je názor, že ochrana designu náhradních dílů je logickým důsledkem práva na 
duševní vlastnictví. Podle tohoto pojetí by rozlišení na primární a sekundární trh s náhradními 
díly odporovalo všeobecným zásadám práva na duševní vlastnictví.

V protikladu s tímto je názor, že by se ochrana designu neměla rozšiřovat na náhradní díly na 
sekundárním trhu, neboť by došlo k nespravedlivému monopolnímu postavení. Podle 
zastánců tohoto názoru je vhodným řešením problému ustanovení o opravách uvedené 
v návrhu směrnice.

Podle názoru zpravodaje řešení předložené Komisí, které znamená, že náhradní díly nebudou 
podléhat žádné ochraně (průmyslového) vzoru, dostatečně nezohledňuje napjatý vztah mezi 
zájmy různých zúčastněných stran. Zpravodaje je přesvědčen o tom, že je nutno upřednostnit 
režim, který, pokud se týká ochrany (průmyslového) vzoru, počítá s časově omezenou dobou 
platnosti. Proto, aby se v praxi zohlednily požadavky všech zástupců zúčastněných stran, se 
zdá být nejvhodnějším neomezovat striktně dobu, po kterou (průmyslový) vzor podléhá 
ochraně, ale navázat na ustanovení o ochraně vzoru v období, kdy se daný model vyrábí jako 
složený výrobek. Zpravodaj navrhuje řešení, kterým by byl právně registrovaný vzor, jehož 
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podstata by spočívala v tom, zda je model – složený výrobek – nový a má individuální povahu 
a zda splňuje kritéria pro ochranu (průmyslového) vzoru ve smyslu směrnice 98/71/ES. Pokud 
bude model, který podléhá ochraně (průmyslového) vzoru nahrazen jiným modelem, který na 
základě své novosti a individuální povahy podléhá ochraně (průmyslového ) vzoru, skončí 
také ochrana (průmyslového) vzoru na náhradní díly předcházejícího modelu, které slouží k 
obnově původního vzhledu výrobku. Ochrana (průmyslového) vzoru skončí také v okamžiku, 
kdy bude ukončena výroba modelu, aniž by byla poté zahájena výroba nového modelu, který 
by byl nástupcem modelu předcházejícího. 

Alternativou by mohl být režim odškodnění, při němž by nezávislí výrobci mohli vyrábět 
náhradní díly výměnou za přijatelné odškodnění, které by se platilo držiteli práva k 
(průmyslovému) vzoru. Členský stát se musí rozhodnout, zda takové řešení uplatní. Je na 
posouzení členského státu stanovit, po jakou dobu bude tento režim odškodnění uplatňovat. 
Tato doba nemusí být shodná s výrobním cyklem složeného výrobku, ale může ji naopak 
přesahovat. 

Návrh směrnice se zabývá otázkami ochrany (průmyslového) vzoru, a netýká se proto otázek 
bezpečnosti motorových vozidel a jejich náhradních dílů. Liberalizace však může mít 
bezprostřední vliv na kvalitu výroby a tím také na bezpečnost. Studie, které byly k této otázce 
vypracovány na vyžádání, ukázaly, že postup schvalování typu by se měl pro určité náhradní 
díly rozšířit s cílem zajistit bezpečnost náhradních dílů. Zpravodaj proto vítá návrh vložit do 
návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel, 
přívěsů motorových vozidel a jejich systémů a součástí a samostatných technických jednotek 
těchto vozidel v rámci stávajícího legislativního procesu nový článek 29 a), kterým se rozšíří 
postup schvalování typu také na náhradní díly ovlivňující bezpečnost, a věří, že bude tento 
návrh ve směrnici uplatněn.
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