
AM\890182PL.doc PE480.583v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2011/0137(COD)

26.1.2012

POPRAWKI
61 - 259

Projekt sprawozdania
Jürgen Creutzmann
(PE470.069v01-00)

Egzekwowanie przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))



PE480.583v02-00 2/121 AM\890182PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\890182PL.doc 3/121 PE480.583v02-00

PL

Poprawka 61
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Obrót towarami naruszającymi prawa 
własności intelektualnej wyrządza znaczną 
szkodę uprawnionym oraz 
przestrzegającym prawa producentom i 
handlowcom Wprowadza on również w 
błąd konsumentów, a w niektórych 
przypadkach może zagrażać ich zdrowiu i 
bezpieczeństwu. Należy zapobiec, w 
największym możliwym zakresie, 
wprowadzaniu takich towarów na rynek 
oraz podjąć działania umożliwiające 
przeciwstawienie się tej bezprawnej 
działalności, nie ograniczając przy tym 
wolności handlu prowadzonego zgodnie z 
prawem.

(2) Obrót towarami naruszającymi prawa 
własności intelektualnej wyrządza znaczną 
szkodę uprawnionym oraz 
przestrzegającym prawa producentom i 
handlowcom. Wprowadza on również w 
błąd konsumentów, a w niektórych 
przypadkach może zagrażać ich zdrowiu i 
bezpieczeństwu. Należy zapobiec, w 
największym możliwym zakresie, 
wwozowi takich towarów na obszar celny i 
ich wprowadzaniu na rynek oraz podjąć 
działania umożliwiające przeciwstawienie 
się tej bezprawnej działalności, nie 
ograniczając przy tym wolności handlu 
prowadzonego zgodnie z prawem.

Or. fr

Poprawka 62
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Obrót towarami naruszającymi prawa 
własności intelektualnej wyrządza znaczną 
szkodę uprawnionym oraz 
przestrzegającym prawa producentom i 
handlowcom Wprowadza on również w 
błąd konsumentów, a w niektórych 
przypadkach może zagrażać ich zdrowiu i 
bezpieczeństwu. Należy zapobiec, w 
największym możliwym zakresie, 
wprowadzaniu takich towarów na rynek 
oraz podjąć działania umożliwiające 
przeciwstawienie się tej bezprawnej 

(2) Obrót towarami naruszającymi prawa 
do znaku towarowego i prawa autorskie 
wyrządza znaczną szkodę uprawnionym 
oraz przestrzegającym prawa producentom 
i handlowcom. Wprowadza on również w 
błąd konsumentów, a w niektórych 
przypadkach może zagrażać ich zdrowiu i 
bezpieczeństwu. Należy zapobiec, w 
największym możliwym zakresie, 
wprowadzaniu takich towarów na rynek 
oraz podjąć działania umożliwiające 
przeciwstawienie się tej bezprawnej 
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działalności, nie ograniczając przy tym 
wolności handlu prowadzonego zgodnie z 
prawem.

działalności, nie ograniczając przy tym 
wolności handlu prowadzonego zgodnie z 
prawem.

Or. en

Poprawka 63
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Przegląd rozporządzenia (WE) nr 
1383/2003 ukazał potrzebę pewnych 
ulepszeń ram prawnych w celu 
wzmocnienia egzekwowania praw 
własności intelektualnej oraz zapewnienia 
odpowiedniej jasności prawa, 
uwzględniając przy tym zmiany w sferach 
ekonomicznej, gospodarczej i prawnej.

(3) Przegląd rozporządzenia (WE) nr 
1383/2003 ukazał potrzebę pewnych 
ulepszeń ram prawnych w celu 
wzmocnienia egzekwowania praw 
własności intelektualnej przez organy 
celne oraz zapewnienia odpowiedniej 
jasności prawa, uwzględniając przy tym 
zmiany w sferach ekonomicznej, 
gospodarczej i prawnej. Komisja powinna 
podjąć wszelkie działania w celu zadbania 
o to, by organy cele bez zbędnej zwłoki w 
sposób zharmonizowany stosowały nowe 
ramy prawne w całej Unii, w celu 
zapewnienia skutecznego egzekwowania 
praw własności intelektualnej, co 
chroniłoby posiadaczy praw, nie 
utrudniając handlu. Wprowadzenie 
zmodernizowanego kodeksu celnego, a 
szczególnie interoperacyjnego systemu „e-
Cło”, mogłoby w przyszłości ułatwić takie 
egzekwowanie praw.

Or. en

Poprawka 64
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Przegląd rozporządzenia (WE) nr 
1383/2003 ukazał potrzebę pewnych 
ulepszeń ram prawnych w celu 
wzmocnienia egzekwowania praw 
własności intelektualnej oraz zapewnienia 
odpowiedniej jasności prawa, 
uwzględniając przy tym zmiany w sferach 
ekonomicznej, gospodarczej i prawnej.

(3) Przegląd rozporządzenia (WE) nr 
1383/2003 ukazał potrzebę pewnych 
ulepszeń ram prawnych w celu 
wzmocnienia egzekwowania wybranych 
praw własności intelektualnej, szczególnie 
znaku towarowego i prawa autorskiego,
oraz zapewnienia odpowiedniej jasności 
prawa, uwzględniając przy tym zmiany w 
sferach ekonomicznej, gospodarczej i 
prawnej. Przegląd ten pokazał również, że 
procedury graniczne nie powinny mieć 
zastosowania do innych praw własności 
intelektualnej, szczególnie patentów i 
dodatkowych świadectw ochronnych na 
produkty lecznicze, w których to 
przypadkach należyte stwierdzenie 
naruszenia odbywa się w drodze 
postępowań sądowych o charakterze 
wysoce technicznym. Stwierdzono 
również, że procedur granicznych nie 
należy stosować do towarów w tranzycie.

Or. en

Poprawka 65
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Organy celne powinny mieć możliwość 
kontrolowania towarów, które podlegają 
lub powinny podlegać dozorowi celnemu 
na obszarze celnym Unii w celu 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej. Egzekwowanie praw 
własności intelektualnej na granicach, a 
także w miejscu, w którym towary znajdują 
się lub powinny się znajdować, pod 
„dozorem celnym” zdefiniowanym w 
rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 

(4) Organy celne powinny mieć możliwość 
kontrolowania towarów, które podlegają 
lub powinny podlegać dozorowi celnemu 
na obszarze celnym Unii, w tym towarów 
objętych procedurą zawieszającą, w celu 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej. Egzekwowanie praw 
własności intelektualnej na granicach, a 
także w miejscu, w którym towary znajdują 
się lub powinny się znajdować, pod 
„dozorem celnym” zdefiniowanym w 
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ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks 
Celny, stanowi dobre wykorzystanie 
zasobów. W przypadku zatrzymania 
towarów na granicy przez organy celne 
wymagane jest tylko jedna procedura 
prawna, natomiast zastosowanie takich 
samych środków egzekwujących przepisy 
w przypadku towarów ujawnionych na 
rynku, które zostały już rozdzielone i 
dostarczone sprzedawcom detalicznym, 
wymagałoby przeprowadzenia szeregu 
odrębnych procedur. Należy przewidzieć 
wyjątek dla towarów dopuszczonych do 
swobodnego obrotu ze względu na ich 
końcowe przeznaczenie, ponieważ 
pozostają one pod dozorem celnym, mimo 
że zostały dopuszczone do swobodnego 
obrotu. Ponadto rozporządzenie nie 
powinno mieć zastosowania to towarów 
przewożonych w bagażu podręcznym 
pasażerów, o ile towary te są przeznaczone 
do ich własnego użytku i brak jest 
przesłanek wskazujących na obrót 
handlowy.

rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 
ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks 
Celny, stanowi dobre wykorzystanie 
zasobów. W przypadku zatrzymania 
towarów na granicy przez organy celne 
wymagane jest tylko jedna procedura 
prawna, natomiast zastosowanie takich 
samych środków egzekwujących przepisy 
w przypadku towarów ujawnionych na 
rynku, które zostały już rozdzielone i 
dostarczone sprzedawcom detalicznym, 
wymagałoby przeprowadzenia szeregu 
odrębnych procedur. Należy przewidzieć 
wyjątek dla towarów dopuszczonych do 
swobodnego obrotu ze względu na ich 
końcowe przeznaczenie, ponieważ 
pozostają one pod dozorem celnym, mimo 
że zostały dopuszczone do swobodnego 
obrotu. Ponadto rozporządzenie nie 
powinno mieć zastosowania to towarów 
przewożonych w bagażu podręcznym 
pasażerów, o ile towary te są przeznaczone 
do ich własnego użytku i brak jest 
przesłanek wskazujących na obrót 
handlowy.

Or. en

Poprawka 66
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Organy celne powinny mieć możliwość 
kontrolowania towarów, które podlegają 
lub powinny podlegać dozorowi celnemu 
na obszarze celnym Unii w celu 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej. Egzekwowanie praw 
własności intelektualnej na granicach, a 
także w miejscu, w którym towary znajdują 
się lub powinny się znajdować, pod
„dozorem celnym” zdefiniowanym w 

(4) Organy celne powinny mieć możliwość 
kontrolowania towarów, które podlegają 
lub powinny podlegać dozorowi celnemu 
na obszarze celnym Unii w celu 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej. Egzekwowanie praw 
własności intelektualnej na granicach, a 
także w miejscu, w którym towary znajdują 
się lub powinny się znajdować, pod
„dozorem celnym” zdefiniowanym w 
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rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 
ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks 
Celny, stanowi dobre wykorzystanie 
zasobów. W przypadku zatrzymania 
towarów na granicy przez organy celne 
wymagane jest tylko jedna procedura 
prawna, natomiast zastosowanie takich 
samych środków egzekwujących przepisy 
w przypadku towarów ujawnionych na 
rynku, które zostały już rozdzielone i 
dostarczone sprzedawcom detalicznym, 
wymagałoby przeprowadzenia szeregu 
odrębnych procedur. Należy przewidzieć 
wyjątek dla towarów dopuszczonych do 
swobodnego obrotu ze względu na ich 
końcowe przeznaczenie, ponieważ 
pozostają one pod dozorem celnym, mimo 
że zostały dopuszczone do swobodnego 
obrotu. Ponadto rozporządzenie nie 
powinno mieć zastosowania to towarów 
przewożonych w bagażu podręcznym 
pasażerów, o ile towary te są przeznaczone 
do ich własnego użytku i brak jest 
przesłanek wskazujących na obrót 
handlowy.

rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 
ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks 
Celny, stanowi dobre wykorzystanie 
zasobów. W przypadku zatrzymania 
towarów na granicy przez organy celne 
wymagane jest tylko jedna procedura 
prawna, natomiast zastosowanie takich 
samych środków egzekwujących przepisy 
w przypadku towarów ujawnionych na 
rynku, które zostały już rozdzielone i 
dostarczone sprzedawcom detalicznym, 
wymagałoby przeprowadzenia szeregu 
odrębnych procedur. Należy przewidzieć 
wyjątek dla towarów dopuszczonych do 
swobodnego obrotu ze względu na ich 
końcowe przeznaczenie, ponieważ 
pozostają one pod dozorem celnym, mimo 
że zostały dopuszczone do swobodnego 
obrotu. W przypadku gdy bagaż osobisty 
podróżnego zawiera towary nie
przeznaczone do handlu w granicach 
limitu bezcłowego i brak jest istotnych
przesłanek sugerujących, iż towary te 
stanowią część obrotu handlowego, 
państwa członkowskie powinny uznać 
takie towary za nieobjęte zakresem 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 67
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Organy celne powinny mieć możliwość 
kontrolowania towarów, które podlegają 
lub powinny podlegać dozorowi celnemu 
na obszarze celnym Unii w celu 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej. Egzekwowanie praw 
własności intelektualnej na granicach, a 
także w miejscu, w którym towary znajdują 

(4) Organy celne powinny mieć możliwość 
kontrolowania towarów, które podlegają 
lub powinny podlegać dozorowi celnemu 
na obszarze celnym Unii w celu 
egzekwowania praw do znaku towarowego 
i praw autorskich. Egzekwowanie takich
praw własności intelektualnej na granicach, 
a także w miejscu, w którym towary 
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się lub powinny się znajdować, pod
„dozorem celnym” zdefiniowanym w 
rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 
ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks 
Celny, stanowi dobre wykorzystanie 
zasobów. W przypadku zatrzymania 
towarów na granicy przez organy celne 
wymagane jest tylko jedna procedura 
prawna, natomiast zastosowanie takich 
samych środków egzekwujących przepisy 
w przypadku towarów ujawnionych na 
rynku, które zostały już rozdzielone i 
dostarczone sprzedawcom detalicznym, 
wymagałoby przeprowadzenia szeregu 
odrębnych procedur. Należy przewidzieć 
wyjątek dla towarów dopuszczonych do 
swobodnego obrotu ze względu na ich 
końcowe przeznaczenie, ponieważ 
pozostają one pod dozorem celnym, mimo 
że zostały dopuszczone do swobodnego 
obrotu. Ponadto rozporządzenie nie
powinno mieć zastosowania to towarów 
przewożonych w bagażu podręcznym 
pasażerów, o ile towary te są przeznaczone 
do ich własnego użytku i brak jest 
przesłanek wskazujących na obrót 
handlowy.

znajdują się lub powinny się znajdować, 
pod „dozorem celnym” zdefiniowanym w 
rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 
ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks 
Celny, stanowi dobre wykorzystanie 
zasobów. W przypadku zatrzymania 
towarów na granicy przez organy celne 
wymagane jest tylko jedna procedura 
prawna, natomiast zastosowanie takich 
samych środków egzekwujących przepisy 
w przypadku towarów ujawnionych na 
rynku, które zostały już rozdzielone i 
dostarczone sprzedawcom detalicznym, 
wymagałoby przeprowadzenia szeregu 
odrębnych procedur. Należy przewidzieć 
wyjątek dla towarów dopuszczonych do 
swobodnego obrotu ze względu na ich 
końcowe przeznaczenie, ponieważ 
pozostają one pod dozorem celnym, mimo 
że zostały dopuszczone do swobodnego 
obrotu. Ponadto ważne jest, by
rozporządzenie nie miało zastosowania to 
towarów przewożonych w bagażu 
podręcznym pasażerów, o ile - na 
podstawie stosowanych procedur 
prawnych - brak jest przesłanek 
wskazujących na przeznaczenie handlowe.

Or. en

Poprawka 68
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1383/2003 nie 
obejmuje niektórych praw własności 
intelektualnej oraz wyłącza niektóre 
naruszenia. W celu wzmocnienia 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej należy zatem rozszerzyć 
kontrolę celną na inne typy naruszeń
takich jak naruszenia wynikające z 

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1383/2003 nie 
obejmuje niektórych praw własności 
intelektualnej oraz wyłącza niektóre 
naruszenia. W celu wzmocnienia 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej należy zatem rozszerzyć 
kontrolę celną na inne typy naruszeń, które 
nie są jeszcze objęte rozporządzeniem
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handlu równoległego oraz inne 
naruszenia praw, które są już 
egzekwowane przez organy celne, ale nie 
są jeszcze objęte rozporządzeniem (WE) nr 
1383/2003. W tym samym celu należy 
objąć przepisami tego rozporządzenia, 
obok praw już objętych rozporządzeniem
(WE) nr 1383/2003: nazwy handlowe, w 
zakresie w którym są one chronione jako 
wyłączne prawa własności intelektualnej w 
danym prawie krajowym, topografie 
układów scalonych, wzory użytkowe i 
urządzenia służące do obchodzenia 
środków technicznych, jak również inne 
wyłączne prawa własności intelektualnej 
ustanowione prawodawstwem unijnym.

(WE) nr 1383/2003. W tym celu należy 
objąć przepisami tego rozporządzenia, 
obok praw już objętych rozporządzeniem
(WE) nr 1383/2003: nazwy handlowe, w 
zakresie w którym są one chronione jako 
wyłączne prawa własności intelektualnej w 
danym prawie krajowym, topografie 
układów scalonych, wzory użytkowe i 
urządzenia służące do obchodzenia 
środków technicznych.

Or. sv

Poprawka 69
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1383/2003 nie 
obejmuje niektórych praw własności 
intelektualnej oraz wyłącza niektóre 
naruszenia. W celu wzmocnienia 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej należy zatem rozszerzyć 
kontrolę celną na inne typy naruszeń 
takich jak naruszenia wynikające z 
handlu równoległego oraz inne 
naruszenia praw, które są już 
egzekwowane przez organy celne, ale nie 
są jeszcze objęte rozporządzeniem (WE) nr 
1383/2003. W tym samym celu należy 
objąć przepisami tego rozporządzenia, 
obok praw już objętych rozporządzeniem 
(WE) nr 1383/2003: nazwy handlowe, w 
zakresie w którym są one chronione jako 
wyłączne prawa własności intelektualnej w 
danym prawie krajowym, topografie 

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1383/2003 nie 
obejmuje niektórych praw własności 
intelektualnej oraz wyłącza niektóre 
naruszenia. W celu wzmocnienia 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej należy zatem rozszerzyć 
kontrolę celną na inne typy naruszeń 
nieobjęte rozporządzeniem (WE) nr 
1383/2003. W tym samym celu należy 
objąć przepisami tego rozporządzenia, 
obok praw już objętych rozporządzeniem 
(WE) nr 1383/2003: nazwy handlowe, w 
zakresie w którym są one chronione jako 
wyłączne prawa własności intelektualnej w 
danym prawie krajowym, topografie 
układów scalonych, wzory użytkowe i 
urządzenia służące do obchodzenia 
środków technicznych, jak również inne 
wyłączne prawa własności intelektualnej 



PE480.583v02-00 10/121 AM\890182PL.doc

PL

układów scalonych, wzory użytkowe i 
urządzenia służące do obchodzenia 
środków technicznych, jak również inne 
wyłączne prawa własności intelektualnej 
ustanowione prawodawstwem unijnym.

ustanowione prawodawstwem unijnym.

Or. fr

Poprawka 70
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1383/2003 nie 
obejmuje niektórych praw własności 
intelektualnej oraz wyłącza niektóre 
naruszenia. W celu wzmocnienia 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej należy zatem rozszerzyć 
kontrolę celną na inne typy naruszeń takich 
jak naruszenia wynikające z handlu 
równoległego oraz inne naruszenia praw, 
które są już egzekwowane przez organy 
celne, ale nie są jeszcze objęte 
rozporządzeniem (WE) nr 1383/2003. W 
tym samym celu należy objąć przepisami 
tego rozporządzenia, obok praw już 
objętych rozporządzeniem (WE) nr 
1383/2003: nazwy handlowe, w zakresie w 
którym są one chronione jako wyłączne 
prawa własności intelektualnej w danym 
prawie krajowym, topografie układów 
scalonych, wzory użytkowe i urządzenia 
służące do obchodzenia środków 
technicznych, jak również inne wyłączne 
prawa własności intelektualnej 
ustanowione prawodawstwem unijnym.

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1383/2003 nie 
obejmuje niektórych praw własności 
intelektualnej oraz wyłącza niektóre 
naruszenia. Z tego powodu należy objąć 
przepisami tego rozporządzenia, obok praw 
już objętych rozporządzeniem (WE) nr 
1383/2003: nazwy handlowe, w zakresie w 
którym są one chronione jako wyłączne 
prawa własności intelektualnej w danym 
prawie krajowym, topografie układów 
scalonych, wzory użytkowe i urządzenia 
służące do obchodzenia środków 
technicznych, jak również inne wyłączne
prawa własności intelektualnej 
ustanowione prawodawstwem unijnym.

Or. en
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Poprawka 71
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1383/2003 nie 
obejmuje niektórych praw własności 
intelektualnej oraz wyłącza niektóre 
naruszenia. W celu wzmocnienia
egzekwowania praw własności 
intelektualnej należy zatem rozszerzyć 
kontrolę celną na inne typy naruszeń 
takich jak naruszenia wynikające z handlu 
równoległego oraz inne naruszenia praw, 
które są już egzekwowane przez organy 
celne, ale nie są jeszcze objęte 
rozporządzeniem (WE) nr 1383/2003. W 
tym samym celu należy objąć przepisami 
tego rozporządzenia, obok praw już 
objętych rozporządzeniem (WE) nr 
1383/2003: nazwy handlowe, w zakresie w 
którym są one chronione jako wyłączne 
prawa własności intelektualnej w danym 
prawie krajowym, topografie układów 
scalonych, wzory użytkowe i urządzenia
służące do obchodzenia środków 
technicznych, jak również inne wyłączne 
prawa własności intelektualnej 
ustanowione prawodawstwem unijnym.

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1383/2003 nie 
obejmuje niektórych praw własności 
intelektualnej oraz wyłącza niektóre 
naruszenia. W celu zagwarantowania 
skutecznego egzekwowania praw 
własności intelektualnej kontrola celna 
powinna być ukierunkowana na wybrane
naruszenia. W tym celu należy objąć 
przepisami tego rozporządzenia, obok praw 
już objętych rozporządzeniem (WE) nr 
1383/2003, w szczególności urządzenia 
zaprojektowane w celu obchodzenia
zabezpieczeń technicznych.

Or. en

Poprawka 72
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsze rozporządzenie – po jego 
pełnym wdrożeniu – powinno jeszcze 
bardziej przysłużyć się jednolitemu 
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rynkowi, który gwarantuje skuteczniejszą 
ochronę posiadaczy praw, sprzyja 
kreatywności i innowacjom, a także daje 
konsumentom niezawodne produkty 
wysokiej jakości, które powinny z kolei 
wzmocnić transakcje transgraniczne 
między konsumentami, firmami i 
handlowcami;

Or. en

Poprawka 73
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Każda osoba, która może wszcząć w 
swoim własnym imieniu procedurę prawną 
dotyczącą potencjalnego naruszenia tego 
prawa, powinna mieć prawo – niezależnie 
od tego, czy jest ona uprawnionym z tytułu 
prawa własności intelektualnej – do 
złożenia wniosku o podjęcie działania 
przez organy celne.

(8) Każda osoba, która może wszcząć w 
swoim własnym imieniu procedurę prawną 
dotyczącą potencjalnego naruszenia tego 
prawa, powinna mieć prawo – niezależnie 
od tego, czy jest ona uprawnionym z tytułu 
prawa do znaku towarowego czy praw 
autorskich – do złożenia wniosku o 
podjęcie działania przez organy celne.

Or. en

Poprawka 74
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia egzekwowania 
praw własności intelektualnej w całej Unii 
należy przewidzieć, że jeżeli osoba 
uprawniona do złożenia wniosku o 
podjęcie działania zwraca się o 
egzekwowanie prawa własności 

(9) W celu zapewnienia skutecznego 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej w całej Unii należy 
przewidzieć, że jeżeli osoba uprawniona do 
złożenia wniosku o podjęcie działania 
zwraca się o egzekwowanie danego prawa 
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intelektualnej obejmującego cały obszar 
Unii, osoba ta może zwrócić się z prośbą, 
aby organy celne państwa członkowskiego 
wydały decyzję zobowiązującą do podjęcia 
działań organy celne tego państwa 
członkowskiego oraz każdego innego 
państwa członkowskiego, w odniesieniu do 
którego zwrócono się o egzekwowanie 
prawa własności intelektualnej.

własności intelektualnej obejmującego cały 
obszar Unii, osoba ta może zwrócić się z 
prośbą, aby organy celne państwa 
członkowskiego wydały decyzję 
zobowiązującą do podjęcia działań organy 
celne tego państwa członkowskiego oraz 
każdego innego państwa członkowskiego, 
w odniesieniu do którego zwrócono się o 
egzekwowanie takiego prawa własności 
intelektualnej.

Or. en

Poprawka 75
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zapewnienia szybkiego trybu 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej w przypadku gdy organy 
celne mają uzasadnione podejrzenie, że 
towary znajdujące się pod ich dozorem 
naruszają prawa własności intelektualnej, 
należy przewidzieć możliwość zawieszenia 
zwolnienia lub zatrzymania towarów przez 
organy celne, z ich własnej inicjatywy lub 
na wniosek, aby osoby uprawnione do 
złożenia wniosku o podjęcie działania 
przez organy celne mogły wszcząć 
postępowanie w celu ustalenia, czy prawo 
własności intelektualnej zostało naruszone.

(10) W celu zapewnienia szybkiego trybu 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej w przypadku gdy organy 
celne mają wystarczające poszlaki, by 
podejrzewać, że towary znajdujące się pod 
ich dozorem naruszają prawa własności 
intelektualnej, należy przewidzieć 
możliwość zawieszenia zwolnienia lub 
zatrzymania towarów przez organy celne, z 
ich własnej inicjatywy lub na wniosek, aby 
osoby uprawnione do złożenia wniosku o 
podjęcie działania przez organy celne 
mogły wszcząć postępowanie w celu 
ustalenia, czy prawo własności 
intelektualnej zostało naruszone.

Or. fr

Poprawka 76
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zapewnienia szybkiego trybu
egzekwowania praw własności 
intelektualnej w przypadku gdy organy 
celne mają uzasadnione podejrzenie, że 
towary znajdujące się pod ich dozorem 
naruszają prawa własności intelektualnej, 
należy przewidzieć możliwość zawieszenia 
zwolnienia lub zatrzymania towarów przez 
organy celne, z ich własnej inicjatywy lub 
na wniosek, aby osoby uprawnione do 
złożenia wniosku o podjęcie działania 
przez organy celne mogły wszcząć 
postępowanie w celu ustalenia, czy prawo 
własności intelektualnej zostało naruszone.

(10) W celu zapewnienia skutecznego i 
zgodnego z prawem egzekwowania praw 
własności intelektualnej w przypadku gdy 
organy celne podejrzewają – na podstawie 
przesłanek wynikających z 
obowiązujących procedur prawnych – że 
towary znajdujące się pod ich dozorem 
naruszają dane prawa własności 
intelektualnej, należy przewidzieć 
możliwość zawieszenia zwolnienia lub 
zatrzymania towarów przez organy celne, z 
ich własnej inicjatywy lub na wniosek, aby 
osoby uprawnione do złożenia wniosku o 
podjęcie działania przez organy celne 
mogły wszcząć postępowanie w celu 
ustalenia, czy takie prawo własności 
intelektualnej zostało naruszone.

Or. en

Poprawka 77
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Jeżeli zachodzi podejrzenie, że 
towary w tranzycie są imitacją lub kopią 
produktu chronionego w Unii przez prawo 
własności intelektualnej, organy celne 
powinny zwrócić się do osoby zgłaszającej 
lub posiadającej te towary o 
przedstawienie wystarczających dowodów 
na to, że ostateczne miejsce przeznaczenia 
tych towarów znajduje się poza terytorium 
Unii. W przypadku braku wystarczających
dowodów przeciwnych organy celne 
powinny zakładać znaczne 
prawdopodobieństwo zmiany 
przeznaczenia tych towarów i skierowania 
ich na rynek Unii. Komisja powinna 
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przyjąć wytyczne, które dostarczą 
organom celnym kryteriów służących 
skutecznej ocenie ryzyka skierowania 
towarów na rynek Unii, z uwzględnieniem 
odnośnego orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Or. en

(Zob. poprawki do art. 16 i 17.)

Uzasadnienie

Ponieważ sprawozdawca uważa, że mało prawdopodobna jest zmiana prawa materialnego 
tak, aby obejmowało ono tylko przewóz towarów, które są imitacjami lub kopiami towarów 
chronionych w UE, proponuje on wprowadzenie tego dodatkowego zabezpieczenia, aby 
uniemożliwić tym towarom wejście na rynek wewnętrzny. Aby organy celne mogły zawiesić 
zwolnienie towarów lub zatrzymać towary, muszą być spełnione dwa warunki: musi zajść 
podejrzenie, że towary są podróbkami lub kopiami pirackimi, a przedstawione dowody muszą 
być niewystarczające.

Poprawka 78
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Jeżeli towary podejrzane o naruszenie 
praw własności intelektualnej nie są 
towarami podrobionymi ani pirackimi, 
organom celnym może być trudno 
stwierdzić naruszenie prawa własności 
intelektualnej na podstawie zwykłych 
oględzin. Należy zatem przewidzieć 
wymóg wszczęcia postępowania, z 
wyjątkiem przypadku gdy zainteresowane 
strony, tj. posiadacz towarów i 
uprawniony, zgadzają się na zrzeczenie się 
towarów w celu ich zniszczenia. 
Stwierdzenie, czy prawo własności 
intelektualnej zostało naruszone, i podjęcie 
odpowiednich decyzji w sprawie naruszeń 
przedmiotowych praw własności 
intelektualnej powinno stanowić zadanie 

(11) Jeżeli towary podejrzane o naruszenie 
praw własności intelektualnej nie są 
towarami podrobionymi ani pirackimi, 
organom celnym może być trudno 
stwierdzić naruszenie prawa własności 
intelektualnej na podstawie zwykłych 
oględzin. Należy zatem przewidzieć 
wymóg wszczęcia postępowania, z 
wyjątkiem przypadku gdy zainteresowane 
strony, tj. zgłaszający lub posiadacz 
towarów i uprawniony, zgadzają się na 
zrzeczenie się towarów w celu ich 
zniszczenia. Stwierdzenie, czy prawo 
własności intelektualnej zostało naruszone, 
i podjęcie odpowiednich decyzji w sprawie 
naruszeń przedmiotowych praw własności 
intelektualnej powinno stanowić zadanie 
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właściwych organów prowadzących takie 
postępowanie.

właściwych organów prowadzących takie 
postępowanie.

Or. fr

Poprawka 79
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Jeżeli towary podejrzane o naruszenie 
praw własności intelektualnej nie są 
towarami podrobionymi ani pirackimi, 
organom celnym może być trudno 
stwierdzić naruszenie prawa własności 
intelektualnej na podstawie zwykłych 
oględzin. Należy zatem przewidzieć 
wymóg wszczęcia postępowania, z 
wyjątkiem przypadku gdy zainteresowane 
strony, tj. posiadacz towarów i 
uprawniony, zgadzają się na zrzeczenie się 
towarów w celu ich zniszczenia. 
Stwierdzenie, czy prawo własności 
intelektualnej zostało naruszone, i podjęcie 
odpowiednich decyzji w sprawie naruszeń 
przedmiotowych praw własności 
intelektualnej powinno stanowić zadanie 
właściwych organów prowadzących takie 
postępowanie.

(11) Jeżeli towary podejrzane o naruszenie 
praw własności intelektualnej nie są 
towarami podrobionymi ani pirackimi, 
organom celnym może być trudno 
stwierdzić naruszenie innego prawa 
własności intelektualnej na podstawie 
zwykłych oględzin. Należy zatem 
przewidzieć wymóg wszczęcia 
postępowania. Stwierdzenie, czy dane
prawo własności intelektualnej zostało 
naruszone, i podjęcie odpowiednich 
decyzji powinno stanowić zadanie 
właściwych organów prowadzących takie 
postępowanie.

Or. en

Poprawka 80
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu ograniczenia do minimum (13) W celu ograniczenia do minimum 
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obciążeń i kosztów administracyjnych, 
należy wprowadzić szczególną procedurę 
w odniesieniu do małych przesyłek 
towarów podrobionych i pirackich, co 
pozwoliłoby na ich zniszczenie bez 
konieczności uzyskania zgody 
uprawnionego. W celu określenia progów, 
poniżej których przesyłki towarów są 
uznawane za małe przesyłki, w niniejszym 
rozporządzeniu należy przekazać Komisji 
prawo do przyjmowania aktów o 
charakterze nieustawodawczym o zasięgu 
ogólnym zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Ważne jest, aby Komisja prowadziła 
odpowiednie konsultacje podczas swych 
prac przygotowawczych, w tym na 
szczeblu ekspertów.

obciążeń i kosztów administracyjnych, 
należy wprowadzić szczególną procedurę 
w odniesieniu do małych przesyłek 
towarów podrobionych i pirackich, co 
pozwoliłoby na ich zniszczenie bez 
konieczności uzyskania zgody 
uprawnionego.

Or. de

Poprawka 81
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu ograniczenia do minimum 
obciążeń i kosztów administracyjnych, 
należy wprowadzić szczególną procedurę 
w odniesieniu do małych przesyłek 
towarów podrobionych i pirackich, co 
pozwoliłoby na ich zniszczenie bez 
konieczności uzyskania zgody 
uprawnionego. W celu określenia progów, 
poniżej których przesyłki towarów są 
uznawane za małe przesyłki, w niniejszym 
rozporządzeniu należy przekazać Komisji 
prawo do przyjmowania aktów o 
charakterze nieustawodawczym o zasięgu 
ogólnym zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Ważne jest, aby Komisja prowadziła 
odpowiednie konsultacje podczas swych 

(13) W celu ograniczenia do minimum 
obciążeń i kosztów administracyjnych, 
należy wprowadzić szczególną procedurę 
w odniesieniu do małych przesyłek 
towarów podrobionych i pirackich.
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prac przygotowawczych, w tym na 
szczeblu ekspertów.

Or. sv

Poprawka 82
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu ograniczenia do minimum 
obciążeń i kosztów administracyjnych, 
należy wprowadzić szczególną procedurę 
w odniesieniu do małych przesyłek 
towarów podrobionych i pirackich, co 
pozwoliłoby na ich zniszczenie bez 
konieczności uzyskania zgody 
uprawnionego. W celu określenia progów, 
poniżej których przesyłki towarów są 
uznawane za małe przesyłki, w niniejszym 
rozporządzeniu należy przekazać Komisji 
prawo do przyjmowania aktów o 
charakterze nieustawodawczym o zasięgu 
ogólnym zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Ważne jest, aby Komisja prowadziła 
odpowiednie konsultacje podczas swych 
prac przygotowawczych, w tym na 
szczeblu ekspertów.

(13) W celu ograniczenia do minimum 
obciążeń i kosztów administracyjnych, 
należy wprowadzić szczególną procedurę 
w odniesieniu do małych przesyłek 
towarów podrobionych i pirackich, co 
pozwoliłoby na ich zniszczenie bez 
konieczności uzyskania zgody 
uprawnionego.

Or. en

Poprawka 83
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu ograniczenia do minimum (13) W celu ograniczenia do minimum 
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obciążeń i kosztów administracyjnych, 
należy wprowadzić szczególną procedurę 
w odniesieniu do małych przesyłek 
towarów podrobionych i pirackich, co 
pozwoliłoby na ich zniszczenie bez 
konieczności uzyskania zgody 
uprawnionego. W celu określenia progów, 
poniżej których przesyłki towarów są 
uznawane za małe przesyłki, w niniejszym 
rozporządzeniu należy przekazać Komisji 
prawo do przyjmowania aktów o 
charakterze nieustawodawczym o zasięgu 
ogólnym zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ważne 
jest, aby Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym na szczeblu 
ekspertów.

obciążeń i kosztów administracyjnych, bez 
uszczerbku dla prawa konsumenta 
końcowego do otrzymania należytych 
informacji o podstawie prawnej działań 
podjętych przez organy celne, należy 
wprowadzić szczególną procedurę w 
odniesieniu do małych przesyłek towarów 
podrobionych i pirackich, co pozwoliłoby 
na ich zniszczenie bez konieczności 
uzyskania zgody uprawnionego. W celu 
określenia progów, poniżej których 
przesyłki towarów są uznawane za małe 
przesyłki, w niniejszym rozporządzeniu 
należy przekazać Komisji prawo do 
przyjmowania aktów o charakterze 
nieustawodawczym o zasięgu ogólnym 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ważne 
jest, aby Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje publiczne podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym z 
organizacjami konsumentów i 
organizacjami działającymi na rzecz praw 
obywatelskich oraz na szczeblu ekspertów.

Or. en

Poprawka 84
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zadbać o równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

skreślony

Or. de
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Poprawka 85
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zadbać o równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ rozporządzenie zawiera definicję małej przesyłki, nie ma potrzeby aktów 
delegowanych.

Poprawka 86
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia większej jasności 
prawa i ochrony interesów handlowców 
działających zgodnie z prawem przed 
potencjalnymi naruszeniami przepisów 
dotyczących egzekwowania prawa na 
granicach, należy zmienić ramy czasowe 
zatrzymania towarów podejrzanych o 
naruszenie prawa własności intelektualnej, 
warunki dotyczące przekazywania przez 
organy celne uprawnionym informacji o 
przesyłkach towarów, warunki dotyczące 
stosowania procedury umożliwiającej 
zniszczenie towarów znajdujących się pod 
kontrolą organów celnych w związku z 
podejrzeniem naruszenia praw własności 
intelektualnej innych niż towary 

(15) W celu zapewnienia większej jasności 
prawa i ochrony interesów handlowców 
działających zgodnie z prawem przed 
potencjalnymi naruszeniami przepisów 
dotyczących egzekwowania prawa na 
granicach należy zmienić ramy czasowe 
zatrzymania towarów podejrzanych o 
naruszenie prawa własności intelektualnej, 
warunki dotyczące przekazywania przez 
organy celne uprawnionym informacji o 
przesyłkach towarów oraz warunki 
dotyczące stosowania procedury 
umożliwiającej zniszczenie towarów 
innych niż towary podrobione i pirackie
znajdujących się pod kontrolą organów 
celnych w związku z podejrzeniem 



AM\890182PL.doc 21/121 PE480.583v02-00

PL

podrobione i pirackie oraz wprowadzić 
przepis dający posiadaczowi towarów 
możliwość przedstawienia swojego 
stanowiska przed wydaniem przez organy 
administracji celnej decyzji, która byłaby 
dla niego niekorzystna.

naruszenia praw własności intelektualnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wprowadzić rozróżnienie między podmiotami regularnie spełniającymi formalności 
celne a konsumentem końcowym. Wspomniane podmioty świetnie znają procedury celne, 
dlatego nie należy wprowadzać długotrwałych procedur administracyjnych utrudniających 
właściwemu organowi celnemu prowadzenie skutecznych i szybkich działań.

Poprawka 87
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia większej jasności
prawa i ochrony interesów handlowców 
działających zgodnie z prawem przed 
potencjalnymi naruszeniami przepisów 
dotyczących egzekwowania prawa na 
granicach, należy zmienić ramy czasowe 
zatrzymania towarów podejrzanych o 
naruszenie prawa własności intelektualnej, 
warunki dotyczące przekazywania przez 
organy celne uprawnionym informacji o 
przesyłkach towarów, warunki dotyczące 
stosowania procedury umożliwiającej 
zniszczenie towarów znajdujących się pod 
kontrolą organów celnych w związku z 
podejrzeniem naruszenia praw własności 
intelektualnej innych niż towary 
podrobione i pirackie oraz wprowadzić 
przepis dający posiadaczowi towarów 
możliwość przedstawienia swojego 
stanowiska przed wydaniem przez organy
administracji celnej decyzji, która byłaby 
dla niego niekorzystna.

(15) W celu zapewnienia większej jasności 
prawa i ochrony interesów handlowców 
działających zgodnie z prawem przed 
potencjalnymi naruszeniami przepisów 
dotyczących egzekwowania prawa na 
granicach, należy zmienić ramy czasowe 
zatrzymania towarów podejrzanych o 
naruszenie prawa własności intelektualnej, 
warunki dotyczące przekazywania przez 
organy celne uprawnionym informacji o 
przesyłkach towarów oraz warunki 
dotyczące stosowania procedury 
umożliwiającej zniszczenie towarów 
znajdujących się pod kontrolą organów 
celnych w związku z podejrzeniem 
naruszenia praw własności intelektualnej. 
W przypadku gdy organy celne podejmują 
działania w następstwie uwzględnienia 
odnośnego wniosku, należy również
wprowadzić przepis dający posiadaczowi 
towarów możliwość przedstawienia 
swojego stanowiska, zanim organ
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administracji celnej zawiesi zwolnienie 
towarów lub zatrzyma towary podejrzane 
o naruszenie praw własności 
intelektualnej, które nie są towarami 
podrobionymi ani pirackimi, ponieważ 
organom celnym może być trudno ustalić 
na podstawie zwykłych oględzin, czy 
prawo własności intelektualnej może być 
naruszone.

Or. en

(Patrz poprawka do art. 16 ust. 3)

Uzasadnienie

W większości przypadków działania organów celnych opierają się na wyraźnym podejrzeniu i 
ostatecznie okazują się uzasadnione. W związku z tym prawo do wysłuchania powinno zostać 
ograniczone do towarów innych niż towary podrobione lub pirackie, w odniesieniu do których 
organom celnym może być trudniej stwierdzić na podstawie zwykłych oględzin, czy prawo 
własności intelektualnej może być naruszone, oraz do przypadków, kiedy organy celne 
podejmują działania w następstwie uwzględnienia wniosku, kiedy sprzeczne interesy 
zainteresowanych stron mogą mieć znaczenie.

Poprawka 88
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia większej jasności 
prawa i ochrony interesów handlowców 
działających zgodnie z prawem przed 
potencjalnymi naruszeniami przepisów 
dotyczących egzekwowania prawa na 
granicach, należy zmienić ramy czasowe 
zatrzymania towarów podejrzanych o 
naruszenie prawa własności intelektualnej, 
warunki dotyczące przekazywania przez 
organy celne uprawnionym informacji o 
przesyłkach towarów, warunki dotyczące 
stosowania procedury umożliwiającej 
zniszczenie towarów znajdujących się pod 
kontrolą organów celnych w związku z 

(15) W celu zapewnienia większej jasności 
prawa i ochrony interesów handlowców 
działających zgodnie z prawem przed 
potencjalnymi naruszeniami przepisów 
dotyczących egzekwowania prawa na 
granicach, należy zmienić ramy czasowe 
zatrzymania towarów podejrzanych o 
naruszenie danego prawa własności 
intelektualnej, warunki dotyczące 
przekazywania przez organy celne 
uprawnionym informacji o przesyłkach 
towarów oraz warunki dotyczące 
stosowania procedury umożliwiającej 
zniszczenie towarów znajdujących się pod 
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podejrzeniem naruszenia praw własności 
intelektualnej innych niż towary 
podrobione i pirackie oraz wprowadzić 
przepis dający posiadaczowi towarów 
możliwość przedstawienia swojego 
stanowiska przed wydaniem przez organy 
administracji celnej decyzji, która byłaby 
dla niego niekorzystna.

kontrolą organów celnych.

Or. en

Poprawka 89
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Biorąc pod uwagę tymczasowy i 
zapobiegawczy charakter środków 
przyjmowanych w tej dziedzinie przez 
organy celne oraz sprzeczne interesy stron, 
na które środki te wpływają, należy 
dostosować niektóre aspekty tych 
procedur, aby zapewnić sprawne 
wdrożenie przepisów rozporządzenia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw 
zainteresowanych stron. Dlatego też w 
przypadku różnych typów powiadomień 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu organy celne powinny 
powiadamiać osobę, która wydaje się 
najbardziej właściwa na podstawie 
dokumentów dotyczących odprawy celnej 
lub sytuacji, w której znajdują się towary.
Bieg terminów ustalonych w niniejszym 
rozporządzeniu na potrzeby wymaganych 
powiadomień powinien rozpoczynać się z 
chwilą ich wysłania przez organy celne, 
tak aby ujednolicić wszystkie terminy 
powiadomień wysyłanych do 
zainteresowanych stron. Okres, w którym 
przysługuje prawo do wysłuchania przed 
podjęciem niekorzystnej decyzji, powinien 
wynosić trzy dni robocze, ponieważ 

(16) Biorąc pod uwagę tymczasowy i 
zapobiegawczy charakter środków 
przyjmowanych w tej dziedzinie przez 
organy celne oraz sprzeczne interesy stron, 
na które środki te wpływają, należy 
dostosować niektóre aspekty tych 
procedur, aby zapewnić sprawne 
wdrożenie przepisów rozporządzenia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw 
zainteresowanych stron. Dlatego też w 
przypadku różnych typów powiadomień 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu organy celne powinny 
powiadamiać osobę, która wydaje się 
najbardziej właściwa na podstawie 
dokumentów dotyczących odprawy celnej 
lub sytuacji, w której znajdują się towary. 
W przypadku szczególnej procedury 
dotyczącej małych przesyłek, gdy 
bezpośrednio zaangażowaną stroną są 
najczęściej konsumenci, od których nie 
można oczekiwać takiego samego poziomu 
staranności jak od przedsiębiorców, którzy 
zwykle zajmują się formalnościami 
celnymi, należy dać konsumentom prawo 
do złożenia wyjaśnień, zanim organ celny 
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posiadacze decyzji uwzględniającej 
wniosek o podjęcie działania zwrócili się z 
własnej inicjatywy do organów celnych o 
podjęcie działania, a zgłaszający lub 
posiadacz towarów musi wiedzieć o
szczególnej sytuacji swoich towarów, gdy 
są one obejmowane dozorem celnym. W 
przypadku szczególnej procedury 
dotyczącej małych przesyłek, gdy 
bezpośrednio zaangażowaną stroną są 
najczęściej konsumenci, od których nie 
można oczekiwać takiego samego poziomu
staranności jak od przedsiębiorców, którzy 
zwykle zajmują się formalnościami 
celnymi, okres ten należy znacznie 
wydłużyć.

podejmie decyzję.

Or. fr

Uzasadnienie

Konsument końcowy nie zna formalności celnych i musi być chroniony dzięki nadaniu mu 
prawa do złożenia wyjaśnień, zanim organ celny podejmie decyzję.

Poprawka 90
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Biorąc pod uwagę tymczasowy i 
zapobiegawczy charakter środków 
przyjmowanych w tej dziedzinie przez 
organy celne oraz sprzeczne interesy stron, 
na które środki te wpływają, należy 
dostosować niektóre aspekty tych 
procedur, aby zapewnić sprawne 
wdrożenie przepisów rozporządzenia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw 
zainteresowanych stron. Dlatego też w 
przypadku różnych typów powiadomień 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu organy celne powinny 
powiadamiać osobę, która wydaje się 

(16) Biorąc pod uwagę tymczasowy i 
zapobiegawczy charakter środków 
przyjmowanych w tej dziedzinie przez 
organy celne oraz sprzeczne interesy stron, 
na które środki te wpływają, należy 
dostosować niektóre aspekty tych 
procedur, aby zapewnić sprawne 
wdrożenie przepisów rozporządzenia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw 
zainteresowanych stron. Dlatego też w 
przypadku różnych typów powiadomień 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu organy celne powinny 
powiadamiać osobę, która wydaje się 
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najbardziej właściwa na podstawie 
dokumentów dotyczących odprawy celnej 
lub sytuacji, w której znajdują się towary.
Bieg terminów ustalonych w niniejszym 
rozporządzeniu na potrzeby wymaganych 
powiadomień powinien rozpoczynać się z 
chwilą ich wysłania przez organy celne, 
tak aby ujednolicić wszystkie terminy 
powiadomień wysyłanych do 
zainteresowanych stron. Okres, w którym 
przysługuje prawo do wysłuchania przed 
podjęciem niekorzystnej decyzji, powinien 
wynosić trzy dni robocze, ponieważ 
posiadacze decyzji uwzględniającej 
wniosek o podjęcie działania zwrócili się z 
własnej inicjatywy do organów celnych o 
podjęcie działania, a zgłaszający lub 
posiadacz towarów musi wiedzieć o 
szczególnej sytuacji swoich towarów, gdy 
są one obejmowane dozorem celnym. W 
przypadku szczególnej procedury 
dotyczącej małych przesyłek, gdy 
bezpośrednio zaangażowaną stroną są 
najczęściej konsumenci, od których nie 
można oczekiwać takiego samego poziomu 
staranności jak od przedsiębiorców, którzy 
zwykle zajmują się formalnościami 
celnymi, okres ten należy znacznie 
wydłużyć.

najbardziej właściwa na podstawie 
dokumentów dotyczących odprawy celnej 
lub sytuacji, w której znajdują się towary.
Bieg terminów ustalonych w niniejszym 
rozporządzeniu na potrzeby wymaganych 
powiadomień powinien rozpoczynać się z 
chwilą ich otrzymania. Okres, w którym 
przysługuje prawo do wysłuchania przed 
podjęciem niekorzystnej decyzji, powinien 
wynosić trzy dni robocze od dnia 
otrzymania powiadomienia, ponieważ 
posiadacze decyzji uwzględniającej 
wniosek o podjęcie działania zwrócili się z 
własnej inicjatywy do organów celnych o 
podjęcie działania, a zgłaszający lub 
posiadacz towarów musi wiedzieć o 
szczególnej sytuacji swoich towarów, gdy 
są one obejmowane dozorem celnym. W 
przypadku szczególnej procedury 
dotyczącej małych przesyłek, gdy 
bezpośrednio zaangażowaną stroną są 
najczęściej konsumenci, od których nie 
można oczekiwać takiego samego poziomu 
staranności jak od przedsiębiorców, którzy 
zwykle zajmują się formalnościami 
celnymi, okres ten należy znacznie 
wydłużyć.

Or. sv

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania wszystkim europejskim posiadaczom decyzji uwzględniającej 
wniosek takiej samej ilości czasu na podjęcie działań w sprawie towarów wstrzymanych lub 
zatrzymanych niezależnie od czasu potrzebnego na dostarczenie za pośrednictwem usług 
pocztowych decyzji organów celnych o zawieszeniu zwolnienia towarów lub zatrzymaniu ich, 
ostateczny termin podjęcia działań powinien być liczony od daty otrzymania decyzji, a nie jej 
wysłania.

Poprawka 91
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Biorąc pod uwagę tymczasowy i 
zapobiegawczy charakter środków 
przyjmowanych w tej dziedzinie przez 
organy celne oraz sprzeczne interesy stron, 
na które środki te wpływają, należy 
dostosować niektóre aspekty tych 
procedur, aby zapewnić sprawne 
wdrożenie przepisów rozporządzenia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw 
zainteresowanych stron. Dlatego też w 
przypadku różnych typów powiadomień 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu organy celne powinny 
powiadamiać osobę, która wydaje się 
najbardziej właściwa na podstawie 
dokumentów dotyczących odprawy celnej 
lub sytuacji, w której znajdują się towary. 
Bieg terminów ustalonych w niniejszym 
rozporządzeniu na potrzeby wymaganych 
powiadomień powinien rozpoczynać się z 
chwilą ich wysłania przez organy celne, tak 
aby ujednolicić wszystkie terminy 
powiadomień wysyłanych do 
zainteresowanych stron. Okres, w którym 
przysługuje prawo do wysłuchania przed 
podjęciem niekorzystnej decyzji, powinien 
wynosić trzy dni robocze, ponieważ 
posiadacze decyzji uwzględniającej 
wniosek o podjęcie działania zwrócili się z 
własnej inicjatywy do organów celnych o 
podjęcie działania, a zgłaszający lub 
posiadacz towarów musi wiedzieć o 
szczególnej sytuacji swoich towarów, gdy 
są one obejmowane dozorem celnym. W 
przypadku szczególnej procedury 
dotyczącej małych przesyłek, gdy 
bezpośrednio zaangażowaną stroną są 
najczęściej konsumenci, od których nie 
można oczekiwać takiego samego poziomu 
staranności jak od przedsiębiorców, którzy 
zwykle zajmują się formalnościami 
celnymi, okres ten należy znacznie 
wydłużyć.

(16) Biorąc pod uwagę tymczasowy i 
zapobiegawczy charakter środków 
przyjmowanych w tej dziedzinie przez 
organy celne oraz sprzeczne interesy stron, 
na które środki te wpływają, należy 
dostosować niektóre aspekty tych 
procedur, aby zapewnić sprawne 
wdrożenie przepisów rozporządzenia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw 
zainteresowanych stron. Dlatego też w 
przypadku różnych typów powiadomień 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu organy celne powinny 
powiadamiać osobę, która wydaje się 
najbardziej właściwa na podstawie 
dokumentów dotyczących odprawy celnej 
lub sytuacji, w której znajdują się towary. 
Bieg terminów ustalonych w niniejszym 
rozporządzeniu na potrzeby wymaganych 
powiadomień powinien rozpoczynać się z 
chwilą ich wysłania przez organy celne, tak 
aby ujednolicić wszystkie terminy 
powiadomień wysyłanych do 
zainteresowanych stron. Okres, w którym 
przysługuje prawo do wysłuchania przed 
podjęciem niekorzystnej decyzji, powinien 
wynosić trzy dni robocze, ponieważ 
posiadacze decyzji uwzględniającej 
wniosek o podjęcie działania zwrócili się z 
własnej inicjatywy do organów celnych o 
podjęcie działania, a zgłaszający lub 
posiadacz towarów musi wiedzieć o 
szczególnej sytuacji swoich towarów, gdy 
są one obejmowane dozorem celnym. W 
przypadku szczególnej procedury 
dotyczącej małych przesyłek, gdy 
bezpośrednio zaangażowaną stroną są 
najczęściej konsumenci, od których nie 
można oczekiwać takiego samego poziomu 
staranności jak od przedsiębiorców, którzy 
zwykle zajmują się formalnościami 
celnymi, okres ten należy znacznie 
wydłużyć. Analizując potencjalne 
obciążenie pracą w zakresie 
egzekwowania przepisów celnych 
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określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
organy celne powinny w pierwszej 
kolejności zajmować się dużymi 
przesyłkami.

Or. en

Poprawka 92
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Biorąc pod uwagę tymczasowy i 
zapobiegawczy charakter środków 
przyjmowanych w tej dziedzinie przez 
organy celne oraz sprzeczne interesy stron, 
na które środki te wpływają, należy 
dostosować niektóre aspekty tych 
procedur, aby zapewnić sprawne 
wdrożenie przepisów rozporządzenia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw 
zainteresowanych stron. Dlatego też w 
przypadku różnych typów powiadomień 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu organy celne powinny 
powiadamiać osobę, która wydaje się 
najbardziej właściwa na podstawie
dokumentów dotyczących odprawy celnej 
lub sytuacji, w której znajdują się towary. 
Bieg terminów ustalonych w niniejszym 
rozporządzeniu na potrzeby wymaganych 
powiadomień powinien rozpoczynać się z 
chwilą ich wysłania przez organy celne, tak 
aby ujednolicić wszystkie terminy 
powiadomień wysyłanych do 
zainteresowanych stron. Okres, w którym 
przysługuje prawo do wysłuchania przed 
podjęciem niekorzystnej decyzji, powinien 
wynosić trzy dni robocze, ponieważ 
posiadacze decyzji uwzględniającej 
wniosek o podjęcie działania zwrócili się z 
własnej inicjatywy do organów celnych o 
podjęcie działania, a zgłaszający lub 

(16) Biorąc pod uwagę tymczasowy i 
zapobiegawczy charakter środków 
przyjmowanych w tej dziedzinie przez 
organy celne oraz sprzeczne interesy stron, 
na które środki te wpływają, należy 
dostosować niektóre aspekty tych 
procedur, aby zapewnić sprawne 
wdrożenie przepisów rozporządzenia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw 
zainteresowanych stron. Dlatego też w 
przypadku różnych typów powiadomień 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu organy celne powinny 
powiadamiać osobę, która wydaje się 
najbardziej właściwa na podstawie 
dokumentów dotyczących odprawy celnej 
lub sytuacji, w której znajdują się towary. 
Bieg terminów ustalonych w niniejszym 
rozporządzeniu na potrzeby wymaganych 
powiadomień powinien rozpoczynać się z 
chwilą ich wysłania przez organy celne, tak 
aby ujednolicić wszystkie terminy 
powiadomień wysyłanych do 
zainteresowanych stron. Okres, w którym 
przysługuje prawo do wysłuchania przed 
zawieszeniem zwolnienia lub 
zatrzymaniem towarów innych niż towary 
podrobione lub pirackie, powinien 
wynosić trzy dni robocze, jeżeli posiadacze 
decyzji uwzględniającej wniosek o 
podjęcie działania zwrócili się z własnej 
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posiadacz towarów musi wiedzieć o 
szczególnej sytuacji swoich towarów, gdy 
są one obejmowane dozorem celnym. W 
przypadku szczególnej procedury 
dotyczącej małych przesyłek, gdy 
bezpośrednio zaangażowaną stroną są 
najczęściej konsumenci, od których nie 
można oczekiwać takiego samego poziomu 
staranności jak od przedsiębiorców, którzy 
zwykle zajmują się formalnościami 
celnymi, okres ten należy znacznie 
wydłużyć.

inicjatywy do organów celnych o podjęcie 
działania, oraz przy założeniu, że 
zgłaszający lub posiadacz towarów musi 
wiedzieć o szczególnej sytuacji swoich 
towarów, gdy są one obejmowane dozorem 
celnym. W przypadku szczególnej 
procedury dotyczącej małych przesyłek, 
gdy bezpośrednio zaangażowaną stroną są 
najczęściej konsumenci, od których nie 
można oczekiwać takiego samego poziomu 
staranności jak od przedsiębiorców, którzy 
zwykle zajmują się formalnościami 
celnymi, prawo do wysłuchania należy 
przyznać w przypadku wszystkich 
rodzajów towarów, a okres na 
skorzystanie z tego prawa należy znacznie 
wydłużyć.

Or. en

(Patrz poprawka do art. 16 ust. 3)

Uzasadnienie

W większości przypadków działania organów celnych opierają się na wyraźnym podejrzeniu i 
ostatecznie okazują się uzasadnione. W związku z tym prawo do wysłuchania powinno zostać 
ograniczone do towarów innych niż towary podrobione lub pirackie, w odniesieniu do których 
organom celnym może być trudniej stwierdzić na podstawie zwykłych oględzin, czy prawo 
własności intelektualnej może być naruszone, oraz do przypadków, kiedy organy celne 
podejmują działania w następstwie uwzględnienia wniosku, kiedy sprzeczne interesy 
zainteresowanych stron mogą mieć znaczenie.

Poprawka 93
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Biorąc pod uwagę tymczasowy i 
zapobiegawczy charakter środków 
przyjmowanych w tej dziedzinie przez 
organy celne oraz sprzeczne interesy stron, 
na które środki te wpływają, należy 
dostosować niektóre aspekty tych 

(16) Biorąc pod uwagę tymczasowy i 
zapobiegawczy charakter środków 
przyjmowanych w tej dziedzinie przez 
organy celne oraz sprzeczne interesy stron, 
na które środki te wpływają, należy 
dostosować niektóre aspekty tych 
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procedur, aby zapewnić sprawne 
wdrożenie przepisów rozporządzenia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw 
zainteresowanych stron. Dlatego też w 
przypadku różnych typów powiadomień 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu organy celne powinny 
powiadamiać osobę, która wydaje się 
najbardziej właściwa na podstawie 
dokumentów dotyczących odprawy celnej 
lub sytuacji, w której znajdują się towary.
Bieg terminów ustalonych w niniejszym 
rozporządzeniu na potrzeby wymaganych 
powiadomień powinien rozpoczynać się z 
chwilą ich wysłania przez organy celne, 
tak aby ujednolicić wszystkie terminy 
powiadomień wysyłanych do 
zainteresowanych stron. Okres, w którym 
przysługuje prawo do wysłuchania przed 
podjęciem niekorzystnej decyzji, powinien 
wynosić trzy dni robocze, ponieważ 
posiadacze decyzji uwzględniającej 
wniosek o podjęcie działania zwrócili się z 
własnej inicjatywy do organów celnych o 
podjęcie działania, a zgłaszający lub 
posiadacz towarów musi wiedzieć o 
szczególnej sytuacji swoich towarów, gdy 
są one obejmowane dozorem celnym. W
przypadku szczególnej procedury 
dotyczącej małych przesyłek, gdy 
bezpośrednio zaangażowaną stroną są 
najczęściej konsumenci, od których nie 
można oczekiwać takiego samego poziomu 
staranności jak od przedsiębiorców, którzy 
zwykle zajmują się formalnościami 
celnymi, okres ten należy znacznie 
wydłużyć.

procedur, aby zapewnić sprawne 
wdrożenie przepisów rozporządzenia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw 
zainteresowanych stron. Dlatego też w 
przypadku różnych typów powiadomień 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu organy celne powinny 
powiadamiać osobę, która wydaje się 
najbardziej właściwa na podstawie 
dokumentów dotyczących odprawy celnej 
lub sytuacji, w której znajdują się towary.
W przypadku szczególnej procedury 
dotyczącej małych przesyłek, gdy 
bezpośrednio zaangażowaną stroną są 
najczęściej konsumenci, od których nie 
można oczekiwać takiego samego poziomu 
staranności jak od przedsiębiorców, którzy 
zwykle zajmują się formalnościami 
celnymi, należy ustanowić prawo do 
otrzymania w rozsądnym terminie 
należytej informacji o podstawie prawnej 
działań podjętych przez organy celne, a 
także prawo do bycia wysłuchanym przed 
podjęciem niekorzystnej decyzji przez 
organy celne.

Or. en

Poprawka 94
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Organ celny, który otrzyma wniosek 
o podjęcie działania, zawiesza zwolnienie 
lub zatrzymuje towary pochodzące z 
państwa trzeciego i objęte procedurą 
zawieszającą, gdy tylko uzyska poszlaki 
wystarczające, by podejrzewać naruszenie 
praw własności intelektualnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zmienić pierwotną propozycję Komisji, uzupełniając ją w oparciu o wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości UE w połączonych sprawach C-446/09 i C-495/09.

Poprawka 95
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zgodnie z Deklaracją w sprawie 
porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego przyjętą przez Konferencję 
Ministerialną WTO w Doha w dniu 14 
listopada 2001 r., porozumienie TRIPS 
może i powinno być interpretowane i 
wdrażane w taki sposób, aby wspierać 
prawa członków WTO do ochrony zdrowia 
publicznego, a w szczególności aby 
ułatwiać powszechny dostęp do leków. 
Szczególnie w odniesieniu do leków, 
których przewóz przez obszar Unii 
Europejskiej, obejmujący lub 
nieobejmujący przeładunek, składowanie, 
otwarcie luków ładunkowych czy też 
zmiany rodzaju lub środka transportu, 
stanowi jedynie część łącznej trasy 
rozpoczynającej się i kończącej poza 
obszarem Unii, organy celne powinny 
uwzględniać przy ocenie ryzyka naruszenia 
praw własności intelektualnej istotne 

(17) Zgodnie z Deklaracją w sprawie 
porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego przyjętą przez Konferencję 
Ministerialną WTO w Doha w dniu 14 
listopada 2001 r., porozumienie TRIPS 
może i powinno być interpretowane i 
wdrażane w taki sposób, aby wspierać 
prawa członków WTO do ochrony zdrowia 
publicznego, a w szczególności aby 
ułatwiać powszechny dostęp do leków. 
Szczególnie w odniesieniu do leków, 
których przewóz przez obszar Unii 
Europejskiej, obejmujący lub 
nieobejmujący przeładunek, składowanie, 
otwarcie luków ładunkowych czy też 
zmiany rodzaju lub środka transportu, 
stanowi jedynie część łącznej trasy 
rozpoczynającej się i kończącej poza 
obszarem Unii, organy celne powinny 
uwzględniać przy ocenie ryzyka naruszenia
praw własności intelektualnej istotne 
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prawdopodobieństwo zmiany 
przeznaczenia tych towarów i skierowania 
ich na rynek Unii.

prawdopodobieństwo zmiany 
przeznaczenia tych towarów i skierowania 
ich na rynek Unii. Jeżeli chodzi o produkty 
niebezpieczne, a w szczególności 
sfałszowane leki, zdefiniowane w 
dyrektywie 2011/62/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2011 r. zmieniającej dyrektywę 
2001/83/WE w sprawie wspólnotowego 
kodeksu odnoszącego się do produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi – w 
zakresie zapobiegania wprowadzaniu 
sfałszowanych produktów leczniczych do 
legalnego łańcucha dystrybucji1, unijne 
organy celne powinny móc opierać się na 
innych przepisach prawa Unii, a w 
szczególności na środkach przewidzianych 
w dyrektywie 2011/62/UE. Komisja 
powinna – w ciągu 18 miesięcy od 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia –
dokonać analizy skuteczności obecnych 
środków celnych mających na celu walkę 
ze sfałszowanymi lekami, a w razie 
konieczności zaproponować zmiany 
legislacyjne.
_____________
1 Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 74.

Or. en

Uzasadnienie

Aby walczyć ze sfałszowanymi lekami oraz zwiększyć bezpieczeństwo obywateli, a 
jednocześnie nie utrudnić dostępu do legalnych leków generycznych, konieczne jest zwrócenie 
bacznej uwagi na skuteczność środków celnych w odniesieniu do sfałszowanych leków.

Poprawka 96
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zgodnie z Deklaracją w sprawie (17) Zgodnie z Deklaracją w sprawie 
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porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego przyjętą przez Konferencję 
Ministerialną WTO w Doha w dniu 14 
listopada 2001 r., porozumienie TRIPS 
może i powinno być interpretowane i 
wdrażane w taki sposób, aby wspierać 
prawa członków WTO do ochrony zdrowia 
publicznego, a w szczególności aby 
ułatwiać powszechny dostęp do leków. 
Szczególnie w odniesieniu do leków, 
których przewóz przez obszar Unii 
Europejskiej, obejmujący lub 
nieobejmujący przeładunek, składowanie, 
otwarcie luków ładunkowych czy też 
zmiany rodzaju lub środka transportu, 
stanowi jedynie część łącznej trasy 
rozpoczynającej się i kończącej poza 
obszarem Unii, organy celne powinny 
uwzględniać przy ocenie ryzyka naruszenia 
praw własności intelektualnej istotne 
prawdopodobieństwo zmiany 
przeznaczenia tych towarów i skierowania 
ich na rynek Unii.

porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego przyjętą przez Konferencję 
Ministerialną WTO w Doha w dniu 14 
listopada 2001 r., porozumienie TRIPS 
może i powinno być interpretowane i 
wdrażane w taki sposób, aby wspierać 
prawa członków WTO do ochrony zdrowia 
publicznego, a w szczególności aby 
ułatwiać powszechny dostęp do leków. 
Szczególnie w odniesieniu do leków, 
których przewóz przez obszar Unii 
Europejskiej, obejmujący lub 
nieobejmujący przeładunek, składowanie, 
otwarcie luków ładunkowych czy też 
zmiany rodzaju lub środka transportu, 
stanowi jedynie część łącznej trasy 
rozpoczynającej się i kończącej poza 
obszarem Unii, organy celne powinny 
uwzględniać przy ocenie ryzyka naruszenia 
praw własności intelektualnej ryzyko
zmiany przeznaczenia tych towarów i 
skierowania ich na rynek Unii.

Or. en

Poprawka 97
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zgodnie z Deklaracją w sprawie 
porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego przyjętą przez Konferencję 
Ministerialną WTO w Doha w dniu 14 
listopada 2001 r., porozumienie TRIPS 
może i powinno być interpretowane i 
wdrażane w taki sposób, aby wspierać 
prawa członków WTO do ochrony zdrowia 
publicznego, a w szczególności aby 
ułatwiać powszechny dostęp do leków. 
Szczególnie w odniesieniu do leków, 
których przewóz przez obszar Unii 

(17) Zgodnie z Deklaracją w sprawie 
porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego przyjętą przez Konferencję 
Ministerialną WTO w Doha w dniu 14 
listopada 2001 r. porozumienie TRIPS 
może i powinno być interpretowane i 
wdrażane w taki sposób, aby wspierać 
prawa członków WTO do ochrony zdrowia 
publicznego, a w szczególności aby 
ułatwiać powszechny dostęp do leków. Bez 
uszczerbku dla dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 
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Europejskiej, obejmujący lub 
nieobejmujący przeładunek, składowanie, 
otwarcie luków ładunkowych czy też 
zmiany rodzaju lub środka transportu, 
stanowi jedynie część łącznej trasy 
rozpoczynającej się i kończącej poza 
obszarem Unii, organy celne powinny 
uwzględniać przy ocenie ryzyka naruszenia 
praw własności intelektualnej istotne 
prawdopodobieństwo zmiany 
przeznaczenia tych towarów i skierowania 
ich na rynek Unii.

8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę 
2001/83/WE w sprawie wspólnotowego 
kodeksu odnoszącego się do produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi – w 
zakresie zapobiegania wprowadzaniu 
sfałszowanych produktów leczniczych do 
legalnego łańcucha dystrybucji1, w 
odniesieniu do leków, których przewóz 
przez obszar Unii Europejskiej, 
obejmujący lub nieobejmujący 
przeładunku, składowania, otwarcia luków 
ładunkowych czy też zmiany rodzaju lub 
środka transportu, stanowi jedynie część 
łącznej trasy rozpoczynającej się i 
kończącej poza obszarem Unii, organy 
celne powinny uwzględniać przy ocenie 
ryzyka naruszenia praw własności 
intelektualnej istotne prawdopodobieństwo 
zmiany przeznaczenia tych towarów i 
skierowania ich na rynek Unii. W terminie 
dwóch lat od przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia Komisja dokona analizy 
skuteczności działań celnych mających na 
celu zwalczanie sfałszowanych leków.

_______________
1 Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 74.

Or. fr

Poprawka 98
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zgodnie z Deklaracją w sprawie 
porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego przyjętą przez Konferencję 
Ministerialną WTO w Doha w dniu 14 
listopada 2001 r., porozumienie TRIPS 
może i powinno być interpretowane i 
wdrażane w taki sposób, aby wspierać 

(17) Zgodnie z Deklaracją w sprawie 
porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego przyjętą przez Konferencję 
Ministerialną WTO w Doha w dniu 14 
listopada 2001 r., porozumienie TRIPS 
może i powinno być interpretowane i 
wdrażane w taki sposób, aby wspierać 
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prawa członków WTO do ochrony zdrowia 
publicznego, a w szczególności aby 
ułatwiać powszechny dostęp do leków. 
Szczególnie w odniesieniu do leków, 
których przewóz przez obszar Unii 
Europejskiej, obejmujący lub 
nieobejmujący przeładunek, składowanie, 
otwarcie luków ładunkowych czy też 
zmiany rodzaju lub środka transportu, 
stanowi jedynie część łącznej trasy 
rozpoczynającej się i kończącej poza 
obszarem Unii, organy celne powinny 
uwzględniać przy ocenie ryzyka 
naruszenia praw własności intelektualnej 
istotne prawdopodobieństwo zmiany 
przeznaczenia tych towarów i skierowania 
ich na rynek Unii.

prawa członków WTO do ochrony zdrowia 
publicznego, a w szczególności aby 
ułatwiać powszechny dostęp do leków. 
Szczególnie w odniesieniu do leków, 
których przewóz przez obszar Unii 
Europejskiej, obejmujący lub 
nieobejmujący przeładunek, składowanie, 
otwarcie luków ładunkowych czy też 
zmiany rodzaju lub środka transportu, 
stanowi jedynie część łącznej trasy 
rozpoczynającej się i kończącej poza 
obszarem Unii, organy celne nie powinny 
w żaden sposób ingerować w prawa 
krajów trzecich w zakresie dostępu do 
leków.

Or. en

Poprawka 99
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zgodnie z Deklaracją w sprawie 
porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego przyjętą przez Konferencję 
Ministerialną WTO w Doha w dniu 14 
listopada 2001 r., porozumienie TRIPS 
może i powinno być interpretowane i 
wdrażane w taki sposób, aby wspierać 
prawa członków WTO do ochrony zdrowia 
publicznego, a w szczególności aby 
ułatwiać powszechny dostęp do leków.
Szczególnie w odniesieniu do leków, 
których przewóz przez obszar Unii 
Europejskiej, obejmujący lub 
nieobejmujący przeładunek, składowanie, 
otwarcie luków ładunkowych czy też 
zmiany rodzaju lub środka transportu, 
stanowi jedynie część łącznej trasy 
rozpoczynającej się i kończącej poza 

(17) Zgodnie z Deklaracją w sprawie 
porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego przyjętą przez Konferencję 
Ministerialną WTO w Doha w dniu 14 
listopada 2001 r., porozumienie TRIPS 
może i powinno być interpretowane i 
wdrażane w taki sposób, aby wspierać 
prawa członków WTO do ochrony zdrowia 
publicznego, a w szczególności aby 
ułatwiać powszechny dostęp do leków.
Szczególnie w odniesieniu do leków, 
których przewóz przez obszar Unii 
Europejskiej, obejmujący lub 
nieobejmujący przeładunek, składowanie, 
otwarcie luków ładunkowych czy też 
zmiany rodzaju lub środka transportu, 
stanowi jedynie część łącznej trasy 
rozpoczynającej się i kończącej poza 
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obszarem Unii, organy celne powinny
uwzględniać przy ocenie ryzyka 
naruszenia praw własności intelektualnej 
istotne prawdopodobieństwo zmiany 
przeznaczenia tych towarów i skierowania 
ich na rynek Unii.

obszarem Unii, organy celne powinny
zadbać o to, aby wszelkie podjęte przez nie 
środki były zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii. W szczególności nie 
powinno się zezwalać na zatrzymywanie 
leków generycznych, jeżeli brak jest 
jasnych i przekonujących dowodów na 
rychłe i zamierzone wprowadzenie ich na 
rynek Unii, tj. zamierzoną sprzedaż 
mieszkańcom Unii i konsumpcję przez 
mieszkańców Unii.

Or. en

Poprawka 100
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Przy określaniu ryzyka zmiany 
przeznaczenia towarów w tranzycie i 
skierowania ich na rynek Unii, w 
przypadku gdy posiadacz praw 
zidentyfikował te towary jako podrobione 
lub naruszające prawa własności 
intelektualnej, ciężar udowodnienia 
ostatecznego miejsca przeznaczenia tych 
towarów powinien spoczywać na 
zgłaszającym te towary, ich posiadaczu 
lub właścicielu. Jeżeli zgłaszający towary, 
ich posiadacz lub właściciel nie przedstawi 
jasnych i przekonujących dowodów 
przeciwnych, zakłada się, że ostatecznym 
miejscem przeznaczenia tych towarów jest 
rynek Unii.

Or. en

Poprawka 101
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby naruszanie praw własności 
intelektualnej było bardziej zdecydowanie 
zwalczane, europejskie centrum 
monitorowania podrabiania i piractwa 
powinno odgrywać istotniejszą rolę, 
dostarczając organom celnym 
przydatnych informacji, by zapewniać 
szybkość i skuteczność ich działań.

Or. fr

Poprawka 102
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Jeżeli chodzi o produkty 
niebezpieczne, a w szczególności 
sfałszowane leki, zdefiniowane w 
dyrektywie 2011/62/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2011 r. zmieniającej dyrektywę 
2001/83/WE w sprawie wspólnotowego 
kodeksu odnoszącego się do produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi – w 
zakresie zapoiegania wprowadzaniu 
sfałszowanych produktów leczniczych do 
legalnego łańcucha dystrybucji1, unijne 
organy celne powinny opierać się na 
innych przepisach prawa Unii, a w 
szczególności na środkach przewidzianych 
w dyrektywie 2011/62/UE. Do dnia ...* 
Komisja powinna przeanalizować 
skuteczność obecnych środków celnych 
mających na celu zwalczanie handlu 
sfałszowanymi lekami, a w razie 
konieczności zaproponować zmiany 
legislacyjne.



AM\890182PL.doc 37/121 PE480.583v02-00

PL

_______________
1 Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 74.
*Dz.U.: Proszę wstawić datę: 18 miesięcy 
od daty przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 103
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Leki, na których widnieje fałszywy 
znak towarowy lub opis handlowy, 
przekazują nieprawdziwe informacje 
dotyczące ich pochodzenia i jakości, są 
zatem sfałszowanymi lekami zgodnie z 
dyrektywą 2011/62/UE. Należy podjąć 
odpowiednie kroki w celu 
uniemożliwienia takim produktom, a także 
innym produktom zdrowotnym, na 
których widnieje fałszywy znak towarowy 
lub opis handlowy, dotarcia do pacjentów 
i konsumentów w Unii. Do dnia ...* 
Komisja powinna przedstawić 
sprawozdanie określające działania, jakie 
zamierza podjąć na mocy dyrektywy 
2011/62/UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. 
zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE 
w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi - w zakresie 
zapobiegania wprowadzaniu 
sfałszowanych produktów leczniczych do 
legalnego łańcucha dystrybucji1.
______________
1 Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 74.
*Dz.U.: Proszę wstawić datę: 24 miesiące 
od daty przyjęcia niniejszego 
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rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Podrabiane leki i inne produkty zdrowotne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia 
pacjentów i powinny być zajmowane niezależnie od ich kraju przeznaczenia. Organy celne 
powinny zachować obecnie przysługujące im kompetencje do przeciwdziałania lekom, co do 
których istnieje podejrzenie podrobienia, we wszystkich sytuacjach, w których bezprawne 
towary zgłoszono do importu. Procedurę tę należy stosować do podrabianych towarów w 
tranzycie i nie powinna ona utrudniać producentom legalnego handlu lekami generycznymi 
przeznaczonymi do legalnej sprzedaży konsumentom poza (lub za pośrednictwem) UE.

Poprawka 104
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ organy celne podejmują 
działania po otrzymaniu wniosku, należy 
przewidzieć przepis, zgodnie z którym 
posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek 
o podjęcie działania przez organy celne 
powinien zwrócić wszystkie koszty 
poniesione przez organy celne w ramach 
działań egzekwujących jego prawa 
własności intelektualnej. Niemniej jednak 
przepis ten nie powinien uniemożliwiać 
posiadaczowi decyzji ubiegania się o 
odszkodowanie od osoby winnej 
naruszenia lub innych osób, które mogą 
zostać uznane za odpowiedzialne na mocy 
ustawodawstwa danego państwa 
członkowskiego. Koszty i straty ponoszone 
przez osoby inne niż organy administracji 
celnej w wyniku działań organów celnych 
w przypadku zatrzymania towarów w 
oparciu o roszczenie osoby trzeciej na 
podstawie praw własności intelektualnej 
powinny być uregulowane szczegółowymi 
przepisami prawa mającymi zastosowanie 
w danym indywidualnym przypadku.

(20) Ponieważ organy celne podejmują 
działania po otrzymaniu wniosku, należy 
przewidzieć przepis, zgodnie z którym 
posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek 
o podjęcie działania przez organy celne 
powinien zwrócić wszystkie koszty 
poniesione przez organy celne w ramach 
działań egzekwujących jego prawa 
własności intelektualnej. Niemniej jednak 
posiadacz decyzji powinien mieć prawo do
ubiegania się o odszkodowanie od osoby 
winnej naruszenia lub innych osób, które 
mogą zostać uznane za odpowiedzialne na 
mocy ustawodawstwa danego państwa 
członkowskiego, takich jak niektórzy 
pośrednicy, np. przewoźnicy. Koszty i 
straty ponoszone przez osoby inne niż 
organy administracji celnej w wyniku 
działań organów celnych w przypadku 
zatrzymania towarów w oparciu o 
roszczenie osoby trzeciej na podstawie 
praw własności intelektualnej powinny być 
uregulowane szczegółowymi przepisami 
prawa mającymi zastosowanie w danym 
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indywidualnym przypadku.

Or. fr

Poprawka 105
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ organy celne podejmują 
działania po otrzymaniu wniosku, należy 
przewidzieć przepis, zgodnie z którym 
posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek 
o podjęcie działania przez organy celne 
powinien zwrócić wszystkie koszty 
poniesione przez organy celne w ramach 
działań egzekwujących jego prawa 
własności intelektualnej. Niemniej jednak 
przepis ten nie powinien uniemożliwiać 
posiadaczowi decyzji ubiegania się o 
odszkodowanie od osoby winnej 
naruszenia lub innych osób, które mogą 
zostać uznane za odpowiedzialne na mocy 
ustawodawstwa danego państwa 
członkowskiego. Koszty i straty ponoszone 
przez osoby inne niż organy administracji 
celnej w wyniku działań organów celnych 
w przypadku zatrzymania towarów w 
oparciu o roszczenie osoby trzeciej na 
podstawie praw własności intelektualnej 
powinny być uregulowane szczegółowymi 
przepisami prawa mającymi zastosowanie 
w danym indywidualnym przypadku.

(20) Ponieważ organy celne podejmują 
działania po otrzymaniu wniosku, należy 
przewidzieć przepis, zgodnie z którym 
posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek 
o podjęcie działania przez organy celne 
powinien zwrócić wszystkie koszty 
poniesione przez organy celne w ramach 
działań egzekwujących jego prawa 
własności intelektualnej. Niemniej jednak 
przepis ten nie powinien uniemożliwiać 
posiadaczowi decyzji ubiegania się o 
odszkodowanie od osoby winnej 
naruszenia lub innych osób, w tym 
pośredników, np. przewoźników lub 
spedytorów, które mogą zostać uznane za 
odpowiedzialne na mocy ustawodawstwa 
danego państwa członkowskiego. Koszty i 
straty ponoszone przez osoby inne niż 
organy administracji celnej w wyniku 
działań organów celnych w przypadku 
zatrzymania towarów w oparciu o 
roszczenie osoby trzeciej na podstawie 
praw własności intelektualnej powinny być 
uregulowane szczegółowymi przepisami 
prawa mającymi zastosowanie w danym 
indywidualnym przypadku.

Or. en

Poprawka 106
Anja Weisgerber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ organy celne podejmują 
działania po otrzymaniu wniosku, należy 
przewidzieć przepis, zgodnie z którym 
posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek 
o podjęcie działania przez organy celne 
powinien zwrócić wszystkie koszty 
poniesione przez organy celne w ramach 
działań egzekwujących jego prawa 
własności intelektualnej. Niemniej jednak 
przepis ten nie powinien uniemożliwiać 
posiadaczowi decyzji ubiegania się o 
odszkodowanie od osoby winnej 
naruszenia lub innych osób, które mogą 
zostać uznane za odpowiedzialne na mocy 
ustawodawstwa danego państwa 
członkowskiego. Koszty i straty ponoszone 
przez osoby inne niż organy administracji 
celnej w wyniku działań organów celnych 
w przypadku zatrzymania towarów w 
oparciu o roszczenie osoby trzeciej na 
podstawie praw własności intelektualnej 
powinny być uregulowane szczegółowymi 
przepisami prawa mającymi zastosowanie 
w danym indywidualnym przypadku.

(20) Ponieważ organy celne podejmują 
działania po otrzymaniu wniosku, należy 
przewidzieć przepis, zgodnie z którym 
posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek 
o podjęcie działania przez organy celne 
powinien zwrócić wszystkie koszty 
poniesione przez organy celne w ramach 
działań egzekwujących jego prawa 
własności intelektualnej. Niemniej jednak 
przepis ten nie powinien uniemożliwiać 
posiadaczowi decyzji ubiegania się o 
odszkodowanie od osoby winnej 
naruszenia lub innych osób, które mogą 
zostać uznane za odpowiedzialne na mocy 
ustawodawstwa danego państwa 
członkowskiego. Niezależnie od tego w 
szczególnych okolicznościach powinna 
istnieć możliwość pociągnięcia 
przedsiębiorstw przewozowych do 
bezpośredniej odpowiedzialności za 
wszystkie proporcjonalne koszty powstałe 
po stronie organów celnych i posiadaczy 
praw przy dochodzeniu praw własności 
intelektualnej. Koszty i straty ponoszone 
przez osoby inne niż organy administracji 
celnej w wyniku działań organów celnych 
w przypadku zatrzymania towarów w 
oparciu o roszczenie osoby trzeciej na 
podstawie praw własności intelektualnej 
powinny być uregulowane szczegółowymi 
przepisami prawa mającymi zastosowanie 
w danym indywidualnym przypadku.

Or. de

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa przewozowe nieumyślnie odgrywają zasadniczą rolę we wwożeniu do UE 
nielegalnych i podrabianych towarów. Nie można żądać od przedsiębiorstw przewozowych, 
by poszukiwały nielegalnych lub podrabianych towarów. Jednak mogą wnieść wkład w 
ochronę UE przed wwozem takich towarów, jeżeli przed przyjęciem zlecenia zostaną 
powiadomieni o uprzednich naruszeniach prawa znaków towarowych, dokonanych przez 
odbiorcę w odniesieniu do towarów, które przewożą.
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Poprawka 107
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20a. Państwa członkowskie powinny 
ustanowić system skutecznych, 
proporcjonalnych, odstraszających i 
zharmonizowanych sankcji, tak aby 
polepszyć spójność i koordynację działań 
w zakresie zapobiegania naruszeniom 
praw własności intelektualnej i 
zwalczania ich, a także by zapewnić 
skuteczną ochronę konsumentów UE.

Or. it

Poprawka 108
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) W prawodawstwie unijnym należy 
zdefiniować następujące elementy bazy 
danych: podmiot, który będzie 
kontrolował bazę danych i zarządzał nią 
oraz podmiot odpowiedzialny za 
zapewnienie bezpieczeństwa 
przetwarzania danych zawartych w tej 
bazie. Wprowadzenie jakiegokolwiek 
rodzaju ewentualnej interoperacyjności 
lub wymiany powinno w pierwszej 
kolejności być zgodne z zasadą celowości, 
tj. dane powinny być wykorzystywane w 
takim celu, do jakiego została stworzona 
baza danych, i poza tym celem nie 
powinno się zezwalać na żadne dalsze 
wymiany lub wzajemne połączenia.
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Poprawka 109
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Państwa członkowskie dysponują 
coraz bardziej ograniczonymi zasobami w 
obszarze ceł. Dlatego żadne nowe 
rozporządzenie nie powinno nakładać na 
organy krajowe dodatkowych obciążeń 
finansowych. Należy wspierać 
propagowanie nowych strategii i 
technologii zarządzania ryzykiem w celu 
maksymalizacji zasobów, jakimi 
dysponują organy krajowe.

Or. en

Poprawka 110
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu określa 
się warunki i procedury dotyczące działań 
organów celnych w przypadku gdy towary 
podejrzane o naruszenie prawa własności 
intelektualnej podlegają lub powinny 
podlegać dozorowi celnemu na obszarze 
celnym Unii.

1. W niniejszym rozporządzeniu określa 
się warunki i procedury dotyczące działań 
organów celnych w przypadku gdy towary 
podejrzane o naruszenie konkretnych praw
własności intelektualnej określonych w art. 
2 podlegają lub powinny podlegać 
dozorowi celnemu na obszarze celnym 
Unii.

Or. en
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Poprawka 111
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do towarów w tranzycie, tj. 
produktów przewożonych przez obszar 
Unii, niezależnie od tego, czy obejmuje to 
przeładunek, składowanie, podział na 
mniejsze partie czy też zmianę rodzaju lub 
środka transportu, który to przewóz 
stanowi jedynie część całej trasy 
rozpoczynającej się i kończącej poza 
obszarem Unii,

Or. en

Poprawka 112
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do towarów 
nieprzeznaczonych do handlu, 
znajdujących się w bagażu osobistym 
podróżnych.

4. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do towarów 
nieprzeznaczonych do handlu, 
znajdujących się w bagażu osobistym 
podróżnych, chyba że istnieją istotne 
przesłanki wskazujące na to, że towary te 
są częścią obrotu handlowego.

Or. en

Poprawka 113
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do towarów 
nieprzeznaczonych do handlu,
znajdujących się w bagażu osobistym 
podróżnych.

4. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do bagażu osobistego 
podróżnych, jeżeli zawiera on towary 
nieprzeznaczone do handlu w granicach 
limitu bezcłowego i brak jest istotnych 
przesłanek sugerujących, iż towary te 
stanowią część obrotu handlowego.

Or. en

Poprawka 114
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) patent, zgodnie z przepisami państwa 
członkowskiego;

skreślona

Or. en

Poprawka 115
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) dodatkowe świadectwo ochronne dla 
produktów leczniczych, zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009;

skreślona

Or. en
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Poprawka 116
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) dodatkowe świadectwo ochronne dla 
środków ochrony roślin, zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1610/96;

skreślona

Or. en

Poprawka 117
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) wspólnotowe prawo do ochrony odmian 
roślin, zgodnie z rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 2100/94;

skreślona

Or. en

Poprawka 118
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) prawo do ochrony odmian roślin, 
zgodnie z przepisami państwa 
członkowskiego;

skreślona

Or. en
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Poprawka 119
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) topografię układu scalonego, zgodnie z 
przepisami państwa członkowskiego;

skreślona

Or. en

Poprawka 120
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) wzór użytkowy, zgodnie z przepisami 
państwa członkowskiego;

skreślona

Or. en

Poprawka 121
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) wzór użytkowy, zgodnie z przepisami 
państwa członkowskiego;

k) wzór użytkowy w zakresie, w którym 
jest chroniony wyłącznym prawem 
własności intelektualnej zgodnie z 
przepisami państwa członkowskiego;

Or. sv
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Poprawka 122
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) nazwę handlowa w zakresie, w którym 
jest chroniona wyłącznym prawem 
własności intelektualnej na mocy 
przepisów państwa członkowskiego;

skreślona

Or. en

Poprawka 123
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) inne prawo, które zostało ustanowione 
jako wyłączne prawo własności 
intelektualnej na mocy prawodawstwa 
unijnego;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten ma na celu uwzględnienie wszelkich dodatkowych praw wyłącznych, stanowi 
zatem potencjalne rozszerzenie chronionego obszaru. Niemożliwe jest przewidzenie, jakie 
prawa mogą w przyszłości podlegać proponowanemu rozporządzeniu, w związku z czym 
niemożliwa jest ocena, czy są one odpowiednie dla interwencji celnej, czy też nie.

Poprawka 124
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – litera m)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) inne prawo, które zostało ustanowione 
jako wyłączne prawo własności 
intelektualnej na mocy prawodawstwa 
unijnego;

skreślona

Or. en

Poprawka 125
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzór zarejestrowany w państwie 
członkowskim;

b) wzór zarejestrowany w państwie 
członkowskim lub przez organ 
wielopaństwowy, taki jak Urzędzie 
Własności Intelektualnej Państw 
Beneluksu;

Or. en

Poprawka 126
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) towary będące przedmiotem działania 
naruszającego znak towarowy i oznaczone 
bez zezwolenia znakiem towarowym, który 
jest identyczny ze znakiem towarowym 
ważnie zarejestrowanym, odnoszącym się 
do towarów tego samego rodzaju, lub 
których istotnych aspektów nie można 
odróżnić od takiego znaku towarowego;

a) towary naruszające znak towarowy i 
oznaczone bez zezwolenia znakiem 
towarowym, który jest identyczny ze 
znakiem towarowym ważnie 
zarejestrowanym, odnoszącym się do 
towarów tego samego rodzaju, lub których 
istotnych aspektów nie można odróżnić od 
takiego znaku towarowego;

Or. en
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Uzasadnienie

Uproszczenie prawnej interpretacji tekstu.

Poprawka 127
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) towary będące przedmiotem działania 
naruszającego znak towarowy i oznaczone 
bez zezwolenia znakiem towarowym, który 
jest identyczny ze znakiem towarowym 
ważnie zarejestrowanym, odnoszącym się 
do towarów tego samego rodzaju, lub 
których istotnych aspektów nie można 
odróżnić od takiego znaku towarowego;

a) towary, które były przedmiotem 
działania naruszającego znak towarowy w 
państwie członkowskim, w którym je 
ujawniono, oznaczone bez zezwolenia 
znakiem towarowym, który jest identyczny 
ze znakiem towarowym ważnie 
zarejestrowanym, odnoszącym się do 
towarów tego samego rodzaju, lub których 
istotnych aspektów nie można odróżnić od 
takiego znaku towarowego;

Or. sv

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że poprawka dotyczy naruszenia wymagającego działań organów 
celnych, tzn. nie ma zastosowania jakakolwiek „fikcja wytwórcza”.

Poprawka 128
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5 – podpunkt 5.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.1 towary będące przedmiotem działania 
naruszającego znak towarowy i oznaczone 
bez zezwolenia znakiem towarowym, który 
jest identyczny ze znakiem towarowym 
ważnie zarejestrowanym, odnoszącym się 
do towarów tego samego rodzaju, lub 
których istotnych aspektów nie można 

5.1 towary, w tym ich opakowania 
podstawowe i zewnętrzne, będące 
przedmiotem działania naruszającego znak 
towarowy i oznaczone bez zezwolenia 
znakiem identycznym ze znakiem 
towarowym ważnie zarejestrowanym, w 
przypadku towarów tego samego rodzaju 
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odróżnić od takiego znaku towarowego; jak towary, dla których zarejestrowano 
wspomniany znak towarowy, lub którego
istotnych aspektów nie można odróżnić od 
takiego znaku towarowego;

Or. fr

Poprawka 129
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) towary będące przedmiotem działania 
naruszającego znak towarowy i oznaczone 
bez zezwolenia znakiem towarowym, który 
jest identyczny ze znakiem towarowym 
ważnie zarejestrowanym, odnoszącym się 
do towarów tego samego rodzaju, lub 
których istotnych aspektów nie można 
odróżnić od takiego znaku towarowego;

a) towary naruszające znak towarowy i 
oznaczone bez zezwolenia znakiem 
towarowym, który jest identyczny ze 
znakiem towarowym ważnie 
zarejestrowanym, odnoszącym się do 
towarów tego samego rodzaju, lub których 
istotnych aspektów nie można odróżnić od 
takiego znaku towarowego;

Or. en

Poprawka 130
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) towary będące przedmiotem działania 
naruszającego znak towarowy i oznaczone 
bez zezwolenia znakiem towarowym, który 
jest identyczny ze znakiem towarowym 
ważnie zarejestrowanym, odnoszącym się 
do towarów tego samego rodzaju, lub 
których istotnych aspektów nie można 
odróżnić od takiego znaku towarowego;

a) towary, wraz z opakowaniem,
oznaczone bez zezwolenia znakiem 
towarowym, który jest identyczny ze 
znakiem towarowym ważnie 
zarejestrowanym, odnoszącym się do 
towarów tego samego rodzaju, lub których 
istotnych aspektów nie można odróżnić od 
takiego znaku towarowego, przez 
naruszane są co prawa posiadacza znaku 
towarowego na gruncie prawa krajowego 
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państwa, do którego towary są wwożone;

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie brzmienia do definicji „towarów podrobionych” z art. 51 porozumienia TRIPS.

Poprawka 131
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) towary będące przedmiotem działania 
naruszającego znak towarowy i oznaczone 
bez zezwolenia znakiem towarowym, który 
jest identyczny ze znakiem towarowym 
ważnie zarejestrowanym, odnoszącym się 
do towarów tego samego rodzaju, lub 
których istotnych aspektów nie można 
odróżnić od takiego znaku towarowego;

a) wszelkie towary, w tym opakowania,
które są oznaczone bez zezwolenia 
znakiem towarowym, który jest identyczny 
ze znakiem towarowym ważnie 
zarejestrowanym, odnoszącym się do 
towarów tego samego rodzaju, lub których 
istotnych aspektów nie można odróżnić od 
takiego znaku towarowego, i które tym 
samym naruszają prawa właściciela 
danego znaku towarowego w kraju 
przywozu.

Or. en

Poprawka 132
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5 – podpunkt 5.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.1 towary będące przedmiotem działania 
naruszającego znak towarowy i oznaczone 
bez zezwolenia znakiem towarowym, który 
jest identyczny ze znakiem towarowym 
ważnie zarejestrowanym, odnoszącym się 
do towarów tego samego rodzaju, lub 

5.1 towary, w tym ich opakowanie 
zewnętrzne, wszelkie inne oznaczenia 
marki (logo, etykieta, naklejka, prospekt, 
instrukcja użytkowania, dokument 
gwarancji opatrzony danym znakiem), 
nawet prezentowane oddzielnie, a także 
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których istotnych aspektów nie można 
odróżnić od takiego znaku towarowego;

opakowanie podstawowe, będące 
przedmiotem działania naruszającego znak 
towarowy i oznaczone bez zezwolenia 
znakiem towarowym, który jest identyczny 
ze znakiem towarowym ważnie 
zarejestrowanym, odnoszącym się do 
towarów tego samego rodzaju, lub którego
istotnych aspektów nie można odróżnić od 
takiego znaku towarowego;

Or. fr

Poprawka 133
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5 – podpunkt 5.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.1a. wszelkie opakowania, etykiety, 
naklejki, prospekty, instrukcje 
użytkowania, dokumenty gwarancji i inne 
podobne elementy, nawet prezentowane 
oddzielnie, będące przedmiotem działania 
naruszającego znak towarowy i 
zawierające znak identyczny ze znakiem 
towarowym ważnie zarejestrowanym lub 
którego istotnych aspektów nie można 
odróżnić od takiego znaku towarowego, w 
przypadku wykorzystania do towarów tego 
samego rodzaju jak towary, dla których 
zarejestrowano ten znak towarowy;

Or. fr

Poprawka 134
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) towary będące przedmiotem działania 
naruszającego oznaczenie geograficzne i 
opatrzone albo opisane nazwą lub 
określeniem, które są chronione w 
odniesieniu do tego oznaczenia 
geograficznego;

b) towary naruszające oznaczenie 
geograficzne i opatrzone albo opisane 
nazwą lub określeniem, które są chronione 
w odniesieniu do tego oznaczenia 
geograficznego;

Or. en

Uzasadnienie

Uproszczenie prawnej interpretacji tekstu.

Poprawka 135
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) towary będące przedmiotem działania 
naruszającego oznaczenie geograficzne i 
opatrzone albo opisane nazwą lub 
określeniem, które są chronione w 
odniesieniu do tego oznaczenia 
geograficznego;

b) towary, które były przedmiotem 
działania naruszającego oznaczenie 
geograficzne w państwie członkowskim, w 
którym je ujawniono i opatrzone albo 
opisane nazwą lub określeniem, które są 
chronione w odniesieniu do tego 
oznaczenia geograficznego;

Or. sv

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że poprawka dotyczy naruszenia wymagającego działań organów 
celnych, tzn. nie ma zastosowania jakakolwiek „fikcja wytwórcza”.

Poprawka 136
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) towary będące przedmiotem działania 
naruszającego oznaczenie geograficzne i 
opatrzone albo opisane nazwą lub 
określeniem, które są chronione w 
odniesieniu do tego oznaczenia 
geograficznego;

b) towary naruszające oznaczenie 
geograficzne i opatrzone albo opisane 
nazwą lub określeniem, które są chronione 
w odniesieniu do tego oznaczenia 
geograficznego;

Or. en

Poprawka 137
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. „towary pirackie” oznaczają towary
będące przedmiotem działania 
naruszającego prawo autorskie lub prawo 
pokrewne lub wzór i które są kopią lub 
zawierają kopię wykonaną bez zgody 
uprawnionego z tytułu prawa autorskiego 
lub prawa pokrewnego lub wzoru, bez 
względu na to czy został on zarejestrowany 
zgodnie z prawem krajowym, czy też nie, 
lub osoby upoważnionej przez tego 
uprawnionego w kraju produkcji;

6. „towary pirackie” oznaczają towary, 
które były przedmiotem działania 
naruszającego prawo autorskie lub prawo 
pokrewne lub wzór w państwie
członkowskim, w którym je ujawniono, i 
które są kopią lub zawierają kopię 
wykonaną bez zgody uprawnionego z 
tytułu prawa autorskiego lub prawa 
pokrewnego lub wzoru, bez względu na to 
czy został on zarejestrowany zgodnie z 
prawem krajowym, czy też nie, lub osoby 
upoważnionej przez tego uprawnionego w 
kraju produkcji;

Or. sv

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że poprawka dotyczy naruszenia wymagającego działań organów 
celnych, tzn. nie ma zastosowania jakakolwiek „fikcja wytwórcza”.

Poprawka 138
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „towary pirackie” oznaczają towary
będące przedmiotem działania 
naruszającego prawo autorskie lub prawo 
pokrewne lub wzór i które są kopią lub 
zawierają kopię wykonaną bez zgody 
uprawnionego z tytułu prawa autorskiego 
lub prawa pokrewnego lub wzoru, bez 
względu na to czy został on 
zarejestrowany zgodnie z prawem 
krajowym, czy też nie, lub osoby 
upoważnionej przez tego uprawnionego w
kraju produkcji;

(6) „towary pirackie naruszające prawo 
autorskie” oznaczają wszelkie towary, 
które są kopiami stworzonymi bez zgody 
posiadacza praw w kraju produkcji i które
są wytworzone bezpośrednio lub pośrednio 
z przedmiotu, w przypadku którego 
wyprodukowanie tej kopii stanowiłoby 
naruszenie prawa autorskiego lub prawa 
pokrewnego na mocy prawa kraju
przywozu;

Or. en

Poprawka 139
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „towary podejrzane o naruszenie prawa 
własności intelektualnej” oznaczają 
towary, w odniesieniu do których organy 
celne mają uzasadnione podejrzenie, że w 
państwie członkowskim, w którym 
ujawniono te towary, są one prima facie:

(7) „towary podejrzane o naruszenie prawa 
własności intelektualnej” oznaczają 
towary, w odniesieniu do których organy 
celne mają uzasadnione powody, by sądzić, 
że w państwie członkowskim, w którym 
ujawniono te towary, są one prima facie:

Or. en

Poprawka 140
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „towary podejrzane o naruszenie prawa 7. „towary podejrzane o naruszenie prawa 
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własności intelektualnej” oznaczają 
towary, w odniesieniu do których organy 
celne mają uzasadnione podejrzenie, że w 
państwie członkowskim, w którym 
ujawniono te towary, są one prima facie:

własności intelektualnej” oznaczają 
towary, w odniesieniu do których organy 
celne mają wystarczające poszlaki, by 
podejrzewać, że w państwie 
członkowskim, w którym ujawniono te 
towary, są one prima facie:

Or. fr

Uzasadnienie

Nie można podejrzewać, że towary naruszają prawa własności intelektualnej i domagać się 
wystarczających dowodów.

Poprawka 141
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „towary podejrzane o naruszenie prawa 
własności intelektualnej” oznaczają 
towary, w odniesieniu do których organy 
celne mają uzasadnione podejrzenie, że w 
państwie członkowskim, w którym 
ujawniono te towary, są one prima facie:

(7) „towary podejrzane o naruszenie prawa 
własności intelektualnej” oznaczają 
towary, w odniesieniu do których organy 
celne podejrzewają - na podstawie 
przesłanek wynikających ze stosowanych 
procedur prawnych - że w państwie 
członkowskim, w którym ujawniono te 
towary, są one prima facie:

Or. en

Poprawka 142
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) towarami będącymi przedmiotem 
działania naruszającego prawo własności 
intelektualnej zgodnie z prawem Unii lub 

a) towarami naruszającymi prawo 
własności intelektualnej zgodnie z prawem 
Unii lub tego państwa członkowskiego;
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tego państwa członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Uproszczenie prawnej interpretacji tekstu.

Poprawka 143
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) towarami będącymi przedmiotem 
działania naruszającego prawo własności 
intelektualnej zgodnie z prawem Unii lub 
tego państwa członkowskiego;

a) towarami będącymi przedmiotem 
działania naruszającego prawo własności 
intelektualnej w państwie członkowskim, w 
którym ujawniono te towary;

Or. en

Poprawka 144
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) towarami będącymi przedmiotem 
działania naruszającego prawo własności 
intelektualnej zgodnie z prawem Unii lub 
tego państwa członkowskiego;

a) towarami naruszającymi prawo 
własności intelektualnej zgodnie z prawem 
Unii lub tego państwa członkowskiego, lub 
też krajów pochodzenia lub przeznaczenia 
tych towarów;

Or. en

Poprawka 145
Christian Engström
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) towarami będącymi przedmiotem 
działania naruszającego prawo własności 
intelektualnej zgodnie z prawem Unii lub 
tego państwa członkowskiego;

a) podróbkami towarów noszących znak 
towarowy lub towarami pirackimi 
naruszającymi prawo autorskie, które są
przedmiotem działania zgodnie z prawem 
Unii lub tego państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 146
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) urządzeniami, produktami lub częściami 
składowymi służącymi do obchodzenia
technologii, urządzeń lub części
składowych, które przy normalnym 
funkcjonowaniu są przeznaczone do
powstrzymania lub ograniczenia działań 
w odniesieniu do utworów objętych 
ochroną, które nie są dozwolone przez 
uprawnionego z tytułu prawa autorskiego 
lub prawa pokrewnego prawu autorskiemu
i które naruszają prawo własności 
intelektualnej zgodnie z prawem tego 
państwa członkowskiego;

b) konkretnymi urządzeniami, produktami 
lub częściami składowymi
zaprojektowanymi w celu obchodzenia
zabezpieczeń technicznych w 
technologiach, urządzeniach lub 
częściach składowych, które przy 
normalnym funkcjonowaniu w odniesieniu
do utworów chronionych prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi
prawu autorskiemu naruszają prawo 
własności intelektualnej zgodnie z prawem 
tego państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 147
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) formą lub matrycą specjalnie 
zaprojektowaną lub zaadoptowaną do 
celów wytwarzania towarów naruszających 
prawo własności intelektualnej, jeżeli takie 
formy lub matryce naruszają prawa 
uprawnionego na mocy prawa Unii lub 
prawa danego państwa członkowskiego;

c) formą lub matrycą specjalnie 
zaprojektowaną lub zaadoptowaną do 
celów wytwarzania towarów naruszających 
prawo własności intelektualnej, jeżeli takie 
formy lub matryce naruszają prawa 
uprawnionego w państwie członkowskim, 
w którym ujawniono te towary;

Or. en

Poprawka 148
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. „mała przesyłka” oznacza pojedynczą 
paczkę o wadze do dwóch kilogramów 
albo zawierającą nie więcej niż pięć 
przedmiotów.

Or. pl

Uzasadnienie

Ważnym elementem niniejszego rozporządzenia jest określenie definicji "małej przesyłki". 
Organy celne używają już wyznacznika wagi do skategoryzowania przesyłek, kierują się także 
ilością rzeczy zawartych w paczce. Łatwiejsze wydaje się być uwzględnianie wagi brutto, czyli 
wagi rzeczy w paczce jak i samego opakowania (wyłączając kontenery czy urządzenia 
używane do transportu). Taka definicja będzie prosta do zastosowania w praktyce.

Poprawka 149
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „posiadacz towarów” oznacza osobę 
będącą właścicielem towarów lub osobę, 
która posiada podobne prawo do 
dysponowania tymi towarami lub sprawuje 
nad nimi fizyczną kontrolę;

(12) „posiadacz towarów” oznacza osobę 
będącą właścicielem towarów lub osobę, 
która posiada podobne prawo do 
dysponowania tymi towarami;

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie definicji na pośredników stworzy nieprzewidziane obowiązki, które mogą mieć 
potencjalnie szkodliwe konsekwencje dla dostępnej infrastruktury.

Poprawka 150
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „posiadacz towarów” oznacza osobę 
będącą właścicielem towarów lub osobę, 
która posiada podobne prawo do 
dysponowania tymi towarami lub sprawuje 
nad nimi fizyczną kontrolę;

(12) „posiadacz towarów” oznacza osobę 
będącą właścicielem towarów lub osobę, 
która posiada podobne prawo do 
dysponowania tymi towarami;

Or. en

Uzasadnienie

Objęcie definicją posiadacza towarów osoby, która „sprawuje nad nimi fizyczną kontrolę” 
nie jest właściwe, ponieważ może ono obejmować w wielu przypadkach przewoźników, którzy 
nie są uprawnieni do egzekwowania praw własności intelektualnej ani nie są w nie 
zaangażowani i nie powinni wkraczać w relacje między organami celnymi a posiadaczami 
praw lub zgłaszającymi w odniesieniu do zwolnienia i zniszczenia towarów.

Poprawka 151
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 12 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12 a) „Pośrednikiem” jest osoba 
uczestnicząca w przewozie towarów, jak 
np. importerzy, spedytorzy, odbiorcy 
towarów, nadawcy towarów lub 
zgłaszający do oclenia i przewoźnik 
żeglugowy.

Or. de

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa przewozowe nieumyślnie odgrywają zasadniczą rolę we wwożeniu do UE 
nielegalnych i podrabianych towarów. Nie można żądać od przedsiębiorstw przewozowych, 
by poszukiwały nielegalnych lub podrabianych towarów. Jednak mogą wnieść wkład w 
ochronę UE przed wwozem takich towarów, jeżeli przed przyjęciem zlecenia zostaną 
powiadomieni o uprzednich naruszeniach prawa znaków towarowych, dokonanych przez 
odbiorcę w odniesieniu do towarów, które przewożą.

Poprawka 152
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) „mała przesyłka” oznacza przesyłkę, 
która nie jest w sposób oczywisty 
przywożona do celów handlowych.

Or. en

Poprawka 153
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) „towar łatwo psujący się” oznacza 
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towar, którego wartość może z biegiem 
czasu znacznie się obniżyć lub który ze 
względu na swój charakter może ulec 
zniszczeniu.

Or. en

Poprawka 154
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 864/200725, 
prawo państwa członkowskiego, w którym 
towary zostały ujawnione w jednej z 
sytuacji, o których mowa w art. 1 ust. 1, 
jest stosowane w celu ustalenia, czy 
wykorzystanie tych towarów daje 
podstawy do podejrzenia naruszenia prawa 
własności intelektualnej lub też naruszyło 
prawo własności intelektualnej.

Nie naruszając przepisów art. 8 
rozporządzenia (WE) nr 864/200725, 
prawo państwa członkowskiego, w którym 
towary zostały ujawnione w jednej z 
sytuacji, o których mowa w art. 1 ust. 1, 
jest stosowane w celu ustalenia, czy 
wykorzystanie tych towarów daje 
podstawy do podejrzenia naruszenia prawa 
własności intelektualnej lub też naruszyło 
prawo własności intelektualnej. Prawo 
tego państwa członkowskiego nie może 
być stosowane do towarów w tranzycie, 
chyba że istnieją jasne i przekonujące 
dowody na rychłe i zamierzone ich 
wprowadzenie na rynek Unii, tj. ich 
zamierzoną sprzedaż mieszkańcom Unii i 
ich konsumpcję przez mieszkańców Unii. 
Państwo członkowskie nie może w żadnym 
wypadku stosować tzw. fikcji produkcyjnej 
w celu ustalenia statusu kwestionowanych 
towarów pod względem własności 
intelektualnej.

Or. en

Poprawka 155
Matteo Salvini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące, że 
przewożone towary nieunijne zostaną 
zaoferowane do sprzedaży na terytorium 
Unii, towary takie uznaje się za 
pochodzące z importu w świetle 
uregulowań własności intelektualnej tego 
państwa członkowskiego, w którym towary 
te ujawniono lub w którym złożono 
wniosek.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „tranzytu” obejmuje również towary przewożone przez UE, zaś wiele starszych 
wzorów, znaków towarowych i wszystkie patenty podlegają ochronie tylko na gruncie 
krajowym. W konsekwencji fałszerze mogą wykorzystać tę lukę, wybierając porty unijne, w 
których dany krajowy znak towarowy, wzrór lub patent nie podlega ochronie przed 
„przewiezieniem” takich towarów do innego państwa członkowskiego. Uregulowanie spójne z 
orzeczeniem w sprawach połączonych C-446/09 i C-495/09.

Poprawka 156
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące, że 
przewożone towary nieunijne zostaną 
zaoferowane do sprzedaży na terytorium 
Unii, towary takie uznaje się za 
pochodzące z importu w świetle 
uregulowań własności intelektualnej tego 
państwa członkowskiego, w którym towary 
te ujawniono lub w którym złożono 
wniosek.

Or. en



PE480.583v02-00 64/121 AM\890182PL.doc

PL

Uzasadnienie

Pojęcie „tranzytu” obejmuje również towary przewożone przez UE, zaś wiele starszych 
wzorów, znaków towarowych i wszystkie patenty podlegają ochronie tylko na gruncie 
krajowym. Fałszerze mogą wykorzystać tę lukę, wybierając porty unijne, w których dany 
krajowy znak towarowy, wzrór lub patent nie podlega ochronie przed „przewiezieniem” 
takich towarów do innego państwa członkowskiego.

Poprawka 157
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przesłanki wskazujące, że towary te 
zostaną zaoferowane do sprzedaży na 
terytorium Unii mogą obejmować między 
innymi: fakt, że nie jest zadeklarowane 
miejsce przeznaczenia towarów, podczas 
gdy procedura zawieszająca wymaga jego 
podania; brak dokładnych lub rzetelnych 
informacji na temat tożsamości lub adresu 
producenta lub wysyłającego; brak 
współpracy z organami celnymi; 
ujawnienie dokumentów lub 
korespondencji dotyczącej odnośnych 
towarów, z których wynika, że 
prawdopodobnie wystąpi zmiana 
przeznaczenia tych towarów na rzecz 
konsumentów w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

W połączonych sprawach C-446/09 i C-495/09 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
określił, na jakich warunkach towary z państw trzecich objęte procedurą zawieszającą w UE, 
co do których podejrzewa się, że są to towary pirackie lub podrobione, mogą być 
przetrzymywane przez organy celne państw członkowskich przy zastosowaniu prawa unijnego 
i krajowego. Do przedmiotowego rozporządzenia należy dodać te szczegółowe warunki i 
przesłanki wskazujące na bezprawną zmianę przeznaczenia towarów.
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Poprawka 158
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przesłanki wskazujące, że towary te 
zostaną zaoferowane do sprzedaży na
terytorium Unii mogą obejmować między 
innymi: fakt, że nie jest zadeklarowane 
miejsce przeznaczenia towarów, podczas 
gdy procedura zawieszająca wymaga jego 
podania; brak dokładnych lub rzetelnych 
informacji na temat tożsamości lub adresu 
producenta lub wysyłającego; brak 
współpracy z organami celnymi; 
ujawnienie dokumentów lub 
korespondencji dotyczącej odnośnych 
towarów, z których wynika, że 
prawdopodobnie wystąpi zmiana 
przeznaczenia tych towarów na rzecz 
konsumentów w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do orzecznictwa TSUE w sprawach połączonych C-446/09 i C-495/09.

Poprawka 159
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zaistnieją przesłanki wskazujące na 
prawdopodobieństwo zmiany 
przeznaczenia towarów i skierowania ich 
na terytorium Unii i gdy przed właściwym 
organem toczy się postępowanie mające 
na celu stwierdzenie, czy naruszono 
prawo własności intelektualnej, osoba 
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zgłaszająca lub posiadająca te towary 
wykazuje, że takie towary nie są 
przeznaczone do obrotu na terytorium 
Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Zachowuje się spójność z orzecznictwem w sprawach połączonych C-446/09 i C-495/09, w 
którym określono, jakie przesłanki wskazują na bezprawną zmianę przeznaczenia towarów w 
tranzycie: osoby zgłaszające lub posiadające towary w tranzycie zawsze będą w stanie w 
sposób szybki i łatwy udzielić informacji wyjaśniających, że towarom nie grozi bezprawna 
zmiana przeznaczenia. np. wówczas gdy nie zadeklarowano miejsca przeznaczenia towarów 
lub jeżeli nie znana jest tożsamość ani adres producenta, lub też jeżeli niekompletne są 
dokumenty czy powiązana korespondencja.

Poprawka 160
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zaistnieją przesłanki wskazujące na 
prawdopodobieństwo zmiany 
przeznaczenia towarów i ich skierowania 
na terytorium Unii i gdy przed właściwym 
organem toczy się postępowanie mające 
na celu stwierdzenie, czy naruszono 
prawo własności intelektualnej, osoba 
zgłaszająca lub posiadająca te towary 
wykazuje, że takie towary nie są 
przeznaczone do obrotu na terytorium 
Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Osoba zgłaszająca towary powinna udzielić informacji wyjaśniających, że towarom nie grozi 
bezprawna zmiana przeznaczenia. Zachowanie spójności z orzecznictwem TSUE (sprawy 
połączone C-446/09 i C-495/09).
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Poprawka 161
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Porodukty lecznicze, sprzęt medyczny i 

inne produkty zdrowotne
Domniemywa się, że produkty medyczne, 
sprzęt medyczny i inne produkty 
zdrowotne, których miejsca przeznaczenia 
nie podano lub których łańcuch 
dystrybucji nie jest jasny z innych 
względów, mają wjechac na terytorium 
Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Podrabiane leki stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia pacjentów i powinny być 
zajmowane niezależnie od ich kraju przeznaczenia. Organy celne powinny zachować obecnie 
przysługujące im kompetencje do przeciwdziałania lekom, co do których istnieje podejrzenie 
podrobienia, we wszystkich sytuacjach, w których bezprawne towary zgłoszono do importu. 
Procedurę tę należy stosować do podrabianych towarów w tranzycie i nie powinna ona 
utrudniać producentom legalnego handlu lekami generycznymi przeznaczonymi do legalnej 
sprzedaży konsumentom poza (lub za pośrednictwem) UE.

Poprawka 162
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) organizacje zbiorowego zarządzania 
prawami własności intelektualnej, które są
uznane za uprawnione do 
reprezentowania uprawnionych z tytułu 
praw autorskich lub praw pokrewnych;

b) organizacje zbiorowego zarządzania 
prawami własności intelektualnej, które są
prawnymi przedstawicielami
uprawnionych z tytułu praw autorskich lub 
praw pokrewnych;
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Or. en

Poprawka 163
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) profesjonalne organizacje zrzeszające 
pełnomocników, uznane za posiadające 
prawo do reprezentowania uprawnionych 
z tytułu praw własności intelektualnej;

c) profesjonalne organizacje zrzeszające 
pełnomocników, które są prawnymi 
przedstawicielami uprawnionych z tytułu 
praw własności intelektualnej;

Or. en

Poprawka 164
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek unijny można składać w 
odniesieniu do każdego prawa własności 
intelektualnej mającego zastosowanie w 
całej Unii.

Wniosek unijny można składać w 
odniesieniu do praw własności 
intelektualnej przewidzianych w art. 2, 
mających zastosowanie w całej Unii.

Or. en

Poprawka 165
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja określa formularz wniosku w 
drodze aktów wykonawczych. Te akty 

Komisja określa formularz wniosku w 
drodze aktów wykonawczych. Te akty 
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wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
29 ust. 2.

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
29 ust. 2. Przy wykonywaniu swoich 
uprawnień wykonawczych Komisja 
konsultuje się z Europejskim Inspektorem 
Ochrony Danych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka realizuje zalecenia z opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poprawka 166
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja określa formularz wniosku w 
drodze aktów wykonawczych. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
29 ust. 2.

Komisja określa formularz wniosku w 
drodze aktów wykonawczych. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
29 ust. 2. W wykonywaniu swoich 
uprawnień wykonawczych Komisja 
konsultuje się z Europejskim Inspektorem 
Ochrony Danych.

Or. lt

Poprawka 167
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W formularzu znajdują się informacje, 
jakich należy udzielić osobie, których 
dotyczą dane, zgodnie z art. 10 dyrektywy 
95/46/WE i art. 11 rozporządzenia (WE) 
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nr 45/2001.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka realizuje zalecenia z opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poprawka 168
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli do celów otrzymywania i 
przetwarzania wniosków dostępne są 
systemy komputerowe, wnioski składa się 
za pomocą technik elektronicznego 
przetwarzania danych.

4. Jeżeli do celów otrzymywania i 
przetwarzania wniosków dostępne są 
systemy komputerowe, wnioski udostępnia
się za pomocą technik elektronicznego 
przetwarzania danych.

Or. en

Poprawka 169
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli do celów otrzymywania i 
przetwarzania wniosków dostępne są 
systemy komputerowe, wnioski składa się 
za pomocą technik elektronicznego 
przetwarzania danych.

4. Jeżeli do celów otrzymywania i 
przetwarzania wniosków dostępne są 
systemy komputerowe, wnioski składa się 
za pomocą technik elektronicznego 
przetwarzania danych. Państwa 
członkowskie udostępniają takie systemy 
nie później niż 1 stycznia 2014 r.

Or. en
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Uzasadnienie

Powinien istnieć obowiązek inwestowania w interoperacyjne procedury w systemie e-Cło, 
także w odniesieniu do praw własności intelektualnej.

Poprawka 170
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wniosek oraz wszelkie informacje 
konieczne do ustalenia tożsamości 
towarów przez organy celne, jak również 
do analizy i oceny ryzyka naruszenia 
przedmiotowego prawa lub praw 
własności intelektualnej, zdefiniowane w 
ust. 3 akapit drugi lit. g), h) oraz i), są 
udostępniane publicznie na stronie 
internetowej.

Or. en

Poprawka 171
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli wnioskodawca nie dostarczy 
brakujących informacji w terminie 
określonym w ust. 1, właściwe służby 
celne odrzucają wniosek.

2. Jeżeli wnioskodawca nie dostarczy 
brakujących informacji w terminie 
określonym w ust. 1, właściwe służby 
celne mogą odrzucić wniosek.

Or. fr

Poprawka 172
Emma McClarkin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli wnioskodawca nie dostarczy 
brakujących informacji w terminie 
określonym w ust. 1, właściwe służby 
celne odrzucają wniosek.

2. Jeżeli wnioskodawca nie dostarczy 
brakujących informacji w terminie 
określonym w ust. 1, właściwe służby 
celne odrzucają wniosek. W takim 
przypadku właściwe służby celne podają 
uzasadnienie swojej decyzji i informacje o 
procedurze odwoławczej.

Or. en

Poprawka 173
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy prawo własności 
intelektualnej przestanie obowiązywać lub 
gdy wnioskodawca z innych przyczyn 
przestanie być osobą uprawnioną do 
złożenia wniosku, organy celne nie 
podejmują działania. Decyzja 
uwzględniająca wniosek zostaje, stosownie 
do przypadku, cofnięta lub zmieniona 
przez organy celne, które ją wydały.

3. W przypadku gdy prawo własności 
intelektualnej przestanie obowiązywać lub 
gdy wnioskodawca z innych przyczyn 
przestanie być osobą uprawnioną do 
złożenia wniosku, wnioskodawca 
informuje o tym organy celne, a te nie 
podejmują dalszych działań. Decyzja 
uwzględniająca wniosek zostaje, stosownie 
do przypadku, cofnięta lub zmieniona 
przez organy celne, które ją wydały.

Or. en

Poprawka 174
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy prawo własności 
intelektualnej przestanie obowiązywać lub 
gdy wnioskodawca z innych przyczyn 
przestanie być osobą uprawnioną do 
złożenia wniosku, organy celne nie 
podejmują działania. Decyzja o 
przedłużeniu okresu zostaje, stosownie do 
przypadku, cofnięta lub zmieniona przez 
organy celne, które ją wydały.

W przypadku gdy prawo własności 
intelektualnej przestanie obowiązywać lub 
gdy wnioskodawca z innych przyczyn 
przestanie być osobą uprawnioną do 
złożenia wniosku, wnioskodawca 
informuje o tym organy celne, a te nie 
podejmują dalszych działań. Decyzja o 
przedłużeniu okresu zostaje, stosownie do 
przypadku, cofnięta lub zmieniona przez 
organy celne, które ją wydały.

Or. en

Poprawka 175
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiana decyzji w zakresie praw własności 
intelektualnej

skreślony

Właściwe służby celne, które przyjęły 
decyzję uwzględniającą wniosek, mogą, 
na prośbę posiadacza tej decyzji, zmienić 
wykaz praw własności intelektualnej 
zawarty w tej decyzji.
W przypadku decyzji uwzględniającej 
wniosek unijny wszelkie modyfikacje 
polegające na dodaniu praw własności 
intelektualnej należy ograniczyć do praw 
własności intelektualnej objętych art. 5.

Or. en

Poprawka 176
Christian Engström
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po powstaniu centralnej bazy danych 
Komisji, o której mowa w art. 31 ust. 3, 
wszystkie wymiany danych o decyzjach 
dotyczących wniosków o podjęcie 
działania, dołączonych dokumentów i 
powiadomień dokonywane pomiędzy 
organami celnymi państw członkowskich 
są prowadzone poprzez tę bazę danych.

3. Po powstaniu centralnej bazy danych 
Komisji, o której mowa w art. 31 ust. 3, 
wszystkie wymiany danych o decyzjach 
dotyczących wniosków o podjęcie 
działania, dołączonych dokumentów i 
powiadomień dokonywane pomiędzy 
organami celnymi państw członkowskich 
są udostępniane publicznie poprzez tę 
bazę danych.

Or. en

Poprawka 177
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek 
powiadamia właściwe służby celne, które 
przyjęły tę decyzję, o:

Posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek
w ciągu pięciu dni roboczych powiadamia 
właściwe służby celne, które przyjęły tę 
decyzję, o:

Or. en

Poprawka 178
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie stosuje się do określonych w art. 18 
ust. 2 wymogów dotyczących zwrotu 
próbek;

skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

Zwrot próbek nie zawsze jest możliwy, zaś tekst nie wyjaśnia, kto ocenia, czy okoliczności 
uzasadniają zwrot próbek, czy nie. Ponadto jeden stan faktyczny nie powinien przesądzaćm, 
jakie działania podejmie w przyszłości posiadacz praw; przepisy powinny zapewnić 
wystarczająco elastyczne podejście do ochrony rynku unijnego.

Poprawka 179
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nie wszczyna postępowania zgodnie z 
art. 20 ust. 1, art. 23 ust. 4 lub art. 24 ust. 
9.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zwrot próbek nie zawsze jest możliwy, zaś tekst nie wyjaśnia, kto ocenia, czy okoliczności 
uzasadniają zwrot próbek, czy nie. Ponadto jeden stan faktyczny nie powinien przesądzaćm, 
jakie działania podejmie w przyszłości posiadacz praw; przepisy powinny zapewnić 
wystarczająco elastyczne podejście do ochrony rynku unijnego.

Poprawka 180
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy organy celne państwa 
członkowskiego zidentyfikują, w jednej z 
sytuacji, o których mowa w art. 1 ust. 1, 
towary podejrzane o naruszenie prawa 
własności intelektualnej objętego decyzją 
uwzględniającą wniosek o podjęcie 
działania, podejmują one decyzję o 

1. W przypadku gdy organy celne państwa 
członkowskiego zidentyfikują, w jednej z 
sytuacji, o których mowa w art. 1 ust. 1, 
towary podejrzane o naruszenie prawa 
własności intelektualnej objętego decyzją 
uwzględniającą wniosek o podjęcie 
działania, zawieszają one zwolnienie
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zawieszeniu zwolnienia towarów lub o ich 
zatrzymaniu.

towarów lub zatrzymują je.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca jest zdania, że zawieszenie zwolnienia lub zatrzymanie towarów do czasu 
podjęcia decyzji przez właściciela praw nie następuje w chwili podjęcia decyzji. Dlatego też 
proponuje skreślenie słowa „decyzji”.

Poprawka 181
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W celu podjęcia merytorycznej decyzji 
właściwy organ może sprawdzić, czy 
istnieją dowody, że towary przeznaczone 
są do sprzedaży w Unii, oraz czy istnieją 
inne elementy stanowiące naruszenie 
prawa własności intelektualnej 
dotyczącego tych towarów. W tym celu 
właściwy organ może powołać się na 
przesłanki z art. 3. 

Or. en

Uzasadnienie

Consistent with amendments on article 3.

Poprawka 182
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 

2. Przed zawieszeniem zwolnienia lub
zatrzymanem towarów organy celne mogą 
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organy celne mogą zwrócić się do 
posiadacza decyzji uwzględniającej 
wniosek o dostarczenie im stosownych 
informacji. Organy celne mogą również 
przekazać posiadaczowi decyzji informacje 
na temat faktycznej lub przypuszczalnej 
ilości i rodzaju towarów oraz, w 
stosownych przypadkach, ich ilustracje.

zwrócić się do posiadacza decyzji 
uwzględniającej wniosek o dostarczenie im 
stosownych informacji. Organy celne mogą 
również przekazać posiadaczowi decyzji 
informacje na temat faktycznej lub 
przypuszczalnej ilości i rodzaju towarów 
oraz, w stosownych przypadkach, ich 
ilustracje.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca jest zdania, że zawieszenie zwolnienia lub zatrzymanie towarów do czasu 
podjęcia decyzji przez właściciela praw nie następuje w chwili podjęcia decyzji. Dlatego też 
proponuje skreślenie słowa „decyzji”.

Poprawka 183
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
organy celne mogą zwrócić się do 
posiadacza decyzji uwzględniającej 
wniosek o dostarczenie im stosownych 
informacji. Organy celne mogą również 
przekazać posiadaczowi decyzji informacje 
na temat faktycznej lub przypuszczalnej 
ilości i rodzaju towarów oraz, w 
stosownych przypadkach, ich ilustracje.

2. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
organy celne mogą zwrócić się do 
posiadacza decyzji uwzględniającej 
wniosek o dostarczenie im stosownych 
informacji. Organy celne przekazują
również posiadaczowi decyzji informacje 
na temat faktycznej lub przypuszczalnej 
ilości i rodzaju towarów oraz, w 
stosownych przypadkach, ich ilustracje.

Or. fr

Poprawka 184
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3



PE480.583v02-00 78/121 AM\890182PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
organy celne informują o tym zamiarze 
zgłaszającego lub – w przypadku 
zamierzonego zatrzymania towarów –
posiadacza towarów. Zgłaszającemu lub 
posiadaczowi towarów umożliwia się 
przedstawienie swojego stanowiska w 
terminie trzech dni roboczych od wysłania 
takiej informacji.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Aby uniknąć długotrwałej i niewspółmiernej procedury administracyjnej, prawo do złożenia 
wyjaśnień należy przyznać tylko konsumentowi końcowemu, który w przeciwieństwie do 
podmiotów gospodarczych nie ma dogłębnej znajomości formalności celnych.

Poprawka 185
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
organy celne informują o tym zamiarze 
zgłaszającego lub – w przypadku 
zamierzonego zatrzymania towarów –
posiadacza towarów. Zgłaszającemu lub 
posiadaczowi towarów umożliwia się 
przedstawienie swojego stanowiska w 
terminie trzech dni roboczych od wysłania 
takiej informacji.

skreślony

Or. en
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Poprawka 186
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów
organy celne informują o tym zamiarze 
zgłaszającego lub – w przypadku 
zamierzonego zatrzymania towarów –
posiadacza towarów. Zgłaszającemu lub 
posiadaczowi towarów umożliwia się 
przedstawienie swojego stanowiska w 
terminie trzech dni roboczych od wysłania 
takiej informacji.

3. Jeżeli towary, co do których zaistniało 
podejrzenie naruszenia praw własności 
intelektualnej, nie są towarami 
podrobionymi ani pirackimi, organy celne 
informują o tym zamiarze zgłaszającego 
lub – w przypadku zamierzonego 
zatrzymania towarów – posiadacza 
towarów przed zawieszeniem zwolnienia 
lub zatrzymaniem tych towarów.
Zgłaszającemu lub posiadaczowi towarów 
umożliwia się przedstawienie swojego 
stanowiska w terminie trzech dni 
roboczych od wysłania takiej informacji.

Or. en

(Patrz poprawki do punktów preambuły 15 i 16)

Uzasadnienie

W większości przypadków działania organów celnych opierają się na wyraźnym podejrzeniu i 
ostatecznie okazują się uzasadnione. W związku z tym prawo do wysłuchania powinno zostać 
ograniczone do towarów innych niż podróbki lub nielegalne kopie, w odniesieniu do których 
organom celnym może być trudniej stwierdzić na podstawie jedynie obserwacji, czy prawo 
własności intelektualnej może być naruszone, oraz do przypadków, kiedy organy celne 
podejmują działania w następstwie otrzymania zezwolenia na stosowanie procedury, kiedy 
sprzeczne interesy zainteresowanych stron mogą mieć znaczenie.

Poprawka 187
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 

3. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
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organy celne informują o tym zamiarze 
zgłaszającego lub – w przypadku 
zamierzonego zatrzymania towarów –
posiadacza towarów. Zgłaszającemu lub 
posiadaczowi towarów umożliwia się 
przedstawienie swojego stanowiska w 
terminie trzech dni roboczych od wysłania
takiej informacji.

organy celne informują o tym zamiarze 
zgłaszającego lub – w przypadku 
zamierzonego zatrzymania towarów –
posiadacza towarów. Zgłaszającemu lub 
posiadaczowi towarów umożliwia się 
przedstawienie swojego stanowiska w 
terminie trzech dni roboczych od dnia 
otrzymania takiej informacji.

Or. sv

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania wszystkim europejskim posiadaczom decyzji uwzględniającej 
wniosek takiej samej ilości czasu na podjęcie działań w sprawie towarów wstrzymanych lub 
zatrzymanych niezależnie od czasu potrzebnego na dostarczenie za pośrednictwem usług 
pocztowych decyzji organów celnych o zawieszeniu zwolnienia towarów lub zatrzymaniu ich, 
ostateczny termin podjęcia działań powinien być liczony od daty otrzymania decyzji, a nie jej 
wysłania.

Poprawka 188
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
organy celne informują o tym zamiarze 
zgłaszającego lub – w przypadku 
zamierzonego zatrzymania towarów –
posiadacza towarów. Zgłaszającemu lub 
posiadaczowi towarów umożliwia się 
przedstawienie swojego stanowiska w 
terminie trzech dni roboczych od wysłania 
takiej informacji.

3. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
organy celne informują o tym zamiarze 
zgłaszającego lub – w przypadku 
zamierzonego zatrzymania towarów –
posiadacza towarów. Zgłaszającemu lub 
posiadaczowi towarów umożliwia się 
przedstawienie swojego stanowiska w 
terminie pięciu dni roboczych od wysłania 
takiej informacji.

Or. en

Poprawka 189
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że towary 
objęte procedurą zawieszającą są imitacją 
lub kopią produktu chronionego w Unii 
przez prawo własności intelektualnej, 
organy celne zwracają się do osoby 
zgłaszającej lub posiadającej te towary o 
przedstawienie w ciągu trzech dni 
roboczych od daty przesłania wniosku 
wystarczających dowodów na to, że 
ostateczny miejsce przeznaczenia tych 
towarów znajduje się poza terytorium 
Unii. W przypadku braku wystarczających 
przeciwnych dowodów organy celne 
zakładają, że ostateczne miejsce 
przeznaczenia towarów to terytorium Unii.
W terminie roku od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przyjmuje wytyczne dla organów celnych 
w celu dokonania oceny ryzyka zmiany 
miejsca przeznaczenia tych towarów i ich 
skierowania na rynek Unii zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
29 ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ sprawozdawca uważa, że mało prawdopodobna jest zmiana prawa materialnego, 
tak aby obejmowało ono tylko przewóz towarów będących imitacjami lub kopiami towarów 
chronionych w UE, proponuje on wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia, aby 
uniemożliwić tym towarom wejście na rynek wewnętrzny. Aby organy celne mogły zawiesić 
zwolnienie lub zatrzymać towary, muszą zostać spełnione dwa warunki: musi zajść 
podejrzenie, że towary są podrobione lub są kopiami pirackimi, oraz przedstawione dowody 
muszą być niewystarczające.

Poprawka 190
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W celu zapewnienia organowi 
właściwemu dla podjęcia merytorycznej 
decyzji możliwości korzystnego zbadania, 
czy istnieją dowody, że towary 
przeznaczone są do sprzedaży w Unii, oraz 
czy istnieją inne elementy stanowiące 
naruszenie prawa własności intelektualnej 
dotyczącego tych towarów, organ celny, 
do którego złożono wniosek o podjęcie 
działania, zawiesza zwolnienie lub 
zatrzymanie tych towarów, skoro tylko 
stwierdzi przesłanki uzasadniające 
podejrzenie, że doszło do naruszenia.
Przesłanki wskazujące, że towary te 
zostaną zaoferowane do sprzedaży na 
terytorium Unii mogą obejmować między 
innymi: fakt, że nie jest zadeklarowane 
miejsce przeznaczenia towarów, podczas 
gdy procedura zawieszająca wymaga jego 
podania; brak dokładnych lub rzetelnych 
informacji na temat tożsamości lub adresu 
producenta lub wysyłającego; brak 
współpracy z organami celnymi; 
ujawnienie dokumentów lub 
korespondencji dotyczącej odnośnych 
towarów, z których wynika, że 
prawdopodobnie wystąpi zmiana 
przeznaczenia tych towarów na rzecz 
konsumentów w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania spójności z orzecznictwem w sprawach połączonych C-446/09 i C-495/09 
(pkt 79 ust. 6) należy zmienić rozporządzenie w taki sposób, żeby odzwierciedlić fakt, że 
organ celny musi podjąc dzialanie, gdy zaistnieją przesłanki uzasadniające podejrzenie 
naruszenia.

Poprawka 191
Christian Engström
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku małych przesyłek, 
przyjmując decyzję o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu, 
organy celne w rozsądnym terminie 
należycie informują konsumenta 
końcowego o podstawie prawnej podjętych 
działań.

Or. en

Poprawka 192
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy celne powiadamiają posiadacza 
decyzji uwzględniającej wniosek oraz 
zgłaszającego lub posiadacza towarów o
swojej decyzji dotyczącej zawieszenia
zwolnienia lub zatrzymania towarów w 
terminie jednego dnia roboczego od
przyjęcia decyzji.

Organy celne powiadamiają posiadacza 
decyzji uwzględniającej wniosek oraz 
zgłaszającego lub posiadacza towarów o
zawieszeniu zwolnienia lub zatrzymaniu
towarów w terminie jednego dnia 
roboczego. Alternatywnie, organy celne 
mogą zażądać od posiadacza decyzji
uwzględniającej wniosek, żeby 
odpowiednio powiadomił zgłaszającego 
lub posiadacza towarów, jeżeli posiadacz 
decyzji uwzględniającej wniosek 
gwarantuje, że dotrzyma terminów i 
zobowiązań przewidzianych niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 193
Cornelis de Jong
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Jeżeli przesłanki wskazują, że 
przewożone towary niewspólnotowe 
zostaną zaoferowane do sprzedaży na 
terytorium Unii, towary takie uznaje się za 
importowane na rynek wewnętrzny Unii. 
Przy rozpatrywaniu naruszeń praw 
własności intelektualnej zostaną 
zastosowane regulujące prawo własności 
intelektualnej przepisy państwa 
członkowskiego, w którym towary te 
ujawniono.
Przesłanki wskazujące, że towary te 
zostaną zaoferowane do sprzedaży na 
terytorium Unii mogą obejmować między 
innymi fakt, że nie jest zadeklarowane lub 
nie jest w pełni zadeklarowane miejsce 
przeznaczenia towarów, w sytuacji gdy nie 
ma dokładnych lub rzetelnych informacji 
na temat tożsamości producenta lub 
wysyłającego.

Or. en

Poprawka 194
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
organy celne mogą, nieujawniając przy 
tym innych informacji niż faktyczna lub 
przypuszczalna ilość i rodzaj towarów 
oraz, w stosownych przypadkach, ich 
ilustracje, zwrócić się do osoby 
uprawnionej do złożenia wniosku 
dotyczącego domniemanego naruszenia 
praw własności intelektualnej o 

2. Przed zawieszeniem zwolnienia lub
zatrzymaniem towarów organy celne 
mogą, nieujawniając przy tym innych 
informacji niż faktyczna lub 
przypuszczalna ilość i rodzaj towarów 
oraz, w stosownych przypadkach, ich 
ilustracje, zwrócić się do osoby 
uprawnionej do złożenia wniosku 
dotyczącego domniemanego naruszenia 
praw własności intelektualnej o 
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dostarczenie im stosownych informacji. dostarczenie im stosownych informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca jest zdania, że zawieszenie zwolnienia lub zatrzymanie towarów do czasu 
podjęcia decyzji przez właściciela praw nie następuje w chwili podjęcia decyzji. Dlatego też 
proponuje skreślenie słowa „decyzji”.

Poprawka 195
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
organy celne informują o tym zamiarze 
zgłaszającego lub – w przypadku 
zamierzonego zatrzymania towarów –
posiadacza towarów. Zgłaszającemu lub 
posiadaczowi towarów umożliwia się 
przedstawienie swojego stanowiska w 
terminie trzech dni roboczych od wysłania 
takiej informacji.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Aby uniknąć długotrwałej i niewspółmiernej procedury administracyjnej, prawo do złożenia 
wyjaśnień należy przyznać tylko konsumentowi końcowemu, który w przeciwieństwie do 
podmiotów gospodarczych nie ma dogłębnej znajomości formalności celnych.

Poprawka 196
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
organy celne informują o tym zamiarze 
zgłaszającego lub – w przypadku 
zamierzonego zatrzymania towarów –
posiadacza towarów. Zgłaszającemu lub 
posiadaczowi towarów umożliwia się 
przedstawienie swojego stanowiska w 
terminie trzech dni roboczych od wysłania 
takiej informacji.

skreślony

Or. en

Poprawka 197
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
organy celne informują o tym zamiarze 
zgłaszającego lub – w przypadku 
zamierzonego zatrzymania towarów –
posiadacza towarów. Zgłaszającemu lub 
posiadaczowi towarów umożliwia się 
przedstawienie swojego stanowiska w 
terminie trzech dni roboczych od wysłania
takiej informacji.

3. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
organy celne informują o tym zamiarze 
zgłaszającego lub – w przypadku 
zamierzonego zatrzymania towarów –
posiadacza towarów. Zgłaszającemu lub 
posiadaczowi towarów umożliwia się 
przedstawienie swojego stanowiska w 
terminie trzech dni roboczych od dnia 
otrzymania takiej informacji.

Or. sv

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania wszystkim europejskim posiadaczom decyzji uwzględniającej 
wniosek takiej samej ilości czasu na podjęcie działań w sprawie towarów wstrzymanych lub 
zatrzymanych niezależnie od czasu potrzebnego na dostarczenie za pośrednictwem usług 
pocztowych decyzji organów celnych o zawieszeniu zwolnienia towarów lub zatrzymaniu ich, 
ostateczny termin podjęcia działań powinien być liczony od daty otrzymania decyzji, a nie jej 
wysłania.
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Poprawka 198
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
organy celne informują o tym zamiarze 
zgłaszającego lub – w przypadku 
zamierzonego zatrzymania towarów –
posiadacza towarów. Zgłaszającemu lub 
posiadaczowi towarów umożliwia się 
przedstawienie swojego stanowiska w 
terminie trzech dni roboczych od wysłania 
takiej informacji.

3. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
organy celne informują o tym zamiarze 
zgłaszającego lub – w przypadku 
zamierzonego zatrzymania towarów –
posiadacza towarów. Zgłaszającemu lub 
posiadaczowi towarów umożliwia się 
przedstawienie swojego stanowiska w 
terminie pięciu dni roboczych od wysłania 
takiej informacji.

Or. en

Poprawka 199
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że towary 
objęte procedurą zawieszającą są imitacją 
lub kopią produktu chronionego w Unii 
przez prawo własności intelektualnej, 
organy celne zwracają się do osoby 
zgłaszającej lub posiadającej te towary o 
przedstawienie w ciągu trzech dni 
roboczych od daty przesłania wniosku 
wystarczających dowodów na to, że 
ostateczny miejsce przeznaczenia tych 
towarów znajduje się poza terytorium 
Unii. W przypadku braku wystarczających 
przeciwnych dowodów władze celne 
zakładają, że ostateczne miejsce 
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przeznaczenia towarów to terytorium Unii.
W terminie roku od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przyjmuje wytyczne dla władz celnych w 
celu dokonania oceny ryzyka zmiany 
miejsca przeznaczenia tych towarów i ich 
skierowania na rynek Unii zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
29 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ sprawozdawca uważa, że mało prawdopodobna jest zmiana prawa rzeczowego, tak 
aby obejmowało ono tylko przewóz towarów będących imitacjami lub kopiami towarów 
chronionych w UE, proponuje on wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia, aby 
uniemożliwić tym towarom wejście na rynek wewnętrzny. Aby organy celne mogły zawiesić 
zwolnienie lub zatrzymać towary, muszą zostać spełnione dwa warunki: musi zajść 
podejrzenie, że towary są podrobione lub są kopiami pirackimi, oraz przedstawione dowody 
muszą być niewystarczające.

Poprawka 200
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku małych przesyłek, 
przyjmując decyzję o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu, 
organy celne w rozsądnym terminie 
informują konsumenta końcowego o 
podstawie prawnej podjętych działań.

Or. en

Poprawka 201
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku niemożności wskazania 
osoby uprawnionej do złożenia wniosku 
organy celne współpracują z właściwymi 
organami w celu zidentyfikowania osoby 
uprawnionej do złożenia go.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest poprawa współpracy pomiędzy organami celnymi a 
właściwymi organami z myślą o wskazaniu osoby uprawnionej do złożenia wniosku. 
Rozwiązałoby to aktualny problem polegającym na tym, że organy celne muszą zwolnić 
towar, co do którego istnieje podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej, lub 
zakończyć jego zatrzymanie, jeżeli nie są w stanie zidentyfikować osoby uprawnionej do 
złożenia wniosku w terminie jednego dnia roboczego.

Poprawka 202
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy celne powiadamiają zgłaszającego 
lub posiadacza towarów o swojej decyzji 
dotyczącej zawieszenia zwolnienia lub 
zatrzymania towarów w terminie jednego 
dnia roboczego od przyjęcia tej decyzji.

Organy celne powiadamiają zgłaszającego 
lub posiadacza towarów o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów w 
terminie jednego dnia roboczego.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca jest zdania, że zawieszenie zwolnienia lub zatrzymanie towarów do czasu 
podjęcia decyzji przez właściciela praw nie następuje w chwili podjęcia decyzji. Dlatego też 
proponuje skreślenie słowa „decyzji”.

Poprawka 203
Marielle Gallo
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do towarów łatwo psujących się.

skreślony

Or. fr

Poprawka 204
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy celne mogą pobrać próbki oraz 
przekazać lub przesłać je posiadaczowi 
decyzji uwzględniającej wniosek, na jego 
prośbę, wyłącznie do celów analizy oraz 
ułatwienia późniejszej procedury 
dotyczącej towarów podrobionych i 
pirackich. Wszelkie analizy tych próbek są 
przeprowadzane na wyłączną 
odpowiedzialność posiadacza decyzji 
uwzględniającej wniosek.

poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en

Uzasadnienie

poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej

Poprawka 205
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy celne mogą pobrać próbki oraz Organy celne mogą pobrać próbki 
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przekazać lub przesłać je posiadaczowi 
decyzji uwzględniającej wniosek, na jego 
prośbę, wyłącznie do celów analizy oraz 
ułatwienia późniejszej procedury 
dotyczącej towarów podrobionych i 
pirackich. Wszelkie analizy tych próbek są 
przeprowadzane na wyłączną 
odpowiedzialność posiadacza decyzji 
uwzględniającej wniosek.

reprezentatywne dla tych towarów jako 
całości oraz przekazać lub przesłać je 
posiadaczowi decyzji uwzględniającej 
wniosek, na jego prośbę, wyłącznie do 
celów analizy oraz ułatwienia późniejszej 
procedury dotyczącej towarów 
podrobionych i pirackich. Wszelkie analizy 
tych próbek są przeprowadzane na 
wyłączną odpowiedzialność posiadacza 
decyzji uwzględniającej wniosek.

Or. fr

Poprawka 206
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organy celne przekazują posiadaczowi 
decyzji uwzględniającej wniosek, na jego 
prośbę i jeżeli są one znane: nazwy lub 
imiona i nazwiska oraz adresy odbiorcy, 
nadawcy, zgłaszającego lub posiadacza 
towarów oraz informacje o procedurze 
celnej i pochodzeniu, miejscu wysyłki i 
miejscu przeznaczenia towarów 
podejrzanych o naruszenie prawa 
własności intelektualnej.

3. Organy celne przekazują posiadaczowi 
decyzji uwzględniającej wniosek, na jego 
prośbę i jeżeli są one znane: nazwy lub 
imiona i nazwiska oraz adresy odbiorcy, 
nadawcy, zgłaszającego lub posiadacza 
towarów oraz informacje o procedurze 
celnej i pochodzeniu, miejscu wysyłki i 
miejscu przeznaczenia towarów 
podejrzanych o naruszenie prawa 
własności intelektualnej.

W przypadku towarów w tranzycie, co do 
których istnieje podejrzenie, że naruszają 
one prawa własności intelektualnej w 
kraju przeznaczenia, organy celne mogą 
przekazać te informacje organom celnym 
w kraju przeznaczenia między innymi za 
pomocą ram SAFE Światowej Organizacji 
Ceł.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować organom celnym możliwość przekazywania organom ścigania 
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informacji na temat osób winnych naruszenia, aby przyspieszyć postępowanie wyjaśniające i 
zatrzymanie, a także aby informować organy celne w krajach docelowych zgodnie z art. 69 
porozumienia TRIPS. Ważne jest również zmaksymalizowanie wykorzystania istniejących już 
światowych ram, aby umożliwić organom celnym podjęcie działań w związku z nielegalnymi 
towarami.

Poprawka 207
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organy celne przekazują posiadaczowi 
decyzji uwzględniającej wniosek, na jego
prośbę i jeżeli są one znane: nazwy lub 
imiona i nazwiska oraz adresy odbiorcy, 
nadawcy, zgłaszającego lub posiadacza 
towarów oraz informacje o procedurze 
celnej i pochodzeniu, miejscu wysyłki i 
miejscu przeznaczenia towarów 
podejrzanych o naruszenie prawa 
własności intelektualnej.

3. Organy celne przekazują posiadaczowi 
decyzji uwzględniającej wniosek, a także –
w stosownych przypadkach – organom 
ścigania, na ich prośbę i jeżeli są one 
znane: nazwy lub imiona i nazwiska oraz 
adresy odbiorcy, nadawcy, zgłaszającego 
lub posiadacza towarów oraz informacje o 
procedurze celnej i pochodzeniu, miejscu 
wysyłki i miejscu przeznaczenia towarów 
podejrzanych o naruszenie prawa 
własności intelektualnej.

W przypadku towarów w tranzycie, co do 
których istnieje podejrzenie, żę naruszają 
one prawa własności intelektualnej w 
kraju przeznaczenia, organy celne mogą 
przekazać te informacje organom celnym 
w kraju przeznaczenia.

Or. en

Poprawka 208
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszczęcie postępowania w celu 
ustalenia, czy naruszone zostało prawo 

a) wszczęcie postępowania w celu 
ustalenia, czy naruszone zostało prawo 
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własności intelektualnej; własności intelektualnej lub w trakcie 
takiego postępowania;

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawki nr 30 złożonej przez sprawozdawcę.

Poprawka 209
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wszczęcie postępowania karnego;

Or. fr

Poprawka 210
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dochodzenie odszkodowania od osoby 
winnej naruszenia lub innych osób, w 
przypadku gdy towary zostają zniszczone 
zgodnie z art. 20 ust. 3 lub art. 23 ust. 3.

b) dochodzenie odszkodowania od osoby 
winnej naruszenia lub innych osób, w 
przypadku gdy towary zostają zniszczone 
zgodnie z art. 20 ust. 3.

Or. en

(patrz poprawka 42 do projektu sprawozdania)

Uzasadnienie

Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i 
pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą 
procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie lub znak 
towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty). Dlatego też proponuje się 
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skreślenie ustępów proponowanego art. 20 i zastąpienie ich ustępami proponowanego art. 23, 
które miałyby zastosowanie do wszystkich przypadków naruszenia praw własności 
intelektualnej.

Poprawka 211
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wykorzystanie informacji, w tym 
informacji odnoszących się do praw 
własności intelektualnej, do celów 
dochodzenia lub postępowania karnego 
lub w związku z nimi.

Or. en

Poprawka 212
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – litera b b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) wykorzystanie informacji w 
negocjacjach prowadzonych w ramach 
pozasądowego rozstrzygania sporów.

Or. en

Poprawka 213
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy towary inne niż towary 
objęte art. 23 i 24 są podejrzane o 
naruszenie prawa własności intelektualnej, 
posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek 
wszczyna postępowanie w celu ustalenia, 
czy zostało naruszone prawo własności 
intelektualnej, w ciągu 10 dni roboczych 
od wysłania decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu.

W przypadku gdy towary inne niż towary 
objęte art. 23 i 24 są podejrzane o 
naruszenie prawa własności intelektualnej, 
posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek 
wszczyna postępowanie w celu ustalenia, 
czy zostało naruszone prawo własności 
intelektualnej, w ciągu 10 dni roboczych 
od daty otrzymania zawiadomienia o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich 
zatrzymaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć problemów związanych z wysyłaniem zawiadomienia termin należy ustalić w 
odniesieniu do otrzymania powiadomienia, nie zaś wysłania go.

Poprawka 214
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy towary inne niż towary 
objęte art. 23 i 24 są podejrzane o 
naruszenie prawa własności intelektualnej, 
posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek 
wszczyna postępowanie w celu ustalenia, 
czy zostało naruszone prawo własności 
intelektualnej, w ciągu 10 dni roboczych 
od wysłania decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu.

W przypadku gdy towary inne niż towary 
objęte art. 23 i 24 są podejrzane o 
naruszenie prawa własności intelektualnej, 
posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek 
wszczyna postępowanie w celu ustalenia, 
czy zostało naruszone prawo własności 
intelektualnej, w ciągu 10 dni roboczych 
od dnia otrzymania decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu.

Or. sv

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania wszystkim europejskim posiadaczom decyzji uwzględniającej 
wniosek takiej samej ilości czasu na podjęcie działań w sprawie towarów wstrzymanych lub 
zatrzymanych niezależnie od czasu potrzebnego na dostarczenie za pośrednictwem usług 
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pocztowych decyzji organów celnych o zawieszeniu zwolnienia towarów lub zatrzymaniu ich, 
ostateczny termin podjęcia działań powinien być liczony od daty otrzymania decyzji, a nie jej 
wysłania.

Poprawka 215
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy towary inne niż towary 
objęte art. 23 i 24 są podejrzane o 
naruszenie prawa własności intelektualnej, 
posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek 
wszczyna postępowanie w celu ustalenia, 
czy zostało naruszone prawo własności 
intelektualnej, w ciągu 10 dni roboczych 
od wysłania decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu.

W przypadku gdy towary są podejrzane o 
naruszenie prawa własności intelektualnej, 
posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek 
wszczyna postępowanie w celu ustalenia, 
czy zostało naruszone prawo własności 
intelektualnej, w ciągu 10 dni roboczych 
od wysłania decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu.

Or. en

Poprawka 216
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku łatwo psujących się towarów 
podejrzanych o naruszenie prawa 
własności intelektualnej okres na 
wszczęcie postępowania, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, wynosi trzy dni 
robocze od wysłania decyzji o zawieszeniu
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu.

W przypadku łatwo psujących się 
towarów, w odniesieniu do których 
podejrzewa się naruszenie prawa własności 
intelektualnej, okres na wszczęcie 
postępowania, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, wynosi trzy dni robocze od 
otrzymania zawiadomienia o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby uniknąć problemów związanych z wysyłaniem zawiadomienia termin należy ustalić w 
odniesieniu do otrzymania powiadomienia, nie zaś wysłania go.

Poprawka 217
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku łatwo psujących się towarów 
podejrzanych o naruszenie prawa 
własności intelektualnej okres na 
wszczęcie postępowania, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, wynosi trzy dni 
robocze od wysłania decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu.

W przypadku łatwo psujących się towarów 
podejrzanych o naruszenie prawa 
własności intelektualnej, okres na 
wszczęcie postępowania, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, wynosi trzy dni 
robocze od dnia otrzymania decyzji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich 
zatrzymaniu.

Or. sv

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania wszystkim europejskim posiadaczom decyzji uwzględniającej 
wniosek takiej samej ilości czasu na podjęcie działań w sprawie towarów wstrzymanych lub 
zatrzymanych niezależnie od czasu potrzebnego na dostarczenie za pośrednictwem usług 
pocztowych decyzji organów celnych o zawieszeniu zwolnienia towarów lub zatrzymaniu ich, 
ostateczny termin podjęcia działań powinien być liczony od daty otrzymania decyzji, a nie jej 
wysłania.

Poprawka 218
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pisemnym porozumieniu pomiędzy 
posiadaczem decyzji uwzględniającej 
wniosek a posiadaczem towarów 
dotyczącym zrzeczenia się towarów w celu 

b) pisemnym porozumieniu pomiędzy 
posiadaczem decyzji uwzględniającej 
wniosek a zgłaszającym lub posiadaczem 
towarów, dotyczącym zrzeczenia się 
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ich zniszczenia. towarów w celu ich zniszczenia.

Or. fr

Poprawka 219
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli organy celne zostały poinformowane 
o wszczęciu postępowania w celu 
ustalenia, czy zostały naruszone wzór,
patent, wzór użytkowy lub wspólnotowe 
prawo do ochrony odmian roślin, a 
upłynął już termin określony w art. 20, 
zgłaszający lub posiadacz towarów może 
zwrócić się do organów celnych z 
wnioskiem o zwolnienie towarów lub 
zakończenie ich zatrzymania.

Jeżeli organy celne zostały poinformowane 
o wszczęciu postępowania w celu 
ustalenia, czy zostało naruszone prawo do 
wzoru, a upłynął już termin określony w 
art. 20, zgłaszający lub posiadacz towarów 
może zwrócić się do organów celnych z 
wnioskiem o zwolnienie towarów lub 
zakończenie ich zatrzymania.

Or. en

Poprawka 220
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Towarów, których zrzeczono się na 
mocy art. 20, 23 lub 24, nie wolno:

1. Towarów, których zrzeczono się, nie 
wolno:

Or. en

Poprawka 221
Matteo Salvini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W ramach wyjątku w stosunku do 
przepisów ust. 1 organy celne mogą 
upoważnić do zastosowania powyższych 
środków organizacje publiczne lub 
prywatne, których celem jest walka z 
fałszowaniem i które uzyskały 
indywidualne upoważnienia przed 
przeprowadzeniem tych operacji. Przed 
zniszczeniem towarów, których się 
zrzeczono, uprawnione organy mogą 
składować je w warunkach określonych w 
upoważnieniu do celów analizy i 
stworzenia bazy danych informacji 
przeznaczonej do walki z fałszowaniem 
towarów. Upoważnione organy są 
wymienione na stronie internetowej 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Analiza fałszowanych lub pirackich towarów zapewnia informacje niezbędne do zrozumienia 
problemu oraz pozwala na zastosowanie odpowiednich strategii walki z tymi zjawiskami. 
Konieczne jest zatem dokonanie analizy tych towarów przed ich zniszczeniem.

Poprawka 222
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 skreślony
Niszczenie towarów i wszczynanie 

postępowania
1. Towary, w stosunku do których istnieje 
podejrzenie, że są towarami podrobionymi 
lub pirackimi, mogą zostać zniszczone pod 
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kontrolą organów celnych bez 
konieczności ustalania, czy prawo 
własności intelektualnej zostało 
naruszone zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, w którym ujawniono te 
towary, gdy spełnione są wszystkie 
następujące warunki:
a) posiadacz decyzji uwzględniającej 
wniosek poinformował na piśmie organy 
celne o swojej zgodzie na zniszczenie 
towarów w ciągu 10 dni roboczych lub – w 
przypadku towarów łatwo psujących się –
trzech dni roboczych od wysłania decyzji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich 
zatrzymaniu;
b) zgłaszający lub posiadacz towarów 
potwierdził wobec organów celnych, w 
formie pisemnej, swoją zgodę na 
zniszczenie towarów w ciągu 10 dni 
roboczych lub – w przypadku towarów
łatwo psujących się – trzech dni roboczych 
od wysłania decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu;
2. Jeżeli zgłaszający lub posiadacz 
towarów nie przekazał organom celnym, 
które przyjęły decyzję o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu, 
potwierdzenia swojej zgody na zniszczenie 
towarów w terminach określonych w ust. 
1 lit. b) ani nie zgłosił im swojego 
sprzeciwu wobec zniszczenia towarów, 
organy celne mogą uznać, że zgłaszający 
lub posiadacz towarów zgodził się na ich 
zniszczenie.
Organy celne informują o tym posiadacza 
decyzji uwzględniającej wniosek.
Jeżeli zgłaszający lub posiadacz towarów 
sprzeciwia się zniszczeniu towarów, 
organy celne informują o tym sprzeciwie 
posiadacza decyzji uwzględniającej 
wniosek.
3. Zniszczenia dokonuje się pod kontrolą 
organów celnych na koszt i 
odpowiedzialność posiadacza decyzji 
uwzględniającej wniosek, o ile nie 
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wskazano inaczej w przepisach państwa 
członkowskiego, w którym towary są 
niszczone. Przed zniszczeniem towarów 
można pobrać próbki.
4. Jeżeli nie została udzielona zgoda na 
zniszczenie towarów, posiadacz decyzji 
uwzględniającej wniosek wszczyna 
postępowanie w celu ustalenia, czy zostało 
naruszone prawo własności 
intelektualnej, w ciągu 10 dni roboczych 
lub – w przypadku towarów szybko 
psujących się – trzech dni roboczych od 
wysłania decyzji o zawieszeniu zwolnienia 
towarów lub ich zatrzymaniu.
W stosownych przypadkach organy celne 
mogą przedłużyć okres, o którym mowa w 
akapicie pierwszym, maksymalnie o 10 
dni roboczych, na wniosek posiadacza 
decyzji uwzględniającej wniosek.
W przypadku towarów łatwo psujących się 
okresy te nie są przedłużane.
5. Organy celne zwalniają towary lub 
kończą ich zatrzymanie, stosownie do 
przypadku, niezwłocznie po dopełnieniu 
wszystkich formalności celnych, o ile nie 
zostały one poinformowane przez 
posiadacza decyzji uwzględniającej 
wniosek o:
a) jego zgodzie na zniszczenie towarów w 
terminach, o których mowa w ust. 1 lit. a);
b) wszczęciu postępowania w celu 
ustalenia, czy zostało naruszone prawo 
własności intelektualnej, w terminie, o 
którym mowa w ust. 4.

Or. en

Poprawka 223
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadacz decyzji uwzględniającej 
wniosek poinformował na piśmie organy 
celne o swojej zgodzie na zniszczenie 
towarów w ciągu 10 dni roboczych lub – w 
przypadku towarów łatwo psujących się –
trzech dni roboczych od wysłania decyzji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich 
zatrzymaniu;

a) posiadacz decyzji uwzględniającej 
wniosek poinformował na piśmie organy 
celne o swojej zgodzie na zniszczenie 
towarów w ciągu 10 dni roboczych lub – w 
przypadku towarów łatwo psujących się –
trzech dni roboczych od otrzymania 
zawiadomienia o zawieszeniu zwolnienia 
towarów lub ich zatrzymaniu;

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć problemów związanych z wysyłaniem zawiadomienia termin należy ustalić w 
odniesieniu do otrzymania powiadomienia, nie zaś wysłania go.

Poprawka 224
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadacz decyzji uwzględniającej 
wniosek poinformował na piśmie organy 
celne o swojej zgodzie na zniszczenie
towarów w ciągu 10 dni roboczych lub – w 
przypadku towarów łatwo psujących się –
trzech dni roboczych od wysłania decyzji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich 
zatrzymaniu;

a) posiadacz decyzji uwzględniającej 
wniosek poinformował na piśmie organy 
celne o swojej zgodzie na zniszczenie 
towarów w ciągu 10 dni roboczych lub – w 
przypadku towarów łatwo psujących się –
trzech dni roboczych od dnia otrzymania
decyzji o zawieszeniu zwolnienia towarów 
lub ich zatrzymaniu;

Or. sv

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania wszystkim europejskim posiadaczom decyzji uwzględniającej 
wniosek takiej samej ilości czasu na podjęcie działań w sprawie towarów wstrzymanych lub 
zatrzymanych niezależnie od czasu potrzebnego na dostarczenie za pośrednictwem usług 
pocztowych decyzji organów celnych o zawieszeniu zwolnienia towarów lub zatrzymaniu ich, 
ostateczny termin podjęcia działań powinien być liczony od daty otrzymania decyzji, a nie jej 
wysłania.
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Poprawka 225
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zgłaszający lub posiadacz towarów 
potwierdził wobec organów celnych, w 
formie pisemnej, swoją zgodę na 
zniszczenie towarów w ciągu 10 dni 
roboczych lub – w przypadku towarów 
łatwo psujących się – trzech dni roboczych 
od wysłania decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu;

b) zgłaszający lub posiadacz towarów 
potwierdził wobec organów celnych, w 
formie pisemnej, swoją zgodę na 
zniszczenie towarów w ciągu 10 dni 
roboczych lub – w przypadku towarów 
łatwo psujących się – trzech dni roboczych 
od otrzymania powiadomienia o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich 
zatrzymaniu;

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć problemów związanych z wysyłaniem zawiadomienia termin należy ustalić w 
odniesieniu do otrzymania powiadomienia, nie zaś wysłania go.

Poprawka 226
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zgłaszający lub posiadacz towarów 
potwierdził wobec organów celnych, w 
formie pisemnej, swoją zgodę na 
zniszczenie towarów w ciągu 10 dni 
roboczych lub – w przypadku towarów 
łatwo psujących się – trzech dni roboczych 
od wysłania decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu;

b) zgłaszający lub posiadacz towarów 
potwierdził wobec organów celnych, w 
formie pisemnej, swoją zgodę na 
zniszczenie towarów w ciągu 10 dni 
roboczych lub – w przypadku towarów 
łatwo psujących się – trzech dni roboczych 
od dnia otrzymania decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu;

Or. sv
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Uzasadnienie

W celu zagwarantowania wszystkim europejskim posiadaczom decyzji uwzględniającej 
wniosek takiej samej ilości czasu na podjęcie działań w sprawie towarów wstrzymanych lub 
zatrzymanych niezależnie od czasu potrzebnego na dostarczenie za pośrednictwem usług 
pocztowych decyzji organów celnych o zawieszeniu zwolnienia towarów lub zatrzymaniu ich, 
ostateczny termin podjęcia działań powinien być liczony od daty otrzymania decyzji, a nie jej 
wysłania.

Poprawka 227
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zgłaszający lub posiadacz towarów 
nie przekazał organom celnym, które 
przyjęły decyzję o zawieszeniu zwolnienia 
towarów lub ich zatrzymaniu, 
potwierdzenia swojej zgody na zniszczenie 
towarów w terminach określonych w ust. 1 
lit. b) ani nie zgłosił im swojego sprzeciwu 
wobec zniszczenia towarów, organy celne 
mogą uznać, że zgłaszający lub posiadacz 
towarów zgodził się na ich zniszczenie.

Jeżeli zgłaszający lub posiadacz towarów 
nie przekazał organom celnym, które 
przyjęły decyzję o zawieszeniu zwolnienia 
towarów lub ich zatrzymaniu, 
potwierdzenia swojej zgody na zniszczenie 
towarów w terminach określonych w ust. 1 
lit. b) ani nie zgłosił im swojego sprzeciwu 
wobec zniszczenia towarów, organy celne 
uznają, że zgłaszający lub posiadacz 
towarów zgodził się na ich zniszczenie.

Or. fr

Poprawka 228
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zniszczenia dokonuje się pod kontrolą 
organów celnych na koszt i 
odpowiedzialność posiadacza decyzji 
uwzględniającej wniosek, o ile nie 
wskazano inaczej w przepisach państwa 
członkowskiego, w którym towary są 

3. Zniszczenia dokonuje się pod kontrolą
organów celnych na koszt i 
odpowiedzialność posiadacza decyzji 
uwzględniającej wniosek, o ile nie 
wskazano inaczej w przepisach państwa 
członkowskiego, w którym towary są 
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niszczone. Przed zniszczeniem towarów 
można pobrać próbki.

niszczone. Przed zniszczeniem towarów 
można pobrać próbki reprezentatywne dla 
tych towarów jako całości.

Or. fr

Poprawka 229
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli nie została udzielona zgoda na 
zniszczenie towarów, posiadacz decyzji 
uwzględniającej wniosek wszczyna 
postępowanie w celu ustalenia, czy zostało 
naruszone prawo własności intelektualnej, 
w ciągu 10 dni roboczych lub – w 
przypadku towarów szybko psujących się –
trzech dni roboczych od wysłania decyzji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich 
zatrzymaniu.

Jeżeli nie została udzielona zgoda na 
zniszczenie towarów, posiadacz decyzji 
uwzględniającej wniosek wszczyna 
postępowanie w celu ustalenia, czy zostało 
naruszone prawo własności intelektualnej, 
w ciągu 10 dni roboczych lub – w 
przypadku towarów szybko psujących się –
trzech dni roboczych od otrzymania 
powiadomienia o zawieszeniu zwolnienia 
towarów lub ich zatrzymaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć problemów związanych z wysyłaniem zawiadomienia termin należy ustalić w 
odniesieniu do otrzymania powiadomienia, nie zaś wysłania go.

Poprawka 230
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli nie została udzielona zgoda na 
zniszczenie towarów, posiadacz decyzji 
uwzględniającej wniosek wszczyna 
postępowanie w celu ustalenia, czy zostało 

Jeżeli nie została udzielona zgoda na 
zniszczenie towarów, posiadacz decyzji 
uwzględniającej wniosek wszczyna 
postępowanie w celu ustalenia, czy zostało 
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naruszone prawo własności intelektualnej, 
w ciągu 10 dni roboczych lub – w 
przypadku towarów szybko psujących się –
trzech dni roboczych od wysłania decyzji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich 
zatrzymaniu.

naruszone prawo własności intelektualnej, 
w ciągu 10 dni roboczych lub – w 
przypadku towarów szybko psujących się –
trzech dni roboczych od dnia otrzymania
decyzji o zawieszeniu zwolnienia towarów 
lub ich zatrzymaniu.

Or. sv

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania wszystkim europejskim posiadaczom decyzji uwzględniającej 
wniosek takiej samej ilości czasu na podjęcie działań w sprawie towarów wstrzymanych lub 
zatrzymanych niezależnie od czasu potrzebnego na dostarczenie za pośrednictwem usług 
pocztowych decyzji organów celnych o zawieszeniu zwolnienia towarów lub zatrzymaniu ich, 
ostateczny termin podjęcia działań powinien być liczony od daty otrzymania decyzji, a nie jej 
wysłania.

Poprawka 231
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Organy celne mogą przekazać w 
formie darowizny niestanowiące 
zagrożenia podrobione towary, np. odzież 
czy obuwie, szkołom, domom spokojnej 
starości, domom dziecka, organizacjom 
pozarządowym i wszelkim innym 
podmiotom społecznym. W takim 
przypadku nie ma obowiązku uiszczania 
opłat celnych ani innych podatków 
krajowych.

Or. el

Poprawka 232
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a)



AM\890182PL.doc 107/121 PE480.583v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) towary, w odniesieniu do których 
istnieje podejrzenie, że są towarami 
podrobionymi lub pirackimi;

a) towary, które wyraźnie są towarami 
podrobionymi lub pirackimi;

Or. sv

Poprawka 233
Christian Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) towary, w odniesieniu do których 
istnieje podejrzenie, że są towarami
podrobionymi lub pirackimi;

a) towary, w odniesieniu do których 
istnieje podejrzenie, że są podróbkami 
towarów noszących znak towarowy lub 
pirackimi towarami naruszającymi prawo 
autorskie;

Or. en

Poprawka 234
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) posiadacz potwierdził po otrzymaniu 
stosownej informacji, że towary te są 
towarami podrobionymi lub pirackimi;

Or. fr

Poprawka 235
Marielle Gallo
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Art. 16 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 18 ust. 2 nie 
mają zastosowania.

2. Art. 16 ust. 4 i 5 oraz art. 18 ust. 2 nie 
mają zastosowania.

Or. fr

Poprawka 236
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgłaszającemu lub posiadaczowi 
towarów umożliwia się przedstawienie 
swojego stanowiska w terminie 20 dni 
roboczych od wysłania informacji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub o ich 
zatrzymaniu.

4. Zgłaszającemu lub posiadaczowi 
towarów umożliwia się przedstawienie 
swojego stanowiska w terminie 20 dni 
roboczych od dnia otrzymania informacji 
o zawieszeniu zwolnienia towarów lub o 
ich zatrzymaniu.

Or. sv

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania wszystkim europejskim posiadaczom decyzji uwzględniającej 
wniosek takiej samej ilości czasu na podjęcie działań w sprawie towarów wstrzymanych lub 
zatrzymanych niezależnie od czasu potrzebnego na dostarczenie za pośrednictwem usług 
pocztowych decyzji organów celnych o zawieszeniu zwolnienia towarów lub zatrzymaniu ich, 
ostateczny termin podjęcia działań powinien być liczony od daty otrzymania decyzji, a nie jej 
wysłania.

Poprawka 237
Marielle Gallo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgłaszającemu lub posiadaczowi 
towarów umożliwia się przedstawienie 
swojego stanowiska w terminie 20 dni 
roboczych od wysłania informacji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub o ich 
zatrzymaniu.

4. Zgłaszającemu lub posiadaczowi 
towarów umożliwia się przedstawienie 
swojego stanowiska w terminie pięciu dni 
roboczych od wysłania informacji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub o ich 
zatrzymaniu.

Or. fr

Poprawka 238
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przedmiotowe towary mogą zostać 
zniszczone, jeżeli zgłaszający lub 
posiadacz towarów potwierdził wobec 
organów celnych, w ciągu 20 dni 
roboczych od wysłania decyzji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich 
zatrzymaniu, swoją zgodę na zniszczenie 
towarów.

5. Przedmiotowe towary mogą zostać 
zniszczone, jeżeli zgłaszający lub 
posiadacz towarów potwierdził wobec 
organów celnych, w ciągu 20 dni 
roboczych od dnia otrzymania decyzji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich 
zatrzymaniu, swoją zgodę na zniszczenie 
towarów.

Or. sv

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania wszystkim europejskim posiadaczom decyzji uwzględniającej 
wniosek takiej samej ilości czasu na podjęcie działań w sprawie towarów wstrzymanych lub 
zatrzymanych niezależnie od czasu potrzebnego na dostarczenie za pośrednictwem usług 
pocztowych decyzji organów celnych o zawieszeniu zwolnienia towarów lub zatrzymaniu ich, 
ostateczny termin podjęcia działań powinien być liczony od daty otrzymania decyzji, a nie jej 
wysłania.

Poprawka 239
Marielle Gallo
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przedmiotowe towary mogą zostać 
zniszczone, jeżeli zgłaszający lub 
posiadacz towarów potwierdził wobec 
organów celnych, w ciągu 20 dni 
roboczych od wysłania decyzji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich 
zatrzymaniu, swoją zgodę na zniszczenie 
towarów.

5. Przedmiotowe towary mogą zostać 
zniszczone, jeżeli zgłaszający lub 
posiadacz towarów potwierdził wobec 
organów celnych, w ciągu dziesięciu dni 
roboczych od wysłania decyzji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich 
zatrzymaniu, swoją zgodę na zniszczenie 
towarów.

Or. fr

Poprawka 240
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zniszczenia dokonuje się pod kontrolą 
organów celnych oraz na koszt organów 
celnych.

7. Zniszczenia dokonuje się pod kontrolą 
organów celnych oraz na koszt posiadacza 
decyzji uwzględniającej wniosek.

Or. fr

Poprawka 241
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Jeżeli zgłaszający lub posiadacz 
towarów sprzeciwia się zniszczeniu 
towarów, organy celne informują 
posiadacza decyzji uwzględniającej 
wniosek o tym sprzeciwie oraz o ilości i 
rodzaju towarów oraz, w stosownych 

8. Jeżeli zgłaszający lub posiadacz 
towarów sprzeciwia się zniszczeniu 
towarów, organy celne informują 
posiadacza decyzji uwzględniającej 
wniosek o tym sprzeciwie oraz o ilości i 
rodzaju towarów oraz, w stosownych 
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przypadkach, przekazują mu ich ilustracje. przypadkach, przekazują mu ich ilustracje
albo ich próbki.

Or. sv

Poprawka 242
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 30 w 
sprawie wartości progowych, który 
zawiera definicję małych przesyłek do 
celów niniejszego artykułu.

skreślony

Or. de

Poprawka 243
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Analizując potencjalne obciążenie 
pracą w zakresie egzekwowania przepisów 
celnych wynikającego z niniejszego 
rozporządzenia, organy celne powinny w 
pierwszej kolejności zajmować się dużymi 
przesyłkami.

Or. en

Poprawka 244
Anna Hedh
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek organów celnych posiadacz 
decyzji uwzględniającej wniosek zwraca 
wszystkie koszty poniesione przez 
administrację celną w związku z 
przetrzymywaniem towarów pod dozorem 
celnym zgodnie z art. 16 i 17 oraz 
zniszczeniem towarów zgodnie z art. 20 i 
23.

1. Na wniosek organów celnych posiadacz 
decyzji uwzględniającej wniosek zwraca 
wszystkie koszty poniesione przez 
administrację celną w związku z 
przetrzymywaniem towarów pod dozorem 
celnym zgodnie z art. 16 i 17 oraz 
zniszczeniem towarów zgodnie z art. 20 i 
23. Posiadacz decyzji otrzymuje, na 
wniosek, informację od organów celnych, 
gdzie i w jaki sposób przechowuje się 
zatrzymane towary, jakie koszty są 
związane z przechowywaniem, oraz ma 
możliwość zgłoszenia uwag na temat 
przechowywania towarów.

Or. sv

Uzasadnienie

Wniosek w formie przedstawionej przez Komisję oznacza, że uprawniony musi dokonać 
wyliczenia kosztów przy składaniu wniosku o podjęcie działania. Może to stanowić problem 
dla małych i średnich przedsiębiorstw nie mających tak znacznych zasobów finansowych. To z 
kolei może doprowadzić do tego, że uprawniony zdecyduje, iż nie złoży wniosku i w ten 
sposób pozwoli towarom naruszającym prawo na przekroczenie granicy.

Poprawka 245
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek organów celnych posiadacz 
decyzji uwzględniającej wniosek zwraca 
wszystkie koszty poniesione przez 
administrację celną w związku z 
przetrzymywaniem towarów pod dozorem 
celnym zgodnie z art. 16 i 17 oraz 
zniszczeniem towarów zgodnie z art. 20 i 
23.

1. Na wniosek organów celnych posiadacz 
decyzji uwzględniającej wniosek zwraca 
wszystkie koszty poniesione przez 
administrację celną w związku z 
przetrzymywaniem towarów pod dozorem 
celnym zgodnie z art. 16 i 17 oraz 
zniszczeniem towarów zgodnie z art. 20 i 
23 i zatrzymaniem, chyba że stwierdzona 
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zostanie odpowiedzialność pośredników 
na podstawie art. 27 ust. 2b.

Or. de

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa przewozowe nieumyślnie odgrywają zasadniczą rolę we wwożeniu do UE 
nielegalnych i podrabianych towarów. Nie można żądać od przedsiębiorstw przewozowych, 
by poszukiwały nielegalnych lub podrabianych towarów. Jednak mogą wnieść wkład w 
ochronę UE przed wwozem takich towarów, jeżeli przed przyjęciem zlecenia zostaną 
powiadomieni o uprzednich naruszeniach prawa znaków towarowych, dokonanych przez 
odbiorcę w odniesieniu do towarów, które przewożą.

Poprawka 246
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy niniejszego artykułu pozostają 
bez uszczerbku dla przysługującego 
posiadaczowi decyzji uwzględniającej 
wniosek prawa do ubiegania się o 
odszkodowanie od osoby winnej 
naruszenia lub od innych osób zgodnie z 
przepisami państwa członkowskiego, w 
którym ujawniono towary.

2. Przepisy niniejszego artykułu pozostają 
bez uszczerbku dla przysługującego 
posiadaczowi decyzji uwzględniającej 
wniosek prawa do ubiegania się o 
odszkodowanie od osoby winnej 
naruszenia lub od innych osób, w tym 
pośredników, takich jak przewoźnicy lub 
spedytorzy frachtowi, zgodnie z przepisami 
państwa członkowskiego, w którym 
ujawniono towary.

Or. en

Poprawka 247
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie przyjmują 
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przepisy prawa krajowego umożliwiające 
posiadaczowi decyzji uwzględniającej 
wniosek domaganie się odszkodowania od 
osoby zgłaszającej towary lub sprawującej 
nad nimi fizyczną kontrolę w 
przypadkach, gdy osoba winna naruszenia 
i właściciel towarów lub osoba 
posiadająca podobne prawo do 
dysponowania tymi towarami nie może 
być wskazana, nie może podlegać 
odpowiedzialności karnej na ich 
terytorium lub nie jest w stanie wypłacić 
odszkodowania lub gdy zgłaszający lub 
osoba sprawująca fizyczną kontrolę nad 
towarami nie może przedstawić nazwy, 
adresu oraz numeru identyfikacji 
podatkowej (jeżeli takowy ma 
zastosowanie) nadawcy i odbiorcy.

Or. en

(See amendment 13 of the rapporteur.)

Uzasadnienie

Pośrednicy, tacy jak przewoźnicy lub spedytorzy, zawarli stosunek umowny z osobami 
winnymi naruszenia i otrzymują opłatę za przewóz towarów naruszających prawo własności 
intelektualnej. Jeżeli możliwe jest wykazanie braku należytej staranności po stronie 
pośredników, powinni oni zostać obciążeni kosztami zniszczenia towarów. Taki obowiązek 
spowodowałby większe zaangażowanie pośredników w zwalczanie naruszeń prawa własności 
intelektualnej.

Poprawka 248
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sankcje administracyjne Sankcje

Or. it
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Poprawka 249
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące sankcji administracyjnych
mających zastosowanie w przypadku 
naruszenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia i podejmują wszelkie 
środki niezbędne do ich wdrożenia. 
Przewidziane Sankcje administracyjne
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące sankcji mających zastosowanie 
w przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do ich 
wdrożenia. Przewidziane sankcje powinny 
być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

Or. it

Poprawka 250
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące sankcji administracyjnych 
mających zastosowanie w przypadku 
naruszenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia i podejmują wszelkie 
środki niezbędne do ich wdrożenia. 
Przewidziane sankcje administracyjne 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

Bez uszczerbku dla prawa krajowego 
państwa członkowskie stosują zasady 
dotyczące sankcji administracyjnych 
mających zastosowanie w przypadku 
naruszenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia i podejmują wszelkie 
środki niezbędne do ich wdrożenia. 
Przewidziane sankcje administracyjne 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

Or. fr

Poprawka 251
Christian Engström
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28a
Kary nakładane na wnioskodawców

Osoby wielokrotnie składające wnioski w 
sprawie domniemanych przypadków 
naruszania praw własności intelektualnej, 
które to przypadki na przestrzeni dwóch 
lat w większości okażą się fałszywe, tracą 
prawo składania wniosków na określony 
czas. Państwa członkowskie określają 
zasady karania takich osób. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

Or. en

Poprawka 252
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wszystkie informacje, o których mowa 
w ust. 1 i 2, są przechowywane w 
centralnej bazie danych Komisji.

3. Wszystkie informacje, o których mowa 
w ust. 1 i 2, są przechowywane w 
centralnej bazie danych Komisji. Aby 
stworzyć podstawę prawną dla takiej bazy 
danych, Komisja przyjmuje osobny 
wniosek w tej sprawie na mocy zwykłej 
procedury ustawodawczej w terminie 
jednego roku od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. W procesie 
przygotowywania wniosku Komisja 
konsultuje się z Europejskim Inspektorem 
Ochrony Danych. Baza danych zostanie 
uruchomiona nie później niż w dniu 1 
stycznia 2015 r.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka realizuje zalecenia wysunięte w opinii Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych (2011/C 363/01). Powinien istnieć obowiązek inwestowania w interoperacyjne 
procedury w systemie e-Cło oraz ich wdrażania, również jeżeli chodzi o prawa własności 
intelektualnej.

Poprawka 253
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja udostępnia istotne informacje, o 
których mowa w ust. 1 i 2, organom 
celnym państw członkowskich w formie 
elektronicznej.

4. Komisja udostępnia istotne informacje, o 
których mowa w ust. 1 i 2, organom 
celnym państw członkowskich w formie 
elektronicznej niezwłocznie i nie później 
niż dnia 1 stycznia 2015 r.

Or. en

Uzasadnienie

Powinien istnieć obowiązek inwestowania w interoperacyjne procedury systemie e-Cło, także 
w odniesieniu do praw własności intelektualnej.

Poprawka 254
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przetwarzanie danych osobowych w 
centralnej bazie Komisji dokonywane jest
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
45/200126 i pod nadzorem Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych.

1. Przetwarzanie danych osobowych w 
centralnej bazie Komisji dokonywane jest 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
45/200126 i pod nadzorem Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych. W każdym 
przypadku środki wykonawcze, jakie mają 
zostać wprowadzone, powinny 
szczegółowo określać cechy funkcjonalne 
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i techniczne bazy danych.

Or. en

Poprawka 255
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zachowywanie danych osobowych 
przez Komisję i państwa członkowskie 
ogranicza się do okresu ważności decyzji 
uwzględniającej wniosek.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka realizuje zalecenia wysunięte w opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 
(2011/C 363/01).

Poprawka 256
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32a
Sprawozdania 

Do dnia …* Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie z egzekwowania przepisów 
rozporządzenia przez państwa 
członkowskie, zawierające w szczególności 
informacje, czy skomputeryzowana baza 
danych jest w pełni funkcjonalna na 
całym terytorium Unii.
____________
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* Dz.U.: Proszę wstawić datę: 36 miesięcy 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 257
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32a
Sprawozdanie

Nie później niż w ciągu trzech lat od dnia 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z jego wykonania. W 
szczególności sprawozdanie to odnosi się 
do działań wykonanych przez państwa 
członkowskie w celu przygotowania 
zastosowania niniejszego rozporządzenia.

Or. pl

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie odnosi się do kwestii proceduralnych i dla realizacji jego celów 
ważne jest aby było skutecznie stosowane przez Państwa Członkowskie. W szczególności 
konieczne jest sprawdzenie działania systemów komputerowych o których mowa w 
rozporządzeniu.

Poprawka 258
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o podjęcie działania 
uwzględnione zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 1383/2003 pozostają ważne 
przez okres wskazany w decyzji 
uwzględniającej wniosek, w którym organy 
celne mają podjąć działanie, i okres ten nie 
jest przedłużany.

Wnioski o podjęcie działania 
uwzględnione zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 1383/2003 pozostają ważne 
przez okres wskazany w decyzji 
uwzględniającej wniosek, w którym organy 
celne mają podjąć działanie, i okres ten 
może być przedłużany zgodnie z art. 11 
ninejszego rozporządzenia. Wniosek o 
przedłużenie okresu, w którym organy 
celne mogą podjąć działanie, złożony po 
raz pierwszy, jest uzupełniany o 
informacje podane zgodnie z art. 6 ust. 3.

Or. pl

Uzasadnienie

Posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek powinien mieć możliwość przedłużenia okresu 
określonego na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003  w którym organy celne moga 
podjąć działanie, w oparciu o przepisy niniejszego rozporządzenia. Taka możliwość będzie 
mniejszym obciążeniem tak dla organów celnych jak i dla posiadacza decyzji uwzględniającej 
wniosek.

Poprawka 259
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia ...* Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z realizacji niniejszego 
rozporządzenia. W razie potrzeby 
sprawozdaniu towarzyszą odpowiednie 
wnioski lub zalecenia.
_______________
* Dz.U.: Proszę wstawić datę: 36 miesięcy 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
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Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie to będzie źródłem przydatnych informacji na temat funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności dotyczących egzekwowania dodatkowych praw własności 
intelektualnej przez organy celne, a także specjalnej procedury dotyczącej małych przesyłek.


