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Изменение 61
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Пускането на пазара на стоки, 
нарушаващи права върху 
интелектуалната собственост, нанася 
съществени вреди на титулярите на 
права, производителите и търговците, 
които спазват закона. Освен това така се 
мамят потребителите и в някои случи 
биха могли да се създадат рискове за 
здравето и сигурността им. Поради това 
пускането на пазара на подобни стоки 
следва да се възпрепятства във 
възможно най-голяма степен, като за 
тази цел се приемат мерки, позволяващи 
ефикасно справяне с тази незаконна 
дейност, без същевременно да се 
затруднява законната търговия.

(2) Пускането на пазара на стоки, 
нарушаващи права върху 
интелектуалната собственост, нанася 
съществени вреди на титулярите на 
права, производителите и търговците, 
които спазват закона. Освен това така се 
мамят потребителите и в някои случи 
биха могли да се създадат рискове за 
здравето и сигурността им. Поради това 
въвеждането на митническа 
територия и пускането на пазара на 
подобни стоки следва да се 
възпрепятства във възможно най-голяма 
степен, като за тази цел се приемат 
мерки, позволяващи ефикасно справяне 
с тази незаконна дейност, без 
същевременно да се затруднява 
законната търговия.

Or. fr

Изменение 62
Christian Engström

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Пускането на пазара на стоки, 
нарушаващи права върху 
интелектуалната собственост, 
нанася съществени вреди на титулярите 
на права, производителите и търговците, 
които спазват закона. Освен това така се 
мамят потребителите и в някои случи 

(2) Пускането на пазара на стоки, 
нарушаващи права, свързани с 
търговските марки, и авторски права, 
нанася съществени вреди на титулярите 
на права, производителите и търговците, 
които спазват закона. Освен това така се 
мамят потребителите и в някои случи 
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биха могли да се създадат рискове за 
здравето и сигурността им. Поради това 
пускането на пазара на подобни стоки 
следва да се възпрепятства във 
възможно най-голяма степен, като за 
тази цел се приемат мерки, позволяващи 
ефикасно справяне с тази незаконна 
дейност, без същевременно да се 
затруднява законната търговия.

биха могли да се създадат рискове за 
здравето и сигурността им. Поради това 
пускането на пазара на подобни стоки 
следва да се възпрепятства във 
възможно най-голяма степен, като за 
тази цел се приемат мерки, позволяващи 
ефикасно справяне с тази незаконна 
дейност, без същевременно да се 
затруднява законната търговия.

Or. en

Изменение 63
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) При преразглеждането на Регламент 
(ЕО) № 1383/2003 стана ясно, че са 
необходими определени подобрения на 
правната рамка за засилване на 
правоприлагането в областта на правата 
върху интелектуалната собственост, 
както и за гарантиране на подходяща 
правна яснота, като се вземат предвид 
развитията в областите на 
икономиката, търговията и правото.

(3) При преразглеждането на Регламент 
(ЕО) № 1383/2003 стана ясно, че са 
необходими определени подобрения на 
правната рамка за засилване на 
правоприлагането в областта на правата 
върху интелектуалната собственост от 
страна на митническите органи, 
както и за гарантиране на подходяща 
правна яснота, като се вземат предвид 
промените в областите на икономиката, 
търговията и правото. Комисията 
следва да предприеме всички 
възможни мерки, за да гарантира, че 
митническите органи прилагат по 
хармонизиран начин и без ненужно 
забавяне новата правна рамка на 
територията на целия Съюз, с оглед 
на ефикасното правоприлагане в 
областта на правата върху 
интелектуалната собственост, 
което би осигурило защита на 
титулярите на права, без да  
възпрепятства търговията. 
Прилагането на осъвременения 
Митнически кодекс и по-специално на 
оперативно съвместимата система 
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„Електронни митници“ (eCustoms) би 
могло в бъдеще да улесни това 
правоприлагане.

Or. en

Изменение 64
Christian Engström

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) При преразглеждането на Регламент 
(ЕО) № 1383/2003 стана ясно, че са 
необходими определени подобрения на 
правната рамка за засилване на 
правоприлагането в областта на 
правата върху интелектуалната 
собственост, както и за гарантиране на 
подходяща правна яснота, като се 
вземат предвид развитията в областите 
на икономиката, търговията и правото.

(3) При преразглеждането на Регламент 
(ЕО) № 1383/2003 стана ясно, че са 
необходими определени подобрения на 
правната рамка за засилване на 
правоприлагането в областта на 
определени права върху 
интелектуалната собственост, по-
специално търговските марки и 
авторското право, както и за 
гарантиране на подходяща правна 
яснота, като се вземат предвид 
промените в областите на икономиката, 
търговията и правото. При 
преразглеждането също така се 
изясни, че граничните мерки не следва 
да се прилагат спрямо други права 
върху интелектуалната собственост, 
по-специално патентите и 
сертификатите за допълнителна 
закрила на лекарствените продукти, 
при които, за да се установи по 
надежден начин дали е налице 
нарушение, е необходимо да се проведе 
съдебно производство от сложно 
техническо естество. Също така се 
установи, че граничните мерки не 
следва да се прилагат към стоки в 
режим на транзит.

Or. en
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Изменение 65
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Митническите органи следва да имат 
възможност да упражняват контрол 
върху стоки, които са или следва да 
бъдат обект на митнически надзор в 
рамките на митническата територия на 
Европейския съюз с оглед 
правоприлагане в областта на правата 
върху интелектуалната собственост. 
При правоприлагането в областта на 
правата върху интелектуалната 
собственост при граничния контрол, 
независимо къде се намират или къде 
следва да се намират стоките под 
„митнически надзор“ съгласно 
определението в Регламент (ЕИО) № 
2913/92 на Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността, 
ресурсите се използват по рационален 
начин. Когато стоките биват задържани 
от митническите органи на границата, е 
необходимо само едно правно 
производство, докато за същото ниво на 
правоприлагане за открити на пазара 
стоки, които вече са били разпределени 
и доставени на търговците на дребно, 
биха били необходими няколко отделни 
производства. Изключение следва да се 
прави за стоки, допуснати за свободно 
обращение под режим специфично 
предназначение, като такива стоки 
остават под митнически надзор, въпреки 
че са допуснати за свободно обращение. 
Също така е целесъобразно настоящият 
регламент да не се прилага за стоки, 
пренасяни от пътниците в техния личен 
багаж, при условие че тези стоки са за 
тяхна собствена лична употреба и не 
съществуват основания да се 
предполага, че те са част от търговски 
трафик.

(4) Митническите органи следва да имат 
възможност да упражняват контрол 
върху стоки, които са или следва да 
бъдат обект на митнически надзор в 
рамките на митническата територия на 
Европейския съюз, включително върху 
стоки, поставени под режим с 
отложено плащане, с оглед 
правоприлагане в областта на правата 
върху интелектуалната собственост. 
При правоприлагането в областта на 
правата върху интелектуалната 
собственост при граничния контрол, 
независимо къде се намират или къде 
следва да се намират стоките под 
„митнически надзор“ съгласно 
определението в Регламент (ЕИО) № 
2913/92 на Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността, 
ресурсите се използват по рационален 
начин. Когато стоките биват задържани 
от митническите органи на границата, е 
необходимо само едно правно 
производство, докато за същото ниво на 
правоприлагане за открити на пазара 
стоки, които вече са били разпределени 
и доставени на търговците на дребно, 
биха били необходими няколко отделни 
производства. Изключение следва да се 
прави за стоки, допуснати за свободно 
обращение под режим специфично 
предназначение, като такива стоки 
остават под митнически надзор, въпреки 
че са допуснати за свободно обращение. 
Също така е целесъобразно настоящият 
регламент да не се прилага за стоки, 
пренасяни от пътниците в техния личен 
багаж, при условие че тези стоки са за 
тяхна собствена лична употреба и не 
съществуват основания да се 
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предполага, че те са част от търговски 
трафик.

Or. en

Изменение 66
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Митническите органи следва да имат 
възможност да упражняват контрол 
върху стоки, които са или следва да 
бъдат обект на митнически надзор в 
рамките на митническата територия на 
Европейския съюз с оглед 
правоприлагане в областта на правата 
върху интелектуалната собственост. 
При правоприлагането в областта на 
правата върху интелектуалната 
собственост при граничния контрол, 
независимо къде се намират или къде 
следва да се намират стоките под 
„митнически надзор“ съгласно 
определението в Регламент (ЕИО) № 
2913/92 на Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността, 
ресурсите се използват по рационален 
начин. Когато стоките биват задържани 
от митническите органи на границата, е 
необходимо само едно правно 
производство, докато за същото ниво на 
правоприлагане за открити на пазара 
стоки, които вече са били разпределени 
и доставени на търговците на дребно, 
биха били необходими няколко отделни 
производства. Изключение следва да се 
прави за стоки, допуснати за свободно 
обращение под режим специфично 
предназначение, като такива стоки 
остават под митнически надзор, въпреки 
че са допуснати за свободно обращение.
Също така е целесъобразно 

(4) Митническите органи следва да имат 
възможност да упражняват контрол 
върху стоки, които са или следва да 
бъдат обект на митнически надзор в 
рамките на митническата територия на 
Европейския съюз с оглед 
правоприлагане в областта на правата 
върху интелектуалната собственост. 
При правоприлагането в областта на 
правата върху интелектуалната 
собственост при граничния контрол, 
независимо къде се намират или къде 
следва да се намират стоките под 
„митнически надзор“ съгласно 
определението в Регламент (ЕИО) № 
2913/92 на Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността, 
ресурсите се използват по рационален 
начин. Когато стоките биват задържани 
от митническите органи на границата, е 
необходимо само едно правно 
производство, докато за същото ниво на 
правоприлагане за открити на пазара 
стоки, които вече са били разпределени 
и доставени на търговците на дребно, 
биха били необходими няколко отделни 
производства. Изключение следва да се 
прави за стоки, допуснати за свободно 
обращение под режим специфично 
предназначение, като такива стоки 
остават под митнически надзор, въпреки 
че са допуснати за свободно обращение. 
Ако в личния багаж на пътник се 
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настоящият регламент да не се 
прилага за стоки, пренасяни от 
пътниците в техния личен багаж, при 
условие че тези стоки са за тяхна 
собствена лична употреба и не 
съществуват основания да се
предполага, че те са част от търговски 
трафик.

намират стоки от нетърговски 
характер в рамките на безмитния 
внос и няма съществени основания, за 
да се предположи, че тези стоки са 
част от търговски трафик, държавите 
членки следва да приемат, че 
въпросните стоки са извън обхвата 
на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 67
Christian Engström

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Митническите органи следва да имат 
възможност да упражняват контрол 
върху стоки, които са или следва да 
бъдат обект на митнически надзор в 
рамките на митническата територия на 
Европейския съюз с оглед 
правоприлагане в областта на правата 
върху интелектуалната собственост. 
При правоприлагането в областта на
правата върху интелектуалната 
собственост при граничния контрол, 
независимо къде се намират или къде 
следва да се намират стоките под 
„митнически надзор“ съгласно 
определението в Регламент (ЕИО) № 
2913/92 на Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността, 
ресурсите се използват по рационален 
начин. Когато стоките биват задържани 
от митническите органи на границата, е 
необходимо само едно правно 
производство, докато за същото ниво на 
правоприлагане за открити на пазара 
стоки, които вече са били разпределени 
и доставени на търговците на дребно, 
биха били необходими няколко отделни 
производства. Изключение следва да се 

(4) Митническите органи следва да имат 
възможност да упражняват контрол 
върху стоки, които са или следва да 
бъдат обект на митнически надзор в 
рамките на митническата територия на 
Европейския съюз с оглед 
правоприлагане в областта на правата,
свързани с търговските марки и 
авторското право. При 
правоприлагането в областта на тези 
права върху интелектуалната 
собственост при граничния контрол, 
независимо къде се намират или къде 
следва да се намират стоките под 
„митнически надзор“ съгласно 
определението в Регламент (ЕИО) № 
2913/92 на Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността, 
ресурсите се използват по рационален 
начин. Когато стоките биват задържани 
от митническите органи на границата, е 
необходимо само едно правно 
производство, докато за същото ниво на 
правоприлагане за открити на пазара 
стоки, които вече са били разпределени 
и доставени на търговците на дребно, 
биха били необходими няколко отделни 
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прави за стоки, допуснати за свободно 
обращение под режим специфично 
предназначение, като такива стоки 
остават под митнически надзор, въпреки 
че са допуснати за свободно обращение. 
Също така е целесъобразно настоящият 
регламент да не се прилага за стоки, 
пренасяни от пътниците в техния личен 
багаж, при условие че тези стоки са за 
тяхна собствена лична употреба и не 
съществуват основания да се 
предполага, че те са част от 
търговски трафик.

производства. Изключение следва да се 
прави за стоки, допуснати за свободно 
обращение под режим специфично 
предназначение, като такива стоки 
остават под митнически надзор, въпреки 
че са допуснати за свободно обращение. 
Също така е от съществено значение
настоящият регламент да не се прилага 
за стоки, пренасяни от пътниците в 
техния личен багаж, при условие че не 
съществуват основания да се предполага 
въз основа на приложимите правни 
процедури, че е налице търговска цел.

Or. en

Изменение 68
Anna Hedh

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Регламент (ЕО) № 1383/2003 не 
обхваща определени права върху 
интелектуалната собственост и 
изключва определени нарушения. С цел 
засилване на правоприлагането в 
областта на правата върху 
интелектуалната собственост 
митническият контрол следва да бъде 
разширен, така че да се обхванат и 
други видове нарушения, например 
нарушенията в резултат на 
паралелна търговия, както и други 
нарушения на права, спрямо които 
митническите органи вече 
осъществяват правоприлагане, но 
които не са обхванати от Регламент 
(ЕО) № 1383/2003. За същата цел в 
допълнение към правата, които вече са 
обхванати от Регламент (ЕО) 
№ 1383/2003, е подходящо в обхвата на 
настоящия регламент да се включат 
търговските наименования, доколкото 

(5) Регламент (ЕО) № 1383/2003 не 
обхваща определени права върху 
интелектуалната собственост и 
изключва определени нарушения. С цел 
засилване на правоприлагането в 
областта на правата върху 
интелектуалната собственост 
митническият контрол следва да бъде 
разширен, така че да се обхванат и 
други видове нарушения, които не са 
обхванати от Регламент (ЕО) 
№ 1383/2003. За тази цел в допълнение 
към правата, които вече са обхванати от 
Регламент (ЕО) № 1383/2003, е 
подходящо в обхвата на настоящия 
регламент да се включат търговските 
наименования, доколкото те са 
защитени от изключителни права върху 
собствеността съгласно националното 
законодателство, топологиите на 
полупроводниковите изделия, полезните 
модели и устройствата за заобикаляне 
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те са защитени от изключителни права 
върху собствеността съгласно 
националното законодателство, 
топологиите на полупроводниковите 
изделия, полезните модели и 
устройствата за заобикаляне на 
техническите мерки, както и всяко 
изключително право върху 
интелектуалната собственост, 
установено от законодателството на 
Съюза.

на техническите мерки.

Or. sv

Изменение 69
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Регламент (ЕО) № 1383/2003 не 
обхваща определени права върху 
интелектуалната собственост и 
изключва определени нарушения. С цел 
засилване на правоприлагането в 
областта на правата върху 
интелектуалната собственост 
митническият контрол следва да бъде 
разширен, така че да се обхванат и 
други видове нарушения, например 
нарушенията в резултат на 
паралелна търговия, както и други 
нарушения на права, спрямо които 
митническите органи вече 
осъществяват правоприлагане, но 
които не са обхванати от Регламент 
(ЕО) № 1383/2003. За същата цел в 
допълнение към правата, които вече са 
обхванати от Регламент (ЕО) 
№ 1383/2003, е подходящо в обхвата на 
настоящия регламент да се включат 
търговските наименования, доколкото 
те са защитени от изключителни права 
върху собствеността съгласно 

(5) Регламент (ЕО) № 1383/2003 не 
обхваща определени права върху 
интелектуалната собственост и 
изключва определени нарушения. С цел 
засилване на правоприлагането в 
областта на правата върху 
интелектуалната собственост 
митническият контрол следва да бъде 
разширен, така че да се обхванат и 
други видове нарушения, които не са 
обхванати от Регламент (ЕО) 
№ 1383/2003. За същата цел в 
допълнение към правата, които вече са 
обхванати от Регламент (ЕО) 
№ 1383/2003, е подходящо в обхвата на 
настоящия регламент да се включат 
търговските наименования, доколкото 
те са защитени от изключителни права 
върху собствеността съгласно 
националното законодателство, 
топологиите на полупроводниковите 
изделия, полезните модели и 
устройствата за заобикаляне на 
техническите мерки, както и всяко 
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националното законодателство, 
топологиите на полупроводниковите 
изделия, полезните модели и 
устройствата за заобикаляне на 
техническите мерки, както и всяко 
изключително право върху 
интелектуалната собственост, 
установено от законодателството на 
Съюза.

изключително право върху 
интелектуалната собственост, 
установено от законодателството на 
Съюза.

Or. fr

Изменение 70
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Регламент (ЕО) № 1383/2003 не 
обхваща определени права върху 
интелектуалната собственост и 
изключва определени нарушения. С цел 
засилване на правоприлагането в 
областта на правата върху 
интелектуалната собственост 
митническият контрол следва да 
бъде разширен, така че да се обхванат 
и други видове нарушения, например 
нарушенията в резултат на 
паралелна търговия, както и други 
нарушения на права, спрямо които 
митническите органи вече 
осъществяват правоприлагане, но 
които не са обхванати от Регламент 
(ЕО) № 1383/2003. За същата цел в 
допълнение към правата, които вече са 
обхванати от Регламент (ЕО) 
№ 1383/2003, е подходящо в обхвата на 
настоящия регламент да се включат 
търговските наименования, доколкото 
те са защитени от изключителни права 
върху собствеността съгласно 
националното законодателство, 
топологиите на полупроводниковите 

(5) Регламент (ЕО) № 1383/2003 не 
обхваща определени права върху 
интелектуалната собственост и 
изключва определени нарушения. За 
тази цел в допълнение към правата, 
които вече са обхванати от Регламент 
(ЕО) № 1383/2003, е подходящо в 
обхвата на настоящия регламент да се 
включат търговските наименования, 
доколкото те са защитени от 
изключителни права върху 
собствеността съгласно националното 
законодателство, топологиите на 
полупроводниковите изделия, полезните 
модели и устройствата за заобикаляне 
на техническите мерки, както и всяко 
изключително право върху 
интелектуалната собственост, 
установено от законодателството на 
Съюза.
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изделия, полезните модели и 
устройствата за заобикаляне на 
техническите мерки, както и всяко 
изключително право върху 
интелектуалната собственост, 
установено от законодателството на 
Съюза.

Or. en

Изменение 71
Christian Engström

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Регламент (ЕО) № 1383/2003 не 
обхваща определени права върху 
интелектуалната собственост и 
изключва определени нарушения. С цел 
засилване на правоприлагането в 
областта на правата върху 
интелектуалната собственост 
митническият контрол следва да бъде 
разширен, така че да се обхванат и 
други видове нарушения, например 
нарушенията в резултат на 
паралелна търговия, както и други 
нарушения на права, спрямо които 
митническите органи вече 
осъществяват правоприлагане, но 
които не са обхванати от Регламент 
(ЕО) № 1383/2003. За същата цел в 
допълнение към правата, които вече са 
обхванати от Регламент (ЕО) 
№ 1383/2003, е подходящо в обхвата на 
настоящия регламент да се включат 
търговските наименования, 
доколкото те са защитени от 
изключителни права върху 
собствеността съгласно 
националното законодателство, 
топологиите на полупроводниковите 
изделия, полезните модели и 

(5) Регламент (ЕО) № 1383/2003 не 
обхваща определени права върху 
интелектуалната собственост и 
изключва определени нарушения. С цел 
гарантиране на ефикасното 
правоприлагане в областта на правата 
върху интелектуалната собственост 
митническият контрол следва да бъде 
насочен към определени нарушения. За 
тази цел в допълнение към правата, 
които вече са обхванати от Регламент 
(ЕО) № 1383/2003, е подходящо в 
обхвата на настоящия регламент да се 
включат специалните устройства, 
които са предназначени да 
заобикалят технологични мерки за 
защита.
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устройствата за заобикаляне на
техническите мерки, както и всяко 
изключително право върху 
интелектуалната собственост, 
установено от законодателството на 
Съюза.

Or. en

Изменение 72
Louis Grech

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Цялостното прилагане на 
настоящия регламент следва да 
окаже допълнителен принос за 
изграждането на единен пазар, в 
който се гарантира по-ефективна 
защита на титулярите на права и 
който стимулира творческия подход 
и иновациите и предоставя на 
потребителите надеждни и 
висококачествени продукти, които на 
свой ред следва да укрепят 
трансграничните сделки между 
потребители, предприятия и 
търговци.

Or. en

Изменение 73
Christian Engström

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Всяко лице, независимо дали е 
титуляр на право върху 

(8) Всяко лице, независимо дали е 
титуляр на право, свързано с търговска 



PE480.583v02-00 14/131 AM\890182BG.doc

BG

интелектуалната собственост или 
не, което е способно да започне съдебно 
производство от свое име по отношение 
на евентуално нарушение на това право, 
следва да има право да подаде молба за 
намеса на митническите органи.

марка или авторско право, или не, 
което е способно да започне съдебно 
производство от свое име по отношение 
на евентуално нарушение на това право, 
следва да има право да подаде молба за 
намеса на митническите органи.

Or. en

Изменение 74
Christian Engström

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се гарантира 
правоприлагането в областта на 
правата върху интелектуалната 
собственост в целия Съюз е подходящо 
да се предвиди, че в случай на молба за 
намеса по отношение на право върху 
интелектуалната собственост, 
обхващащо цялата територия на Съюза, 
от страна на лице, което има право да 
подаде такава молба, посоченото лице 
да може да поиска от митническите 
органи на една държава членка да 
вземат решение за изискване на намеса 
от страна на митническите органи на 
тази държава членка и на всяка друга 
държава членка, в която се иска намеса 
по отношение на правото върху 
интелектуалната собственост.

(9) С цел да се гарантира ефикасното
правоприлагане в областта на правата 
върху интелектуалната собственост в 
целия Съюз е подходящо да се 
предвиди, че в случай на молба за 
намеса по отношение на съответното 
право върху интелектуалната 
собственост, обхващащо цялата 
територия на Съюза, от страна на лице, 
което има право да подаде такава молба, 
посоченото лице да може да поиска от 
митническите органи на една държава 
членка да вземат решение за изискване 
на намеса от страна на митническите 
органи на тази държава членка и на 
всяка друга държава членка, в която се 
иска намеса по отношение на това 
право върху интелектуалната 
собственост.

Or. en

Изменение 75
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се гарантира 
своевременното правоприлагане в 
областта на правата върху 
интелектуалната собственост следва да 
бъде предвидено, че когато въз основа 
на достатъчни доказателства 
митническите органи подозират, че 
стоки под техен надзор нарушават права 
върху интелектуалната собственост, 
посочените митнически органи имат 
право да суспендират вдигането на 
стоките или да задържат стоките по своя 
инициатива или при наличие на молба, 
така че лицата, които имат право да 
подадат молба за намеса до 
митническите органи, да могат да 
започнат производство за определяне на 
това дали е нарушено право върху 
интелектуалната собственост.

(10) С цел да се гарантира 
своевременното правоприлагане в 
областта на правата върху 
интелектуалната собственост следва да 
бъде предвидено, че когато 
митническите органи имат 
достатъчно основания да подозират, 
че стоки под техен надзор нарушават 
права върху интелектуалната 
собственост, посочените митнически 
органи имат право да суспендират 
вдигането на стоките или да задържат 
стоките по своя инициатива или при 
наличие на молба, така че лицата, които 
имат право да подадат молба за намеса 
до митническите органи, да могат да 
започнат производство за определяне на 
това дали е нарушено право върху 
интелектуалната собственост.

Or. fr

Изменение 76
Christian Engström

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се гарантира 
своевременното правоприлагане в 
областта на правата върху 
интелектуалната собственост следва да 
бъде предвидено, че когато въз основа 
на достатъчни доказателства
митническите органи подозират, че 
стоки под техен надзор нарушават права 
върху интелектуалната собственост, 
посочените митнически органи имат 
право да суспендират вдигането на 

(10) С цел да се гарантира ефикасното 
и законосъобразно правоприлагане в 
областта на правата върху 
интелектуалната собственост следва да 
бъде предвидено, че когато въз основа 
на достатъчни основания, 
произтичащи от приложимите 
правни процедури, митническите 
органи подозират, че стоки под техен 
надзор нарушават съответните права 
върху интелектуалната собственост, 
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стоките или да задържат стоките по своя 
инициатива или при наличие на молба, 
така че лицата, които имат право да 
подадат молба за намеса до 
митническите органи, да могат да 
започнат производство за определяне на 
това дали е нарушено право върху 
интелектуалната собственост.

посочените митнически органи имат 
право да суспендират вдигането на 
стоките или да задържат стоките по своя 
инициатива или при наличие на молба, 
така че лицата, които имат право да 
подадат молба за намеса до 
митническите органи, да могат да 
започнат производство за определяне на 
това дали е нарушено съответното 
право върху интелектуалната 
собственост.

Or. en

Изменение 77
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Когато има подозрение, че стоки 
в режим на транзит са имитация или 
копие на продукт, който е защитен в 
Съюза с право върху 
интелектуалната собственост, 
митническите органи следва да 
изискат от декларатора или от 
държателя на стоките да 
предостави подходящи 
доказателства, че крайното 
местоназначение на стоките е извън 
територията на Съюза.  Ако не 
бъдат предоставени подходящи 
доказателства за противното, 
митническите органи следва да 
допуснат, че има значителна 
вероятност за отклонение на тези 
стоки с цел пускането им на пазара 
на Съюза.  Комисията следва да 
приеме насоки, които да съдържат 
критерии за митническите органи за 
ефикасна оценка на риска от 
отклонение на стоките с цел 
пускането им на пазара на Съюза, 
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като се вземе предвид съответната 
съдебна практика на Съда на 
Европейския съюз.

Or. en

(Вж. измененията към членове 16 и 17.)

Обосновка

Тъй като докладчикът счита, че е малко вероятно материалното законодателство да 
бъде изменено, за да обхване просто транзита на стоки, които са имитация или копие 
на стоки, защитени в ЕС, той предлага включването на тази допълнителна предпазна 
мярка, за да се предотврати навлизането на тези стоки на вътрешния пазар. Две 
условия трябва да бъдат изпълнени, за да могат митниците да задържат стоките 
или да суспендират тяхното вдигане: за стоките трябва да има подозрение, че са 
фалшифицирани или пиратски, и представените доказателства трябва да бъдат 
недостатъчни.

Изменение 78
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато стоки, за които е налице 
подозрение, че нарушават права върху 
интелектуалната собственост, не са 
фалшифицирани или пиратски стоки, за 
митническите органи може да бъде 
трудно да определят единствено чрез 
визуална проверка дали е било 
нарушено право върху интелектуалната 
собственост. Поради това е подходящо 
да се включи разпоредба за започване на 
производство, освен ако засегнатите 
страни, а именно държателят на стоките 
и титулярят на правата, дадат 
съгласието си за оставяне на стоките за 
унищожаване. Компетентните органи, 
които се занимават с такива 
производства, следва да преценят дали е 
било нарушено право върху 
интелектуалната собственост и да 

(11) Когато стоки, за които е налице 
подозрение, че нарушават права върху 
интелектуалната собственост, не са 
фалшифицирани или пиратски стоки, за 
митническите органи може да бъде 
трудно да определят единствено чрез 
визуална проверка дали е било 
нарушено право върху интелектуалната 
собственост. Поради това е подходящо 
да се включи разпоредба за започване на 
производство, освен ако засегнатите 
страни, а именно деклараторът или 
държателят на стоките и титулярят на 
правата, дадат съгласието си за оставяне 
на стоките за унищожаване. 
Компетентните органи, които се 
занимават с такива производства, следва 
да преценят дали е било нарушено 
право върху интелектуалната 
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вземат подходящи решения относно 
нарушаването на съответните нарушени 
права върху интелектуалната 
собственост.

собственост и да вземат подходящи 
решения относно нарушаването на 
съответните нарушени права върху 
интелектуалната собственост.

Or. fr

Изменение 79
Christian Engström

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато стоки, за които е налице 
подозрение, че нарушават права върху 
интелектуалната собственост, не са 
фалшифицирани или пиратски стоки, за 
митническите органи може да бъде 
трудно да определят единствено чрез 
визуална проверка дали е било 
нарушено право върху интелектуалната 
собственост. Поради това е подходящо 
да се включи разпоредба за започване на 
производство, освен ако засегнатите 
страни, а именно държателят на 
стоките и титулярят на правата, 
дадат съгласието си за оставяне на 
стоките за унищожаване. 
Компетентните органи, които се 
занимават с такива производства, следва 
да преценят дали е било нарушено 
право върху интелектуалната 
собственост и да вземат подходящи 
решения относно нарушаването на 
съответните нарушени права върху 
интелектуалната собственост.

(11) Когато стоки, за които е налице 
подозрение, че нарушават права върху 
интелектуалната собственост, не са 
фалшифицирани или пиратски стоки, за 
митническите органи може да бъде 
трудно да определят единствено чрез 
визуална проверка дали е било 
нарушено друго право върху 
интелектуалната собственост. Поради 
това е подходящо да се включи 
разпоредба за започване на 
производство. Компетентните органи, 
които се занимават с такива 
производства, следва да преценят дали е 
било нарушено съответното право 
върху интелектуалната собственост и да 
вземат подходящи решения.

Or. en

Изменение 80
Evelyne Gebhardt
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Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел свеждане до минимум на 
административната тежест и разходите 
следва да бъде въведена специална 
процедура за малки пратки от 
фалшифицирани и пиратски стоки, 
която да позволи тези стоки да бъдат 
унищожавани без съгласието на 
титуляря на правото. С цел определяне 
на праговете, под които пратките ще 
се считат за малки пратки, с 
настоящия регламент следва да се 
делегира правомощие на Комисията 
да приема незаконодателни актове 
от общ характер съгласно член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Важно е 
Комисията да проведе подходящи 
консултации по време на своята 
подготвителна работа, включително 
на равнище експерти.

(13) С цел свеждане до минимум на 
административната тежест и разходите 
следва да бъде въведена специална 
процедура за малки пратки от 
фалшифицирани и пиратски стоки, 
която да позволи тези стоки да бъдат 
унищожавани без съгласието на 
титуляря на правото.

Or. de

Изменение 81
Anna Hedh

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел свеждане до минимум на 
административната тежест и разходите 
следва да бъде въведена специална 
процедура за малки пратки от 
фалшифицирани и пиратски стоки, 
която да позволи тези стоки да 
бъдат унищожавани без съгласието 
на титуляря на правото. С цел 
определяне на праговете, под които 
пратките ще се считат за малки 

(13) С цел свеждане до минимум на 
административната тежест и разходите 
следва да бъде въведена специална 
процедура за малки пратки от 
фалшифицирани и пиратски стоки.
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пратки, с настоящия регламент 
следва да се делегира правомощие на 
Комисията да приема 
незаконодателни актове от общ 
характер съгласно член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Важно е 
Комисията да проведе подходящи 
консултации по време на своята 
подготвителна работа, включително 
на равнище експерти.

Or. sv

Изменение 82
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел свеждане до минимум на 
административната тежест и разходите 
следва да бъде въведена специална 
процедура за малки пратки от 
фалшифицирани и пиратски стоки, 
която да позволи тези стоки да бъдат 
унищожавани без съгласието на 
титуляря на правото. С цел определяне 
на праговете, под които пратките ще 
се считат за малки пратки, с 
настоящия регламент следва да се 
делегира правомощие на Комисията 
да приема незаконодателни актове 
от общ характер съгласно член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Важно е 
Комисията да проведе подходящи 
консултации по време на своята 
подготвителна работа, включително 
на равнище експерти.

(13) С цел свеждане до минимум на 
административната тежест и разходите 
следва да бъде въведена специална 
процедура за малки пратки от 
фалшифицирани и пиратски стоки, 
която да позволи тези стоки да бъдат 
унищожавани без съгласието на
титуляря на правото.

Or. en
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Изменение 83
Christian Engström

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел свеждане до минимум на 
административната тежест и разходите 
следва да бъде въведена специална 
процедура за малки пратки от 
фалшифицирани и пиратски стоки, 
която да позволи тези стоки да бъдат 
унищожавани без съгласието на 
титуляря на правото. С цел определяне 
на праговете, под които пратките ще се 
считат за малки пратки, с настоящия 
регламент следва да се делегира 
правомощие на Комисията да приема 
незаконодателни актове от общ 
характер съгласно член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Важно е Комисията да проведе 
подходящи консултации по време на 
своята подготвителна работа, 
включително на равнище експерти.

(13) С цел свеждане до минимум на 
административната тежест и разходите 
и без да се накърнява правото на 
крайните потребители да бъдат 
надлежно информирани в рамките на 
разумен срок относно правното 
основание за действията, предприети 
от митническите органи, следва да 
бъде въведена специална процедура за 
малки пратки от фалшифицирани и 
пиратски стоки, която да позволи тези 
стоки да бъдат унищожавани без 
съгласието на титуляря на правото. С 
цел определяне на праговете, под които 
пратките ще се считат за малки пратки, 
с настоящия регламент следва да се 
делегира правомощие на Комисията да 
приема незаконодателни актове от общ 
характер съгласно член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Важно е Комисията да проведе 
подходящи обществени консултации 
по време на своята подготвителна 
работа, включително с организациите 
за защита на потребителите и на 
гражданските права, както и на 
равнище експерти.

Or. en

Изменение 84
Evelyne Gebhardt

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) По време на разработването и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременно предаване на 
съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета в 
срок и по подходящ начин.

заличава се

Or. de

Изменение 85
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) По време на разработването и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да гарантира 
едновременно предаване на 
съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета в 
срок и по подходящ начин.

заличава се

Or. en

Обосновка

При наличието в Регламента на определение за  „малка пратка“ делегираните актове 
не са необходими.

Изменение 86
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С оглед осигуряване на 
допълнителна правна яснота и с цел
защита на интересите на изрядните 
търговци срещу възможна злоупотреба с 
разпоредбите за правоприлагане в 
областта на граничния контрол е 
подходящо да бъдат изменени сроковете 
за задържане на стоки, за които се 
подозира, че нарушават права върху 
интелектуалната собственост, 
условията, при които митническите 
органи изпращат информация за 
пратките на титулярите на правата, 
условията за прилагане на процедурата, 
която позволява унищожаване на стоки 
под митнически контрол, различни от 
фалшифицирани и пиратски стоки, при 
подозрение за нарушение на права 
върху интелектуалната собственост, 
както и да бъде въведена разпоредба, 
която позволява на държателя на 
стоки да изрази своето становище 
преди митническата администрация 
да вземе решение, което би могло да 
окаже отрицателно въздействие 
върху него/нея.

(15) С оглед осигуряване на 
допълнителна правна яснота и с цел 
защита на интересите на изрядните 
търговци срещу възможна злоупотреба с 
разпоредбите за правоприлагане в 
областта на граничния контрол е 
подходящо да бъдат изменени сроковете 
за задържане на стоки, за които се 
подозира, че нарушават права върху 
интелектуалната собственост, 
условията, при които митническите 
органи изпращат информация за 
пратките на титулярите на правата, и 
условията за прилагане на процедурата, 
която позволява унищожаване на стоки 
под митнически контрол, различни от 
фалшифицирани и пиратски стоки, при 
подозрение за нарушение на права 
върху интелектуалната собственост.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се прави разлика между икономическите оператори, които редовно 
се занимават с митнически формалности, и крайните потребители. Първите са 
запознати отблизо с митническите процедури. Ето защо трябва да се внимава да не 
се създават дълги административни процедури, които пречат на съответните 
митнически органи да предприемат своевременни и ефикасни действия.

Изменение 87
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С оглед осигуряване на 
допълнителна правна яснота и с цел 
защита на интересите на изрядните 
търговци срещу възможна злоупотреба с 
разпоредбите за правоприлагане в 
областта на граничния контрол е 
подходящо да бъдат изменени сроковете 
за задържане на стоки, за които се 
подозира, че нарушават права върху 
интелектуалната собственост, 
условията, при които митническите 
органи изпращат информация за 
пратките на титулярите на правата, 
условията за прилагане на процедурата, 
която позволява унищожаване на стоки 
под митнически контрол, различни от 
фалшифицирани и пиратски стоки,
при подозрение за нарушение на права 
върху интелектуалната собственост, 
както и да бъде въведена разпоредба, 
която позволява на държателя на стоки 
да изрази своето становище преди 
митническата администрация да вземе 
решение, което би могло да окаже 
отрицателно въздействие върху 
него/нея.

(15) С оглед осигуряване на 
допълнителна правна яснота и с цел 
защита на интересите на изрядните 
търговци срещу възможна злоупотреба с 
разпоредбите за правоприлагане в 
областта на граничния контрол е 
подходящо да бъдат изменени сроковете 
за задържане на стоки, за които се 
подозира, че нарушават права върху 
интелектуалната собственост, 
условията, при които митническите 
органи изпращат информация за 
пратките на титулярите на правата, и 
условията за прилагане на процедурата, 
която позволява унищожаване на стоки 
под митнически контрол при 
подозрение за нарушение на права 
върху интелектуалната собственост. 
Когато митническите органи 
предприемат действия след 
удовлетворяването на молба, е също 
така целесъобразно да бъде въведена 
разпоредба, която позволява на 
държателя на стоки да изрази своето 
становище преди митническата 
администрация да задържи или да 
суспендира вдигането на стоки, 
които не са фалшифицирани или 
пиратски и за които се подозира, че 
нарушават права върху 
интелектуалната собственост, тъй 
като за митническите органи би 
могло да бъде трудно да определят 
единствено чрез визуална проверка 
дали е било нарушено право върху 
интелектуалната собственост.

Or. en

(Вж. изменението към член 16, параграф 3.)

Обосновка

В повечето случаи намесата на митническите органи се основава на ясно подозрение и 
в края на краищата се оказва обоснована. Следователно правото на изслушване следва 
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да се ограничи до стоки, които не са фалшифицирани или пиратски, по отношение на 
които за митническите органи може да е по-трудно да установят единствено чрез 
визуална проверка дали е нарушено право върху интелектуалната собственост, както 
и до случаи, когато митниците предприемат действия след удовлетворяване на 
молба, когато може да е от значение конфликтът между интересите на 
засегнатите страни.

Изменение 88
Christian Engström

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С оглед осигуряване на 
допълнителна правна яснота и с цел 
защита на интересите на изрядните 
търговци срещу възможна злоупотреба с 
разпоредбите за правоприлагане в 
областта на граничния контрол е 
подходящо да бъдат изменени сроковете 
за задържане на стоки, за които се 
подозира, че нарушават права върху 
интелектуалната собственост, 
условията, при които митническите 
органи изпращат информация за 
пратките на титулярите на правата, 
условията за прилагане на процедурата, 
която позволява унищожаване на стоки 
под митнически контрол, различни от 
фалшифицирани и пиратски стоки, 
при подозрение за нарушение на права 
върху интелектуалната собственост, 
както и да бъде въведена разпоредба, 
която позволява на държателя на 
стоки да изрази своето становище 
преди митническата администрация 
да вземе решение, което би могло да 
окаже отрицателно въздействие 
върху него/нея.

(15) С оглед осигуряване на 
допълнителна правна яснота и с цел 
защита на интересите на изрядните 
търговци срещу възможна злоупотреба с 
разпоредбите за правоприлагане в 
областта на граничния контрол е 
подходящо да бъдат изменени сроковете 
за задържане на стоки, за които се 
подозира, че нарушават съответните 
права върху интелектуалната 
собственост, условията, при които 
митническите органи изпращат 
информация за пратките на титулярите 
на правата, и условията за прилагане на 
процедурата, която позволява 
унищожаване на стоки под митнически 
контрол.

Or. en
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Изменение 89
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Като се взема предвид временният 
и превантивен характер на мерките, 
приети от митническите органи в тази
област, както и конфликтът между 
интересите на страните, засегнати от 
мерките, някои аспекти на процедурите 
следва да бъдат адаптирани, за да се 
гарантира безпроблемното прилагане на 
регламента, като същевременно се 
зачитат правата на засегнатите страни. 
Поради това, що се отнася до 
различните уведомления, предвидени в 
настоящия регламент, митническите 
органи следва да уведомят най-
подходящото лице въз основа на 
документите относно митническата 
обработка или въз основа на ситуацията, 
в които се намират стоките.
Определените в настоящия 
регламент срокове за изискваните 
уведомления следва да се изчисляват 
от момента на тяхното изпращане 
от митническите органи с цел 
съгласуване на всички срокове на 
уведомленията, изпратени до 
засегнатите страни. Срокът на 
правото за изслушване преди вземане 
на неблагоприятно решение следва да 
бъде три работни дни, при условие че 
притежателите на решения, 
удовлетворяващи молба за намеса, 
доброволно са поискали от 
митническите органи да 
предприемат намеса и че 
деклараторите или държателите на 
стоките са информирани за 
конкретната ситуация, в която се 
намират техните стоки при 
поставянето им под митнически 
надзор. При специалната процедура за 

(16) Като се взема предвид временният 
и превантивен характер на мерките, 
приети от митническите органи в тази 
област, както и конфликтът между 
интересите на страните, засегнати от 
мерките, някои аспекти на процедурите 
следва да бъдат адаптирани, за да се 
гарантира безпроблемното прилагане на 
регламента, като същевременно се 
зачитат правата на засегнатите страни. 
Поради това, що се отнася до 
различните уведомления, предвидени в 
настоящия регламент, митническите 
органи следва да уведомят най-
подходящото лице въз основа на 
документите относно митническата 
обработка или въз основа на ситуацията, 
в която се намират стоките. При 
специалната процедура за малки пратки, 
когато е вероятно потребителите да 
бъдат пряко засегнати и когато от тях не 
може да се очаква същото ниво на 
старание, както при останалите 
икономически оператори, които 
обикновено участват в приключването 
на митническите формалности, следва 
да се установи правото на 
потребителите да бъдат изслушани, 
преди митническият орган да вземе 
решение.
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малки пратки, когато е вероятно 
потребителите да бъдат пряко засегнати 
и когато от тях не може да се очаква 
същото ниво на старание, както при 
останалите икономически оператори, 
които обикновено участват в 
приключването на митническите 
формалности, този срок следва да бъде 
значително удължен.

Or. fr

Обосновка

Крайните потребители не са запознати много добре с митническите формалности и 
те трябва да бъдат защитени чрез въвеждането на право на изслушване преди 
вземането на решение от страна на митническия орган.

Изменение 90
Anna Hedh

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Като се взема предвид временният 
и превантивен характер на мерките, 
приети от митническите органи в тази 
област, както и конфликтът между 
интересите на страните, засегнати от 
мерките, някои аспекти на процедурите 
следва да бъдат адаптирани, за да се 
гарантира безпроблемното прилагане на 
регламента, като същевременно се 
зачитат правата на засегнатите страни. 
Поради това, що се отнася до 
различните уведомления, предвидени в 
настоящия регламент, митническите 
органи следва да уведомят най-
подходящото лице въз основа на 
документите относно митническата 
обработка или въз основа на ситуацията, 
в които се намират стоките. 
Определените в настоящия регламент 
срокове за изискваните уведомления 

(16) Като се взема предвид временният 
и превантивен характер на мерките, 
приети от митническите органи в тази 
област, както и конфликтът между 
интересите на страните, засегнати от 
мерките, някои аспекти на процедурите 
следва да бъдат адаптирани, за да се 
гарантира безпроблемното прилагане на 
регламента, като същевременно се 
зачитат правата на засегнатите страни. 
Поради това, що се отнася до 
различните уведомления, предвидени в 
настоящия регламент, митническите 
органи следва да уведомят най-
подходящото лице въз основа на 
документите относно митническата 
обработка или въз основа на ситуацията, 
в която се намират стоките. 
Определените в настоящия регламент 
срокове за изискваните уведомления 
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следва да се изчисляват от момента на 
тяхното изпращане от митническите 
органи с цел съгласуване на всички 
срокове на уведомленията, изпратени
до засегнатите страни. Срокът на 
правото за изслушване преди вземане на 
неблагоприятно решение следва да бъде 
три работни дни, при условие че 
притежателите на решения, 
удовлетворяващи молба за намеса, 
доброволно са поискали от 
митническите органи да предприемат 
намеса и че деклараторите или 
държателите на стоките са 
информирани за конкретната ситуация, 
в която се намират техните стоки при 
поставянето им под митнически надзор. 
При специалната процедура за малки 
пратки, когато е вероятно 
потребителите да бъдат пряко засегнати 
и когато от тях не може да се очаква 
същото ниво на старание, както при 
останалите икономически оператори, 
които обикновено участват в 
приключването на митническите 
формалности, този срок следва да бъде 
значително удължен.

следва да се изчисляват от момента на 
тяхното получаване. Срокът на правото 
за изслушване преди вземане на 
неблагоприятно решение следва да бъде 
три работни дни след получаване на 
уведомлението, при условие че 
притежателите на решения, 
удовлетворяващи молба за намеса, 
доброволно са поискали от 
митническите органи да предприемат 
намеса и че деклараторите или 
държателите на стоките са 
информирани за конкретната ситуация, 
в която се намират техните стоки при 
поставянето им под митнически надзор. 
При специалната процедура за малки 
пратки, когато е вероятно 
потребителите да бъдат пряко засегнати
и когато от тях не може да се очаква 
същото ниво на старание, както при 
останалите икономически оператори, 
които обикновено участват в 
приключването на митническите 
формалности, този срок следва да бъде 
значително удължен.

Or. sv

Обосновка

За да се гарантира, че всички европейски притежатели на решение, удовлетворяващо 
тяхната молба, разполагат с еднакво време, за да предприемат действия по 
отношение на суспендирани или задържани стоки, независимо от времето, нужно на 
пощенските служби да доставят решението на митническите органи за суспендиране 
на  вдигането или за задържане на стоките, срокът за предприемане на действия 
следва да тече от момента на получаване на решението, а не от момента на 
неговото изпращане.

Изменение 91
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Като се взема предвид временният 
и превантивен характер на мерките, 
приети от митническите органи в тази 
област, както и конфликтът между 
интересите на страните, засегнати от 
мерките, някои аспекти на процедурите 
следва да бъдат адаптирани, за да се 
гарантира безпроблемното прилагане на 
регламента, като същевременно се 
зачитат правата на засегнатите страни. 
Поради това, що се отнася до 
различните уведомления, предвидени в 
настоящия регламент, митническите 
органи следва да уведомят най-
подходящото лице въз основа на
документите относно митническата 
обработка или въз основа на ситуацията, 
в които се намират стоките. 
Определените в настоящия регламент 
срокове за изискваните уведомления 
следва да се изчисляват от момента на 
тяхното изпращане от митническите 
органи с цел съгласуване на всички 
срокове на уведомленията, изпратени до 
засегнатите страни. Срокът на правото 
за изслушване преди вземане на 
неблагоприятно решение следва да бъде 
три работни дни, при условие че 
притежателите на решения, 
удовлетворяващи молба за намеса, 
доброволно са поискали от 
митническите органи да предприемат 
намеса и че деклараторите или 
държателите на стоките са 
информирани за конкретната ситуация, 
в която се намират техните стоки при 
поставянето им под митнически надзор. 
При специалната процедура за малки 
пратки, когато е вероятно 
потребителите да бъдат пряко засегнати 
и когато от тях не може да се очаква 
същото ниво на старание, както при 
останалите икономически оператори, 
които обикновено участват в 
приключването на митническите 

(16) Като се взема предвид временният 
и превантивен характер на мерките, 
приети от митническите органи в тази 
област, както и конфликтът между 
интересите на страните, засегнати от 
мерките, някои аспекти на процедурите 
следва да бъдат адаптирани, за да се 
гарантира безпроблемното прилагане на 
регламента, като същевременно се 
зачитат правата на засегнатите страни. 
Поради това, що се отнася до 
различните уведомления, предвидени в 
настоящия регламент, митническите 
органи следва да уведомят най-
подходящото лице въз основа на 
документите относно митническата 
обработка или въз основа на ситуацията, 
в които се намират стоките. 
Определените в настоящия регламент 
срокове за изискваните уведомления 
следва да се изчисляват от момента на 
тяхното изпращане от митническите 
органи с цел съгласуване на всички 
срокове на уведомленията, изпратени до 
засегнатите страни. Срокът на правото 
за изслушване преди вземане на 
неблагоприятно решение следва да бъде 
три работни дни, при условие че 
притежателите на решения, 
удовлетворяващи молба за намеса, 
доброволно са поискали от 
митническите органи да предприемат 
намеса и че деклараторите или 
държателите на стоките са 
информирани за конкретната ситуация, 
в която се намират техните стоки при 
поставянето им под митнически надзор. 
При специалната процедура за малки 
пратки, когато е вероятно 
потребителите да бъдат пряко засегнати 
и когато от тях не може да се очаква 
същото ниво на старание, както при 
останалите икономически оператори, 
които обикновено участват в 
приключването на митническите 
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формалности, този срок следва да бъде 
значително удължен.

формалности, този срок следва да бъде 
значително удължен. При отчитането 
на потенциалната натовареност, 
произтичаща от правоприлагането 
от страна на митническите органи 
във връзка с настоящия регламент, те 
следва да отдават предимство на 
обработката на големи пратки.

Or. en

Изменение 92
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Като се взема предвид временният 
и превантивен характер на мерките, 
приети от митническите органи в тази 
област, както и конфликтът между 
интересите на страните, засегнати от 
мерките, някои аспекти на процедурите 
следва да бъдат адаптирани, за да се 
гарантира безпроблемното прилагане на 
регламента, като същевременно се 
зачитат правата на засегнатите страни. 
Поради това, що се отнася до 
различните уведомления, предвидени в 
настоящия регламент, митническите 
органи следва да уведомят най-
подходящото лице въз основа на 
документите относно митническата 
обработка или въз основа на ситуацията, 
в които се намират стоките. 
Определените в настоящия регламент 
срокове за изискваните уведомления 
следва да се изчисляват от момента на 
тяхното изпращане от митническите 
органи с цел съгласуване на всички 
срокове на уведомленията, изпратени до 
засегнатите страни. Срокът на правото 
за изслушване преди вземане на 
неблагоприятно решение следва да 

(16) Като се взема предвид временният 
и превантивен характер на мерките, 
приети от митническите органи в тази 
област, както и конфликтът между 
интересите на страните, засегнати от 
мерките, някои аспекти на процедурите 
следва да бъдат адаптирани, за да се 
гарантира безпроблемното прилагане на 
регламента, като същевременно се 
зачитат правата на засегнатите страни. 
Поради това, що се отнася до 
различните уведомления, предвидени в 
настоящия регламент, митническите 
органи следва да уведомят най-
подходящото лице въз основа на 
документите относно митническата 
обработка или въз основа на ситуацията, 
в които се намират стоките. 
Определените в настоящия регламент 
срокове за изискваните уведомления 
следва да се изчисляват от момента на 
тяхното изпращане от митническите 
органи с цел съгласуване на всички 
срокове на уведомленията, изпратени до 
засегнатите страни. Срокът на правото 
за изслушване преди суспендиране на 
вдигането или задържане на стоки, 
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бъде три работни дни, при условие че
притежателите на решения, 
удовлетворяващи молба за намеса, 
доброволно са поискали от 
митническите органи да предприемат 
намеса и че деклараторите или 
държателите на стоките са 
информирани за конкретната ситуация, 
в която се намират техните стоки при 
поставянето им под митнически надзор. 
При специалната процедура за малки 
пратки, когато е вероятно 
потребителите да бъдат пряко засегнати 
и когато от тях не може да се очаква 
същото ниво на старание, както при 
останалите икономически оператори, 
които обикновено участват в 
приключването на митническите 
формалности, този срок следва да бъде 
значително удължен.

които не са фалшифицирани или 
пиратски, следва да бъде три работни 
дни, когато притежателите на решения, 
удовлетворяващи молба за намеса, 
доброволно са поискали от 
митническите органи да предприемат 
намеса и при условие, че деклараторите 
или държателите на стоките са 
информирани за конкретната ситуация, 
в която се намират техните стоки при 
поставянето им под митнически надзор. 
При специалната процедура за малки 
пратки, когато е вероятно 
потребителите да бъдат пряко засегнати 
и когато от тях не може да се очаква 
същото ниво на старание, както при 
останалите икономически оператори, 
които обикновено участват в 
приключването на митническите 
формалности, правото на изслушване 
следва да се предостави за всички
видове стоки, а срокът за 
упражняване на правото следва да 
бъде значително удължен.

Or. en

Вж. изменението към член 16, параграф 3.

Обосновка

В повечето случаи намесата на митническите органи се основава на ясно подозрение и 
в края на краищата се оказва обоснована. Следователно правото на изслушване следва 
да се ограничи до стоки, които не са фалшифицирани или пиратски, по отношение на 
които за митническите органи може да е по-трудно да установят, единствено чрез 
визуален преглед, дали може да е нарушено право върху интелектуална собственост, 
както и до случаи, когато митниците предприемат действия след удовлетворяване на 
молба, когато може да е от значение конфликтът между интересите на 
засегнатите страни.

Изменение 93
Christian Engström

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Като се взема предвид временният 
и превантивен характер на мерките, 
приети от митническите органи в тази 
област, както и конфликтът между 
интересите на страните, засегнати от 
мерките, някои аспекти на процедурите 
следва да бъдат адаптирани, за да се 
гарантира безпроблемното прилагане на 
регламента, като същевременно се 
зачитат правата на засегнатите страни. 
Поради това, що се отнася до 
различните уведомления, предвидени в 
настоящия регламент, митническите 
органи следва да уведомят най-
подходящото лице въз основа на 
документите относно митническата 
обработка или въз основа на ситуацията, 
в които се намират стоките. 
Определените в настоящия 
регламент срокове за изискваните 
уведомления следва да се изчисляват 
от момента на тяхното изпращане 
от митническите органи с цел 
съгласуване на всички срокове на 
уведомленията, изпратени до 
засегнатите страни. Определените в 
настоящия регламент срокове за 
изискваните уведомления следва да се 
изчисляват от момента на тяхното 
изпращане от митническите органи с 
цел съгласуване на всички срокове на 
уведомленията, изпратени до 
засегнатите страни. Срокът на 
правото за изслушване преди вземане 
на неблагоприятно решение следва да 
бъде три работни дни, при условие че 
притежателите на решения, 
удовлетворяващи молба за намеса, 
доброволно са поискали от 
митническите органи да 
предприемат намеса и че 
деклараторите или държателите на 
стоките са информирани за 
конкретната ситуация, в която се 
намират техните стоки при 

(16) Като се взема предвид временният 
и превантивен характер на мерките, 
приети от митническите органи в тази 
област, както и конфликтът между 
интересите на страните, засегнати от 
мерките, някои аспекти на процедурите 
следва да бъдат адаптирани, за да се 
гарантира безпроблемното прилагане на 
регламента, като същевременно се 
зачитат правата на засегнатите страни. 
Поради това, що се отнася до 
различните уведомления, предвидени в 
настоящия регламент, митническите 
органи следва да уведомят най-
подходящото лице въз основа на 
документите относно митническата 
обработка или въз основа на ситуацията, 
в които се намират стоките. При 
специалната процедура за малки пратки, 
когато е вероятно потребителите да 
бъдат пряко засегнати и когато от тях не 
може да се очаква същото ниво на 
старание, както при останалите 
икономически оператори, които 
обикновено участват в приключването 
на митническите формалности, следва 
да се установи правото на получаване 
на надлежна информация в рамките 
на разумен срок относно правното 
основание за действията, предприети 
от митническите органи, както и 
правото на изслушване преди да бъде 
взето неблагоприятно решение от 
страна на митническите органи.
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поставянето им под митнически 
надзор. При специалната процедура за 
малки пратки, когато е вероятно 
потребителите да бъдат пряко засегнати 
и когато от тях не може да се очаква 
същото ниво на старание, както при 
останалите икономически оператори, 
които обикновено участват в 
приключването на митническите 
формалности, този срок следва да бъде
значително удължен.

Or. en

Изменение 94
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Митническият орган, който 
получава  молба за намеса, суспендира 
вдигането или задържа стоки от 
държава извън Общността, които са 
поставени под режим с отложено 
плащане, веднага щом са налице 
достатъчно основания за подозрение, 
че е нарушено право върху 
интелектуална собственост.  

Or. fr

Обосновка

Първоначалното предложение на Комисията следва да се измени чрез добавяне на по-
точна информация с оглед на решението на Съда на ЕС в съединени дела C-446/09 и C-
495/09.

Изменение 95
Matteo Salvini
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Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Съгласно „Декларацията относно 
ТРИПС и общественото здраве“, приета 
на Министерската конференция на СТО 
в Доха на 14 ноември 2001 г., 
Споразумението за ТРИПС може и 
следва да бъде тълкувано по начин, 
който подкрепя правото на членовете на 
СТО да закрилят общественото здраве и 
по-специално да насърчават достъпа до 
лекарствени продукти за всички. По-
специално по отношение на 
лекарствените продукти, чието 
преминаване през територията на 
Европейския съюз със или без 
претоварване, складиране, разпределяне 
на товара или промяна на вида 
транспорт или транспортното средство 
представлява само част от цялото 
пътуване, което започва и приключва 
извън територията на Съюза, при 
оценката на риска от нарушение на 
право върху интелектуалната 
собственост митническите органи 
следва да вземат предвид всяка 
значителна вероятност за отклонение на 
тези стоки с цел пускането им на пазара 
на Съюза.

(17) Съгласно „Декларацията относно 
ТРИПС и общественото здраве“, приета 
на Министерската конференция на СТО 
в Доха на 14 ноември 2001 г., 
Споразумението за ТРИПС може и 
следва да бъде тълкувано по начин, 
който подкрепя правото на членовете на 
СТО да закрилят общественото здраве и 
по-специално да насърчават достъпа до 
лекарствени продукти за всички. По-
специално по отношение на 
лекарствените продукти, чието 
преминаване през територията на 
Европейския съюз със или без 
претоварване, складиране, разпределяне 
на товара или промяна на вида 
транспорт или транспортното средство 
представлява само част от цялото 
пътуване, което започва и приключва 
извън територията на Съюза, при 
оценката на риска от нарушение на 
право върху интелектуалната 
собственост митническите органи 
следва да вземат предвид всяка 
значителна вероятност за отклонение на 
тези стоки с цел пускането им на пазара 
на Съюза. По отношение на опасните 
продукти, и в частност 
фалшифицираните лекарствени 
продукти, дефинирани в Директива 
2011/62/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 8 юни 2011 година за 
изменение на Директива 2001/83/ЕО 
за утвърждаване на кодекс на 
Общността относно лекарствени 
продукти за хуманна употреба по 
отношение на предотвратяването на 
навлизането на фалшифицирани 
лекарствени продукти в законната 
верига на доставка1, митническите 
органи на Съюза следва да могат да се 
позовават на други разпоредби от 
правото на Съюза, по-специално на 
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мерките, предвидени в Директива 
2011/62/ЕС. Комисията следва да 
анализира, в рамките на 18 месеца 
след приемането на настоящия 
регламент, ефективността на 
съществуващите митнически мерки, 
които целят борба срещу 
фалшифицираните лекарствени 
продукти, и да предложи, при 
необходимост, законодателни 
промени.
_____________
1 OВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 74.

Or. en

Обосновка

С цел борба срещу фалшифицираните лекарствени продукти и засилване на 
сигурността на гражданите, при допускане на достъпа до законни генерични 
лекарства, е необходимо засилване на ефективността на митническите мерки по 
отношение на фалшифицираните лекарствени продукти.

Изменение 96
Anna Hedh

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Съгласно „Декларацията относно 
ТРИПС и общественото здраве“, приета 
на Министерската конференция на СТО 
в Доха на 14 ноември 2001 г., 
Споразумението за ТРИПС може и 
следва да бъде тълкувано по начин, 
който подкрепя правото на членовете на 
СТО да закрилят общественото здраве и 
по-специално да насърчават достъпа до 
лекарствени продукти за всички. По-
специално по отношение на 
лекарствените продукти, чието 
преминаване през територията на 
Европейския съюз със или без 

(17) Съгласно „Декларацията относно 
ТРИПС и общественото здраве“, приета 
на Министерската конференция на СТО 
в Доха на 14 ноември 2001 г., 
Споразумението за ТРИПС може и 
следва да бъде тълкувано по начин, 
който подкрепя правото на членовете на 
СТО да закрилят общественото здраве и 
по-специално да насърчават достъпа до 
лекарствени продукти за всички. По-
специално по отношение на 
лекарствените продукти, чието 
преминаване през територията на 
Европейския съюз със или без 
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претоварване, складиране, разпределяне 
на товара или промяна на вида 
транспорт или транспортното средство 
представлява само част от цялото 
пътуване, което започва и приключва 
извън територията на Съюза, при 
оценката на риска от нарушение на 
право върху интелектуалната 
собственост митническите органи 
следва да вземат предвид всяка 
значителна вероятност за отклонение 
на тези стоки с цел пускането им на 
пазара на Съюза.

претоварване, складиране, разпределяне
на товара или промяна на вида 
транспорт или транспортното средство 
представлява само част от цялото 
пътуване, което започва и приключва 
извън територията на Съюза, при 
оценката на риска от нарушение на 
право върху интелектуалната 
собственост митническите органи 
следва да вземат предвид риска за 
отклонение на тези стоки с цел 
пускането им на пазара на Съюза.

Or. en

Изменение 97
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Съгласно „Декларацията относно 
ТРИПС и общественото здраве“, приета 
на Министерската конференция на СТО 
в Доха на 14 ноември 2001 г., 
Споразумението за ТРИПС може и 
следва да бъде тълкувано по начин, 
който подкрепя правото на членовете на 
СТО да закрилят общественото здраве и 
по-специално да насърчават достъпа до 
лекарствени продукти за всички. По-
специално по отношение на
лекарствените продукти, чието 
преминаване през територията на 
Европейския съюз със или без 
претоварване, складиране, разпределяне 
на товара или промяна на вида 
транспорт или транспортното средство 
представлява само част от цялото 
пътуване, което започва и приключва 
извън територията на Съюза, при 
оценката на риска от нарушение на 
право върху интелектуалната 

(17) Съгласно „Декларацията относно 
ТРИПС и общественото здраве“, приета 
на Министерската конференция на СТО 
в Доха на 14 ноември 2001 г., 
Споразумението за ТРИПС може и 
следва да бъде тълкувано по начин, 
който подкрепя правото на членовете на 
СТО да закрилят общественото здраве и 
по-специално да насърчават достъпа до 
лекарствени продукти за всички. Без да 
се накърнява Директива 2011/62/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 8 юни 2011 година за изменение на 
Директива 2001/83/ЕО за 
утвърждаване на кодекс на 
Общността относно лекарствени 
продукти за хуманна употреба по 
отношение на предотвратяването на 
навлизането на фалшифицирани 
лекарствени продукти в законната 
верига на доставка1, за лекарствените 
продукти, чието преминаване през 
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собственост митническите органи 
следва да вземат предвид всяка 
значителна вероятност за отклонение на 
тези стоки с цел пускането им на пазара 
на Съюза.

територията на Европейския съюз със 
или без претоварване, складиране, 
разпределяне на товара или промяна на 
вида транспорт или транспортното 
средство представлява само част от 
цялото пътуване, което започва и 
приключва извън територията на Съюза, 
при оценката на риска от нарушение на 
право върху интелектуалната 
собственост митническите органи 
следва да вземат предвид всяка 
значителна вероятност за отклонение на 
тези стоки с цел пускането им на пазара 
на Съюза. В рамките на две години 
след приемането на настоящия 
регламент Комисията прави оценка 
на ефективността на действията на 
митническите органи по отношение 
на фалшифицираните лекарствени 
продукти.
_______________
1 OВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 74.

Or. fr

Изменение 98
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Съгласно „Декларацията относно 
ТРИПС и общественото здраве“, приета 
на Министерската конференция на СТО 
в Доха на 14 ноември 2001 г., 
Споразумението за ТРИПС може и 
следва да бъде тълкувано по начин, 
който подкрепя правото на членовете на 
СТО да закрилят общественото здраве и 
по-специално да насърчават достъпа до 
лекарствени продукти за всички. По-
специално по отношение на 
лекарствените продукти, чието 

(17) Съгласно „Декларацията относно 
ТРИПС и общественото здраве“, приета 
на Министерската конференция на СТО 
в Доха на 14 ноември 2001 г., 
Споразумението за ТРИПС може и 
следва да бъде тълкувано по начин, 
който подкрепя правото на членовете на 
СТО да закрилят общественото здраве и 
по-специално да насърчават достъпа до 
лекарствени продукти за всички. По-
специално по отношение на 
лекарствените продукти, чието 
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преминаване през територията на 
Европейския съюз със или без 
претоварване, складиране, разпределяне 
на товара или промяна на вида 
транспорт или транспортното средство 
представлява само част от цялото 
пътуване, което започва и приключва 
извън територията на Съюза, при 
оценката на риска от нарушение на 
право върху интелектуалната 
собственост митническите органи
следва да вземат предвид всяка 
значителна вероятност за 
отклонение на тези стоки с цел 
пускането им на пазара на Съюза.

преминаване през територията на 
Европейския съюз със или без 
претоварване, складиране, разпределяне 
на товара или промяна на вида 
транспорт или транспортното средство 
представлява само част от цялото 
пътуване, което започва и приключва 
извън територията на Съюза, 
митническите органи не следва да се 
намесват по никакъв начин по 
отношение на правата на трети 
държави в областта на достъпа до 
лекарствени продукти.

Or. en

Изменение 99
Christian Engström

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Съгласно „Декларацията относно 
ТРИПС и общественото здраве“, приета 
на Министерската конференция на СТО 
в Доха на 14 ноември 2001 г., 
Споразумението за ТРИПС може и 
следва да бъде тълкувано по начин, 
който подкрепя правото на членовете на 
СТО да закрилят общественото здраве и 
по-специално да насърчават достъпа до 
лекарствени продукти за всички. По-
специално по отношение на 
лекарствените продукти, чието 
преминаване през територията на 
Европейския съюз със или без 
претоварване, складиране, разпределяне 
на товара или промяна на вида 
транспорт или транспортното средство 
представлява само част от цялото 
пътуване, което започва и приключва 
извън територията на Съюза, при 

(17) Съгласно „Декларацията относно 
ТРИПС и общественото здраве“, приета 
на Министерската конференция на СТО 
в Доха на 14 ноември 2001 г., 
Споразумението за ТРИПС може и 
следва да бъде тълкувано по начин, 
който подкрепя правото на членовете на 
СТО да закрилят общественото здраве и 
по-специално да насърчават достъпа до 
лекарствени продукти за всички. По-
специално по отношение на 
лекарствените продукти, чието 
преминаване през територията на 
Европейския съюз със или без 
претоварване, складиране, разпределяне 
на товара или промяна на вида 
транспорт или транспортното средство 
представлява само част от цялото 
пътуване, което започва и приключва 
извън територията на Съюза, 
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оценката на риска от нарушение на 
право върху интелектуалната 
собственост митническите органи
следва да вземат предвид всяка 
значителна вероятност за 
отклонение на тези стоки с цел 
пускането им на пазара на Съюза.

митническите органи следва да 
гарантират, че всички взети от тях 
мерки са в съответствие с 
международните ангажименти на 
Съюза. В частност, не следва да се 
позволява задържане на генерични 
лекарствени продукти при липсата 
на ясни и убедителни доказателства 
за предстоящо, планирано навлизане 
на пазара на Съюза, с цел намерение за 
продажба на пребиваващи в Съюза и 
потребление от тях.

Or. en

Изменение 100
Anna Hedh

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) При определянето на риск от 
отклонение на пазара на Съюза на 
стоки в режим на транзит, които 
титулярът на права е 
идентифицирал като 
фалшифицирани или нарушаващи 
права върху интелектуална 
собственост, деклараторът, 
държателят или собственикът на 
стоки следва да докажат крайното 
им местоназначение.  Следва да се 
приеме, че крайното местоназначение 
на стоките е пазарът на Съюза при 
липсата на ясни и убедителни 
доказателства за противното, които 
деклараторът, държателят или 
собственикът на стоките 
предоставят.

Or. en
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Изменение 101
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) С цел ускоряване на действията 
срещу нарушенията спрямо права 
върху интелектуална собственост, 
Европейската обсерватория за 
фалшифицирането и пиратството 
следва да играе важна роля при 
предоставянето на митническите 
органи на полезна информация, която 
да им позволи да действат бързо и 
ефективно.

Or. fr

Изменение 102
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) По отношение на опасните 
продукти, и в частност 
фалшифицираните лекарствени 
продукти, дефинирани в Директива 
2011/62/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 8 юни 2011 година за 
изменение на Директива 2001/83/ЕО 
за утвърждаване на кодекс на 
Общността относно лекарствени 
продукти за хуманна употреба по 
отношение на предотвратяването на 
навлизането на фалшифицирани 
лекарствени продукти в законната 
верига на доставка1, митническите 
органи на Съюза следва да се 
позовават на други разпоредби от 
правото на Съюза, по-специално на 
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мерките, предвидени в Директива 
2011/62/ЕС. В срок до …*, Комисията 
следва да анализира ефективността 
на съществуващите митнически 
мерки, които целят борба срещу 
фалшифицираните лекарствени 
продукти, и да предложи, при 
необходимост, законодателни 
промени.
_______________
1 OВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 74.
*OВ: моля въведете дата: 18 месеца 
след приемането на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 103
Anna Hedh

Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Лекарствени продукти, 
обозначени с фалшива търговска 
марка или търговско описание, 
представят погрешно своя произход и 
равнище на качеството и 
следователно представляват 
фалшиви лекарствени продукти 
съобразно Директива 2011/62/ЕС. 
Следва да се вземат подходящи мерки 
за предотвратяване на това, такива 
продукти и други продукти, свързани 
със здравето, които са обозначени с 
фалшива търговска марка или 
търговско описание, да достигат до 
пациенти и потребители в Съюза. В 
срок до …*  Комисията следва да 
представи доклад, съдържащ 
мерките, които възнамерява да 
предприеме съобразно Директива 
2011/62/ЕС на Европейския парламент 
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и на Съвета от 8 юни 2011 година за 
изменение на Директива 2001/83/ЕО 
за утвърждаване на кодекс на 
Общността относно лекарствени 
продукти за хуманна употреба по 
отношение на предотвратяването на 
навлизането на фалшифицирани 
лекарствени продукти в законната 
верига на доставка.1

______________
1 OВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 74.
*OВ: моля въведете дата: 24 месеца 
след датата на приемане на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Фалшифицирани лекарствени продукти и други продукти, свързани със здравето, 
носят сериозни рискове за здравето на пациентите и следва да се конфискуват 
независимо от държавата по местоназначение. Митниците следва да запазят 
съществуващите си правомощия за действия по отношение на заподозрени 
фалшифицирани лекарствени продукти във всички ситуации, при които стоките в 
нарушение са под митнически надзор, а не само в ситуации, когато такива стоки са 
декларирани за внос. Тази процедура се прилага по отношение на фалшифицирани 
стоки в режим на транзит и не бива да пречи на законната търговия с генерични 
лекарствени продукти от производителите, с цел законна продажба за клиенти извън 
ЕС (или продажба чрез ЕС).

Изменение 104
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Подходящо е да се въведе 
разпоредба, че, ако митническите 
органи предприемат намеса по 
предварителна молба, притежателят на 
решението, удовлетворяващо молбата за 
намеса на митническите органи, следва 
да възстанови всички разходи, 

(20) Подходящо е да се въведе 
разпоредба, че, ако митническите 
органи предприемат намеса по 
предварителна молба, притежателят на 
решението, удовлетворяващо молбата за 
намеса на митническите органи, следва 
да възстанови всички разходи, 
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направени от митническите органи при 
намесата за принудително зачитане на 
неговите/нейните права върху 
интелектуалната собственост. Това 
обаче не трябва да възпрепятства
притежателя на решението да 
потърси компенсация от нарушителя 
или други лица, които могат да бъдат 
счетени за отговорни съгласно 
законодателството на съответната 
държава-членка. Разходите и щетите, 
понесени от лица, различни от 
митническите администрации, в 
резултат на митническа намеса със 
задържане на стоки въз основа на иск на 
трета страна във връзка с интелектуална 
собственост, следва да се уреждат от 
конкретното законодателство във всеки 
отделен случай.

направени от митническите органи при 
намесата за принудително зачитане на 
неговите/нейните права върху 
интелектуалната собственост. 
Притежателят на решението обаче 
следва да има правото да потърси 
компенсация от нарушителя или други 
лица, които могат да бъдат счетени за 
отговорни съгласно законодателството 
на съответната държава-членка, 
например определени посредници 
като превозвачи. Разходите и щетите, 
понесени от лица, различни от 
митническите администрации, в 
резултат на митническа намеса със 
задържане на стоки въз основа на иск на 
трета страна във връзка с интелектуална 
собственост, следва да се уреждат от 
конкретното законодателство във всеки 
отделен случай.

Or. fr

Изменение 105
Anna Hedh

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Подходящо е да се въведе 
разпоредба, че, ако митническите 
органи предприемат намеса по 
предварителна молба, притежателят на 
решението, удовлетворяващо молбата за 
намеса на митническите органи, следва 
да възстанови всички разходи, 
направени от митническите органи при 
намесата за принудително зачитане на 
неговите/нейните права върху 
интелектуалната собственост. Това 
обаче не трябва да възпрепятства 
притежателя на решението да потърси 
компенсация от нарушителя или други 
лица, които могат да бъдат счетени за 

(20) Подходящо е да се въведе 
разпоредба, че, ако митническите 
органи предприемат намеса по 
предварителна молба, притежателят на 
решението, удовлетворяващо молбата за 
намеса на митническите органи, следва 
да възстанови всички разходи, 
направени от митническите органи при 
намесата за принудително зачитане на 
неговите/нейните права върху 
интелектуалната собственост. Това 
обаче не трябва да възпрепятства 
притежателя на решението да потърси 
компенсация от нарушителя или други 
лица, включително посредници като 
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отговорни съгласно законодателството 
на съответната държава-членка. 
Разходите и щетите, понесени от лица, 
различни от митническите 
администрации, в резултат на 
митническа намеса със задържане на 
стоки въз основа на иск на трета страна 
във връзка с интелектуална собственост, 
следва да се уреждат от конкретното 
законодателство във всеки отделен 
случай.

превозвачи или спедитори, които могат 
да бъдат счетени за отговорни съгласно 
законодателството на съответната 
държава-членка. Разходите и щетите, 
понесени от лица, различни от 
митническите администрации, в 
резултат на митническа намеса със 
задържане на стоки въз основа на иск на 
трета страна във връзка с интелектуална 
собственост, следва да се уреждат от 
конкретното законодателство във всеки 
отделен случай.

Or. en

Изменение 106
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Подходящо е да се въведе 
разпоредба, че, ако митническите 
органи предприемат намеса по 
предварителна молба, притежателят на 
решението, удовлетворяващо молбата за 
намеса на митническите органи, следва 
да възстанови всички разходи, 
направени от митническите органи при 
намесата за принудително зачитане на 
неговите/нейните права върху 
интелектуалната собственост. Това 
обаче не трябва да възпрепятства 
притежателя на решението да потърси 
компенсация от нарушителя или други 
лица, които могат да бъдат счетени за 
отговорни съгласно законодателството 
на съответната държава-членка. 
Разходите и щетите, понесени от лица, 
различни от митническите 
администрации, в резултат на 
митническа намеса със задържане на 
стоки въз основа на иск на трета страна 
във връзка с интелектуална собственост, 

(20) Подходящо е да се въведе 
разпоредба, че, ако митническите 
органи предприемат намеса по 
предварителна молба, притежателят на 
решението, удовлетворяващо молбата за 
намеса на митническите органи, следва 
да възстанови всички разходи, 
направени от митническите органи при 
намесата за принудително зачитане на 
неговите/нейните права върху 
интелектуалната собственост. Това 
обаче не трябва да възпрепятства 
притежателя на решението да потърси 
компенсация от нарушителя или други 
лица, които могат да бъдат счетени за 
отговорни съгласно законодателството 
на съответната държава-членка. При все 
това, транспортните дружества 
следва, при определени 
обстоятелства, да носят пряко 
отговорност за всички обосновани 
разходи за митническите органи и за 
титулярите на права при 
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следва да се уреждат от конкретното 
законодателство във всеки отделен 
случай.

прилагането на правата им върху 
интелектуална собственост.
Разходите и щетите, понесени от лица, 
различни от митническите 
администрации, в резултат на 
митническа намеса със задържане на 
стоки въз основа на иск на трета страна 
във връзка с интелектуална собственост, 
следва да се уреждат от конкретното 
законодателство във всеки отделен 
случай.

Or. de

Обосновка

Без да осъзнават това, транспортните дружества играят основна роля при вноса на 
незаконни и фалшифицирани стоки в ЕС. От тях не може да се изисква да откриват 
такива стоки. При все това, те могат да допринесат за защитата на ЕС по 
отношение на вноса на такива стоки, ако са били информирани, в подготвителния 
етап на поръчка, за предишни нарушения на търговски марки, извършени от 
получателя на стоките, които превозват.

Изменение 107
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Държавите-членки следва да 
установят система на ефективни, 
пропорционални, възпиращи и 
хармонизирани санкции с цел 
гарантиране на предприемането на 
по-съгласувани и по-добре 
координирани действия за 
предотвратяване и наказване на 
нарушенията на правата върху 
интелектуална собственост, както и 
подходяща защита на 
потребителите в ЕС.

Or. it
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Изменение 108
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Следните елементи от базата 
данни следва да се дефинират в 
законодателството на Съюза: 
органът, който ще контролира и 
администрира базата данни, и 
органът, който ще гарантира 
сигурността на обработката на 
данните, включени в нея. 
Въвеждането на всякакъв вид 
евентуална оперативна 
съвместимост или обмен следва преди 
всичко да съответства на принципа 
за ограничаване в рамките на целта, а 
именно данните следва да се 
използват за целта, поради която е 
създадена базата данни, като не бива 
да се допуска по-нататъшен обмен 
или взаимовръзки извън съответната 
цел.

Or. en

Изменение 109
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Държавите-членки са изправени 
пред все по-ограничени ресурси в 
областта на митниците. 
Следователно, новите регламенти не 
бива да водят до допълнително 
финансово бреме за националните 
органи. Следва да се оказва подкрепа за 
насърчаването на нови технологии за 
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управление на риска и стратегии за 
увеличаване до максимум на 
ресурсите, които са на разположение 
на националните органи,

Or. en

Изменение 110
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 1 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В настоящия регламент се определят 
условията и процедурите за намеса на 
митническите органи, когато стоки, за 
които се подозира, че нарушават права 
върху интелектуалната собственост, са 
или следва да бъдат обект на 
митнически надзор в митническата 
територия на Съюза.

1. В настоящия регламент се определят 
условията и процедурите за намеса на 
митническите органи, когато стоки, за 
които се подозира, че нарушават 
конкретните права върху 
интелектуалната собственост, 
дефинирани в член 2, са или следва да 
бъдат обект на митнически надзор в 
митническата територия на Съюза.

Or. en

Изменение 111
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящият регламент не се 
прилага по отношение на стоки в 
режим на транзит, т.е. продукти, 
които преминават през територията 
на Съюза, със или без претоварване, 
складиране, разпределяне на товара 
или промени на вида транспорт или 
транспортното средство, за които
транзитът през Съюза е само част 
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от цялото пътуване, което започва и 
завършва извън територията на 
Съюза.

Or. en

Изменение 112
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящият регламент не се прилага 
по отношение на стоки с нетърговски 
характер, съдържащи се в личния багаж 
на пътниците.

4. Настоящият регламент не се прилага 
по отношение на стоки с нетърговски 
характер, съдържащи се в личния багаж 
на пътниците, освен ако има 
материални доказателства, които 
сочат, че стоките са част от 
търговски трафик.

Or. en

Изменение 113
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящият регламент не се прилага 
по отношение на стоки с нетърговски 
характер, съдържащи се в личния 
багаж на пътниците.

4. Настоящият регламент не се прилага 
по отношение на личния багаж на 
пътниците, когато той съдържа 
стоки с нетърговски характер в 
рамките на безмитния внос и когато 
няма материални доказателства, 
които сочат, че стоките са част от 
търговски трафик.

Or. en
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Изменение 114
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) патент, както е предвидено в 
законодателството на съответната 
държава-членка;

заличава се

Or. en

Изменение 115
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) сертификат за допълнителна 
закрила на лекарствените продукти, 
както е предвидено в Регламент (ЕО) 
№ 469/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета;

заличава се

Or. en

Изменение 116
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) сертификат за допълнителна 
защита на продуктите за 
растителна защита, както е 
предвидено в Регламент (ЕО) 
№ 1610/96 на Европейския парламент 
и на Съвета;

заличава се
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Or. en

Изменение 117
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) правна закрила на Общността на 
сортовете растения, както е 
предвидено в Регламент (ЕО) 
№ 2100/94 на Съвета;

заличава се

Or. en

Изменение 118
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) правна закрила на сортовете 
растения, както е предвидено в 
законодателството на съответната 
държава-членка;

заличава се

Or. en

Изменение 119
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) топология на полупроводниково 
изделие, както е предвидено в 

заличава се
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законодателството на съответната 
държава-членка;

Or. en

Изменение 120
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) полезен модел, както е предвидено в 
законодателството на съответната 
държава-членка;

заличава се

Or. en

Изменение 121
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) полезен модел, както е предвидено в
законодателството на съответната 
държава-членка;

к) полезен модел, доколкото е 
защитен като изключително право 
върху интелектуална собственост в
законодателството на съответната 
държава-членка;

Or. sv

Изменение 122
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – буква л)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

л) търговско наименование, 
доколкото то е защитено като 
изключително право върху 
интелектуалната собственост от 
законодателството на съответната 
държава-членка;

заличава се

Or. en

Изменение 123
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) всяко друго право, което е 
установено като изключително право 
върху интелектуалната собственост 
от законодателството на 
съответната държава-членка;

заличава се

Or. en

Обосновка

Разпоредбата има за цел да обхване всякакви други изключителни права, като така 
потенциално води до разширяване на защитената област. Не е възможно да се 
предвиди какви права, в бъдеще, може да бъдат предмет на предложения регламент и 
следователно не е възможно да се оцени това, дали са подходящи за митническа 
намеса или не.

Изменение 124
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – буква м)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

м) всяко друго право, което е 
установено като изключително право 
върху интелектуалната собственост 
от законодателството на 
съответната държава-членка;

заличава се

Or. en

Изменение 125
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 2 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) промишлен дизайн, регистриран в 
дадена държава-членка;

б) промишлен дизайн, регистриран в 
дадена държава-членка или от орган на 
няколко държави, като например 
Бюрото за интелектуалната 
собственост на Бенелюкс;

Or. en

Изменение 126
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стоки, които са предмет на намеса 
за нарушение на търговска марка и 
върху които е поставена без разрешение 
търговска марка, идентична с 
търговската марка, валидно 
регистрирана за същия тип стоки, или 
която не може да бъде отличена в 
основните си аспекти от такава 
търговска марка;

а) стоки, които нарушават търговска 
марка и върху които е поставена без 
разрешение търговска марка, идентична 
с търговската марка, валидно 
регистрирана за същия тип стоки, или 
която не може да бъде отличена в 
основните си аспекти от такава 
търговска марка;
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Or. en

Обосновка

Опростяване на правното разбиране на текста.

Изменение 127
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стоки, които са предмет на намеса за 
нарушение на търговска марка и върху 
които е поставена без разрешение 
търговска марка, идентична с 
търговската марка, валидно 
регистрирана за същия тип стоки, или 
която не може да бъде отличена в 
основните си аспекти от такава 
търговска марка;

а) стоки, които са били предмет на
нарушение на търговска марка в 
държавата членка, където стоките 
са открити, и върху които е поставена 
без разрешение търговска марка, 
идентична с търговската марка, валидно 
регистрирана за същия тип стоки, или
която не може да бъде отличена в 
основните си аспекти от такава 
търговска марка;

Or. sv

Обосновка

Следва да бъде напълно ясно, че това се отнася до нарушение, изискващо митнически 
мерки, т.е. че не се прилага „фикция за производство“.

Изменение 128
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – точка 5.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.1 стоки, които са предмет на намеса за 
нарушение на търговска марка и върху 
които е поставена без разрешение 
търговска марка, идентична с 

5.1 стоки, включително техните 
опаковки или обвивки, които са 
предмет на намеса за нарушение на 
търговска марка и върху които е 
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търговската марка, валидно 
регистрирана за същия тип стоки, или 
която не може да бъде отличена в 
основните си аспекти от такава 
търговска марка;

поставен без разрешение знак, 
идентичен с търговската марка, 
валидно регистрирана за същия тип 
стоки, за които горепосочената 
търговска марка е регистрирана, или 
която не може да бъде отличена в 
основните си аспекти от такава 
търговска марка;

Or. fr

Изменение 129
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стоки, които са предмет на намеса 
за нарушение на търговска марка и 
върху които е поставена без разрешение 
търговска марка, идентична с 
търговската марка, валидно 
регистрирана за същия тип стоки, или 
която не може да бъде отличена в 
основните си аспекти от такава 
търговска марка;

а) стоки, които нарушават търговска 
марка и върху които е поставена без 
разрешение търговска марка, идентична 
с търговската марка, валидно 
регистрирана за същия тип стоки, или 
която не може да бъде отличена в 
основните си аспекти от такава 
търговска марка;

Or. en

Изменение 130
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стоки, които са предмет на намеса за 
нарушение на търговска марка и върху 
които е поставена без разрешение 
търговска марка, идентична с 
търговската марка, валидно 

а) стоки, включително техните 
опаковки, които са предмет на намеса за 
нарушение на търговска марка и върху 
които е поставена без разрешение 
търговска марка, идентична с 
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регистрирана за същия тип стоки, или 
която не може да бъде отличена в 
основните си аспекти от такава 
търговска марка;

търговската марка, валидно 
регистрирана за същия тип стоки, или 
която не може да бъде отличена в 
основните си аспекти от такава 
търговска марка и следователно  
нарушава правата на титуляра 
съобразно националното право на 
държавата вносител;

Or. de

Обосновка

Привежда текста в съответствие с дефиницията за фалшифицирани стоки в член 51 
от ТРИПС.

Изменение 131
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стоки, които са предмет на намеса 
за нарушение на търговска марка и 
върху които е поставена без разрешение 
търговска марка, идентична с 
търговската марка, валидно 
регистрирана за същия тип стоки, или 
която не може да бъде отличена в 
основните си аспекти от такава 
търговска марка;

а) всякакви стоки, включително 
опаковките им, върху които е 
поставена без разрешение търговска 
марка, идентична с търговската марка, 
валидно регистрирана за същия тип 
стоки, или която не може да бъде 
отличена в основните си аспекти от 
такава търговска марка и която 
следователно нарушава правата на 
собственика на въпросната търговска 
марка в държавата вносител;

Or. en

Изменение 132
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – точка 5.1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5.1 стоки, които са предмет на намеса за 
нарушение на търговска марка и върху 
които е поставена без разрешение 
търговска марка, идентична с 
търговската марка, валидно 
регистрирана за същия тип стоки, или 
която не може да бъде отличена в 
основните си аспекти от такава 
търговска марка;

5.1 Стоки, включително техните 
обвивки, всеки други вид знак за 
търговска марка (лого, етикет, 
стикер, брошура, инструкции за 
експлоатация, гаранционен документ, 
върху които е поставен въпросният 
знак), дори ако той е представен 
отделно, и техните опаковки, които 
са предмет на намеса за нарушение на 
търговска марка и върху които е 
поставена без разрешение търговска 
марка, идентична с търговската марка, 
валидно регистрирана за същия тип 
стоки, или която не може да бъде 
отличена в основните си аспекти от 
такава търговска марка

Or. fr

Изменение 133
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – буква 5.1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.1a. Всеки вид опаковка, етикет, 
стикер, брошура, инструкции за 
експлоатация, гаранционен документ 
или друг подобен артикул, дори 
представен отделно, който е предмет 
на намеса за нарушение на търговска 
марка и който включва знак, 
идентичен с търговска марка, която е 
валидно регистрирана, или чиито 
основни елементи не могат да се 
различат от такава търговска марка, 
за  употреба за същия вид стоки като 
стоките, за които е регистрирана 
търговската марка;

Or. fr
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Изменение 134
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стоки, които са предмет на намеса 
за нарушение на географско указание и 
върху които е поставено наименование 
или термин или които са описани с 
наименование или термин, който е 
защитен по отношение на посоченото 
географско указание;

б) стоки, които нарушават географско 
указание и върху които е поставено 
наименование или термин или които са 
описани с наименование или термин, 
който е защитен по отношение на 
посоченото географско указание;

Or. en

Обосновка

Опростяване на правното разбиране на текста.

Изменение 135
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стоки, които са предмет на намеса за
нарушение на географско указание и 
върху които е поставено наименование 
или термин или които са описани с 
наименование или термин, който е 
защитен по отношение на посоченото 
географско указание;

б) стоки, които са били предмет на  
нарушение на географско указание в 
държавата членка, в която стоките 
са открити, и върху които е поставено 
наименование или термин или които са 
описани с наименование или термин, 
който е защитен по отношение на 
посоченото географско указание

Or. sv

Обосновка

Следва да бъде напълно ясно, че това се отнася до нарушение, изискващо митнически 



AM\890182BG.doc 59/131 PE480.583v02-00

BG

мерки, т.е. че не се прилага „фикция за производство“.

Изменение 136
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стоки, които са предмет на намеса 
за нарушение на географско указание и 
върху които е поставено наименование 
или термин или които са описани с 
наименование или термин, който е 
защитен по отношение на посоченото 
географско указание;

б) стоки, които нарушават географско 
указание и върху които е поставено 
наименование или термин или които са 
описани с наименование или термин, 
който е защитен по отношение на 
посоченото географско указание;

Or. en

Изменение 137
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „пиратски стоки“ означава стоки, 
които са предмет на намеса за
нарушение на авторско право или 
сходно право или промишлен дизайн и 
които представляват или съдържат 
копия, произведени без съгласието на 
титуляря на авторското право или 
сходно право или промишлен дизайн, 
регистриран или не, или на лице, 
упълномощено от титуляря в страната 
на производство;

6. „пиратски стоки“ означава стоки, 
които са били предмет на нарушение на 
авторско право или сходно право или 
промишлен дизайн в държавата 
членка, където са открити стоките,
и които представляват или съдържат 
копия, произведени без съгласието на 
титуляря на авторското право или 
сходно право или промишлен дизайн, 
регистриран или не, или на лице, 
упълномощено от титуляря в страната 
на производство;

Or. sv
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Обосновка

Следва да бъде напълно ясно, че това се отнася до нарушение, изискващо митнически 
мерки, т.е. че не се прилага „фикция за производство“.

Изменение 138
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „пиратски стоки“ означава стоки, 
които са предмет на намеса за 
нарушение на авторско право или 
сходно право или промишлен дизайн и 
които представляват или съдържат
копия, произведени без съгласието на
титуляря на авторското право или 
сходно право или промишлен дизайн, 
регистриран или не, или на лице, 
упълномощено от титуляря в
страната на производство;

(6) „стоки, чието авторско право е 
било обект на пиратство“ означават 
всички стоки, които са копия,
направени без съгласието на носителя
на правото в държавата на 
производство и които се 
произвеждат пряко или косвено от 
определен артикул, при което 
изготвянето на това копие би 
представлявало нарушение на
авторското право или сходно право
според законите на страната вносител;

Or. en

Изменение 139
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „стоки, за които се подозира, че 
нарушават право върху интелектуалната 
собственост“ означава стоки, по 
отношение на които съществуват
достатъчно доказателства, така че 
митническите органи да се убедят, че в 
държавата-членка, където са открити, 
стоките prima facie са:

(7) „стоки, за които се подозира, че 
нарушават право върху интелектуалната 
собственост“ означава стоки, по 
отношение на които съществуват
разумни основания, така че 
митническите органи да се убедят, че в 
държавата членка, където са открити, 
стоките prima facie са:
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Or. en

Изменение 140
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „стоки, за които се подозира, че 
нарушават право върху интелектуалната 
собственост“ означава стоки, по 
отношение на които съществуват 
достатъчно доказателства, така че 
митническите органи да се убедят, че в 
държавата-членка, където са открити, 
стоките prima facie са:

7. „стоки, за които се подозира, че 
нарушават право върху интелектуалната 
собственост“ означава стоки, по 
отношение на които съществуват 
достатъчно основания, така че 
митническите органи да се убедят, че в 
държавата членка, където са открити, 
стоките prima facie са:

Or. fr

Обосновка

Не е възможно едновременно да се подозира, че стоки нарушават право върху 
интелектуална собственост и да се изисква да има достатъчно доказателства.

Изменение 141
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „стоки, за които се подозира, че 
нарушават право върху интелектуалната 
собственост“ означава стоки, по 
отношение на които съществуват 
достатъчно доказателства, така че 
митническите органи да се убедят, че в 
държавата-членка, където са открити, 
стоките prima facie са:

(7) „стоки, за които се подозира, че 
нарушават право върху интелектуалната 
собственост“ означава стоки, по 
отношение на които съществуват 
достатъчно улики въз основа на 
приложимите правни процедури, така 
че митническите органи да се убедят, че 
в държавата членка, където са открити, 
стоките prima facie са:
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Or. en

Изменение 142
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) стоки, които са предмет на намеса 
за нарушение на право върху 
интелектуалната собственост съгласно 
правото на Съюза или на посочената 
държава-членка;

a) стоки, които нарушават право върху 
интелектуалната собственост съгласно 
правото на Съюза или на посочената 
държава членка;

Or. en

Обосновка

Опростяване на правното разбиране на текста.

Изменение 143
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) стоки, които са предмет на намеса за 
нарушение на право върху 
интелектуалната собственост съгласно 
правото на Съюза или на посочената 
държава-членка;

a) стоки, които са предмет на намеса за 
нарушение на право върху 
интелектуалната собственост в 
държавата членка, където са 
открити стоките;

Or. en

Изменение 144
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) стоки, които са предмет на намеса 
за нарушение на право върху 
интелектуалната собственост съгласно 
правото на Съюза или на посочената 
държава членка;

a) стоки, които нарушават право върху 
интелектуалната собственост съгласно 
правото на Съюза или на посочената 
държава членка, или на страните на 
произход или на местоназначение на 
стоките;

Or. en

Изменение 145
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) стоки, които са предмет на намеса за 
нарушение на право върху 
интелектуалната собственост
съгласно правото на Съюза или на 
посочената държава членка;

a) стоки с фалшифицирани търговски 
марки или пиратски стоки, които са 
предмет на намеса съгласно правото на 
Съюза или на посочената държава 
членка;

Or. en

Изменение 146
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) устройства, продукти или 
компоненти, които заобикалят 
технология, устройство или компонент,
които при обичайното си 
функциониране възпрепятстват или 
ограничават действия по отношение 
на дадено произведение, които не са 
разрешени от титуляря на авторското 

б) специални устройства, продукти или 
компоненти, които са предназначени да
заобикалят технологични мерки за 
защита в технология, устройство или 
компонент и които при обичайното си 
функциониране извършват по 
отношение на произведение, което е 
обект на авторско право или на права, 
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право или на право, сходно с 
авторското право, и които нарушават 
право върху интелектуалната 
собственост съгласно правото на 
посочената държава членка;

сродни на авторското право, действия,
които нарушават право върху 
интелектуалната собственост съгласно 
правото на посочената държава членка;

Or. en

Изменение 147
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всеки калъп или матрица, специално 
проектирани или адаптирани за 
производството на стоки, нарушаващи 
право върху интелектуалната 
собственост, ако използването на такива 
калъпи или матрици нарушава правата 
на титуляря на правото съгласно 
правото на Съюза или на посочената 
държава членка;

в) всеки калъп или матрица, специално 
проектирани или адаптирани за 
производството на стоки, нарушаващи 
право върху интелектуалната 
собственост, ако използването на такива 
калъпи или матрици нарушава правата 
на титуляря в държавата членка, 
където са открити стоките;

Or. en

Изменение 148
Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. „малка пратка“ означава 
самостоятелен пакет с тегло до два 
килограма или съдържащ не повече от 
пет артикула;

Or. pl
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Обосновка

Важно е в регламента да бъде дадено определение за понятието „малка пратка“. 
Митническите органи вече класифицират пратките въз основа на тяхното тегло и 
също така вземат предвид броя на артикулите, които съдържат. Най-лесно би било 
класификацията да се базира на бруто тегло, т.е. на теглото на артикулите в 
пакета плюс теглото на самия пакет (като се изключват всички контейнери или 
оборудване, използвано за транспортни цели). Това определение ще бъде лесно за 
прилагане на практика.

Изменение 149
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „държател на стоките“ означава 
лицето, което е собственик на стоките,
което има подобно право на 
разпореждане с тях или което има 
физически контрол върху тях;

(12) „държател на стоките“ означава 
лицето, което е собственик на стоките
или което има подобно право на 
разпореждане с тях;

Or. en

Обосновка

Разширяването на определението, така че да включва посредниците, ще създаде 
непредвидени отговорности с потенциално вредни последствия за наличната 
инфраструктура.

Изменение 150
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „държател на стоките“ означава 
лицето, което е собственик на стоките,
което има подобно право на 
разпореждане с тях или което има 

(12) „държател на стоките“ означава 
лицето, което е собственик на стоките
или което има подобно право на 
разпореждане с тях;
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физически контрол върху тях;

Or. en

Обосновка

Включването на лице, „което има физически контрол върху тях“ в определението за
„държател на стоките“ не е подходящо, тъй като в много случаи може да обхване 
превозвачи, които нямат право и участие при прилагането на правата върху 
интелектуална собственост и не следва да се намесват между митническите органи 
и титулярите на права и/или декларатора по отношение на вдигането и 
унищожаването на стоките.

Изменение 151
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 2 – точка 12 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12 a) „посредник“ означава лице, 
което участва в транспорта на 
стоки, като вносител, спедитор, 
получател на стоките, изпращач на 
стоките или лице, което подава 
митническа декларация, или 
превозвач;

Or. de

Обосновка

Без да осъзнават това, транспортните дружества играят основна роля при вноса на 
незаконни и фалшифицирани стоки в ЕС. От тях не може да се изисква да откриват 
такива стоки. При все това, те могат да допринесат за защитата на ЕС по 
отношение на вноса на такива стоки, ако са били информирани, в подготвителния 
етап на поръчка, за предишни нарушения на търговски марки, извършени от 
получателя на стоките, които превозват.

Изменение 152
Christian Engström
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Предложение за регламент
Член 2 – точка 13 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13a) „малка пратка“ означава пратка, 
която очевидно не е внесена с 
търговски цели.

Or. en

Изменение 153
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 2 – точка 17 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

17a) „бързо разваляща се стока“ 
означава стока, която подлежи на 
значително намаляване на 
стойността си с течение на времето, 
или поради характера си има 
опасност да бъде унищожена;

Or. en

Изменение 154
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 3 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на член 8 
от Регламент (ЕО) № 864/20071, се 
прилага правото на държавата членка, в 
която стоките бъдат открити в една от 
ситуациите, посочени в член 1, параграф 

Без да се засягат разпоредбите на член 8 
от Регламент (ЕО) № 864/20072, се 
прилага правото на държавата членка, в 
която стоките бъдат открити в една от 
ситуациите, посочени в член 1, параграф 

                                               
1 ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 40.
2 ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 40.
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1, с цел да се определи дали употребата 
на тези стоки поражда подозрение за 
нарушение на право върху 
интелектуалната собственост или е 
нарушила такова право.

1, с цел да се определи дали употребата 
на тези стоки поражда подозрение за 
нарушение на право върху 
интелектуалната собственост или е 
нарушила такова право. Правото на 
държавата членка не трябва да се 
прилага за стоки в режим на 
транзит, освен ако има ясни и 
убедителни доказателства за 
предстоящо, планирано пускане на 
пазара на Съюза, което означава 
планирана продажба на и 
потребление от жители на Съюза. 
При никакви обстоятелства държава 
членка не прилага „фикция за 
производство“, за да определи 
статуса на поставените под 
съмнение стоки от гледна точка на 
правата върху интелектуална 
собственост.

Or. en

Изменение 155
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато има улики, които 
предполагат, че стоки, които не 
произхождат от Съюза и са в режим 
на транзит ще бъдат пуснати за 
продажба на територията на Съюза, 
тези стоки се считат за вносни 
стоки съгласно законодателството 
относно интелектуалната 
собственост на държавата членка, 
където са открити стоките или 
където е подадена молба.

Or. en
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Обосновка

Понятието „транзит“ също обхваща стоки в режим на транзит в рамките на ЕС, 
като много от по-старите регистрирани търговски марки, промишлен дизайн и 
всички патенти са защитени само на национално равнище. В резултат 
фалшификаторите могат да използват този пропуск в законодателството като 
избират входни пунктове на ЕС, където въпросната национална търговска марка, 
промишлен дизайн или патент не е защитен, преди да превозят тези стоки в друга 
държава членка. В съответствие със съединени дела C-446/09 и C-495/09.

Изменение 156
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато има улики, които 
предполагат, че стоки, които не 
произхождат от Съюза и са в режим 
на транзит ще бъдат пуснати за 
продажба на територията на Съюза, 
тези стоки се считат за вносни 
стоки съгласно законодателството 
относно интелектуалната 
собственост на държавата членка, 
където са открити стоките или 
където е подадена молба.

Or. en

Обосновка

Понятието „транзит“ също обхваща стоки в режим на транзит в рамките на ЕС, 
като много от по-старите регистрирани търговски марки, промишлен дизайн и 
всички патенти са защитени само на национално равнище. Фалшификаторите могат 
да използват този пропуск в законодателството като избират входни пунктове на 
ЕС, където въпросната национална търговска марка, промишлен дизайн или патент 
не е защитен, преди да превозят тези стоки в друга държава членка.

Изменение 157
Matteo Salvini
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Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Улики, които предполагат, че тези 
стоки ще бъдат пуснати за продажба 
на територията на Съюза могат да 
включват, наред с другото, факта, че 
местоназначението на стоките не е 
декларирано, въпреки че поисканата 
митническа процедура с отложено 
плащане изисква подобно деклариране, 
липса на точна или надеждна 
информация относно самоличността 
или адреса на производителя или 
изпращача на стоките, липса на 
сътрудничество с митническите 
органи или откриване на документи 
или кореспонденция относно 
въпросните стоки, които 
предполагат вероятност за 
отклонение на тези стоки към 
потребителите в Съюза.

Or. en

Обосновка

В съединени дела C-446/09 и C-495/09 Съдът на Европейския съюз е уточнил 
условията, при които стоки с произход от държави, които не са членки на ЕС, които 
са поставени под режим с отложено плащане в ЕС и за които съществуват 
подозрения, че са пиратски или фалшифицирани стоки, могат да бъдат задържани от 
митническите органи на държавите членки в приложение на правото на ЕС или 
националното право. Тези уточнения и улики, които предполагат измамно 
отклоняване, следва да бъдат добавени към настоящия регламент.

Изменение 158
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Улики, които предполагат, че тези 
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стоки ще бъдат пуснати за продажба 
на територията на Съюза могат да 
включват, наред с другото, факта, че 
местоназначението на стоките не е 
декларирано, въпреки че поисканата 
митническа процедура с отложено 
плащане изисква подобно деклариране, 
липса на точна или надеждна 
информация относно самоличността 
или адреса на производителя или 
изпращача на стоките, липса на 
сътрудничество с митническите 
органи или откриване на документи 
или кореспонденция относно 
въпросните стоки, които 
предполагат вероятност за 
отклонение на тези стоки към 
потребителите в Съюза.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз по съединени 
дела C-446/09 и C-495/09.

Изменение 159
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато са налице улики, които 
предполагат вероятно отклоняване 
на стоките към територията на 
Съюза и когато пред компетентния 
орган е в ход производство за 
установяване на нарушение на право 
върху интелектуална собственост, 
деклараторът или държателят на 
стоките доказва, че тези стоки не са 
предназначени за територията на 
Съюза.
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Or. en

Обосновка

В съответствие със съединени дела C-446/09 и C-495/09, които уточняват кои улики 
предполагат измамно отклоняване на стоки в режим на транзит, bona fide 
декларатори или държатели на стоки в режим на транзит винаги ще бъдат в 
състояние бързо и лесно да предоставят информация, която да изясни, че стоките не 
са изложени на риск от измамно отклоняване, например когато местоназначението 
на стоките не е декларирано или самоличността, или адресът на производителя са 
неизвестни, или при документи, или свързана кореспонденция, които са непълни.

Изменение 160
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато са налице признаци, които 
предполагат вероятно отклоняване 
на стоки към територията на Съюза 
и когато пред компетентния орган е в 
ход производство за установяване на 
нарушение на право върху 
интелектуална собственост, 
деклараторът или държателят на 
стоките доказва, че тези стоки не са 
предназначени за територията на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Деклараторът следва да предостави информация, която да изяснява, че стоките не са 
изложени на риск от измамно отклоняване. В съответствие с практиката на Съда на 
Европейския съюз (съединени дела C-446/09 и C-495/09).

Изменение 161
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 3 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Лекарствени продукти, медицински 

устройства и други продукти, 
свързани със здравето

Приема се, че лекарствени продукти, 
медицински устройства и други 
продукти, свързани със здравето, 
чието местоназначение не е обявено 
или чиято верига на доставка е 
неясна по друг начин, са 
предназначени за навлизане на 
територията на Съюза. 

Or. en

Обосновка

Фалшифицираните лекарствени продукти носят сериозни рискове за здравето на 
пациентите и следва да се конфискуват независимо от държавата по 
местоназначение. Митниците следва да запазят съществуващите си правомощия за 
действия по отношение на заподозрени фалшифицирани лекарствени продукти във 
всички ситуации, при които стоките в нарушение са под митнически надзор, а не само 
в ситуации, когато такива стоки са декларирани за внос. Тази процедура се прилага по 
отношение на фалшифицирани стоки в режим на транзит и не бива да пречи на 
законната търговия с генерични лекарствени продукти от производителите, с цел 
законна продажба за клиенти извън ЕС (или продажба чрез ЕС).

Изменение 162
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) органите за управление на 
колективни права върху 
интелектуалната собственост, чието 
право да представляват титуляри на 
авторски права или сходни права е 
надлежно признато;

б) органите за управление на 
колективни права върху 
интелектуалната собственост, които
законно представляват титуляри на 
авторски права или сходни права;
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Or. en

Изменение 163
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) органите за професионална закрила,
чието право да представляват титуляри 
на права върху интелектуалната 
собственост е надлежно признато;

в) органите за професионална закрила,
които законно представляват титуляри 
на права върху интелектуалната 
собственост;

Or. en

Изменение 164
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 5 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Молба на равнище Съюз може да бъде 
подадена по отношение на всяко право
върху интелектуалната собственост,
което се прилага на територията на 
целия Съюз.

Молба на равнище Съюз може да бъде 
подадена по отношение на правата
върху интелектуалната собственост по 
член 2, които се прилагат на 
територията на целия Съюз.

Or. en

Изменение 165
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява формуляр на Комисията установява формуляр на 
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молбата посредством актовете за 
изпълнение. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 29, параграф 2.

молбата посредством актовете за 
изпълнение. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 29, параграф 2. Когато 
упражнява изпълнителните си 
правомощия Комисията се 
консултира с Европейския надзорен 
орган по защита на данните 
(ЕНОЗД).

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение следва препоръките отправени в становището на 
Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) (2011/C 363/01).

Изменение 166
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява формуляр на 
молбата посредством актовете за 
изпълнение. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 29, параграф 2.

Комисията установява формуляр на 
молбата посредством актовете за 
изпълнение. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 29, параграф 2. Когато 
упражнява изпълнителните си 
правомощия Комисията се 
консултира с Европейския надзорен 
орган по защита на данните 
(ЕНОЗД).

Or. lt

Изменение 167
Jürgen Creutzmann
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Формулярът включва информацията, 
която да бъде предоставена на 
субекта на данните съгласно член 10 
от Директива 95/46/ЕО и член 11 от 
Регламент (ЕО) № 45/2001.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение следва препоръките, отправени в становището на 
Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) (2011/C 363/01).

Изменение 168
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато са налице компютризирани 
системи за получаване и обработване на 
молбите, молбите се подават чрез 
средства за електронна обработка на 
данни.

4. Веднага щом бъдат налице 
компютризирани системи за получаване 
и обработване на молбите, най-късно до 
януари 2014 г., молбите се
предоставят чрез средства за 
електронна обработка на данни.

Or. en

Изменение 169
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато са налице компютризирани 4. Когато са налице компютризирани 
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системи за получаване и обработване на 
молбите, молбите се подават чрез 
средства за електронна обработка на 
данни.

системи за получаване и обработване на 
молбите, молбите се подават чрез 
средства за електронна обработка на 
данни. Държавите членки осигуряват 
тези системи не по-късно от 1 януари 
2014 г. 

Or. en

Обосновка

Следва да има правно задължение за инвестиране в и въвеждане на оперативно 
съвместими процедури „Електронни митници“ и по отношение на правоприлагането 
на ПИС.

Изменение 170
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Молбата и цялата информация, 
свързана с идентифицирането на 
стоките от митническите органи, 
както и с анализа и оценката на 
риска от нарушение на 
съответното(ите) право(а) върху 
интелектуална собственост, 
съобразно дефинираното в точки ж), 
з) и и) на втора алинея на параграф 3, 
са публично достъпни на уебсайт.

Or. en

Изменение 171
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато подателят не предостави 
липсващата информация в срока, 
посочен в параграф 1, компетентният 
митнически отдел отхвърля молбата.

2. Когато подателят не предостави 
липсващата информация в срока, 
посочен в параграф 1, компетентният 
митнически отдел може да отхвърли
молбата.

Or. fr

Изменение 172
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато подателят не предостави 
липсващата информация в срока, 
посочен в параграф 1, компетентният 
митнически отдел отхвърля молбата.

2. Когато подателят не предостави 
липсващата информация в срока, 
посочен в параграф 1, компетентният 
митнически отдел отхвърля молбата. В 
такъв случай компетентният 
митнически отдел мотивира 
решението си и прилага към него 
информация относно процедурата по 
обжалване.

Or. en

Изменение 173
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 10 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Митническите органи не 
осъществяват намеса, когато дадено 
право върху интелектуалната 
собственост престане да има действие 
или когато подателят на молбата по 

3. Когато дадено право върху 
интелектуалната собственост престане 
да има действие или когато подателят на 
молбата по други причини престане да 
бъде лицето, което има право да подава 
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други причини престане да бъде лицето, 
което има право да подава молба.
Решението, удовлетворяващо молбата, 
се отменя или изменя по съответния 
начин от митническите органи, които са 
взели това решение.

молба, подателят на молбата 
уведомява съответните митнически 
органи и митническите органи не 
осъществяват последваща намеса.
Решението, удовлетворяващо молбата, 
се отменя или изменя по съответния 
начин от митническите органи, които са 
взели това решение.

Or. en

Изменение 174
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Митническите органи не 
осъществяват намеса, когато дадено 
право върху интелектуалната 
собственост престане да има действие 
или когато подателят на молбата по 
други причини престане да бъде лицето, 
което има право да подава молба.
Решението, удовлетворяващо 
удължаването на срока, се отменя или 
изменя по съответния начин от 
митническите органи, които са го взели.

Когато дадено право върху 
интелектуалната собственост престане 
да има действие или когато подателят на 
молбата по други причини престане да 
бъде лицето, което има право да подава 
молба, подателят на молбата 
уведомява съответните митнически 
органи и митническите органи не 
осъществяват последваща намеса.
Решението, удовлетворяващо 
удължаването на срока, се отменя или 
изменя по съответния начин от 
митническите органи, които са го взели.

Or. en

Изменение 175
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изменение на решението по заличава се
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отношение на правата върху 
интелектуалната собственост
Компетентният митнически отдел, 
взел решението за удовлетворяване на 
молбата, може да измени списъка с 
правата върху интелектуалната 
собственост в решението по искане 
на притежателя на това решение.
В случай на решение, 
удовлетворяващо молба на равнище 
Съюз, всяко изменение, което се 
състои от добавяне на права върху 
интелектуалната собственост, се 
ограничава до правата върху 
интелектуалната собственост, 
обхванати от член 5.

Or. en

Изменение 176
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 13 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След като започне да функционира 
централната база данни на Комисията, 
посочена в член 31, параграф 3, целият 
обмен на данни относно молбите за 
намеса, придружаващите документи и 
уведомленията между митническите 
органи на държавите членки, се 
извършва чрез тази база данни.

3. След като започне да функционира 
централната база данни на Комисията, 
посочена в член 31, параграф 3, целият 
обмен на данни относно молбите за 
намеса, придружаващите документи и 
уведомленията между митническите 
органи на държавите членки, стават 
публично достъпни чрез тази база 
данни.

Or. en

Изменение 177
Christian Engström
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Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Притежателят на решението, 
удовлетворяващо молбата, уведомява 
компетентния митнически отдел, приел 
това решение, за всяко от следните:

Притежателят на решението, 
удовлетворяващо молбата, уведомява в 
срок от пет работни дни
компетентния митнически отдел, приел 
това решение, за всяко от следните:

Or. en

Изменение 178
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) не изпълнява изискванията на член 
18, параграф 2 относно връщането на 
проби;

заличава се

Or. en

Обосновка

Връщането на представителните проби не винаги може да бъде осъществено и 
текстът не уточнява кой преценява дали обстоятелствата позволяват връщането на 
пробите, или не. В допълнение една ситуация не може да предпоставя бъдещите 
действия, предприети от титуляря на правата, текстът следва да осигурява 
достатъчно гъвкав подход, за да се защити пазара на ЕС.

Изменение 179
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1– буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не започва производство, както е заличава се
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предвидено в член 20, параграф 1, член 
23, параграф 4 или член 24, параграф 9.

Or. en

Обосновка

Връщането на представителните проби не винаги може да бъде осъществено и 
текстът не уточнява кой преценява дали обстоятелствата позволяват връщането на 
пробите или не. В допълнение една ситуация не може да предпоставя бъдещите 
действия, предприети от титуляря на правата, текстът следва да осигурява 
достатъчно гъвкав подход, за да се защити пазара на ЕС.

Изменение 180
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 16 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато митническите органи на 
дадена държава членка идентифицират, 
в една от ситуациите, посочени в член 1, 
параграф 1, стоки, за които се подозира, 
че нарушават право върху 
интелектуалната собственост, обхванато 
от решение, удовлетворяващо молба за 
намеса, те вземат решение да
суспендират вдигането на стоките или
да ги задържат.

1. Когато митническите органи на 
дадена държава членка идентифицират, 
в една от ситуациите, посочени в член 1, 
параграф 1, стоки, за които се подозира, 
че нарушават право върху 
интелектуалната собственост, обхванато 
от решение, удовлетворяващо молба за 
намеса, те суспендират вдигането на 
стоките или ги задържат.

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита, че суспендирането на вдигането или задържането на стоките, 
за които се очаква решение от титуляря на правата, не представлява решение. Във 
връзка с това предлага думата „решение“ да бъде заличена.

Изменение 181
Cristian Silviu Buşoi
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За да вземе компетентният орган 
решение по същество, той може да 
провери дали са налични 
доказателства, че стоките са 
предназначени за продажба в Съюза и 
дали са налице другите елементи от 
фактическия състав на нарушението 
на право върху интелектуалната 
собственост.  За тази цел 
компетентният орган може да се 
позове на уликите, посочени в член 3. 

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с измененията на член 3.

Изменение 182
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 16 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да приемат решението за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, митническите 
органи имат право да изискат от 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, да им 
предостави всякаква приложима 
информация. Митническите органи 
също така имат право да предоставят на 
притежателя на решението информация 
относно действителния или 
предполагаемия брой на артикулите, 
тяхното естество, както и изображения 
на тези артикули, ако е подходящо.

2. Преди да суспендират вдигането или
да задържат стоките, митническите 
органи имат право да изискат от 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, да им 
предостави всякаква приложима 
информация. Митническите органи 
също така имат право да предоставят на 
притежателя на решението информация 
относно действителния или 
предполагаемия брой на артикулите, 
тяхното естество, както и изображения 
на тези артикули, ако е подходящо.
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Or. en

Обосновка

Докладчикът счита, че суспендирането на вдигането или задържането на стоките, 
за които се очаква решение от титуляря на правата, не представлява решение. Във 
връзка с това предлага думата „решение“ да бъде заличена.

Изменение 183
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 16 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да приемат решението за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, митническите 
органи имат право да изискат от 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, да им 
предостави всякаква приложима 
информация. Митническите органи 
също така имат право да предоставят 
на притежателя на решението 
информация относно действителния или 
предполагаемия брой на артикулите, 
тяхното естество, както и изображения 
на тези артикули, ако е подходящо.

2. Преди да приемат решението за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, митническите 
органи имат право да изискат от 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, да им 
предостави всякаква приложима 
информация. Митническите органи 
също така предоставят на притежателя 
на решението информация относно 
действителния или предполагаемия 
брой на артикулите, тяхното естество, 
както и изображения на тези артикули, 
ако е подходящо.

Or. fr

Изменение 184
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да приемат решението за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, 
митническите органи съобщават 

заличава се
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своето намерение на декларатора или, 
в случаите, при които стоките следва 
да бъдат задържани, на държателя 
на стоките.  Деклараторът или 
държателят на стоките получава 
възможност да изрази своето 
становище в срок от три работни 
дни от изпращането на това 
съобщение.

Or. fr

Обосновка

За да се избегна дълго, непропорционално административно производство, правото на 
изслушване трябва да бъде ограничено до крайния потребител, който, за разлика от 
търговците, няма задълбочени познания в областта на митническите формалности.

Изменение 185
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 16 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да приемат решението за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, 
митническите органи съобщават 
своето намерение на декларатора или, 
в случаите, при които стоките следва 
да бъдат задържани, на държателя 
на стоките.  Деклараторът или 
държателят на стоките получава
възможност да изрази своето 
становище в срок от три работни 
дни от изпращането на това 
съобщение.

заличава се

Or. en

Изменение 186
Jürgen Creutzmann
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да приемат решението за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, митническите 
органи съобщават своето намерение на 
декларатора или, в случаите, при които 
стоките следва да бъдат задържани, на 
държателя на стоките.  Деклараторът 
или държателят на стоките получава 
възможност да изрази своето становище 
в срок от три работни дни от 
изпращането на това съобщение.

3. Когато стоки, за които се подозира, 
че нарушават права върху 
интелектуална собственост не са 
фалшиви или пиратски стоки, 
митническите органи съобщават своето 
намерение на декларатора или, в 
случаите, при които стоките следва да 
бъдат задържани, на държателя на 
стоките преди да суспендират 
вдигането или да задържат стоките. 
Деклараторът или държателят на 
стоките получава възможност да изрази 
своето становище в срок от три работни 
дни от изпращането на това съобщение.

Or. en

(Вж. измененията на съображения 15 и 16.)

Обосновка

В повечето случаи намесата на митническите органи се основава на ясно подозрение и 
в края на краищата се оказва обоснована. Следователно правото на изслушване следва 
да се ограничи до стоки, които не са фалшифицирани или пиратски, по отношение на 
които за митническите органи може да е по-трудно да установят, единствено чрез 
визуален преглед, дали може да е нарушено право върху интелектуална собственост, 
както и до случаи, когато митниците предприемат действия след удовлетворяване на 
молба, когато може да е от значение конфликтът между интересите на 
засегнатите страни.

Изменение 187
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 16 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да приемат решението за 
суспендиране на вдигането или за 

3. Преди да приемат решението за 
суспендиране на вдигането или за 
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задържане на стоките, митническите 
органи съобщават своето намерение на 
декларатора или, в случаите, при които 
стоките следва да бъдат задържани, на 
държателя на стоките.  Деклараторът 
или държателят на стоките получава 
възможност да изрази своето становище 
в срок от три работни дни от 
изпращането на това съобщение.

задържане на стоките, митническите 
органи съобщават своето намерение на 
декларатора или, в случаите, при които 
стоките следва да бъдат задържани, на 
държателя на стоките.  Деклараторът 
или държателят на стоките получава 
възможност да изрази своето становище 
в срок от три работни дни от 
получаването на това съобщение.

Or. sv

Обосновка

За да се гарантира, че всички европейски притежатели на решението, 
удовлетворяващо молбата, разполагат с еднакво време, за да предприемат действия 
по отношение на суспендирани или задържани стоки, независимо от времето, нужно 
на пощенските служби да доставят решението на митническите органи да 
суспендират вдигането на стоките или да ги задържат, срокът за предприемане на 
действие следва да тече от момента на получаване на решението, а не от момента 
на неговото изпращане. 

Изменение 188
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 16 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да приемат решението за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, митническите 
органи съобщават своето намерение на 
декларатора или, в случаите, при които 
стоките следва да бъдат задържани, на 
държателя на стоките.  Деклараторът 
или държателят на стоките получава 
възможност да изрази своето становище 
в срок от три работни дни от 
изпращането на това съобщение.

3. Преди да приемат решението за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, митническите 
органи съобщават своето намерение на 
декларатора или, в случаите, при които 
стоките следва да бъдат задържани, на 
държателя на стоките.  Деклараторът 
или държателят на стоките получава 
възможност да изрази своето становище 
в срок от пет работни дни от 
изпращането на това съобщение.

Or. en
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Изменение 189
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато стоки, за които има 
подозрение, че са имитация или копие 
на продукт, който е защитен в Съюза 
с право върху интелектуална 
собственост, бъдат поставени под 
режим с отложено плащане, 
митническите органи изискват от 
декларатора или от държателя на 
стоките в срок от три дни от 
изпращането на искането да 
предостави задоволителни 
доказателства, че крайното 
местоназначение на стоките е извън 
територията на Съюза.  Когато не 
бъде представено задоволително 
доказателство за противното, 
митническите органи приемат, че 
крайното местоназначение на 
стоките е територията на Съюза.
В срок от една година след влизането 
в сила на настоящия регламент, 
Комисията приема насоки за 
митническите органи за оценка на 
риска от отклоняване на тези стоки 
към пазара на Съюза в съответствие 
с процедурата по консултиране, 
предвидена в член 29, параграф 2. 

Or. en

Обосновка

Тъй като докладчикът счита, че е малко вероятно материалното законодателство да 
бъде изменено, за да обхване обикновения транзит на стоки, които са имитация или 
копие на стоки, защитени в ЕС, той предлага включването на тази допълнителна 
предпазна мярка, за да се предотврати навлизането на тези стоки на вътрешния 
пазар. Две условия трябва да бъдат изпълнени, за да могат митниците да 
суспендират вдигането на или да задържат стоките: за стоките трябва да има 
подозрение, че са фалшифицирани или пиратски, и представените доказателства 
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трябва да бъдат незадоволителни.

Изменение 190
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. За да вземе решение по същество 
компетентният орган може да 
разгледа надлежно дали са налични 
доказателства, че стоките са 
предназначени за продажба в Съюза и 
дали са налице другите елементи от 
фактическия състав на нарушението 
на право върху интелектуалната 
собственост, като митническите 
органи, до които е отправена 
молбата за предприемане на 
действие, веднага щом са налице 
улики, които дават основание за 
подозрение за наличие на такова 
нарушение, суспендират вдигането 
или задържат тези стоки. 
Улики, които предполагат, че същите 
стоки ще бъдат пуснати за продажба 
на територията на Съюза могат да 
включват, наред с другото, факта, че 
местоназначението на стоките не е 
декларирано, въпреки че поисканата 
митническа процедура с отложено 
плащане изисква подобно деклариране, 
липса на точна или надеждна 
информация относно самоличността 
или адреса на производителя или 
изпращача на стоките, липса на 
сътрудничество с митническите 
органи или откриване на документи 
или кореспонденция относно 
въпросните стоки, която предполага 
вероятност за отклонение на същите 
стоки към потребителите в Съюза.
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Or. en

Обосновка

Регламентът следва да бъде изменен в съответствие със съединени дела C-446/09 и C-
495/09 (точка 79, параграф 6), за да отрази факта, че митническият орган трябва да 
предприеме действие, когато са налице улики за подозиране на нарушение. 

Изменение 191
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При приемането на решение за 
суспендиране на вдигането на 
стоките или за тяхното задържане в 
случай на малки пратки, 
митническите органи, в рамките на 
разумен срок, надлежно информират 
крайния потребител за правното 
основание за предприетите от тях 
действия.

Or. en

Изменение 192
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Митническите органи уведомяват 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, и 
декларатора или държателя на стоките 
за своето решение за суспендиране на 
вдигането на стоките или за тяхното 
задържане в срок от един работен ден
от приемането на своето решение.

Митническите органи уведомяват 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, и 
декларатора или държателя на стоките 
за суспендирането на вдигането на 
стоките или за тяхното задържане в срок 
от един работен ден. От друга страна, 
митническите органи могат да 
изискат притежателят на 
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решението, удовлетворяващо 
молбата, да уведоми декларатора или 
държателя на стоките съответно, 
когато притежателят на 
решението, удовлетворяващо 
молбата, гарантира, че той/тя ще 
спази сроковете и задълженията, 
посочени в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 193
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Когато има улики, които да 
предполагат, че стоки, които не 
произхождат от Общността и са в 
режим на транзит, ще бъдат 
пуснати за продажба на 
територията на Съюза, тези стоки 
се считат за вносни за вътрешния 
пазар на Съюза. При разглеждането 
на нарушения на правата върху 
интелектуална собственост се 
прилага законодателството относно 
правата върху интелектуалната 
собственост на държавата членка, в 
която са открити стоките.
Уликите, които предполагат, че тези 
стоки ще бъдат пуснати за продажба 
на територията на Съюза, могат да 
включват, наред с другото, факта, че 
местоназначението на стоките не е 
обявено, или не е изцяло обявено, 
както и дали  липсва точна или 
надеждна информация за 
самоличността на производителя или 
изпращача.

Or. en
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Изменение 194
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 17 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да приемат решението за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, митническите 
органи имат право, без да разкриват 
друга информация освен действителния 
или предполагаемия брой на 
артикулите, тяхното естество и 
изображения на тези артикули, ако е 
подходящо, да поискат от всяко лице, 
което има право да подаде молба 
относно предполагаемо нарушение на 
права върху интелектуалната 
собственост, да им предостави всякаква 
приложима информация.

2. Преди да суспендират вдигането на 
или да задържат стоките, 
митническите органи имат право, без да 
разкриват друга информация освен 
действителния или предполагаемия 
брой на артикулите, тяхното естество и 
изображения на тези артикули, ако е 
подходящо, да поискат от всяко лице, 
което има право да подаде молба 
относно предполагаемо нарушение на 
права върху интелектуалната 
собственост, да им предостави всякаква 
приложима информация.

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита, че суспендирането на вдигането или задържането на стоките, 
за които се очаква решение от титуляря на правата, не представлява решение. Във 
връзка с това предлага думата „решение“ да бъде заличена.

Изменение 195
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 17 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да приемат решение за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, 
митническите органи съобщават 
своето намерение на декларатора или, 

заличава се
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в случаите, при които стоките следва 
да бъдат задържани, на държателя 
на стоките.  Деклараторът или 
държателят на стоките получава 
възможност да изрази своето 
становище в срок от три работни 
дни от изпращането на това 
съобщение.

Or. fr

Обосновка

За да се избегна дълго, непропорционално административно производство, правото на 
изслушване трябва да бъде ограничено до крайния потребител, който, за разлика от 
търговците, няма задълбочени познания в областта на митническите формалности.

Изменение 196
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 17 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да приемат решение за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, 
митническите органи съобщават 
своето намерение на декларатора или, 
в случаите, при които стоките следва 
да бъдат задържани, на държателя 
на стоките.  Деклараторът или 
държателят на стоките получава 
възможност да изрази своето 
становище в срок от три работни 
дни от изпращането на това 
съобщение.

заличава се

Or. en

Изменение 197
Anna Hedh
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Предложение за регламент
Член 17 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да приемат решение за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, митническите 
органи съобщават своето намерение на 
декларатора или, в случаите, при които 
стоките следва да бъдат задържани, на 
държателя на стоките.  Деклараторът 
или държателят на стоките получава 
възможност да изрази своето становище 
в срок от три работни дни от 
изпращането на това съобщение.

3. Преди да приемат решение за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, митническите 
органи съобщават своето намерение на 
декларатора или, в случаите, при които 
стоките следва да бъдат задържани, на 
държателя на стоките.  Деклараторът 
или държателят на стоките получава 
възможност да изрази своето становище 
в срок от три работни дни от 
получаването на това съобщение.

Or. sv

Обосновка

За да се гарантира, че всички европейски притежатели на решението, 
удовлетворяващо молбата, разполагат с еднакво време, за да предприемат действия 
по отношение на суспендирани или задържани стоки, независимо от времето, нужно 
на пощенските служби да доставят решението на митническите органи да 
суспендират вдигането на стоките или да ги задържат, срокът за предприемане на 
действие следва да тече от момента на получаване на решението, а не от момента 
на неговото изпращане. 

Изменение 198
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 17 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да приемат решение за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, митническите 
органи съобщават своето намерение на 
декларатора или, в случаите, при които 
стоките следва да бъдат задържани, на 
държателя на стоките.  Деклараторът 
или държателят на стоките получава 
възможност да изрази своето становище 

3. Преди да приемат решение за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, митническите 
органи съобщават своето намерение на 
декларатора или, в случаите, при които 
стоките следва да бъдат задържани, на 
държателя на стоките.  Деклараторът 
или държателят на стоките получава 
възможност да изрази своето становище 
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в срок от три работни дни от 
изпращането на това съобщение.

в срок от пет работни дни от 
изпращането на това съобщение.

Or. en

Изменение 199
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато стоки, за които има 
подозрение, че са имитация или копие 
на продукт, който е защитен в Съюза 
с право върху интелектуално 
собственост, бъдат поставени под 
режим с отложено плащане, 
митническите органи изискват от 
декларатора или от държателя на 
стоките в срок от три дни от 
изпращането на искането да 
предостави задоволителни 
доказателства, че крайното 
местоназначение на стоките е извън 
територията на Съюза.  Когато не 
бъде представено задоволително 
доказателство за противното, 
митническите органи приемат, че 
крайното местоназначение на 
стоките е територията на Съюза.
В срок от една година след влизането 
в сила на настоящия регламент, 
Комисията приема насоки за 
митническите органи за оценка на 
риска от отклоняване на тези стоки 
към пазара на Съюза в съответствие 
с процедурата по консултиране, 
предвидена в член 29, параграф 2.

Or. en
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Обосновка

Тъй като докладчикът счита, че е малко вероятно материалното законодателство да 
бъде изменено, за да обхване обикновения транзит на стоки, които са имитация или 
копие на стоки, защитени в ЕС, той предлага включването на тази допълнителна 
предпазна мярка, за да се предотврати навлизането на тези стоки на вътрешния 
пазар. Две условия трябва да бъдат изпълнени, за да могат митниците да 
суспендират вдигането на или да задържат стоките: за стоките трябва да има 
подозрение, че са фалшифицирани или пиратски, и представените доказателства 
трябва да бъдат незадоволителни.

Изменение 200
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. При приемането на решение за 
суспендиране на вдигането на 
стоките или за тяхното задържане в 
случай на малки пратки 
митническите органи в рамките на 
разумен срок надлежно информират 
крайния потребител за правното 
основание за предприетите от тях 
действия.

Or. en

Изменение 201
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В случай че не може да се 
идентифицира лице, което има право 
да подаде молба, митническите 
органи сътрудничат на 
компетентните органи с цел 
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идентифициране на лице, което има 
право да подаде молба.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение цели подобрение на сътрудничеството между митническите 
и компетентните органи за идентифициране на лицето, което има право да подаде 
молба. Това би разрешило съществуващия проблем, че митниците трябва да 
разрешат вдигането на стоки, за които се подозира, че нарушават ПИС или да 
прекратят тяхното задържане, ако не са в състояние да идентифицират лицето, 
което има право да подаде молба, в рамките на един работен ден.

Изменение 202
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Митническите органи уведомяват 
декларатора или държателя на стоките 
за своето решение за суспендиране на 
вдигането или за задържане на 
стоките в срок от един работен ден от 
приемането на тяхното решение.

Митническите органи уведомяват 
декларатора или държателя на стоките 
за суспендирането на вдигането на 
стоките или за тяхното задържане в 
срок от един работен ден.

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита, че суспендирането на вдигането или задържането на стоките, 
за които се очаква решение от титуляря на правата, не представлява решение. Във 
връзка с това предлага думата „решение“ да се заличи.

Изменение 203
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 17 –  параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящият член не се прилага по 
отношение на бързо развалящи се 
стоки.

заличава се

Or. fr

Изменение 204
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Митническите органи имат право да 
вземат проби и при поискване могат да 
предоставят проби на притежателя на 
решението, удовлетворяващо молбата, 
единствено с цел анализ и улесняване на 
последващата процедура по отношение 
на фалшифицирани и пиратски стоки.
Притежателят на решението, 
удовлетворяващо молбата, носи цялата 
отговорност за извършване на анализ на 
тези проби.

Митническите органи имат право да 
вземат проби и при поискване могат да 
предоставят или изпратят проби на 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, единствено с 
цел анализ и улесняване на 
последващата процедура по отношение 
на фалшифицирани и пиратски стоки.
Притежателят на решението, 
удовлетворяващо молбата, носи цялата 
отговорност за извършване на анализ на 
тези проби.

Or. en

Обосновка

С цел ефективна борба с фалшифицирането е необходимо да се насърчава ефикасно и 
евтино взаимодействие между митниците и притежателите на решението, 
удовлетворяващо молбата.

Изменение 205
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1



AM\890182BG.doc 99/131 PE480.583v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Митническите органи имат право да 
вземат проби и при поискване могат да 
предоставят проби на притежателя на 
решението, удовлетворяващо молбата, 
единствено с цел анализ и улесняване на 
последващата процедура по отношение 
на фалшифицирани и пиратски стоки.
Притежателят на решението, 
удовлетворяващо молбата, носи цялата 
отговорност за извършване на анализ на 
тези проби.

Митническите органи имат право да 
вземат представителни проби за 
стоките като цяло и при поискване 
могат да предоставят тези проби на 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, единствено с 
цел анализ и улесняване на 
последващата процедура по отношение 
на фалшифицирани и пиратски стоки.
Притежателят на решението, 
удовлетворяващо молбата, носи цялата 
отговорност за извършване на анализ на 
тези проби.

Or. fr

Изменение 206
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При поискване и ако тази 
информация им е известна, 
митническите органи предоставят на 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, имената и 
адресите на получателя, изпращача, 
декларатора или държателя на стоките, 
митническия режим и произхода, 
мястото на произход и 
местоназначението на стоките, за които 
се подозира, че нарушават право върху 
интелектуалната собственост.

3. При поискване и ако тази 
информация им е известна, 
митническите органи предоставят на 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, имената и 
адресите на получателя, изпращача, 
декларатора или държателя на стоките, 
митническия режим и произхода, 
мястото на произход и 
местоназначението на стоките, за които 
се подозира, че нарушават право върху 
интелектуалната собственост.

За транзитни стоки, за които се 
подозира, че нарушават право на 
интелектуалната собственост в 
държавата на местоназначение, 
митническите органи могат да 
информират митническите органи в 
държавата на местоназначение, като 
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използват, наред с другото, рамката 
SAFE на Световната митническа 
организация.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че митническите органи са в състояние да обменят 
информация за нарушителите с правоприлагащите агенции, за да се спомогне за 
подобряване на процедурите за разследване и задържане, а също и да информират 
митническите органи в страните по местоназначение в съответствие с член 69 от 
ТРИПС. Важно е също така да се оптимизира използването на съществуващите 
глобални рамки, за да се даде възможност на митническите органи да предприемат 
действия срещу незаконните стоки.

Изменение 207
Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 18 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При поискване и ако тази 
информация им е известна, 
митническите органи предоставят на 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, имената и 
адресите на получателя, изпращача, 
декларатора или държателя на стоките, 
митническия режим и произхода, 
мястото на произход и 
местоназначението на стоките, за които 
се подозира, че нарушават право върху 
интелектуалната собственост.

3. При поискване и ако тази 
информация им е известна, 
митническите органи предоставят на 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, а когато е 
подходящо – на правоприлагащите 
органи и агенции, имената и адресите 
на получателя, изпращача, декларатора 
или държателя на стоките, митническия 
режим и произхода, мястото на 
произход и местоназначението на 
стоките, за които се подозира, че 
нарушават право върху интелектуалната 
собственост.

За транзитни стоки, за които се 
подозира, че нарушават право на 
интелектуалната собственост в 
държавата на местоназначение, 
митническите органи могат да 
информират митническите органи в 
държавата на местоназначение.
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Or. en

Изменение 208
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 19 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за започване на производство за 
определяне на това дали е нарушено 
право върху интелектуалната 
собственост;

а) за започване на производство за 
определяне на това дали е нарушено 
право върху интелектуалната 
собственост или по време на такова 
производство;

Or. en

Обосновка

За съответствие с изменение 30 на докладчика.

Изменение 209
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 19 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) за започване на криминално 
производство;

Or. fr

Изменение 210
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 19 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за търсене на компенсации от 
нарушителя или от други лица, когато 
стоките са унищожени в съответствие с 
член 20, параграф 3 или член 23, 
параграф 3.

б) за търсене на компенсации от 
нарушителя или от други лица, когато 
стоките са унищожени в съответствие с 
член 20, параграф 3.

Or. en

(Вж. изменение 42 от проектодоклада)

Обосновка

Опростената процедура само за фалшифицирани и пиратски стоки би създала правна 
несигурност на практика, тъй като не е ясно коя процедура следва да бъде прилагана, 
когато стоките също така нарушават както търговската марка/авторското право, 
така и други права върху интелектуалната собственост (например патенти). По 
тази причина се предлага заличаване на параграфите от предложения член 20 и 
замяната им с формулировката на предложения член 23, която в такъв случай би била 
прилагана за всички нарушения на ПИС.

Изменение 211
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 19 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) за използване на информацията за 
криминално разследване или 
производство или във връзка с него, 
включително при такова, което е 
свързано с право върху интелектуална 
собственост.

Or. en

Изменение 212
Anna Hedh
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Предложение за регламент
Член 19 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) за използване на информацията 
при извънсъдебни преговори за 
постигане на споразумение.

Or. en

Изменение 213
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато за стоки, различни от стоките, 
обхванати от членове 23 и 24, се 
подозира, че нарушават право върху 
интелектуалната собственост, 
притежателят на решението, 
удовлетворяващо молбата, започва 
производство за определяне на това 
дали е нарушено право върху 
интелектуалната собственост в рамките 
на 10 работни дни от изпращането на 
решението за суспендиране на 
вдигането на стоките или за тяхното 
задържане.

Когато за стоки, различни от стоките, 
обхванати от членове 23 и 24, се 
подозира, че нарушават право върху 
интелектуалната собственост, 
притежателят на решението, 
удовлетворяващо молбата, започва 
производство за определяне на това 
дали е нарушено право върху 
интелектуалната собственост в рамките 
на 10 работни дни от получаването на 
уведомлението за суспендиране на 
вдигането на стоките или за тяхното 
задържане.

Or. en

Обосновка

За да се избегнат проблеми, свързани с изпращането на уведомлението, крайният срок 
следва да бъде определен спрямо получаването на уведомлението, а не спрямо 
изпращането му.

Изменение 214
Anna Hedh



PE480.583v02-00 104/131 AM\890182BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато за стоки, различни от стоките, 
обхванати от членове 23 и 24, се 
подозира, че нарушават право върху 
интелектуалната собственост, 
притежателят на решението, 
удовлетворяващо молбата, започва 
производство за определяне на това 
дали е нарушено право върху 
интелектуалната собственост в рамките 
на 10 работни дни от изпращането на 
решението за суспендиране на 
вдигането на стоките или за тяхното 
задържане.

Когато за стоки, различни от стоките, 
обхванати от членове 23 и 24, се 
подозира, че нарушават право върху 
интелектуалната собственост, 
притежателят на решението, 
удовлетворяващо молбата, започва 
производство за определяне на това 
дали е нарушено право върху 
интелектуалната собственост в рамките 
на 10 работни дни от получаването на 
решението за суспендиране на 
вдигането на стоките или за тяхното 
задържане.

Or. sv

Обосновка

За да се гарантира, че всички европейски притежатели на решението, 
удовлетворяващо молбата, разполагат с еднакво време, за да предприемат действия 
по отношение на суспендирани или задържани стоки, независимо от времето, нужно 
на пощенските служби да доставят решението на митническите органи да 
суспендират вдигането на стоките или да ги задържат, срокът за предприемане на 
действие следва да се тече от момента на получаване на решението, а не от момента 
на неговото изпращане.

Изменение 215
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато за стоки, различни от стоките, 
обхванати от членове 23 и 24, се 
подозира, че нарушават право върху 
интелектуалната собственост, 
притежателят на решението, 
удовлетворяващо молбата, започва 
производство за определяне на това 

Когато за стоки се подозира, че 
нарушават право върху интелектуалната 
собственост, притежателят на 
решението, удовлетворяващо молбата, 
започва производство за определяне на 
това дали е нарушено право върху 
интелектуалната собственост в рамките 
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дали е нарушено право върху 
интелектуалната собственост в рамките 
на 10 работни дни от изпращането на 
решението за суспендиране на 
вдигането на стоките или за тяхното 
задържане.

на 10 работни дни от изпращането на 
решението за суспендиране на 
вдигането на стоките или за тяхното 
задържане.

Or. en

Изменение 216
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на бързо развалящи се стоки, 
за които се подозира, че нарушават 
право върху интелектуалната 
собственост, срокът за започване на 
производството, посочено в първа 
алинея, е три работни дни от
изпращането на решението за 
суспендиране на вдигането на стоките 
или за тяхното задържане.

В случай на бързо развалящи се стоки, 
за които се подозира, че нарушават 
право върху интелектуалната 
собственост, срокът за започване на 
производството, посочено в първа 
алинея, е три работни дни от
получаването на уведомлението за 
суспендиране на вдигането на стоките 
или за тяхното задържане.

Or. en

Обосновка

За да се избегнат проблеми, свързани с изпращането на уведомлението, крайният срок 
следва да бъде определен спрямо получаването на уведомлението, а не спрямо 
изпращането му.

Изменение 217
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на бързо развалящи се стоки, В случай на бързо развалящи се стоки, 
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за които се подозира, че нарушават 
право върху интелектуалната 
собственост, срокът за започване на 
производството, посочено в първа 
алинея, е три работни дни от
изпращането на решението за 
суспендиране на вдигането на стоките 
или за тяхното задържане.

за които се подозира, че нарушават 
право върху интелектуалната 
собственост, срокът за започване на 
производството, посочено в първа 
алинея, е три работни дни от
получаването на решението за 
суспендиране на вдигането на стоките 
или за тяхното задържане.

Or. sv

Обосновка

За да се гарантира, че всички европейски притежатели на решението, 
удовлетворяващо молбата, разполагат с еднакво време, за да предприемат действия 
по отношение на суспендирани или задържани стоки, независимо от времето, нужно 
на пощенските служби да доставят решението на митническите органи да 
суспендират вдигането на стоките или да ги задържат, срокът за предприемане на 
действие следва да се тече от момента на получаване на решението, а не от момента 
на неговото изпращане.

Изменение 218
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) писмено съгласие между притежателя 
на решението, удовлетворяващо 
молбата, и държателя на стоките за 
оставяне на стоките за унищожаване.

б) писмено съгласие между притежателя 
на решението, удовлетворяващо 
молбата, и декларатора или държателя 
на стоките за оставяне на стоките за 
унищожаване.

Or. fr

Изменение 219
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато митническите органи са 
уведомени за започване на производство 
за определяне на това дали е нарушен 
промишлен дизайн, патент, полезен 
модел или правна закрила на сортове 
растения и предвиденият в член 20 
срок е изтекъл, деклараторът или 
държателят на стоките има право да 
поиска от митническите органи вдигане 
на стоките или прекратяване на тяхното 
задържане.

Когато митническите органи са 
уведомени за започване на производство 
за определяне на това дали е нарушен 
промишлен дизайн и предвиденият в 
член 20 срок е изтекъл, деклараторът 
или държателят на стоките има право да 
поиска от митническите органи вдигане 
на стоките или прекратяване на тяхното 
задържане.

Or. en

Изменение 220
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Стоките, оставени за унищожаване
съгласно член 20, 23 или 24, не могат да 
бъдат:

1. Стоките, оставени за унищожаване не 
могат да бъдат:

Or. en

Изменение 221
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Чрез изключение от разпоредбите 
на параграф 1, митническите органи 
могат да разрешат на обществени 
или частни организации, които имат 
за цел борба с фалшифицирането и са 
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получили индивидуално разрешение 
преди тези операции, да използват 
гореспоменатите мерки. Преди 
унищожаване на оставените стоки, 
оторизираните организации могат да 
ги съхраняват, при определените в 
разрешението условия, с цел анализ и 
установяване на база данни с 
информация за борба с 
фалшифицирането. Списъкът с 
оторизирани организации се 
публикува на уеб страницата на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Проучването на фалшифицираните стоки предоставя информация за разбиране на 
проблема и дава възможност за въвеждане на съответни стратегии за борба с него. 
Във връзка с това е необходимо такива стоки да се анализират, преди да бъдат 
унищожени.

Изменение 222
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23 заличава се
Унищожаване и започване на 

производство
1. Стоки, за които се подозира, че са 
фалшифицирани или пиратски стоки, 
могат да бъдат унищожени под 
митнически контрол без да е 
необходимо да се определи дали е 
нарушено право върху 
интелектуалната собственост 
съгласно правото на държавата 
членка, в която са открити стоките, 
ако са изпълнени всички от следните 
условия:
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а) притежателят на решението, 
удовлетворяващо молбата, е уведомил 
писмено митническите органи за 
своето съгласие за унищожаване на 
стоките в срок от 10 работни дни 
или три работни дни в случай на 
бързо развалящи се стоки от 
изпращането на решението за 
суспендиране на вдигането на 
стоките или за тяхното задържане;
б) деклараторът или държателят на 
стоките е потвърдил писмено пред 
митническите органи своето съгласие 
за унищожаването на стоките в срок 
от 10 работни дни или три работни 
дни в случай на бързо развалящи се 
стоки от изпращането на решението 
за суспендиране на вдигането на 
стоките или за тяхното задържане.
2. Когато деклараторът или 
държателят на стоките не е 
потвърдил своето съгласие за 
унищожаването в сроковете, 
посочени в параграф 1, буква б), нито е 
съобщил своето възражение срещу 
унищожаването на стоките на 
митническите органи, които са 
приели решението за суспендиране на 
вдигането на стоките или за 
тяхното задържане, митническите 
органи имат право да считат, че 
деклараторът или държателят на 
стоките е дал съгласието си за 
тяхното унищожаване.
Митническите органи информират 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, по 
съответния начин.
Когато деклараторът или 
държателят на стоките възрази 
срещу унищожаването на стоките, 
митническите органи информират 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, за това 
възражение.
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3. Унищожаването се извършва под 
митнически контрол за сметка и на 
отговорността на притежателя на 
решението, удовлетворяващо 
молбата, освен ако в 
законодателството на държавата 
членка, в която се унищожават 
стоките, е определено друго. Преди 
унищожаването могат да бъдат 
взети проби.
4. Когато няма съгласие за 
унищожаването, притежателят на 
решението, удовлетворяващо 
молбата, започва производство за 
определяне на това дали е нарушено 
право върху интелектуалната 
собственост в срок от 10 работни 
дни или три работни дни в случай на 
бързо развалящи се стоки от 
изпращането на решението за 
суспендиране на вдигането на 
стоките или за тяхното задържане.
Митническите органи имат право да 
удължат посочените в първа алинея 
срокове с не повече от 10 работни дни 
при поискване от страна на 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, в 
подходящите случаи.
Тези срокове не се удължават в случай 
на бързо развалящи се стоки.
5. Митническите органи разрешават 
вдигането на стоките или 
прекратяват тяхното задържане 
незабавно след приключване на всички 
митнически формалности, когато не 
са получили информация от 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, за някое 
от следните:
а) неговото/нейното съгласие за 
унищожаването в сроковете, 
посочени в параграф 1, буква а);
б) започването на производство за 
определяне на това дали е нарушено 
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право върху интелектуалната 
собственост в срока, посочен в 
параграф 4.

Or. en

Изменение 223
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) притежателят на решението, 
удовлетворяващо молбата, е уведомил 
писмено митническите органи за своето 
съгласие за унищожаване на стоките в 
срок от 10 работни дни или три работни 
дни в случай на бързо развалящи се 
стоки от изпращането на решението
за суспендиране на вдигането на 
стоките или за тяхното задържане;

а) притежателят на решението, 
удовлетворяващо молбата, е уведомил 
писмено митническите органи за своето 
съгласие за унищожаване на стоките в 
срок от 10 работни дни или три работни 
дни в случай на бързо развалящи се 
стоки от получаването на 
уведомлението за суспендиране на 
вдигането на стоките или за тяхното 
задържане;

Or. en

Обосновка

За да се избегнат проблеми, свързани с изпращането на уведомлението, крайният срок 
следва да бъде определен спрямо получаването на уведомлението, а не спрямо 
изпращането му.

Изменение 224
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) притежателят на решението, 
удовлетворяващо молбата, е уведомил 
писмено митническите органи за своето 

а) притежателят на решението, 
удовлетворяващо молбата, е уведомил 
писмено митническите органи за своето 
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съгласие за унищожаване на стоките в 
срок от 10 работни дни или три работни 
дни в случай на бързо развалящи се 
стоки от изпращането на решението за 
суспендиране на вдигането на стоките 
или за тяхното задържане;

съгласие за унищожаване на стоките в 
срок от 10 работни дни или три работни 
дни в случай на бързо развалящи се 
стоки от получаването на решението за 
суспендиране на вдигането на стоките 
или за тяхното задържане;

Or. sv

Обосновка

За да се гарантира, че всички европейски притежатели на решението, 
удовлетворяващо молбата, разполагат с еднакво време, за да предприемат действия 
по отношение на суспендирани или задържани стоки, независимо от времето, нужно 
на пощенските служби да доставят решението на митническите органи да 
суспендират вдигането на стоките или да ги задържат, срокът за предприемане на 
действие следва да се тече от момента на получаване на решението, а не от момента 
на неговото изпращане.

Изменение 225
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) деклараторът или държателят на 
стоките е потвърдил писмено пред 
митническите органи своето съгласие за 
унищожаването на стоките в срок от 10 
работни дни или три работни дни в 
случай на бързо развалящи се стоки от
изпращането на решението за 
суспендиране на вдигането на стоките 
или за тяхното задържане.

б) деклараторът или държателят на 
стоките е потвърдил писмено пред 
митническите органи своето съгласие за 
унищожаването на стоките в срок от 10 
работни дни или три работни дни в 
случай на бързо развалящи се стоки от
получаването на уведомлението за 
суспендиране на вдигането на стоките 
или за тяхното задържане.

Or. en

Обосновка

За да се избегнат проблеми, свързани с изпращането на уведомлението, крайният срок 
следва да бъде определен спрямо получаването на уведомлението, а не спрямо 
изпращането му.
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Изменение 226
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) деклараторът или държателят на 
стоките е потвърдил писмено пред 
митническите органи своето съгласие за 
унищожаването на стоките в срок от 10 
работни дни или три работни дни в 
случай на бързо развалящи се стоки от
изпращането на решението за 
суспендиране на вдигането на стоките 
или за тяхното задържане.

б) деклараторът или държателят на 
стоките е потвърдил писмено пред 
митническите органи своето съгласие за 
унищожаването на стоките в срок от 10 
работни дни или три работни дни в 
случай на бързо развалящи се стоки от
получаването на решението за 
суспендиране на вдигането на стоките 
или за тяхното задържане.

Or. sv

Обосновка

За да се гарантира, че всички европейски притежатели на решението, 
удовлетворяващо молбата, разполагат с еднакво време, за да предприемат действия 
по отношение на суспендирани или задържани стоки, независимо от времето, нужно 
на пощенските служби да доставят решението на митническите органи да 
суспендират вдигането на стоките или да ги задържат, срокът за предприемане на 
действие следва да се тече от момента на получаване на решението, а не от момента 
на неговото изпращане.

Изменение 227
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато деклараторът или държателят на 
стоките не е потвърдил своето съгласие 
за унищожаването в сроковете, 
посочени в параграф 1, буква б), нито е 
съобщил своето възражение срещу 
унищожаването на стоките на 
митническите органи, които са приели 
решението за суспендиране на 

Когато деклараторът или държателят на 
стоките не е потвърдил своето съгласие 
за унищожаването в сроковете, 
посочени в параграф 1, буква б), нито е 
съобщил своето възражение срещу 
унищожаването на стоките на 
митническите органи, които са приели 
решението за суспендиране на 
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вдигането на стоките или за тяхното 
задържане, митническите органи имат 
право да считат, че деклараторът или 
държателят на стоките е дал съгласието 
си за тяхното унищожаване.

вдигането на стоките или за тяхното 
задържане, митническите органи считат, 
че деклараторът или държателят на 
стоките е дал съгласието си за тяхното 
унищожаване.

Or. fr

Изменение 228
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Унищожаването се извършва под 
митнически контрол за сметка и на 
отговорността на притежателя на 
решението, удовлетворяващо молбата, 
освен ако в законодателството на 
държавата членка, в която се 
унищожават стоките, е определено 
друго. Преди унищожаването могат да 
бъдат взети проби.

3. Унищожаването се извършва под 
митнически контрол за сметка и на 
отговорността на притежателя на 
решението, удовлетворяващо молбата, 
освен ако в законодателството на 
държавата членка, в която се 
унищожават стоките, е определено 
друго. Преди унищожаването могат да 
бъдат взети представителни проби за 
стоките като цяло.

Or. fr

Изменение 229
Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато няма съгласие за 
унищожаването, притежателят на 
решението, удовлетворяващо молбата, 
започва производство за определяне на 
това дали е нарушено право върху 
интелектуалната собственост в срок от 
10 работни дни или три работни дни в 

Когато няма съгласие за 
унищожаването, притежателят на 
решението, удовлетворяващо молбата, 
започва производство за определяне на 
това дали е нарушено право върху 
интелектуалната собственост в срок от 
10 работни дни или три работни дни в 
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случай на бързо развалящи се стоки от
изпращането на решението за 
суспендиране на вдигането на стоките 
или за тяхното задържане.

случай на бързо развалящи се стоки от
получаването на уведомлението за 
суспендиране на вдигането на стоките 
или за тяхното задържане.

Or. en

Обосновка

За да се избегнат проблеми, свързани с изпращането на уведомлението, крайният срок 
следва да бъде определен спрямо получаването на уведомлението, а не спрямо 
изпращането му.

Изменение 230
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато няма съгласие за 
унищожаването, притежателят на 
решението, удовлетворяващо молбата, 
започва производство за определяне на 
това дали е нарушено право върху 
интелектуалната собственост в срок от 
10 работни дни или три работни дни в 
случай на бързо развалящи се стоки от
изпращането на решението за 
суспендиране на вдигането на стоките 
или за тяхното задържане.

Когато няма съгласие за 
унищожаването, притежателят на 
решението, удовлетворяващо молбата, 
започва производство за определяне на 
това дали е нарушено право върху 
интелектуалната собственост в срок от 
10 работни дни или три работни дни в 
случай на бързо развалящи се стоки от
получаването на решението за 
суспендиране на вдигането на стоките 
или за тяхното задържане.

Or. sv

Обосновка

За да се гарантира, че всички европейски притежатели на решението, 
удовлетворяващо молбата, разполагат с еднакво време, за да предприемат действия 
по отношение на суспендирани или задържани стоки, независимо от времето, нужно 
на пощенските служби да доставят решението на митническите органи да 
суспендират вдигането на стоките или да ги задържат, срокът за предприемане на 
действие следва да се тече от момента на получаване на решението, а не от момента 
на неговото изпращане.
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Изменение 231
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Митническите органи могат да 
дарят безопасни произведени 
продукти като дрехи и обувки на 
училища, старчески домове, домове за 
сираци, неправителствени 
организации или всякакви други услуги 
за социални грижи. В такива случаи 
не се налагат мита или друго 
национално данъчно облагане.

Or. el

Изменение 232
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стоки, за които се подозира, че са 
фалшифицирани или пиратски стоки;

а) стоки, които очевидно са 
фалшифицирани или пиратски стоки;

Or. sv

Изменение 233
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стоки, за които се подозира, че са а) стоки, за които се подозира, че са
стоки с фалшифицирани търговски 
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фалшифицирани или пиратски стоки; марки или стоки, чието авторско 
право е било обект на пиратство;

Or. en

Изменение 234
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) стоки, за които след като е бил 
информиран, титулярят е 
потвърдил, че са фалшифицирани или 
пиратски стоки;

Or. fr

Изменение 235
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 24 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Член 16, параграфи 3, 4 и 5 и член 18, 
параграф 2 не се прилагат.

2. Член 16, параграфи 4 и 5 и член 18, 
параграф 2 не се прилагат.

Or. fr

Изменение 236
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Деклараторът или държателят на 4. Деклараторът или държателят на 
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стоките получава възможност да изрази 
своето становище в срок от 20 работни 
дни от изпращането на решението за 
суспендиране на вдигането на стоките 
или за тяхното задържане.

стоките получава възможност да изрази 
своето становище в срок от 20 работни 
дни от получаването на решението за 
суспендиране на вдигането на стоките 
или за тяхното задържане.

Or. sv

Обосновка

За да се гарантира, че всички европейски притежатели на решение, удовлетворяващо 
тяхната молба, разполагат с еднакво време, за да предприемат действия по 
отношение на суспендирани или задържани стоки, независимо от времето, нужно на 
пощенските служби да доставят решението на митническите органи за суспендиране 
на  вдигането или за задържане на стоките, срокът за предприемане на действия 
следва да тече от момента на получаване на решението, а не от момента на 
неговото изпращане.

Изменение 237
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Деклараторът или държателят на 
стоките получава възможност да изрази 
своето становище в срок от 20 работни 
дни от изпращането на решението за 
суспендиране на вдигането на стоките
или за тяхното задържане.

4. Деклараторът или държателят на 
стоките получава възможност да изрази 
своето становище в срок от пет работни 
дни от изпращането на решението за 
суспендиране на вдигането на стоките 
или за тяхното задържане.

Or. fr

Изменение 238
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 24 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съответните стоки могат да бъдат 5. Съответните стоки могат да бъдат 
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унищожени, когато деклараторът или 
държателят на стоките потвърди пред 
митническите органи своето съгласие за 
унищожаването на стоките в срок от 20 
работни дни от изпращането на 
решението за суспендиране на 
вдигането на стоките или за тяхното 
задържане.

унищожени, когато деклараторът или 
държателят на стоките потвърди пред 
митническите органи своето съгласие за 
унищожаването на стоките в срок от 20 
работни дни от получаването на 
решението за суспендиране на 
вдигането на стоките или за тяхното 
задържане.

Or. sv

Обосновка

За да се гарантира, че всички европейски притежатели на решение, удовлетворяващо 
тяхната молба, разполагат с еднакво време, за да предприемат действия по 
отношение на суспендирани или задържани стоки, независимо от времето, нужно на 
пощенските служби да доставят решението на митническите органи за суспендиране 
на  вдигането или за задържане на стоките, срокът за предприемане на действия 
следва да тече от момента на получаване на решението, а не от момента на 
неговото изпращане.

Изменение 239
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 24 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съответните стоки могат да бъдат 
унищожени, когато деклараторът или 
държателят на стоките потвърди пред 
митническите органи своето съгласие за 
унищожаването на стоките в срок от 20
работни дни от изпращането на 
решението за суспендиране на 
вдигането на стоките или за тяхното 
задържане.

5. Съответните стоки могат да бъдат 
унищожени, когато деклараторът или 
държателят на стоките потвърди пред 
митническите органи своето съгласие за 
унищожаването на стоките в срок от 10
работни дни от изпращането на 
решението за суспендиране на 
вдигането на стоките или за тяхното 
задържане.

Or. fr

Изменение 240
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Предложение за регламент
Член 24 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Унищожаването се извършва под 
митнически контрол и за сметка на
митническите органи.

7. Унищожаването се извършва под 
митнически контрол за сметка на
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата.

Or. fr

Изменение 241
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 24 –  параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Когато деклараторът или държателят 
на стоките възрази срещу 
унищожаването на стоките, 
митническите органи уведомяват 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, за това 
възражение и за броя на артикулите и 
тяхното естество, включително 
изображения на тези артикули, когато е 
подходящо.

8. Когато деклараторът или държателят 
на стоките възрази срещу 
унищожаването на стоките, 
митническите органи уведомяват 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, за това 
възражение и за броя на артикулите и 
тяхното естество, включително 
изображения на тези артикули или 
проби, когато е подходящо.

Or. sv

Изменение 242
Evelyne Gebhardt

Предложение за регламент
Член 24 –  параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 30 относно 

заличава се
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праговете за определяне на малки 
пратки за целите на настоящия член.

Or. de

Изменение 243
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. Когато разглеждат 
потенциалната натовареност за 
митническото правоприлагане, 
произтичаща от настоящото 
предложение, митническите органи 
отдават предимство на обработката 
на големи пратки.

Or. en

Изменение 244
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 27 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При поискване от страна на 
митническите органи притежателят на 
решението, удовлетворяващо молбата, 
възстановява всички разходи, понесени 
от митническата администрация за 
съхранение на стоките под митнически 
надзор в съответствие с членове 16 и 17 
и за унищожаване на стоките в 
съответствие с членове 20 и 23.

1. При поискване от страна на 
митническите органи притежателят на 
решението, удовлетворяващо молбата, 
възстановява всички разходи, понесени 
от митническата администрация за 
съхранение на стоките под митнически 
надзор в съответствие с членове 16 и 17 
и за унищожаване на стоките в 
съответствие с членове 20 и 23. При 
поискване притежателят на решение 
получава информация от страна на 
митническите органи относно това 
къде и как се съхраняват 
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задържаните стоки и относно 
разходите, свързани с тяхното 
съхраняване, и има възможност да 
изкаже становище относно това 
съхраняване.

Or. sv

Обосновка

Така както е формулирано, предложението на Комисията означава, че титулярят на 
права трябва да направи икономически изчисления при подаване на молба за намеса на 
митническите органи. Това може да представлява проблем за малките и средните 
предприятия, които разполагат с ограничени финансови средства. Това би могло да 
доведе до положение, при което титулярят на права избира да не подава молба, като 
по този начин остави нарушаващите стоки да преминат границата.

Изменение 245
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 27 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При поискване от страна на 
митническите органи притежателят на 
решението, удовлетворяващо молбата, 
възстановява всички разходи, понесени 
от митническата администрация за 
съхранение на стоките под митнически 
надзор в съответствие с членове 16 и 17 
и за унищожаване на стоките в 
съответствие с членове 20 и 23.

1. При поискване от страна на 
митническите органи притежателят на 
решението, удовлетворяващо молбата, 
възстановява всички разходи, понесени 
от митническата администрация за 
съхранение на стоките под митнически 
надзор в съответствие с членове 16 и 17 
и за унищожаване на стоките в 
съответствие с членове 20 и 23 и за 
спирането на стоките, при условие че 
посредниците не са отговорни 
съгласно член 27, параграф 2, буква б).

Or. de

Обосновка

Без да осъзнават това, транспортните дружества играят основна роля при вноса на 
незаконни и фалшифицирани стоки в ЕС. От тях не може да се изисква да откриват 
такива стоки. При все това, те могат да допринесат за защитата на ЕС по 
отношение на вноса на такива стоки, ако са били информирани, в подготвителния 
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етап на поръчка, за предишни нарушения на търговски марки, извършени от 
получателя на стоките, които превозват.

Изменение 246
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 27 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият член не засяга правото на 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, да потърси 
компенсация от нарушителя или от 
други лица в съответствие със 
законодателството на държавата членка, 
в която са открити стоките.

2. Настоящият член не засяга правото на 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, да потърси 
компенсация от нарушителя или от 
други лица, включително посредници 
като превозвачи или спедитори, в 
съответствие със законодателството на 
държавата членка, в която са открити 
стоките.

Or. en

Изменение 247
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки приемат 
разпоредби в националното си право, 
които позволяват на притежателя 
на решението, удовлетворяващо 
молбата, да търси обезщетение от 
декларатора или лицето, което има 
физически контрол върху стоките, 
когато както нарушителят така и 
собственикът на стоките, или 
лицето, което има подобно право на 
разпореждане с тях, не могат да 
бъдат идентифицирани, не подлежат 
на наказателно преследване на тяхна 
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територия или не са в състояние да 
предоставят компенсации, и когато 
деклараторът или лицето, което има 
физически контрол върху стоките, не 
може да предостави имената, 
адресите и данъчните номера (ако е 
приложимо) на изпращача и 
получателя.

Or. en

(Вж. изменение 13 на докладчика.)

Обосновка

Посредниците, като например превозвачите и/или спедиторите, се намират в 
договорни отношения с нарушителите и получават заплащане за транспорта на 
стоки, които са в нарушение. Когато може да се установи липса на дължима грижа 
от страна на посредниците, те следва да понесат разходите за унищожаването на 
стоките. Подобно задължение би насърчило посредниците да бъдат по-ангажирани в 
борбата с нарушенията на правата върху интелектуалната собственост.

Изменение 248
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 28 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Административни санкции Санкции

Or. it

Изменение 249
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 28 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят правилата 
за административните санкции, 

Държавите членки определят правилата 
за санкциите, приложими по 
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приложими по отношение на 
нарушенията на разпоредбите на 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки за 
гарантиране на тяхното изпълнение.
Предвидените административни
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

отношение на нарушенията на 
разпоредбите на настоящия регламент, и 
предприемат всички необходими мерки 
за гарантиране на тяхното изпълнение.
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

Or. it

Изменение 250
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 28 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят
правилата за административните 
санкции, приложими по отношение на 
нарушенията на разпоредбите на 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки за 
гарантиране на тяхното изпълнение.
Предвидените административни 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

Без да се засягат разпоредбите на 
националното право държавите 
членки прилагат правилата за 
административните санкции по 
отношение на нарушенията на 
разпоредбите на настоящия регламент, и 
предприемат всички необходими мерки 
за гарантиране на тяхното изпълнение.
Предвидените административни 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

Or. fr

Изменение 251
Christian Engström

Предложение за регламент
Член 28 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28а
Санкции, налагани на подателите на 
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молби
Подателите на молби, които 
няколкократно подават молби 
относно предполагаеми нарушения на 
права върху интелектуална 
собственост, които се оказват 
невалидни в по-голямата част от 
случаите за период от две години, 
губят правото да представят молби 
за определен период. Държавите 
членки определят правила за санкции, 
приложими спрямо такива податели 
на молби. Предвидените санкции 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

Or. en

Изменение 252
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 31 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Цялата информация, посочена в 
параграфи 1 и 2, се съхранява в 
централна база данни на Комисията.

3. Цялата информация, посочена в 
параграфи 1 и 2, се съхранява в 
централна база данни на Комисията. С 
цел да се създаде правна основа за 
тази база данни, Комисията приема 
отделно предложение за приемане в 
рамките на обикновената 
законодателна процедура в рамките 
на една година след влизането в сила 
на настоящия регламент. При 
изготвянето на предложението си, 
Комисията се консултира с 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните. Базата данни 
следва да влезе в действие не по-късно 
от 1 януари 2015 г.

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение следва препоръките отправени в становището на 
Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) (2011/C 363/01). Следва 
да съществува правно задължение за инвестиране в и въвеждане на оперативно 
съвместими процедури „Електронни митници“ и по отношение на правоприлагането 
на ПИС.

Изменение 253
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията предоставя приложимата 
информация, посочена в параграфи 1 и 
2, на митническите органи на държавите 
членки в електронна форма.

4. Комисията предоставя приложимата 
информация, посочена в параграфи 1 и 
2, на митническите органи на държавите 
членки в електронна форма възможно 
най-бързо и не по-късно от 1 февруари 
2015 г.

Or. en

Обосновка

Следва да съществува правно задължение за инвестиране в и въвеждане на 
оперативно съвместими процедури „Електронни митници“ и по отношение на 
правоприлагането на ПИС.

Изменение 254
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 32 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обработката на лични данни в 
централната база данни на Комисията се 
извършва в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 45/2001 и под надзора на 
Европейския надзорен орган по защита 

1. Обработката на лични данни в 
централната база данни на Комисията се 
извършва в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 45/2001 и под надзора на 
Европейския надзорен орган по защита 
на данните. Във всеки случай, мерките 
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на данните. за прилагане, които следва да бъдат 
приети, следва да посочват подробно 
функционалните и техническите 
характеристики на базата данни.

Or. en

Изменение 255
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Задържането на личните данни 
от страна на Комисията и 
държавите членки се ограничава до 
продължителността на периода на 
валидност на решението, 
удовлетворяващо молбата.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение следва препоръките отправени в становището на 
Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) (2011/C 363/01).

Изменение 256
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 32 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32а
Докладване 

До …* Комисията представя на 
Европейския парламент доклад 
относно прилагането на настоящия 
регламент от страна на държавите 
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членки, включително по-конкретно 
относно това дали 
компютъризираната база данни е 
напълно оперативна в целия Съюз.
____________
*OВ: моля въведете дата: 36 месеца 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 257
Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Член 32 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32а
Доклад

Не по-късно от три години след 
влизане в сила на настоящия 
регламент, Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно неговото изпълнение. 
Докладът се съсредоточава по-
конкретно върху подготовката, 
която държавите членки са 
извършили за прилагането на 
настоящия регламент.

Or. pl

Обосновка

Настоящият регламент се занимава с процедурните въпроси и, ако целите му трябва 
да се постигнат, е важно държавите членки да ги прилагат правилно. Особено важно 
е да се провери работата на компютърните системи, посочени в регламента.

Изменение 258
Małgorzata Handzlik
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Предложение за регламент
Член 36 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Молбите за намеса, удовлетворени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1383/2003 на Съвета, остават валидни 
за срока, определен в решението, 
удовлетворяващо молбата, в рамките на 
който следва да се намесят 
митническите органи, и техният срок не 
се удължава.

Молбите за намеса, удовлетворени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1383/2003 на Съвета, остават валидни 
за срока, определен в решението, 
удовлетворяващо молбата, в рамките на 
който следва да се намесят 
митническите органи, и техният срок не 
може да се удължи съгласно член 11 от 
настоящия регламент. Когато са 
внесени за първи път, молбите за 
удължаване на периода, през който 
митническите органи могат да 
предприемат действия, се допълва от 
информацията, която се изисква по 
силата на член 6, параграф 3.  

Or. pl

Обосновка

Притежателят на решението, удовлетворяващо молбата, следва да има възможност 
да гарантира удължаването на периода, установен съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1383/2003 на Съвета, през който митническите органи могат да предприемат 
действия въз основа на настоящия регламент. Това би представлявало по-малка 
тежест както за митническите органи, така и за притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата.

Изменение 259
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До …* Комисията представя на 
Европейския парламент и Съвета 
доклад относно прилагането на 
настоящия регламент. Ако е 
необходимо, докладът се придружава 
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от подходящи предложения и/или 
препоръки.
_______________
*OВ: моля въведете дата: 36 месеца 
след влизането в сила на настоящия 
регламент. 

Or. en

Обосновка

Докладът ще предостави полезна информация относно функционирането на 
настоящия регламент, по-специално прилагането на допълнителните права върху 
интелектуалната собственост от страна на митническите органи, както и на 
специалната процедура за малки пратки.


