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Predlog spremembe 61
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Trženje blaga, ki krši pravice 
intelektualne lastnine, povzroča precejšnjo 
škodo imetnikom pravic ter proizvajalcem 
in trgovcem, ki se ravnajo po zakonu. Prav 
tako zavaja potrošnike ter lahko v 
nekaterih primerih ogrozi njihovo zdravje 
in varnost. Kolikor mogoče si je treba 
prizadevati, da tako blago ne bi doseglo 
trga, ter sprejeti ukrepe proti tej nezakoniti 
dejavnosti, ne da bi pri tem ovirali zakonito 
trgovino.

(2) Trženje blaga, ki krši pravice 
intelektualne lastnine, povzroča precejšnjo 
škodo imetnikom pravic ter proizvajalcem 
in trgovcem, ki se ravnajo po zakonu. Prav 
tako zavaja potrošnike ter lahko v 
nekaterih primerih ogrozi njihovo zdravje 
in varnost. Kolikor mogoče si je treba 
prizadevati, da tako blago ne bi vstopilo v 
carinsko območje in ne bi doseglo trga, ter 
sprejeti ukrepe proti tej nezakoniti 
dejavnosti, ne da bi pri tem ovirali zakonito 
trgovino.

Or. fr

Predlog spremembe 62
Christian Engström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Trženje blaga, ki krši pravice 
intelektualne lastnine, povzroča precejšnjo 
škodo imetnikom pravic ter proizvajalcem 
in trgovcem, ki se ravnajo po zakonu. Prav 
tako zavaja potrošnike ter lahko v 
nekaterih primerih ogrozi njihovo zdravje 
in varnost. Kolikor mogoče si je treba 
prizadevati, da tako blago ne bi doseglo 
trga, ter sprejeti ukrepe proti tej nezakoniti 
dejavnosti, ne da bi pri tem ovirali zakonito 
trgovino.

(2) Trženje blaga, ki krši pravice blagovnih 
znamk in avtorske pravice, povzroča 
precejšnjo škodo imetnikom pravic ter 
proizvajalcem in trgovcem, ki se ravnajo 
po zakonu. Prav tako zavaja potrošnike ter 
lahko v nekaterih primerih ogrozi njihovo 
zdravje in varnost. Kolikor mogoče si je 
treba prizadevati, da tako blago ne bi 
doseglo trga, ter sprejeti ukrepe proti tej 
nezakoniti dejavnosti, ne da bi pri tem 
ovirali zakonito trgovino.

Or. en
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Predlog spremembe 63
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pri pregledu Uredbe (ES) št. 1383/2003 
se je pokazalo, da so potrebne nekatere 
izboljšave pravnega okvira za okrepitev 
uveljavljanja pravic intelektualne lastnine 
in zagotovitev pravne jasnosti, ob 
upoštevanju razvoja na gospodarskem, 
trgovinskem in pravnem področju.

(3) Pri pregledu Uredbe (ES) št. 1383/2003 
se je pokazalo, da so potrebne nekatere 
izboljšave pravnega okvira za okrepitev 
uveljavljanja pravic intelektualne lastnine s 
strani carinskih organov in zagotovitev 
pravne jasnosti, ob upoštevanju razvoja na 
gospodarskem, trgovinskem in pravnem 
področju. Komisija bi morala sprejeti vse 
potrebne ukrepe za zagotovitev, da 
carinski organi povsod v Uniji brez 
nepotrebnega odlašanja usklajeno 
izvajajo novi pravni okvir, da se zagotovi 
učinkovito uveljavljanje pravic 
intelektualne lastnine, s čimer bi zaščitili 
imetnike pravic brez oviranja trgovine. 
Izvajanje posodobljenega carinskega 
zakonika in zlasti uporaba 
interoperabilnega elektronskega 
carinskega sistema „e-carina“ bi lahko v 
prihodnje prispevala k lažjemu 
uveljavljanju.

Or. en

Predlog spremembe 64
Christian Engström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pri pregledu Uredbe (ES) št. 1383/2003 
se je pokazalo, da so potrebne nekatere 
izboljšave pravnega okvira za okrepitev 
uveljavljanja pravic intelektualne lastnine 

(3) Pri pregledu Uredbe (ES) št. 1383/2003 
se je pokazalo, da so potrebne nekatere 
izboljšave pravnega okvira za okrepitev 
uveljavljanja izbranih pravic intelektualne 
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in zagotovitev pravne jasnosti, ob 
upoštevanju razvoja na gospodarskem, 
trgovinskem in pravnem področju.

lastnine, zlasti pravic blagovne znamke in 
avtorskih pravic, in zagotovitev pravne 
jasnosti, ob upoštevanju razvoja na 
gospodarskem, trgovinskem in pravnem 
področju. Ta pregled je pokazal tudi, da se 
ukrepi na meji ne bi smeli uporabljati za 
druge pravice intelektualne lastnine, zlasti 
patente in dodatne varstvene certifikate za 
zdravila, pri katerih je ustrezno 
ugotavljanje kršitev odvisno od tehnično 
zelo zahtevnih sodnih postopkov. Prav 
tako je bilo ugotovljeno, da se ukrepi na 
meji ne bi smeli uporabljati za blago v 
tranzitu.

Or. en

Predlog spremembe 65
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Carinski organi bi morali imeti možnost 
kontrole blaga, ki je ali bi moralo biti 
predmet carinskega nadzora na carinskem 
območju Unije, da bi uveljavljali pravice 
intelektualne lastnine. Pri uveljavljanju 
pravic intelektualne lastnine na meji, kjer 
koli blago je ali bi moralo biti, pod 
„carinskim nadzorom“, kot je opredeljen v 
Uredbi Sveta (EGS) št. 2913/92 o 
carinskem zakoniku Skupnosti, se viri 
dobro izkoriščajo. Kadar carinski organi na 
meji zadržijo blago, je potreben en 
postopek, medtem ko bi bilo pri blagu na 
trgu, razdeljenem in dobavljenem 
prodajalcem na drobno, za enako stopnjo 
uveljavljenja potrebnih več ločenih 
postopkov. Predvideti bi bilo treba izjemo 
za blago, sproščeno v prosti promet na 
podlagi režima uporabe v posebne namene, 
ker tako blago ostane pod carinskim 
nadzorom, čeprav je bilo sproščeno v prosti 

(4) Carinski organi bi morali imeti možnost 
kontrole blaga, ki je ali bi moralo biti 
predmet carinskega nadzora na carinskem 
območju Unije, vključno z blagom, ki je 
dano v odložni postopek, da bi uveljavljali 
pravice intelektualne lastnine. Pri 
uveljavljanju pravic intelektualne lastnine 
na meji, kjer koli blago je ali bi moralo biti, 
pod „carinskim nadzorom“, kot je 
opredeljen v Uredbi Sveta (EGS) 
št. 2913/92 o carinskem zakoniku 
Skupnosti, se viri dobro izkoriščajo. Kadar 
carinski organi na meji zadržijo blago, je 
potreben en postopek, medtem ko bi bilo 
pri blagu na trgu, razdeljenem in 
dobavljenem prodajalcem na drobno, za 
enako stopnjo uveljavljenja potrebnih več 
ločenih postopkov. Predvideti bi bilo treba 
izjemo za blago, sproščeno v prosti promet 
na podlagi režima uporabe v posebne 
namene, ker tako blago ostane pod 
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promet. Primerno je tudi, da se Uredba ne 
uporablja za blago v osebni prtljagi 
potnikov, če je to blago namenjeno za 
njihovo osebno uporabo in če ni nobenega 
znaka, da gre za trgovinski promet.

carinskim nadzorom, čeprav je bilo 
sproščeno v prosti promet. Primerno je 
tudi, da se Uredba ne uporablja za blago v 
osebni prtljagi potnikov, če je to blago 
namenjeno za njihovo osebno uporabo in 
če ni nobenega znaka, da gre za trgovinski 
promet.

Or. en

Predlog spremembe 66
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Carinski organi bi morali imeti možnost 
kontrole blaga, ki je ali bi moralo biti 
predmet carinskega nadzora na carinskem 
območju Unije, da bi uveljavljali pravice 
intelektualne lastnine. Pri uveljavljanju 
pravic intelektualne lastnine na meji, kjer 
koli blago je ali bi moralo biti, pod 
„carinskim nadzorom“, kot je opredeljen v 
Uredbi Sveta (EGS) št. 2913/92 o 
carinskem zakoniku Skupnosti, se viri 
dobro izkoriščajo. Kadar carinski organi na 
meji zadržijo blago, je potreben en 
postopek, medtem ko bi bilo pri blagu na 
trgu, razdeljenem in dobavljenem 
prodajalcem na drobno, za enako stopnjo 
uveljavljenja potrebnih več ločenih 
postopkov. Predvideti bi bilo treba izjemo 
za blago, sproščeno v prosti promet na 
podlagi režima uporabe v posebne namene, 
ker tako blago ostane pod carinskim 
nadzorom, čeprav je bilo sproščeno v prosti 
promet. Primerno je tudi, da se Uredba ne 
uporablja za blago v osebni prtljagi
potnikov, če je to blago namenjeno za 
njihovo osebno uporabo in če ni 
nobenega znaka, da gre za trgovinski 
promet.

(4) Carinski organi bi morali imeti možnost 
kontrole blaga, ki je ali bi moralo biti 
predmet carinskega nadzora na carinskem 
območju Unije, da bi uveljavljali pravice 
intelektualne lastnine. Pri uveljavljanju 
pravic intelektualne lastnine na meji, kjer 
koli blago je ali bi moralo biti, pod 
„carinskim nadzorom“, kot je opredeljen v 
Uredbi Sveta (EGS) št. 2913/92 o 
carinskem zakoniku Skupnosti, se viri 
dobro izkoriščajo. Kadar carinski organi na 
meji zadržijo blago, je potreben en 
postopek, medtem ko bi bilo pri blagu na 
trgu, razdeljenem in dobavljenem 
prodajalcem na drobno, za enako stopnjo 
uveljavljenja potrebnih več ločenih 
postopkov. Predvideti bi bilo treba izjemo 
za blago, sproščeno v prosti promet na 
podlagi režima uporabe v posebne namene, 
ker tako blago ostane pod carinskim 
nadzorom, čeprav je bilo sproščeno v prosti 
promet. Kadar je v osebni prtljagi potnika
blago nekomercialne narave v vrednosti,
ki ne presega priznane vrednosti carine 
prostega blaga, in če ni nobenega
materialnega znaka, da je blago 
namenjeno za trgovinski promet, bi morale 
države članice šteti, da tako blago ne sodi 
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na področje uporabe te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 67
Christian Engström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Carinski organi bi morali imeti možnost 
kontrole blaga, ki je ali bi moralo biti 
predmet carinskega nadzora na carinskem 
območju Unije, da bi uveljavljali pravice 
intelektualne lastnine. Pri uveljavljanju 
pravic intelektualne lastnine na meji, kjer 
koli blago je ali bi moralo biti, pod 
„carinskim nadzorom“, kot je opredeljen v 
Uredbi Sveta (EGS) št. 2913/92 o 
carinskem zakoniku Skupnosti, se viri 
dobro izkoriščajo. Kadar carinski organi na 
meji zadržijo blago, je potreben en 
postopek, medtem ko bi bilo pri blagu na 
trgu, razdeljenem in dobavljenem 
prodajalcem na drobno, za enako stopnjo 
uveljavljenja potrebnih več ločenih 
postopkov. Predvideti bi bilo treba izjemo 
za blago, sproščeno v prosti promet na 
podlagi režima uporabe v posebne namene, 
ker tako blago ostane pod carinskim 
nadzorom, čeprav je bilo sproščeno v prosti 
promet. Primerno je tudi, da se Uredba ne 
uporablja za blago v osebni prtljagi 
potnikov, če je to blago namenjeno za 
njihovo osebno uporabo in če ni nobenega 
znaka, da gre za trgovinski promet.

(4) Carinski organi bi morali imeti možnost 
kontrole blaga, ki je ali bi moralo biti 
predmet carinskega nadzora na carinskem 
območju Unije, da bi uveljavljali pravice 
blagovnih znamk in avtorske pravice. Pri 
uveljavljanju takšnih pravic intelektualne 
lastnine na meji, kjer koli blago je ali bi 
moralo biti, pod „carinskim nadzorom“, 
kot je opredeljen v Uredbi Sveta (EGS) 
št. 2913/92 o carinskem zakoniku 
Skupnosti, se viri dobro izkoriščajo. Kadar 
carinski organi na meji zadržijo blago, je 
potreben en postopek, medtem ko bi bilo 
pri blagu na trgu, razdeljenem in 
dobavljenem prodajalcem na drobno, za 
enako stopnjo uveljavljenja potrebnih več 
ločenih postopkov. Predvideti bi bilo treba 
izjemo za blago, sproščeno v prosti promet 
na podlagi režima uporabe v posebne 
namene, ker tako blago ostane pod 
carinskim nadzorom, čeprav je bilo 
sproščeno v prosti promet. Bistveno je tudi, 
da se Uredba ne uporablja za blago v 
osebni prtljagi potnikov, če na podlagi 
izvajanja zakonitih postopkov ni nobenega 
znaka, da gre za namen trgovanja.

Or. en

Predlog spremembe 68
Anna Hedh
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V Uredbi (ES) št. 1383/2003 nekatere 
pravice intelektualne lastnine niso zajete, 
nekatere kršitve pa so izključene. Za 
okrepitev uveljavljanja pravic intelektualne 
lastnine bi bilo torej treba carinsko 
kontrolo razširiti na druge vrste kršitev, kot 
so kršitve, ki izhajajo iz vzporedne 
trgovine, in druge kršitve pravic, ki jih 
carinski organi že uveljavljajo, vendar
niso zajete z Uredbo (ES) št. 1383/2003. Iz 
istega namena je primerno, da se na 
področje uporabe te uredbe poleg pravic, ki 
so že zajete z Uredbo (ES) št. 1383/2003, 
vključijo trgovska imena, če so na podlagi 
nacionalnega prava zaščitena kot izključne 
lastninske pravice, topografije 
polprevodniških izdelkov, uporabni modeli 
in naprave za izogibanje tehnološkim 
ukrepom ter tudi vse izključne pravice 
intelektualne lastnine, določene z 
zakonodajo Unije.

(5) V Uredbi (ES) št. 1383/2003 nekatere 
pravice intelektualne lastnine niso zajete, 
nekatere kršitve pa so izključene. Za 
okrepitev uveljavljanja pravic intelektualne 
lastnine bi bilo torej treba carinsko 
kontrolo razširiti na druge vrste kršitev, ki 
niso zajete z Uredbo (ES) št. 1383/2003. 
Zato je primerno, da se na področje 
uporabe te uredbe poleg pravic, ki so že 
zajete z Uredbo (ES) št. 1383/2003, 
vključijo trgovska imena, če so na podlagi 
nacionalnega prava zaščitena kot izključne 
lastninske pravice, topografije 
polprevodniških izdelkov ter uporabni 
modeli in naprave za izogibanje 
tehnološkim ukrepom.

Or. sv

Predlog spremembe 69
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V Uredbi (ES) št. 1383/2003 nekatere 
pravice intelektualne lastnine niso zajete, 
nekatere kršitve pa so izključene. Za 
okrepitev uveljavljanja pravic intelektualne 
lastnine bi bilo torej treba carinsko 
kontrolo razširiti na druge vrste kršitev, kot 
so kršitve, ki izhajajo iz vzporedne 
trgovine, in druge kršitve pravic, ki jih 
carinski organi že uveljavljajo, vendar

(5) V Uredbi (ES) št. 1383/2003 nekatere 
pravice intelektualne lastnine niso zajete, 
nekatere kršitve pa so izključene. Za 
okrepitev uveljavljanja pravic intelektualne 
lastnine bi bilo torej treba carinsko 
kontrolo razširiti na druge vrste kršitev, ki
niso zajete z Uredbo (ES) št. 1383/2003. Iz 
istega namena je primerno, da se na 
področje uporabe te uredbe poleg pravic, ki 
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niso zajete z Uredbo (ES) št. 1383/2003. Iz 
istega namena je primerno, da se na 
področje uporabe te uredbe poleg pravic, ki 
so že zajete z Uredbo (ES) št. 1383/2003, 
vključijo trgovska imena, če so na podlagi 
nacionalnega prava zaščitena kot izključne 
lastninske pravice, topografije 
polprevodniških izdelkov, uporabni modeli 
in naprave za izogibanje tehnološkim 
ukrepom ter tudi vse izključne pravice 
intelektualne lastnine, določene z 
zakonodajo Unije.

so že zajete z Uredbo (ES) št. 1383/2003, 
vključijo trgovska imena, če so na podlagi 
nacionalnega prava zaščitena kot izključne 
lastninske pravice, topografije 
polprevodniških izdelkov, uporabni modeli 
in naprave za izogibanje tehnološkim 
ukrepom ter tudi vse izključne pravice 
intelektualne lastnine, določene z 
zakonodajo Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 70
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V Uredbi (ES) št. 1383/2003 nekatere 
pravice intelektualne lastnine niso zajete, 
nekatere kršitve pa so izključene. Za 
okrepitev uveljavljanja pravic 
intelektualne lastnine bi bilo torej treba 
carinsko kontrolo razširiti na druge vrste 
kršitev, kot so kršitve, ki izhajajo iz 
vzporedne trgovine, in druge kršitve 
pravic, ki jih carinski organi že 
uveljavljajo, vendar niso zajete z 
Uredbo (ES) št. 1383/2003. Iz istega 
namena je primerno, da se na področje 
uporabe te uredbe poleg pravic, ki so že 
zajete z Uredbo (ES) št. 1383/2003, 
vključijo trgovska imena, če so na podlagi 
nacionalnega prava zaščitena kot izključne 
lastninske pravice, topografije 
polprevodniških izdelkov, uporabni modeli 
in naprave za izogibanje tehnološkim 
ukrepom ter tudi vse izključne pravice 
intelektualne lastnine, določene z 
zakonodajo Unije.

(5) V Uredbi (ES) št. 1383/2003 nekatere 
pravice intelektualne lastnine niso zajete, 
nekatere kršitve pa so izključene. Iz tega
razloga je primerno, da se na področje 
uporabe te uredbe poleg pravic, ki so že 
zajete z Uredbo (ES) št. 1383/2003, 
vključijo trgovska imena, če so na podlagi 
nacionalnega prava zaščitena kot izključne 
lastninske pravice, topografije 
polprevodniških izdelkov, uporabni modeli 
in naprave za izogibanje tehnološkim 
ukrepom ter tudi vse izključne pravice 
intelektualne lastnine, določene z 
zakonodajo Unije.
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Or. en

Predlog spremembe 71
Christian Engström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V Uredbi (ES) št. 1383/2003 nekatere 
pravice intelektualne lastnine niso zajete, 
nekatere kršitve pa so izključene. Za 
okrepitev uveljavljanja pravic intelektualne 
lastnine bi bilo torej treba carinsko 
kontrolo razširiti na druge vrste kršitev, 
kot so kršitve, ki izhajajo iz vzporedne 
trgovine, in druge kršitve pravic, ki jih 
carinski organi že uveljavljajo, vendar 
niso zajete z Uredbo (ES) št. 1383/2003. Iz 
istega namena je primerno, da se na 
področje uporabe te uredbe poleg pravic, ki 
so že zajete z Uredbo (ES) št. 1383/2003, 
vključijo trgovska imena, če so na podlagi 
nacionalnega prava zaščitena kot 
izključne lastninske pravice, topografije 
polprevodniških izdelkov, uporabni
modeli in naprave za izogibanje 
tehnološkim ukrepom ter tudi vse izključne 
pravice intelektualne lastnine, določene z 
zakonodajo Unije.

(5) V Uredbi (ES) št. 1383/2003 nekatere 
pravice intelektualne lastnine niso zajete, 
nekatere kršitve pa so izključene. Za 
zagotovitev učinkovitega uveljavljanja 
pravic intelektualne lastnine bi bilo treba 
carinsko kontrolo osredotočiti na izbrane 
kršitve. V ta namen je primerno, da se na 
področje uporabe te uredbe poleg pravic, ki 
so že zajete z Uredbo (ES) št. 1383/2003,
vključijo posebne naprave za izogibanje 
tehnološkim zaščitnim ukrepom.

Or. en

Predlog spremembe 72
Louis Grech

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ta uredba bi morala, ko se bo v celoti 
izvajala, prispevati k skupnemu trgu, ki 
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zagotavlja učinkovitejšo zaščito imetnikov 
pravic, spodbuja ustvarjalnost in 
inovativnost ter potrošnikom nudi 
zanesljive in kakovostne proizvode, kar bi 
moralo prispevati k večjemu številu 
čezmejnih transakcij med potrošniki, 
podjetji in trgovci.

Or. en

Predlog spremembe 73
Christian Engström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Vsaka oseba, naj bo imetnik pravice 
intelektualne lastnine ali ne, ki lahko v 
svojem imenu sproži pravni postopek v 
zvezi z morebitno kršitvijo navedene 
pravice, bi morala imeti pravico vložiti 
zahtevo za ukrepanje carinskih organov.

(8) Vsaka oseba, naj bo imetnik pravice 
blagovne znamke ali avtorske pravice ali
ne, ki lahko v svojem imenu sproži pravni 
postopek v zvezi z morebitno kršitvijo 
navedene pravice, bi morala imeti pravico 
vložiti zahtevo za ukrepanje carinskih 
organov.

Or. en

Predlog spremembe 74
Christian Engström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za zagotovitev, da so pravice 
intelektualne lastnine uveljavljene v celotni 
Uniji, je primerno določiti, da lahko oseba, 
ki ima pravico vložiti zahtevo za ukrepanje 
in zahteva uveljavitev pravice intelektualne 
lastnine na celotnem ozemlju Unije, od 
carinskih organov države članice zahteva, 
da sprejmejo odločitev, v skladu s katero 

(9) Za zagotovitev učinkovitega 
uveljavljanja pravic intelektualne lastnine 
v celotni Uniji je primerno določiti, da 
lahko oseba, ki ima pravico vložiti zahtevo 
za ukrepanje in zahteva uveljavitev 
zadevne pravice intelektualne lastnine na 
celotnem ozemlju Unije, od carinskih 
organov države članice zahteva, da 



PE480.583v02-00 12/110 AM\890182SL.doc

SL

morajo carinski organi zadevne države 
članice in katere koli druge države članice, 
v kateri se zahteva uveljavitev pravice 
intelektualne lastnine, ukrepati.

sprejmejo odločitev, v skladu s katero 
morajo carinski organi zadevne države 
članice in katere koli druge države članice, 
v kateri se zahteva uveljavitev takšne
pravice intelektualne lastnine, ukrepati.

Or. en

Predlog spremembe 75
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za zagotovitev hitrega uveljavljanja 
pravic intelektualne lastnine bi bilo treba 
predvideti, da lahko carinski organi, kadar 
na podlagi ustreznih dokazov sumijo, da 
blago pod njihovim nadzorom krši pravice 
intelektualne lastnine, bodisi na svojo 
pobudo bodisi na podlagi zahteve prekinejo 
sprostitev blaga ali ga zadržijo, da osebam, 
upravičenim do vložitve zahteve za 
ukrepanje carinskih organov, omogočijo 
sprožitev postopka za ugotovitev, ali je bila 
kršena pravica intelektualne lastnine.

(10) Za zagotovitev hitrega uveljavljanja 
pravic intelektualne lastnine bi bilo treba 
predvideti, da lahko carinski organi, kadar 
na podlagi zadostnih znakov sumijo, da 
blago pod njihovim nadzorom krši pravice 
intelektualne lastnine, bodisi na svojo 
pobudo bodisi na podlagi zahteve prekinejo 
sprostitev blaga ali ga zadržijo, da osebam, 
upravičenim do vložitve zahteve za 
ukrepanje carinskih organov, omogočijo 
sprožitev postopka za ugotovitev, ali je bila 
kršena pravica intelektualne lastnine.

Or. fr

Predlog spremembe 76
Christian Engström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za zagotovitev hitrega uveljavljanja 
pravic intelektualne lastnine bi bilo treba 
predvideti, da lahko carinski organi, kadar 
na podlagi ustreznih dokazov sumijo, da 

(10) Za zagotovitev učinkovitega in 
zakonitega uveljavljanja pravic 
intelektualne lastnine bi bilo treba 
predvideti, da lahko carinski organi, kadar 
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blago pod njihovim nadzorom krši pravice 
intelektualne lastnine, bodisi na svojo 
pobudo bodisi na podlagi zahteve prekinejo 
sprostitev blaga ali ga zadržijo, da osebam, 
upravičenim do vložitve zahteve za 
ukrepanje carinskih organov, omogočijo 
sprožitev postopka za ugotovitev, ali je bila 
kršena pravica intelektualne lastnine.

pri opravljanju zakonitih postopkov na 
podlagi ustreznih znakov sumijo, da blago 
pod njihovim nadzorom krši zadevne
pravice intelektualne lastnine, bodisi na 
svojo pobudo bodisi na podlagi zahteve 
prekinejo sprostitev blaga ali ga zadržijo, 
da osebam, upravičenim do vložitve 
zahteve za ukrepanje carinskih organov, 
omogočijo sprožitev postopka za 
ugotovitev, ali je bila kršena takšna
pravica intelektualne lastnine.

Or. en

Predlog spremembe 77
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Kadar obstaja sum, da je blago v 
tranzitu imitacija ali kopija proizvoda, ki 
je v Uniji zaščiten s pravico intelektualne 
lastnine, bi morali carinski organi 
deklaranta ali imetnika blaga pozvati, da 
predloži zadostne dokaze, da je končna 
destinacija blaga zunaj ozemlja Unije. Če 
niso predloženi ustrezni dokazi o 
nasprotnem, bi morali carinski organi 
predpostaviti, da je zelo verjetno, da bo to 
blago preusmerjeno na trg Unije. 
Komisija bi morala sprejeti smernice, ki 
opredeljujejo merila, na podlagi katerih 
lahko carinski organi zanesljivo ocenijo 
tveganje za preusmeritev na trg Unije, ob 
upoštevanju ustrezne sodne prakse 
Sodišča Evropske unije.

Or. en

(Glej predloga sprememb k členoma 16 in 17)
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Obrazložitev

Ker poročevalec meni, da je zelo negotovo, ali bo materialno-pravna ureditev spremenjena 
tako, da bi zajemala sam tranzit blaga, ki je imitacija ali kopija blaga, zaščitenega v EU, 
predlaga, da se to dodatno varovalo vključi tu, da bi preprečili vstop tega blaga na notranji 
trg. Carinski organi lahko prekinejo sprostitev blaga ali ga zadržijo, če sta izpolnjena dva 
pogoja: obstajati mora sum, da je blago ponarejeno ali piratsko, predloženi dokazi pa morajo 
biti nezadostni.

Predlog spremembe 78
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Kadar blago, pri katerem obstaja sum 
kršitve pravic intelektualne lastnine, ni 
ponarejeno ali piratsko blago, je včasih z 
običajnim vizualnim pregledom, ki ga 
opravijo carinski organi, težko ugotoviti, 
ali je bila morda kršena pravica 
intelektualne lastnine. Zato je primerno 
določiti, da je treba sprožiti postopek, 
razen če se zadevni stranki, in sicer imetnik 
blaga in imetnik pravice, dogovorita o 
odstopu blaga v uničenje. Pristojni organi, 
ki se ukvarjajo s takšnimi postopki, bi 
morali biti tisti, ki odločijo o tem, ali je bila 
pravica intelektualne lastnine kršena, in 
sprejmejo ustrezne odločitve o kršitvah 
zadevnih pravic intelektualne lastnine.

(11) Kadar blago, pri katerem obstaja sum 
kršitve pravic intelektualne lastnine, ni 
ponarejeno ali piratsko blago, je včasih z 
običajnim vizualnim pregledom, ki ga 
opravijo carinski organi, težko ugotoviti, 
ali je bila morda kršena pravica 
intelektualne lastnine. Zato je primerno 
določiti, da je treba sprožiti postopek, 
razen če se zadevni stranki, in sicer 
deklarant ali imetnik blaga in imetnik 
pravice, dogovorita o odstopu blaga v 
uničenje. Pristojni organi, ki se ukvarjajo s 
takšnimi postopki, bi morali biti tisti, ki 
odločijo o tem, ali je bila pravica 
intelektualne lastnine kršena, in sprejmejo 
ustrezne odločitve o kršitvah zadevnih 
pravic intelektualne lastnine.

Or. fr

Predlog spremembe 79
Christian Engström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Kadar blago, pri katerem obstaja sum 
kršitve pravic intelektualne lastnine, ni 
ponarejeno ali piratsko blago, je včasih z 
običajnim vizualnim pregledom, ki ga 
opravijo carinski organi, težko ugotoviti, 
ali je bila morda kršena pravica 
intelektualne lastnine. Zato je primerno 
določiti, da je treba sprožiti postopek, 
razen če se zadevni stranki, in sicer 
imetnik blaga in imetnik pravice, 
dogovorita o odstopu blaga v uničenje. 
Pristojni organi, ki se ukvarjajo s takšnimi 
postopki, bi morali biti tisti, ki odločijo o 
tem, ali je bila pravica intelektualne 
lastnine kršena, in sprejmejo ustrezne 
odločitve o kršitvah zadevnih pravic 
intelektualne lastnine.

(11) Kadar blago, pri katerem obstaja sum 
kršitve pravic intelektualne lastnine, ni 
ponarejeno ali piratsko blago, je včasih z 
običajnim vizualnim pregledom, ki ga 
opravijo carinski organi, težko ugotoviti, 
ali je bila morda kršena katera druga
pravica intelektualne lastnine. Zato je 
primerno določiti, da je treba sprožiti 
postopek. Pristojni organi, ki se ukvarjajo s 
takšnimi postopki, bi morali biti tisti, ki 
odločijo o tem, ali je bila kršena zadevna
pravica intelektualne lastnine, in sprejmejo 
ustrezne odločitve.

Or. en

Predlog spremembe 80
Evelyne Gebhardt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Za čim večje zmanjšanje upravne 
obremenitve in stroškov bi bilo treba za 
manjše pošiljke ponarejenega in piratskega 
blaga uvesti poseben postopek, s katerim bi 
bilo blago mogoče uničiti brez soglasja 
imetnika pravice. Za določitev zgornjih 
meja, do katerih se pošiljke štejejo za 
manjše pošiljke, bi bilo treba s to uredbo 
na Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se 
splošno uporabljajo, v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Pomembno je, da 
Komisija pri pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, vključno na ravni

(13) Za čim večje zmanjšanje upravne 
obremenitve in stroškov bi bilo treba za 
manjše pošiljke ponarejenega in piratskega 
blaga uvesti poseben postopek, s katerim bi 
bilo blago mogoče uničiti brez soglasja 
imetnika pravice.



PE480.583v02-00 16/110 AM\890182SL.doc

SL

strokovnjakov.

Or. de

Predlog spremembe 81
Anna Hedh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Za čim večje zmanjšanje upravne 
obremenitve in stroškov bi bilo treba za 
manjše pošiljke ponarejenega in piratskega 
blaga uvesti poseben postopek, s katerim 
bi bilo blago mogoče uničiti brez soglasja 
imetnika pravice. Za določitev zgornjih 
meja, do katerih se pošiljke štejejo za 
manjše pošiljke, bi bilo treba s to uredbo 
na Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se 
splošno uporabljajo, v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Pomembno je, da 
Komisija pri pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov.

(13) Za čim večje zmanjšanje upravne 
obremenitve in stroškov bi bilo treba za 
manjše pošiljke ponarejenega in piratskega 
blaga uvesti poseben postopek.

Or. sv

Predlog spremembe 82
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Za čim večje zmanjšanje upravne 
obremenitve in stroškov bi bilo treba za 
manjše pošiljke ponarejenega in piratskega 
blaga uvesti poseben postopek, s katerim bi 
bilo blago mogoče uničiti brez soglasja 

(13) Za čim večje zmanjšanje upravne 
obremenitve in stroškov bi bilo treba za 
manjše pošiljke ponarejenega in piratskega 
blaga uvesti poseben postopek, s katerim bi 
bilo blago mogoče uničiti brez soglasja 
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imetnika pravice. Za določitev zgornjih 
meja, do katerih se pošiljke štejejo za 
manjše pošiljke, bi bilo treba s to uredbo 
na Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se 
splošno uporabljajo, v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Pomembno je, da 
Komisija pri pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov.

imetnika pravice.

Or. en

Predlog spremembe 83
Christian Engström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Za čim večje zmanjšanje upravne 
obremenitve in stroškov bi bilo treba za 
manjše pošiljke ponarejenega in piratskega 
blaga uvesti poseben postopek, s katerim bi 
bilo blago mogoče uničiti brez soglasja 
imetnika pravice. Za določitev zgornjih 
meja, do katerih se pošiljke štejejo za 
manjše pošiljke, bi bilo treba s to uredbo na 
Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se 
splošno uporabljajo, v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. 
Pomembno je, da Komisija pri 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov.

(13) Brez poseganja v pravico končnega 
potrošnika do primerne obveščenosti v 
razumnem času o pravni podlagi ukrepov 
carinskih organov bi bilo treba za čim 
večje zmanjšanje upravne obremenitve in 
stroškov za manjše pošiljke ponarejenega 
in piratskega blaga uvesti poseben 
postopek, s katerim bi bilo blago mogoče 
uničiti brez soglasja imetnika pravice. Za 
določitev zgornjih meja, do katerih se 
pošiljke štejejo za manjše pošiljke, bi bilo 
treba s to uredbo na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje nezakonodajnih 
aktov, ki se splošno uporabljajo, v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije. Pomembno je, da Komisija pri 
pripravljalnem delu opravi ustrezna in 
javna posvetovanja, vključno s 
potrošniškimi organizacijami in 
organizacijami za državljanske pravice ter
na ravni strokovnjakov.

Or. en
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Predlog spremembe 84
Evelyne Gebhardt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
sočasno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje ustreznih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 85
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
sočasno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje ustreznih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker je manjša pošiljka opredeljena v Uredbi, ni potrebe po delegiranih aktih.

Predlog spremembe 86
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zaradi večje pravne jasnosti in varstva 
interesov zakonitih trgovcev pred 
morebitno zlorabo določb o uveljavljanju 
pravic na meji je primerno spremeniti roke 
za zadržanje blaga, pri katerem obstaja sum 
kršitve pravice intelektualne lastnine, 
pogoje, pod katerimi carinski organi 
informacije o pošiljkah posredujejo 
imetnikom pravic, in pogoje za uporabo 
postopka, ki omogoča uničenje blaga pod 
carinskim nadzorom zaradi suma kršitev 
pravic intelektualne lastnine, razen za 
ponarejeno in piratsko blago, ter uvesti 
določbo, na podlagi katere lahko imetnik 
blaga izrazi svoje stališče, preden carinska 
uprava sprejme odločitev, ki bi mu 
škodovala.

(15) Zaradi večje pravne jasnosti in varstva 
interesov zakonitih trgovcev pred 
morebitno zlorabo določb o uveljavljanju 
pravic na meji je primerno spremeniti roke 
za zadržanje blaga, pri katerem obstaja sum 
kršitve pravice intelektualne lastnine, 
pogoje, pod katerimi carinski organi 
informacije o pošiljkah posredujejo 
imetnikom pravic, in pogoje za uporabo 
postopka, ki omogoča uničenje blaga pod 
carinskim nadzorom zaradi suma kršitev 
pravic intelektualne lastnine, razen za 
ponarejeno in piratsko blago.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je razlikovati med gospodarskimi subjekti, ki redno opravljajo carinske formalnosti, in 
končnimi potrošniki.  Prvi zelo dobro poznajo carinske postopke. Zato je treba poskrbeti, da 
dolgi upravni postopki ne bodo onemogočali učinkovitega delovanja zadevnih carinskih 
organov.

Predlog spremembe 87
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zaradi večje pravne jasnosti in varstva 
interesov zakonitih trgovcev pred 
morebitno zlorabo določb o uveljavljanju 
pravic na meji je primerno spremeniti roke 
za zadržanje blaga, pri katerem obstaja sum 
kršitve pravice intelektualne lastnine, 
pogoje, pod katerimi carinski organi 
informacije o pošiljkah posredujejo 

(15) Zaradi večje pravne jasnosti in varstva 
interesov zakonitih trgovcev pred 
morebitno zlorabo določb o uveljavljanju 
pravic na meji je primerno spremeniti roke 
za zadržanje blaga, pri katerem obstaja sum 
kršitve pravice intelektualne lastnine, 
pogoje, pod katerimi carinski organi 
informacije o pošiljkah posredujejo 
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imetnikom pravic, in pogoje za uporabo 
postopka, ki omogoča uničenje blaga pod 
carinskim nadzorom zaradi suma kršitev 
pravic intelektualne lastnine, razen za 
ponarejeno in piratsko blago, ter uvesti 
določbo, na podlagi katere lahko imetnik 
blaga izrazi svoje stališče, preden carinska 
uprava sprejme odločitev, ki bi mu 
škodovala.

imetnikom pravic, in pogoje za uporabo 
postopka, ki omogoča uničenje blaga pod 
carinskim nadzorom zaradi suma kršitev 
pravic intelektualne lastnine. Kadar 
carinski organi ukrepajo po ugoditvi 
zahtevi, je primerno tudi uvesti določbo, 
na podlagi katere lahko imetnik blaga 
izrazi svoje stališče, preden carinska 
uprava prekine sprostitev blaga ali zadrži 
blago, pri katerem obstaja sum kršitve 
pravic intelektualne lastnine in ki ni 
ponarejeno ali piratsko blago, saj je 
včasih z običajnim vizualnim pregledom, 
ki ga opravijo carinski organi, težko 
ugotoviti, ali je bila morda kršena pravica 
intelektualne lastnine.

Or. en

(Glej predlog spremembe k členu 16 (3))

Obrazložitev

V večini primerov carinski ukrepi temeljijo na jasnem sumu in se v končni fazi izkažejo za 
upravičene. Pravico do zaslišanja bi morali torej omejiti na blago, ki ni ponarejeno ali 
piratsko blago, pri katerem carinski organi z običajnim vizualnim pregledom težko ugotovijo, 
ali je bila morda kršena pravica intelektualne lastnine, ter na primere, ko carinski organi 
ukrepajo po ugoditvi zahtevi, ko je morda treba upoštevati nasprotujoče si interese strank, ki 
jih ukrepi zadevajo.

Predlog spremembe 88
Christian Engström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zaradi večje pravne jasnosti in varstva 
interesov zakonitih trgovcev pred 
morebitno zlorabo določb o uveljavljanju 
pravic na meji je primerno spremeniti roke 
za zadržanje blaga, pri katerem obstaja sum 
kršitve pravice intelektualne lastnine, 
pogoje, pod katerimi carinski organi 
informacije o pošiljkah posredujejo 

(15) Zaradi večje pravne jasnosti in varstva 
interesov zakonitih trgovcev pred 
morebitno zlorabo določb o uveljavljanju 
pravic na meji je primerno spremeniti roke 
za zadržanje blaga, pri katerem obstaja sum 
kršitve zadevne pravice intelektualne 
lastnine, pogoje, pod katerimi carinski 
organi informacije o pošiljkah posredujejo 
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imetnikom pravic, in pogoje za uporabo 
postopka, ki omogoča uničenje blaga pod 
carinskim nadzorom zaradi suma kršitev 
pravic intelektualne lastnine, razen za 
ponarejeno in piratsko blago, ter uvesti 
določbo, na podlagi katere lahko imetnik 
blaga izrazi svoje stališče, preden carinska 
uprava sprejme odločitev, ki bi mu 
škodovala.

imetnikom pravic, in pogoje za uporabo 
postopka, ki omogoča uničenje blaga pod 
carinskim nadzorom.

Or. en

Predlog spremembe 89
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ob upoštevanju začasne in 
preventivne narave ukrepov, ki jih na tem 
področju sprejmejo carinski organi, in 
nasprotujočih si interesov strank, ki jih 
zadevajo ukrepi, bi bilo treba nekatere 
vidike postopkov prilagoditi, da bi 
zagotovili nemoteno uporabo Uredbe in 
sočasno upoštevali pravice zadevnih 
strank. Kar zadeva različna uradna 
obvestila, predvidena s to uredbo, bi tako 
carinski organi morali na podlagi 
dokumentov o carinski obravnavi ali 
situaciji, v kateri se nahaja blago, uradno 
obvestiti najprimernejšo osebo. Roki, ki so 
v tej uredbi določeni za zahtevana uradna 
obvestila, bi se morali šteti od trenutka, ko 
carinski organi pošljejo ta obvestila, da bi 
se uskladili vsi roki za uradna obvestila, 
poslana zadevnim strankam. Rok, v 
katerem ima oseba pravico do zaslišanja, 
preden se sprejme neugodna odločitev, bi 
moral biti tri delovne dni, glede na to, da 
so imetniki odločb o ugoditvi zahtevam za 
ukrepanje carinske organe prostovoljno 
zaprosili za ukrepanje in da se morajo 
deklaranti ali imetniki blaga zavedati 

(16) Ob upoštevanju začasne in 
preventivne narave ukrepov, ki jih na tem 
področju sprejmejo carinski organi, in 
nasprotujočih si interesov strank, ki jih 
zadevajo ukrepi, bi bilo treba nekatere 
vidike postopkov prilagoditi, da bi 
zagotovili nemoteno uporabo Uredbe in 
sočasno upoštevali pravice zadevnih 
strank. Kar zadeva različna uradna 
obvestila, predvidena s to uredbo, bi tako 
carinski organi morali na podlagi 
dokumentov o carinski obravnavi ali 
situacije, v kateri se nahaja blago, uradno 
obvestiti najprimernejšo osebo. Pri 
posebnem postopku za majhne pošiljke, ko 
te potrošnike verjetno neposredno zadevajo 
in se od njih ne more pričakovati enaka 
raven skrbnosti kot od drugih gospodarskih 
subjektov, ki navadno opravljajo carinske 
formalnosti, bi potrošniku morala biti 
zagotovljena pravica do zaslišanja še pred 
odločitvijo carinskega organa.
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posebnega položaja svojega blaga, ko je to 
pod carinski nadzorom. Pri posebnem 
postopku za majhne pošiljke, ko te 
potrošnike verjetno neposredno zadevajo in 
se od njih ne more pričakovati enaka raven 
skrbnosti kot od drugih gospodarskih 
subjektov, ki navadno opravljajo carinske 
formalnosti, bi moral biti navedeni rok 
bistveno daljši.

Or. fr

Obrazložitev

Končni potrošnik ne pozna dobro carinskih formalnosti in ga je treba zaščititi s pravico do 
zaslišanja pred kakršnokoli odločitvijo carinskega organa.

Predlog spremembe 90
Anna Hedh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ob upoštevanju začasne in 
preventivne narave ukrepov, ki jih na tem 
področju sprejmejo carinski organi, in 
nasprotujočih si interesov strank, ki jih 
zadevajo ukrepi, bi bilo treba nekatere 
vidike postopkov prilagoditi, da bi 
zagotovili nemoteno uporabo Uredbe in 
sočasno upoštevali pravice zadevnih 
strank. Kar zadeva različna uradna 
obvestila, predvidena s to uredbo, bi tako 
carinski organi morali na podlagi 
dokumentov o carinski obravnavi ali 
situaciji, v kateri se nahaja blago, uradno 
obvestiti najprimernejšo osebo. Roki, ki so 
v tej uredbi določeni za zahtevana uradna 
obvestila, bi se morali šteti od trenutka, ko 
carinski organi pošljejo ta obvestila, da bi 
se uskladili vsi roki za uradna obvestila, 
poslana zadevnim strankam. Rok, v 
katerem ima oseba pravico do zaslišanja, 
preden se sprejme neugodna odločitev, bi 

(16) Ob upoštevanju začasne in 
preventivne narave ukrepov, ki jih na tem 
področju sprejmejo carinski organi, in 
nasprotujočih si interesov strank, ki jih 
zadevajo ukrepi, bi bilo treba nekatere 
vidike postopkov prilagoditi, da bi 
zagotovili nemoteno uporabo Uredbe in 
sočasno upoštevali pravice zadevnih 
strank. Kar zadeva različna uradna 
obvestila, predvidena s to uredbo, bi tako 
carinski organi morali na podlagi 
dokumentov o carinski obravnavi ali 
situacije, v kateri se nahaja blago, uradno 
obvestiti najprimernejšo osebo. Roki, ki so 
v tej uredbi določeni za zahtevana uradna 
obvestila, bi se morali šteti od trenutka, ko 
so bila ta prejeta. Rok, v katerem ima 
oseba pravico do zaslišanja, preden se 
sprejme neugodna odločitev, bi moral biti 
tri delovne dni po prejemu, glede na to, da 
so imetniki odločb o ugoditvi zahtevam za 
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moral biti tri delovne dni, glede na to, da so 
imetniki odločb o ugoditvi zahtevam za 
ukrepanje carinske organe prostovoljno 
zaprosili za ukrepanje in da se morajo 
deklaranti ali imetniki blaga zavedati 
posebnega položaja svojega blaga, ko je to 
pod carinski nadzorom. Pri posebnem 
postopku za majhne pošiljke, ko te 
potrošnike verjetno neposredno zadevajo in 
se od njih ne more pričakovati enaka raven 
skrbnosti kot od drugih gospodarskih 
subjektov, ki navadno opravljajo carinske 
formalnosti, bi moral biti navedeni rok 
bistveno daljši.

ukrepanje carinske organe prostovoljno 
zaprosili za ukrepanje in da se morajo 
deklaranti ali imetniki blaga zavedati 
posebnega položaja svojega blaga, ko je to 
pod carinskim nadzorom. Pri posebnem 
postopku za majhne pošiljke, ko te 
potrošnike verjetno neposredno zadevajo in 
se od njih ne more pričakovati enaka raven 
skrbnosti kot od drugih gospodarskih 
subjektov, ki navadno opravljajo carinske 
formalnosti, bi moral biti navedeni rok 
bistveno daljši.

Or. sv

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da imajo vsi evropski imetniki odločbe o ugoditvi zahtevi na voljo enako 
količino časa, da ukrepajo v zvezi z blagom, katerega sprostitev je bila prekinjena ali ki je 
bilo zadržano, ne glede na to, koliko časa traja, da jim poštne službe dostavijo odločbo 
carinskih organov o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem zadržanju, bi morali pri določitvi 
roka za ukrepanje upoštevati datum prejema te odločbe in ne datum, ko je bila poslana.

Predlog spremembe 91
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ob upoštevanju začasne in 
preventivne narave ukrepov, ki jih na tem 
področju sprejmejo carinski organi, in 
nasprotujočih si interesov strank, ki jih 
zadevajo ukrepi, bi bilo treba nekatere 
vidike postopkov prilagoditi, da bi 
zagotovili nemoteno uporabo Uredbe in 
sočasno upoštevali pravice zadevnih 
strank. Kar zadeva različna uradna 
obvestila, predvidena s to uredbo, bi tako 
carinski organi morali na podlagi 
dokumentov o carinski obravnavi ali 
situaciji, v kateri se nahaja blago, uradno 

(16) Ob upoštevanju začasne in 
preventivne narave ukrepov, ki jih na tem 
področju sprejmejo carinski organi, in 
nasprotujočih si interesov strank, ki jih 
zadevajo ukrepi, bi bilo treba nekatere 
vidike postopkov prilagoditi, da bi 
zagotovili nemoteno uporabo Uredbe in 
sočasno upoštevali pravice zadevnih 
strank. Kar zadeva različna uradna 
obvestila, predvidena s to uredbo, bi tako 
carinski organi morali na podlagi 
dokumentov o carinski obravnavi ali 
situacije, v kateri se nahaja blago, uradno 
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obvestiti najprimernejšo osebo. Roki, ki so 
v tej uredbi določeni za zahtevana uradna 
obvestila, bi se morali šteti od trenutka, ko 
carinski organi pošljejo ta obvestila, da bi 
se uskladili vsi roki za uradna obvestila, 
poslana zadevnim strankam. Rok, v 
katerem ima oseba pravico do zaslišanja, 
preden se sprejme neugodna odločitev, bi 
moral biti tri delovne dni, glede na to, da so 
imetniki odločb o ugoditvi zahtevam za 
ukrepanje carinske organe prostovoljno 
zaprosili za ukrepanje in da se morajo 
deklaranti ali imetniki blaga zavedati 
posebnega položaja svojega blaga, ko je to 
pod carinski nadzorom. Pri posebnem
postopku za majhne pošiljke, ko te 
potrošnike verjetno neposredno zadevajo in 
se od njih ne more pričakovati enaka raven 
skrbnosti kot od drugih gospodarskih 
subjektov, ki navadno opravljajo carinske 
formalnosti, bi moral biti navedeni rok 
bistveno daljši.

obvestiti najprimernejšo osebo. Roki, ki so 
v tej uredbi določeni za zahtevana uradna 
obvestila, bi se morali šteti od trenutka, ko 
carinski organi pošljejo ta obvestila, da bi 
se uskladili vsi roki za uradna obvestila, 
poslana zadevnim strankam. Rok, v 
katerem ima oseba pravico do zaslišanja, 
preden se sprejme neugodna odločitev, bi 
moral biti tri delovne dni, glede na to, da so 
imetniki odločb o ugoditvi zahtevam za 
ukrepanje carinske organe prostovoljno 
zaprosili za ukrepanje in da se morajo 
deklaranti ali imetniki blaga zavedati 
posebnega položaja svojega blaga, ko je to 
pod carinskim nadzorom. Pri posebnem 
postopku za majhne pošiljke, ko te 
potrošnike verjetno neposredno zadevajo in 
se od njih ne more pričakovati enaka raven 
skrbnosti kot od drugih gospodarskih 
subjektov, ki navadno opravljajo carinske 
formalnosti, bi moral biti navedeni rok 
bistveno daljši. Ob upoštevanju 
morebitnega obsega dela v zvezi s 
carinskimi postopki uveljavljanja v skladu 
s to uredbo bi morali carinski organi 
prednostno obravnavati velike pošiljke.

Or. en

Predlog spremembe 92
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ob upoštevanju začasne in 
preventivne narave ukrepov, ki jih na tem 
področju sprejmejo carinski organi, in 
nasprotujočih si interesov strank, ki jih 
zadevajo ukrepi, bi bilo treba nekatere 
vidike postopkov prilagoditi, da bi 
zagotovili nemoteno uporabo Uredbe in 
sočasno upoštevali pravice zadevnih 
strank. Kar zadeva različna uradna 

(16) Ob upoštevanju začasne in 
preventivne narave ukrepov, ki jih na tem 
področju sprejmejo carinski organi, in 
nasprotujočih si interesov strank, ki jih 
zadevajo ukrepi, bi bilo treba nekatere 
vidike postopkov prilagoditi, da bi 
zagotovili nemoteno uporabo Uredbe in 
sočasno upoštevali pravice zadevnih 
strank. Kar zadeva različna uradna 
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obvestila, predvidena s to uredbo, bi tako 
carinski organi morali na podlagi 
dokumentov o carinski obravnavi ali 
situaciji, v kateri se nahaja blago, uradno 
obvestiti najprimernejšo osebo. Roki, ki so 
v tej uredbi določeni za zahtevana uradna 
obvestila, bi se morali šteti od trenutka, ko 
carinski organi pošljejo ta obvestila, da bi 
se uskladili vsi roki za uradna obvestila, 
poslana zadevnim strankam. Rok, v 
katerem ima oseba pravico do zaslišanja, 
preden se sprejme neugodna odločitev, bi 
moral biti tri delovne dni, glede na to, da
so imetniki odločb o ugoditvi zahtevam za 
ukrepanje carinske organe prostovoljno 
zaprosili za ukrepanje in da se morajo 
deklaranti ali imetniki blaga zavedati 
posebnega položaja svojega blaga, ko je to 
pod carinski nadzorom. Pri posebnem 
postopku za majhne pošiljke, ko te 
potrošnike verjetno neposredno zadevajo in 
se od njih ne more pričakovati enaka raven 
skrbnosti kot od drugih gospodarskih 
subjektov, ki navadno opravljajo carinske 
formalnosti, bi moral biti navedeni rok 
bistveno daljši.

obvestila, predvidena s to uredbo, bi tako 
carinski organi morali na podlagi 
dokumentov o carinski obravnavi ali 
situacije, v kateri se nahaja blago, uradno 
obvestiti najprimernejšo osebo. Roki, ki so 
v tej uredbi določeni za zahtevana uradna 
obvestila, bi se morali šteti od trenutka, ko 
carinski organi pošljejo ta obvestila, da bi 
se uskladili vsi roki za uradna obvestila, 
poslana zadevnim strankam. Rok, v 
katerem ima oseba pravico do zaslišanja, 
pred prekinitvijo sprostitve blaga, ki ni 
ponarejeno ali piratsko, ali njegovim 
zadržanjem, bi moral biti tri delovne dni, 
ko so imetniki odločb o ugoditvi zahtevam 
za ukrepanje carinske organe prostovoljno 
zaprosili za ukrepanje in glede na to, da se 
morajo deklaranti ali imetniki blaga 
zavedati posebnega položaja svojega blaga, 
ko je to pod carinskim nadzorom. Pri 
posebnem postopku za majhne pošiljke, ko 
te potrošnike verjetno neposredno zadevajo 
in se od njih ne more pričakovati enaka 
raven skrbnosti kot od drugih gospodarskih 
subjektov, ki navadno opravljajo carinske 
formalnosti, bi morala biti pravica do 
zaslišanja zagotovljena za vse vrste blaga, 
obdobje, med katerim je mogoče 
uveljavljanje te pravice, pa bi moralo biti 
bistveno daljše.

Or. en

(Glej predlog spremembe k členu 16 (3))

Obrazložitev

V večini primerov carinski ukrepi temeljijo na jasnem sumu in se v končni fazi izkažejo za 
upravičene. Pravico do zaslišanja bi morali torej omejiti na blago, ki ni ponarejeno ali 
piratsko blago, pri katerem carinski organi z običajnim vizualnim pregledom težko ugotovijo, 
ali je bila morda kršena pravica intelektualne lastnine, ter na primere, ko carinski organi 
ukrepajo po ugoditvi zahtevi, ko je morda treba upoštevati nasprotujoče si interese strank, ki 
jih ukrepi zadevajo.

Predlog spremembe 93
Christian Engström
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ob upoštevanju začasne in 
preventivne narave ukrepov, ki jih na tem 
področju sprejmejo carinski organi, in 
nasprotujočih si interesov strank, ki jih 
zadevajo ukrepi, bi bilo treba nekatere 
vidike postopkov prilagoditi, da bi 
zagotovili nemoteno uporabo Uredbe in 
sočasno upoštevali pravice zadevnih
strank. Kar zadeva različna uradna 
obvestila, predvidena s to uredbo, bi tako 
carinski organi morali na podlagi 
dokumentov o carinski obravnavi ali 
situaciji, v kateri se nahaja blago, uradno 
obvestiti najprimernejšo osebo. Roki, ki so 
v tej uredbi določeni za zahtevana uradna 
obvestila, bi se morali šteti od trenutka, ko 
carinski organi pošljejo ta obvestila, da bi 
se uskladili vsi roki za uradna obvestila, 
poslana zadevnim strankam. Rok, v 
katerem ima oseba pravico do zaslišanja, 
preden se sprejme neugodna odločitev, bi 
moral biti tri delovne dni, glede na to, da 
so imetniki odločb o ugoditvi zahtevam za 
ukrepanje carinske organe prostovoljno 
zaprosili za ukrepanje in da se morajo 
deklaranti ali imetniki blaga zavedati 
posebnega položaja svojega blaga, ko je to 
pod carinskim nadzorom. Pri posebnem 
postopku za majhne pošiljke, ko te 
potrošnike verjetno neposredno zadevajo in 
se od njih ne more pričakovati enaka raven 
skrbnosti kot od drugih gospodarskih 
subjektov, ki navadno opravljajo carinske 
formalnosti, bi moral biti navedeni rok 
bistveno daljši.

(16) Ob upoštevanju začasne in 
preventivne narave ukrepov, ki jih na tem 
področju sprejmejo carinski organi, in 
nasprotujočih si interesov strank, ki jih 
zadevajo ukrepi, bi bilo treba nekatere 
vidike postopkov prilagoditi, da bi 
zagotovili nemoteno uporabo Uredbe in 
sočasno upoštevali pravice zadevnih 
strank. Kar zadeva različna uradna 
obvestila, predvidena s to uredbo, bi tako 
carinski organi morali na podlagi 
dokumentov o carinski obravnavi ali 
situacije, v kateri se nahaja blago, uradno 
obvestiti najprimernejšo osebo. Pri 
posebnem postopku za majhne pošiljke, ko 
te potrošnike verjetno neposredno zadevajo 
in se od njih ne more pričakovati enaka 
raven skrbnosti kot od drugih gospodarskih 
subjektov, ki navadno opravljajo carinske 
formalnosti, bi morali biti zagotovljeni
pravica do primernega obvestila v 
razumnem času o pravni podlagi ukrepov 
carinskih organov ter pravica do 
zaslišanja, preden carinski organi 
sprejmejo neugodno odločitev.

Or. en

Predlog spremembe 94
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Carinski organ, ki prejme zahtevo 
za ukrepanje, prekine sprostitev blaga ali 
zadrži to blago iz države, ki ni članica 
Skupnosti, in je dano v odložni postopek, 
takoj ko ima dovolj razlogov za sum 
kršitve pravice intelektualne lastnine.

Or. fr

Obrazložitev

Prvotni predlog Komisije bi bilo treba spremeniti z dodajanjem bolj natančnih podrobnosti v 
luči sodbe Sodišča Evropske unije v združenih zadevah C-446/09 in C-495/09. 

Predlog spremembe 95
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) V skladu z „Izjavo o Sporazumu 
TRIPS in javnem zdravju“, sprejeto na 
ministrski konferenci STO v Dohi 14. 
novembra 2001, se Sporazum TRIPS lahko 
in mora razlagati in izvajati tako, da 
podpira pravico članic STO do varovanja 
javnega zdravja in zlasti spodbujanja 
dostopa do zdravil za vse. Zlasti pri 
zdravilih, pri katerih je prehod čez to 
ozemlje Evropske unije s pretovarjanjem, 
skladiščenjem, delitvijo tovora ali 
spremembo načina ali sredstva prevoza ali 
brez njih samo del celotne poti, ki se začne 
in konča zunaj ozemlja Unije, morajo 
carinski organi pri ocenjevanju tveganja 
kršitve pravic intelektualne lastnine 
upoštevati vsako precejšnjo verjetnost 
preusmeritve tega blaga na trg Unije.

(17) V skladu z „Izjavo o Sporazumu 
TRIPS in javnem zdravju“, sprejeto na 
ministrski konferenci STO v Dohi 14. 
novembra 2001, se Sporazum TRIPS lahko 
in mora razlagati in izvajati tako, da 
podpira pravico članic STO do varovanja 
javnega zdravja in zlasti spodbujanja 
dostopa do zdravil za vse. Zlasti pri 
zdravilih, pri katerih je prehod čez to 
ozemlje Evropske unije s pretovarjanjem, 
skladiščenjem, delitvijo tovora ali 
spremembo načina ali sredstva prevoza ali 
brez njih samo del celotne poti, ki se začne 
in konča zunaj ozemlja Unije, morajo 
carinski organi pri ocenjevanju tveganja 
kršitve pravic intelektualne lastnine 
upoštevati vsako precejšnjo verjetnost 
preusmeritve tega blaga na trg Unije. V 
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zvezi z nevarnimi proizvodi in zlasti 
ponarejenimi zdravili, kot so opredeljena 
v Direktivi 2011/62/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o 
spremembi Direktive 2001/83 o zakoniku 
Skupnosti o zdravilih za uporabo v 
humani medicini glede preprečevanja 
vstopa ponarejenih zdravil v zakonito 
dobavno verigo1, bi morali imeti carinski 
organi Unije možnost, da uporabijo druge 
določbe prava Unije in zlasti ukrepe iz 
Direktive 2011/62/EU. Komisija bi morala 
v roku 18 mesecev po sprejetju te uredbe 
analizirati učinkovitost obstoječih 
carinskih ukrepov za boj proti 
ponarejenim zdravilom in po potrebi 
predlagati zakonodajne spremembe.
_____________
1 UL L 174, 1.7.2011, str. 74.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se borili proti ponarejenim zdravilom in bolje zaščitili državljane, ne da bi hkrati 
preprečili vstop zakonitih generičnih zdravil, je treba povečati učinkovitost carinskih ukrepov 
zoper ponarejena zdravila.

Predlog spremembe 96
Anna Hedh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) V skladu z „Izjavo o Sporazumu 
TRIPS in javnem zdravju“, sprejeto na 
ministrski konferenci STO v Dohi 14. 
novembra 2001, se Sporazum TRIPS lahko 
in mora razlagati in izvajati tako, da 
podpira pravico članic STO do varovanja 
javnega zdravja in zlasti spodbujanja 
dostopa do zdravil za vse. Zlasti pri 
zdravilih, pri katerih je prehod čez to 

(17) V skladu z „Izjavo o Sporazumu 
TRIPS in javnem zdravju“, sprejeto na 
ministrski konferenci STO v Dohi 14. 
novembra 2001, se Sporazum TRIPS lahko 
in mora razlagati in izvajati tako, da 
podpira pravico članic STO do varovanja 
javnega zdravja in zlasti spodbujanja 
dostopa do zdravil za vse. Zlasti pri 
zdravilih, pri katerih je prehod čez to 



AM\890182SL.doc 29/110 PE480.583v02-00

SL

ozemlje Evropske unije s pretovarjanjem, 
skladiščenjem, delitvijo tovora ali 
spremembo načina ali sredstva prevoza ali 
brez njih samo del celotne poti, ki se začne 
in konča zunaj ozemlja Unije, morajo 
carinski organi pri ocenjevanju tveganja 
kršitve pravic intelektualne lastnine 
upoštevati vsako precejšnjo verjetnost
preusmeritve tega blaga na trg Unije.

ozemlje Evropske unije s pretovarjanjem, 
skladiščenjem, delitvijo tovora ali 
spremembo načina ali sredstva prevoza ali 
brez njih samo del celotne poti, ki se začne 
in konča zunaj ozemlja Unije, morajo 
carinski organi pri ocenjevanju tveganja 
kršitve pravic intelektualne lastnine 
upoštevati tveganje preusmeritve tega 
blaga na trg Unije. 

Or. en

Predlog spremembe 97
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) V skladu z „Izjavo o Sporazumu 
TRIPS in javnem zdravju“, sprejeto na 
ministrski konferenci STO v Dohi 14. 
novembra 2001, se Sporazum TRIPS lahko 
in mora razlagati in izvajati tako, da 
podpira pravico članic STO do varovanja 
javnega zdravja in zlasti spodbujanja 
dostopa do zdravil za vse. Zlasti pri
zdravilih, pri katerih je prehod čez to 
ozemlje Evropske unije s pretovarjanjem, 
skladiščenjem, delitvijo tovora ali 
spremembo načina ali sredstva prevoza ali 
brez njih samo del celotne poti, ki se začne 
in konča zunaj ozemlja Unije, morajo
carinski organi pri ocenjevanju tveganja 
kršitve pravic intelektualne lastnine 
upoštevati vsako precejšnjo verjetnost 
preusmeritve tega blaga na trg Unije.

(17) V skladu z „Izjavo o Sporazumu 
TRIPS in javnem zdravju“, sprejeto na 
ministrski konferenci STO v Dohi 14. 
novembra 2001, se Sporazum TRIPS lahko 
in mora razlagati in izvajati tako, da 
podpira pravico članic STO do varovanja 
javnega zdravja in zlasti spodbujanja 
dostopa do zdravil za vse. Brez poseganja 
v Direktivo 2011/62/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o 
spremembi Direktive 2001/83/ES o 
zakoniku Skupnosti o zdravilih za 
uporabo v humani medicini glede 
preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil 
v zakonito dobavno verigo1, morajo 
carinski organi pri zdravilih, pri katerih je 
prehod čez to ozemlje Evropske unije s 
pretovarjanjem, skladiščenjem, delitvijo 
tovora ali spremembo načina ali sredstva 
prevoza ali brez njih samo del celotne poti, 
ki se začne in konča zunaj ozemlja Unije, 
pri ocenjevanju tveganja kršitve pravic 
intelektualne lastnine upoštevati vsako 
precejšnjo verjetnost preusmeritve tega 
blaga na trg Unije. Komisija v dveh letih 
po sprejetju te uredbe oceni učinkovitost 
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ukrepov carinskih organov zoper 
ponarejena zdravila.
_______________
1 UL L 174, 1.7.2011, str. 74. 

Or. fr

Predlog spremembe 98
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) V skladu z „Izjavo o Sporazumu 
TRIPS in javnem zdravju“, sprejeto na 
ministrski konferenci STO v Dohi 14. 
novembra 2001, se Sporazum TRIPS lahko 
in mora razlagati in izvajati tako, da 
podpira pravico članic STO do varovanja 
javnega zdravja in zlasti spodbujanja 
dostopa do zdravil za vse. Zlasti pri 
zdravilih, pri katerih je prehod čez to 
ozemlje Evropske unije s pretovarjanjem, 
skladiščenjem, delitvijo tovora ali 
spremembo načina ali sredstva prevoza ali 
brez njih samo del celotne poti, ki se začne 
in konča zunaj ozemlja Unije, morajo
carinski organi pri ocenjevanju tveganja 
kršitve pravic intelektualne lastnine 
upoštevati vsako precejšnjo verjetnost 
preusmeritve tega blaga na trg Unije.

(17) V skladu z „Izjavo o Sporazumu 
TRIPS in javnem zdravju“, sprejeto na 
ministrski konferenci STO v Dohi 14. 
novembra 2001, se Sporazum TRIPS lahko 
in mora razlagati in izvajati tako, da 
podpira pravico članic STO do varovanja 
javnega zdravja in zlasti spodbujanja 
dostopa do zdravil za vse. Zlasti pri 
zdravilih, pri katerih je prehod čez to 
ozemlje Evropske unije s pretovarjanjem, 
skladiščenjem, delitvijo tovora ali 
spremembo načina ali sredstva prevoza ali 
brez njih samo del celotne poti, ki se začne 
in konča zunaj ozemlja Unije, carinski 
organi ne smejo na noben način posegati v 
pravice tretjih držav v zvezi z dostopom do 
zdravil.

Or. en

Predlog spremembe 99
Christian Engström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) V skladu z „Izjavo o Sporazumu 
TRIPS in javnem zdravju“, sprejeto na 
ministrski konferenci STO v Dohi 14. 
novembra 2001, se Sporazum TRIPS lahko 
in mora razlagati in izvajati tako, da 
podpira pravico članic STO do varovanja 
javnega zdravja in zlasti spodbujanja 
dostopa do zdravil za vse. Zlasti pri 
zdravilih, pri katerih je prehod čez to 
ozemlje Evropske unije s pretovarjanjem, 
skladiščenjem, delitvijo tovora ali 
spremembo načina ali sredstva prevoza ali 
brez njih samo del celotne poti, ki se začne 
in konča zunaj ozemlja Unije, morajo 
carinski organi pri ocenjevanju tveganja 
kršitve pravic intelektualne lastnine 
upoštevati vsako precejšnjo verjetnost 
preusmeritve tega blaga na trg Unije.

(17) V skladu z „Izjavo o Sporazumu 
TRIPS in javnem zdravju“, sprejeto na 
ministrski konferenci STO v Dohi 14. 
novembra 2001, se Sporazum TRIPS lahko 
in mora razlagati in izvajati tako, da 
podpira pravico članic STO do varovanja 
javnega zdravja in zlasti spodbujanja 
dostopa do zdravil za vse. Zlasti pri 
zdravilih, pri katerih je prehod čez to 
ozemlje Evropske unije s pretovarjanjem, 
skladiščenjem, delitvijo tovora ali 
spremembo načina ali sredstva prevoza ali 
brez njih samo del celotne poti, ki se začne 
in konča zunaj ozemlja Unije, morajo 
carinski organi zagotoviti, da so vsi ukrepi, 
ki jih sprejmejo, v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi EU. Zlasti ne sme biti 
dovoljeno zadržanje generičnih zdravil, če 
ni jasnih in prepričljivih dokazov o 
neposredno sledečem, načrtovanem 
vstopu na trg Unije za namene prodaje 
prebivalcem Unije in uporabe pri njih.

Or. en

Predlog spremembe 100
Anna Hedh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Pri ugotavljanju tveganja za 
preusmeritev blaga v tranzitu, ki ga je 
imetnik pravice opredelil kot ponaredek 
ali blago, ki krši pravice intelektualne 
lastnine, na trg Unije, mora deklarant, 
imetnik ali lastnik blaga nositi breme 
dokazovanja končne destinacije blaga. Če 
deklarant, imetnik ali lastnik blaga ne 
predloži jasnih in prepričljivih dokazov o 
nasprotnem, je treba predpostaviti, da je 
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končna destinacija blaga trg Unije.

Or. en

Predlog spremembe 101
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Da bi okrepili boj proti kršitvam 
pravic intelektualne lastnine, mora 
Evropski opazovalni urad za ponarejanje 
in piratstvo zagotavljati koristne 
informacije carinskim organom, da bi 
lahko ti hitro in učinkovito ukrepali.

Or. fr

Predlog spremembe 102
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) V zvezi z nevarnimi proizvodi in 
zlasti ponarejenimi zdravili, kot so 
opredeljena v Direktivi 2011/62/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. 
junija 2011 o spremembi 
Direktive 2001/83 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
glede preprečevanja vstopa ponarejenih 
zdravil v zakonito dobavno verigo1, bi 
morali carinski organi Unije uporabljati 
druge določbe prava Unije in zlasti ukrepe 
iz Direktive 2011/62/EU. Komisija bi 
morala do ...* analizirati učinkovitost 
obstoječih carinskih ukrepov za boj proti 
trgovini s ponarejenimi zdravili in po 
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potrebi predlagati zakonodajne 
spremembe.
_______________
1 UL L 174, 1.7.2011, str. 74.
* UL: prosimo, vstavite datum: 18 mesecev 
po sprejetju te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 103
Anna Hedh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) Zdravila z lažno blagovno znamko 
ali označbo lažno predstavljajo svoj izvor 
in kakovost in so zato ponarejena zdravila 
v skladu z Direktivo 2011/62/EU. Z 
ustreznimi ukrepi je treba preprečiti, da bi 
taki proizvodi in druga zdravila z lažno 
blagovno znamko ali označbo dosegli 
bolnike in potrošnike v Uniji. Komisija bi 
morala do ...* predstaviti poročilo o 
ukrepih, ki jih namerava sprejeti v okviru 
Direktive 2011/62/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o 
spremembi Direktive 2001/83 o zakoniku 
Skupnosti o zdravilih za uporabo v 
humani medicini glede preprečevanja 
vstopa ponarejenih zdravil v zakonito 
dobavno verigo1.
______________
1 UL L 174, 1.7.2011, str. 74
* UL: prosimo, vstavite datum: 24 mesecev 
po sprejetju te uredbe.

Or. en
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Obrazložitev

Ponarejena zdravila in drugi medicinski proizvodi resno ogrožajo zdravje bolnikov in jih je 
treba zaseči ne glede na namembno državo. Carinski organi bi morali ohraniti sedanja 
pooblastila, da ukrepajo zoper zdravila, glede katerih obstaja sum, da so ponarejena, v vseh 
situacijah, ko je blago, ki krši pravice, pod nadzorom carinskih organov, in ne le v primerih, 
ko je blago, ki krši pravice, prijavljeno za uvoz. Ta postopek se uporablja za ponarejeno 
blago v tranzitu in ne sme ovirati zakonite trgovine z generičnimi zdravili proizvajalcev, ki 
zakonito prodajajo proizvode kupcem zunaj Evropske unije ali prek njenega ozemlja.

Predlog spremembe 104
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ker carinski organi ukrepajo na 
podlagi predhodne zahteve, je primerno 
določiti, da bi moral imetnik odločbe o 
ugoditvi zahtevi za ukrepanje carinskih 
organov povrniti vse stroške, ki so 
carinskim organom nastali pri ukrepanju za 
uveljavitev njegovih pravic intelektualne 
lastnine. Kljub temu to imetniku odločbe 
ne bi smelo preprečiti, da bi zahteval
nadomestilo od kršitelja ali drugih oseb, ki 
bi se lahko štele za odgovorne v skladu z 
zakonodajo zadevne države članice. Stroški 
in škoda, nastali osebam, ki niso carinske 
uprave, zaradi ukrepanja carinskih 
organov, kadar je blago zadržano na 
podlagi zahtevka tretje strani na podlagi 
intelektualne lastnine, bi morali biti urejeni 
s posebno zakonodajo v vsakem 
posameznem primeru.

(20) Ker carinski organi ukrepajo na 
podlagi predhodne zahteve, je primerno 
določiti, da bi moral imetnik odločbe o 
ugoditvi zahtevi za ukrepanje carinskih 
organov povrniti vse stroške, ki so 
carinskim organom nastali pri ukrepanju za 
uveljavitev njegovih pravic intelektualne 
lastnine. Kljub temu bi imetnik odločbe
moral imeti pravico zahtevati nadomestilo 
od kršitelja ali drugih oseb, ki bi se lahko 
štele za odgovorne v skladu z zakonodajo 
zadevne države članice, kot so nekateri 
posredniki, na primer prevozniki. Stroški 
in škoda, nastali osebam, ki niso carinske 
uprave, zaradi ukrepanja carinskih 
organov, kadar je blago zadržano na 
podlagi zahtevka tretje strani na podlagi 
intelektualne lastnine, bi morali biti urejeni 
s posebno zakonodajo v vsakem 
posameznem primeru.

Or. fr

Predlog spremembe 105
Anna Hedh
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ker carinski organi ukrepajo na 
podlagi predhodne zahteve, je primerno 
določiti, da bi moral imetnik odločbe o 
ugoditvi zahtevi za ukrepanje carinskih 
organov povrniti vse stroške, ki so 
carinskim organom nastali pri ukrepanju za 
uveljavitev njegovih pravic intelektualne 
lastnine. Kljub temu to imetniku odločbe 
ne bi smelo preprečiti, da bi zahteval 
nadomestilo od kršitelja ali drugih oseb, ki 
bi se lahko štele za odgovorne v skladu z 
zakonodajo zadevne države članice. Stroški 
in škoda, nastali osebam, ki niso carinske 
uprave, zaradi ukrepanja carinskih 
organov, kadar je blago zadržano na 
podlagi zahtevka tretje strani na podlagi 
intelektualne lastnine, bi morali biti urejeni 
s posebno zakonodajo v vsakem 
posameznem primeru.

(20) Ker carinski organi ukrepajo na 
podlagi predhodne zahteve, je primerno 
določiti, da bi moral imetnik odločbe o 
ugoditvi zahtevi za ukrepanje carinskih 
organov povrniti vse stroške, ki so 
carinskim organom nastali pri ukrepanju za 
uveljavitev njegovih pravic intelektualne 
lastnine. Kljub temu to imetniku odločbe 
ne bi smelo preprečiti, da bi zahteval 
nadomestilo od kršitelja ali drugih oseb, 
vključno s posredniki, kot so prevozniki 
ali špediterji, ki bi se lahko štele za 
odgovorne v skladu z zakonodajo zadevne 
države članice. Stroški in škoda, nastali 
osebam, ki niso carinske uprave, zaradi 
ukrepanja carinskih organov, kadar je 
blago zadržano na podlagi zahtevka tretje 
strani na podlagi intelektualne lastnine, bi 
morali biti urejeni s posebno zakonodajo v 
vsakem posameznem primeru.

Or. en

Predlog spremembe 106
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ker carinski organi ukrepajo na 
podlagi predhodne zahteve, je primerno 
določiti, da bi moral imetnik odločbe o 
ugoditvi zahtevi za ukrepanje carinskih 
organov povrniti vse stroške, ki so 
carinskim organom nastali pri ukrepanju za 
uveljavitev njegovih pravic intelektualne 
lastnine. Kljub temu to imetniku odločbe 
ne bi smelo preprečiti, da bi zahteval 
nadomestilo od kršitelja ali drugih oseb, ki 

(20) Ker carinski organi ukrepajo na 
podlagi predhodne zahteve, je primerno 
določiti, da bi moral imetnik odločbe o 
ugoditvi zahtevi za ukrepanje carinskih 
organov povrniti vse stroške, ki so 
carinskim organom nastali pri ukrepanju za 
uveljavitev njegovih pravic intelektualne 
lastnine. Kljub temu to imetniku odločbe 
ne bi smelo preprečiti, da bi zahteval 
nadomestilo od kršitelja ali drugih oseb, ki 
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bi se lahko štele za odgovorne v skladu z 
zakonodajo zadevne države članice. Stroški 
in škoda, nastali osebam, ki niso carinske 
uprave, zaradi ukrepanja carinskih 
organov, kadar je blago zadržano na 
podlagi zahtevka tretje strani na podlagi 
intelektualne lastnine, bi morali biti urejeni 
s posebno zakonodajo v vsakem 
posameznem primeru.

bi se lahko štele za odgovorne v skladu z 
zakonodajo zadevne države članice. Kljub 
temu bi morala biti podjetja za prevoz 
blaga v določenih okoliščinah neposredno 
odgovorna za vse razumne stroške, ki 
nastanejo za carinske organe in imetnike 
pravic pri uveljavljanju pravic 
intelektualne lastnine. Stroški in škoda, 
nastali osebam, ki niso carinske uprave, 
zaradi ukrepanja carinskih organov, kadar 
je blago zadržano na podlagi zahtevka 
tretje strani na podlagi intelektualne 
lastnine, bi morali biti urejeni s posebno 
zakonodajo v vsakem posameznem 
primeru.

Or. de

Obrazložitev

Podjetja za prevoz blaga imajo nenamerno ključno vlogo pri uvozu nezakonitega in 
ponarejenega blaga v EU. Od njih ni mogoče zahtevati, da odkrijejo tako blago. Lahko pa 
prispevajo k varovanju EU pred uvozom takega blaga, če so bila pred naročilom obveščena o 
predhodnih kršitvah pravice blagovne znamke s strani prejemnika blaga, ki ga prevažajo.

Predlog spremembe 107
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Države članice bi morale vzpostaviti 
sistem učinkovitih, sorazmernih, 
odvračilnih in usklajenih sankcij, da bi 
zagotovile celovitejše in bolj usklajeno 
preprečevanje kršitev pravic intelektualne 
lastnine in sankcioniranje teh kršitev ter 
ustrezno zaščito potrošnikov v EU.

Or. it

Predlog spremembe 108
Ildikó Gáll-Pelcz
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) V zakonodaji Unije je treba opredeliti 
naslednje elemente podatkovne zbirke: 
subjekt, ki bo nadziral in upravljal 
podatkovno zbirko, in subjekt, ki bo skrbel 
za zagotavljanje varnosti pri obdelavi 
podatkov v podatkovni zbirki. V primeru 
kakršnekoli interoperabilnosti ali 
izmenjave je treba v prvi vrsti upoštevati 
načelo omejitve namena, torej je treba 
podatke uporabljati za namen, za katerega 
je bila vzpostavljena podatkovna zbirka, 
pri čemer izmenjevanje ali medsebojno 
povezovanje podatkov, ki ne služi temu 
namenu, ni dovoljeno.

Or. en

Predlog spremembe 109
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Države članice imajo na carinskem 
področju vse bolj omejene vire. Zato 
nobena nova uredba ne bi smela dodatno 
finančno obremeniti nacionalnih 
organov. Podpreti bi bilo treba 
spodbujanje novih tehnologij in strategij 
za upravljanje tveganj za čim boljše 
izkoriščanje virov, ki so na voljo 
nacionalnim organom.

Or. en

Predlog spremembe 110
Christian Engström
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa pogoje in postopke za 
ukrepanje carinskih organov, kadar blago, 
pri katerem obstaja sum kršitve pravice 
intelektualne lastnine, je ali bi moralo biti 
predmet carinskega nadzora na carinskem 
območju Unije.

1. Ta uredba določa pogoje in postopke za 
ukrepanje carinskih organov, kadar blago, 
pri katerem obstaja sum kršitve določene
pravice intelektualne lastnine, opredeljene 
v členu 2, je ali bi moralo biti predmet 
carinskega nadzora na carinskem območju 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 111
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta uredba se ne uporablja za blago v 
tranzitu, torej za proizvode, pri katerih je 
prehod čez ozemlje Evropske unije s 
pretovarjanjem, skladiščenjem, delitvijo 
tovora ali spremembo načina ali sredstva 
prevoza ali brez njih samo del celotne 
poti, ki se začne in konča zunaj ozemlja 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 112
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ta uredba se ne uporablja za blago 4. Ta uredba se ne uporablja za blago 
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nekomercialne narave v osebni prtljagi 
potnikov.

nekomercialne narave v osebni prtljagi 
potnikov, razen če obstajajo materialni 
znaki, da je blago namenjeno za 
trgovinski promet.

Or. en

Predlog spremembe 113
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ta uredba se ne uporablja za blago 
nekomercialne narave v osebni prtljagi 
potnikov.

4. Ta uredba se ne uporablja za osebno 
prtljago potnikov, kadar ta vsebuje blago 
nekomercialne narave v vrednosti, ki ne 
presega priznane vrednosti carine 
prostega blaga, in če ni nobenega 
materialnega znaka, da je blago 
namenjeno za trgovinski promet.

Or. en

Predlog spremembe 114
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) patent, kot je določen z zakonodajo 
države članice;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 115
Christian Engström
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Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) dodatni varstveni certifikat za zdravila, 
kot je določen v Uredbi (ES) št. 469/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 116
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) dodatni varstveni certifikat za 
fitofarmacevtska sredstva, kot je določen v 
Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 1610/96;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 117
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) žlahtniteljsko pravico Skupnosti, kot je 
določena v Uredbi Sveta (ES) št. 2100/94;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 118
Christian Engström
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Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) žlahtniteljsko pravico, kot je določena z 
zakonodajo države članice;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 119
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) topografijo polprevodniškega izdelka, 
kot je določena z zakonodajo države 
članice;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 120
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) uporabni model, kot je določen z 
zakonodajo države članice;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 121
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – točka k
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) uporabni model, kot je določen z 
zakonodajo države članice;

(k) uporabni model, če je z zakonodajo 
države članice zaščiten kot izključna 
pravica intelektualne lastnine;

Or. sv

Predlog spremembe 122
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) trgovsko ime, če je z zakonodajo države 
članice zaščiteno kot izključna pravica 
intelektualne lastnine;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 123
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) katero koli drugo pravico, ki je z 
zakonodajo Unije določena kot izključna 
pravica intelektualne lastnine;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Namen določbe je zajeti vse dodatne izključne pravice, torej gre lahko za morebitno razširitev 
zaščitenega območja. Ker ni mogoče predvideti, katere pravice bodo lahko v prihodnje 
predmet predlagane uredbe, tudi ni mogoče oceniti, ali je v zvezi z njimi primerno ukrepanje 
carinskih organov ali ne.
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Predlog spremembe 124
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) katero koli drugo pravico, ki je z 
zakonodajo Unije določena kot izključna 
pravica intelektualne lastnine;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 125
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) model, registriran v državi članici; (b) model, registriran v državi članici ali 
pri večdržavnem organu, kot je na primer 
Urad Beneluksa za intelektualno lastnino; 

Or. en

Predlog spremembe 126
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) blago, ki je predmet dejavnosti, ki krši 
blagovno znamko, in brez dovoljenja 
označeno z blagovno znamko, ki je enaka 
blagovni znamki, veljavno registrirani za 
enako vrsto blaga, ali ki je po njenih 
bistvenih lastnostih ni mogoče ločiti od 

(a) blago, ki krši blagovno znamko in je 
brez dovoljenja označeno z blagovno 
znamko, ki je enaka blagovni znamki, 
veljavno registrirani za enako vrsto blaga, 
ali ki je po njenih bistvenih lastnostih ni 
mogoče ločiti od take blagovne znamke;
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take blagovne znamke;

Or. en

Obrazložitev

Poenostavitev pravnega razumevanja besedila.

Predlog spremembe 127
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) blago, ki je predmet dejavnosti, ki krši 
blagovno znamko, in brez dovoljenja 
označeno z blagovno znamko, ki je enaka 
blagovni znamki, veljavno registrirani za 
enako vrsto blaga, ali ki je po njenih 
bistvenih lastnostih ni mogoče ločiti od 
take blagovne znamke;

(a) blago, ki je predmet kršitve blagovne 
znamke v državi članici, kjer je najdeno, 
in je brez dovoljenja označeno z blagovno 
znamko, ki je enaka blagovni znamki, 
veljavno registrirani za enako vrsto blaga, 
ali ki je po njenih bistvenih lastnostih ni 
mogoče ločiti od take blagovne znamke;

Or. sv

Obrazložitev

Jasneje je treba opredeliti, da je to povezano s kršitvami, zoper katere je treba uvesti carinske 
ukrepe, da se torej ne uporablja „proizvodna fikcija“ (domneva o proizvodnji v državi 
članici).

Predlog spremembe 128
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5 – točka 5.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) blago, ki je predmet dejavnosti, ki krši 
blagovno znamko, in brez dovoljenja 
označeno z blagovno znamko, ki je enaka
blagovni znamki, veljavno registrirani za 
enako vrsto blaga, ali ki je po njenih 
bistvenih lastnostih ni mogoče ločiti od 

(a) blago, vključno z njegovo embalažo ali 
ovojem, ki je predmet dejavnosti, ki krši 
blagovno znamko, in je brez dovoljenja 
označeno z znakom, ki je enak blagovni 
znamki, veljavno registrirani za enako 
vrsto blaga, za katerega je registrirana 
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take blagovne znamke; omenjena blagovna znamka, ali ki je po 
njenih bistvenih lastnostih ni mogoče ločiti 
od take blagovne znamke;

Or. fr

Predlog spremembe 129
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) blago, ki je predmet dejavnosti, ki krši 
blagovno znamko, in brez dovoljenja 
označeno z blagovno znamko, ki je enaka 
blagovni znamki, veljavno registrirani za 
enako vrsto blaga, ali ki je po njenih 
bistvenih lastnostih ni mogoče ločiti od 
take blagovne znamke;

(a) blago, ki krši blagovno znamko in je 
brez dovoljenja označeno z blagovno 
znamko, ki je enaka blagovni znamki, 
veljavno registrirani za enako vrsto blaga, 
ali ki je po njenih bistvenih lastnostih ni 
mogoče ločiti od take blagovne znamke;

Or. en

Predlog spremembe 130
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) blago, ki je predmet dejavnosti, ki krši 
blagovno znamko, in brez dovoljenja 
označeno z blagovno znamko, ki je enaka 
blagovni znamki, veljavno registrirani za 
enako vrsto blaga, ali ki je po njenih 
bistvenih lastnostih ni mogoče ločiti od 
take blagovne znamke;

(a) blago, vključno z embalažo, ki je 
predmet dejavnosti, ki krši blagovno 
znamko, in je brez dovoljenja označeno z 
blagovno znamko, ki je enaka blagovni 
znamki, veljavno registrirani za enako 
vrsto blaga, ali ki je po njenih bistvenih 
lastnostih ni mogoče ločiti od take 
blagovne znamke, ter zato v skladu z 
zakonodajo države uvoznice krši pravice 
imetnika;

Or. de
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Obrazložitev

Besedilo je usklajeno z opredelitvijo ponarejenega blaga iz člena 51 Sporazuma TRIPS.

Predlog spremembe 131
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) blago, ki je predmet dejavnosti, ki krši 
blagovno znamko, in brez dovoljenja 
označeno z blagovno znamko, ki je enaka 
blagovni znamki, veljavno registrirani za 
enako vrsto blaga, ali ki je po njenih 
bistvenih lastnostih ni mogoče ločiti od 
take blagovne znamke;

(a) vsako blago, vključno z embalažo, ki je 
brez dovoljenja označeno z blagovno 
znamko, ki je enaka blagovni znamki, 
veljavno registrirani za enako vrsto blaga, 
ali ki je po njenih bistvenih lastnostih ni 
mogoče ločiti od take blagovne znamke, 
ter s tem krši pravice imetnika zadevne 
blagovne znamke v državi uvoznici;

Or. en

Predlog spremembe 132
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5 – točka 5.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) blago, ki je predmet dejavnosti, ki krši 
blagovno znamko, in brez dovoljenja 
označeno z blagovno znamko, ki je enaka 
blagovni znamki, veljavno registrirani za 
enako vrsto blaga, ali ki je po njenih 
bistvenih lastnostih ni mogoče ločiti od 
take blagovne znamke;

(a) blago, vključno z njegovim ovojem, 
kakršnim koli drugim znakom blagovne 
znamke (logotip, oznaka, nalepka, 
brošura, navodila za uporabo, garancijski 
list z zadevnim znakom), tudi če je 
predstavljen ločeno, in z njegovo 
embalažo, ki je predmet dejavnosti, ki krši 
blagovno znamko, in je brez dovoljenja 
označeno z blagovno znamko, ki je enaka 
blagovni znamki, veljavno registrirani za 
enako vrsto blaga, ali ki je po njenih 
bistvenih lastnostih ni mogoče ločiti od 
take blagovne znamke;

Or. fr
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Predlog spremembe 133
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5 – točka 5.1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.1a. vsaka embalaža, oznaka, nalepka, 
brošura, navodila za uporabo, garancijski 
dokument ali podoben predmet, tudi če so 
predstavljeni ločeno, ki so predmet 
dejavnosti, ki krši blagovno znamko in 
vključuje znak, ki je enak veljavno 
registrirani blagovni znamki ali ga po 
bistvenih lastnostih ni mogoče ločiti od 
take blagovne znamke, pri čemer se 
predmet uporablja za isto vrsto blaga, kot 
je vrsta blaga, za katerega je bila 
registrirana blagovna znamka;

Or. fr

Predlog spremembe 134
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) blago, ki je predmet dejavnosti, ki krši 
geografsko označbo, in nosi ali je opisano 
z imenom ali izrazom, ki je zaščiteno v 
povezavi s to geografsko označbo;

(b) blago, ki krši geografsko označbo in 
nosi ali je opisano z imenom ali izrazom, ki 
je zaščiteno oz. zaščiten v povezavi s to 
geografsko označbo;

Or. en

Obrazložitev

Poenostavitev pravnega razumevanja besedila.
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Predlog spremembe 135
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) blago, ki je predmet dejavnosti, ki krši 
geografsko označbo, in nosi ali je opisano 
z imenom ali izrazom, ki je zaščiteno v 
povezavi s to geografsko označbo;

(b) blago, ki je predmet kršitve geografske 
označbe v državi članici, kjer je najdeno, 
in nosi ali je opisano z imenom ali izrazom, 
ki je zaščiteno v povezavi s to geografsko 
označbo;

Or. sv

Obrazložitev

Jasneje je treba opredeliti, da je to povezano s kršitvami, zoper katere je treba uvesti carinske 
ukrepe, da se torej ne uporablja „proizvodna fikcija“ (domneva o proizvodnji v državi 
članici).

Predlog spremembe 136
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) blago, ki je predmet dejavnosti, ki krši 
geografsko označbo, in nosi ali je opisano 
z imenom ali izrazom, ki je zaščiteno v 
povezavi s to geografsko označbo;

(b) blago, ki krši geografsko označbo in 
nosi ali je opisano z imenom ali izrazom, ki 
je zaščiteno oz. zaščiten v povezavi s to 
geografsko označbo;

Or. en

Predlog spremembe 137
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. „piratsko blago“ pomeni blago, ki je 6. „piratsko blago“ pomeni blago, ki je
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predmet dejavnosti, ki krši avtorsko ali
sorodno pravico ali model, in ki je ali 
vključuje kopije, izdelane brez soglasja 
imetnika avtorske ali sorodne pravice ali 
modela, ne glede na to, ali so registrirani,
ali osebe s pooblastilom zadevnega 
imetnika v državi proizvodnje;

predmet kršitve avtorske ali sorodne 
pravice ali modela v državi članici, kjer je 
najdeno, in ki je ali vključuje kopije, 
izdelane brez soglasja imetnika avtorske ali 
sorodne pravice ali modela, ne glede na to, 
ali so registrirani, ali osebe s pooblastilom 
zadevnega imetnika v državi proizvodnje;

Or. sv

Obrazložitev

Jasneje je treba opredeliti, da je to povezano s kršitvami, zoper katere je treba uvesti carinske 
ukrepe, da se torej ne uporablja „proizvodna fikcija“ (domneva o proizvodnji v državi 
članici).

Predlog spremembe 138
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. „piratsko blago“ pomeni blago, ki je
predmet dejavnosti, ki krši avtorsko ali 
sorodno pravico ali model, in ki je ali 
vključuje kopije, izdelane brez soglasja 
imetnika avtorske ali sorodne pravice ali 
modela, ne glede na to, ali so registrirani, 
ali osebe s pooblastilom zadevnega 
imetnika v državi proizvodnje;

6. „piratsko avtorsko blago“ pomeni vsako 
blago, ki je kopija, izdelana brez soglasja 
imetnika pravice v državi proizvodnje, in 
ki je izdelano neposredno ali posredno iz 
artikla, pri čemer bi izdelava te kopije 
pomenila kršitev avtorske ali sorodne 
pravice v skladu z zakonodajo države 
uvoza;

Or. en

Predlog spremembe 139
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „blago, pri katerem obstaja sum kršitve 
pravice intelektualne lastnine,“ pomeni 
blago, za katerega obstajajo zadostni 

7. „blago, pri katerem obstaja sum kršitve 
pravice intelektualne lastnine,“ pomeni 
blago, pri katerem obstajajo utemeljeni 
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dokazi, da so carinski organi v državi 
članici, v kateri je blago najdeno, 
prepričani, da je blago prima facie:

razlogi, da so carinski organi v državi 
članici, v kateri je blago najdeno, 
prepričani, da je blago prima facie:

Or. en

Predlog spremembe 140
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „blago, pri katerem obstaja sum kršitve 
pravice intelektualne lastnine,“ pomeni 
blago, za katerega obstajajo zadostni
dokazi, da so carinski organi v državi 
članici, v kateri je blago najdeno, 
prepričani, da je blago prima facie:

7. „blago, pri katerem obstaja sum kršitve 
pravice intelektualne lastnine,“ pomeni 
blago, pri katerem obstajajo zadostni
razlogi, da so carinski organi v državi 
članici, v kateri je blago najdeno, 
prepričani, da je blago prima facie:

Or. fr

Obrazložitev

Ni mogoče hkrati sumiti, da blago krši pravico intelektualne lastnine, in zahtevati zadostne 
dokaze.

Predlog spremembe 141
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „blago, pri katerem obstaja sum kršitve 
pravice intelektualne lastnine,“ pomeni 
blago, za katerega obstajajo zadostni 
dokazi, da so carinski organi v državi 
članici, v kateri je blago najdeno, 
prepričani, da je blago prima facie:

7. (7) „blago, pri katerem obstaja sum 
kršitve pravice intelektualne lastnine,“ 
pomeni blago, pri katerem se pri izvajanju 
zakonitih postopkov kažejo zadostni znaki, 
da so carinski organi v državi članici, v 
kateri je blago najdeno, prepričani, da je 
blago prima facie:
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Or. en

Predlog spremembe 142
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) blago, ki je predmet dejavnosti, ki po 
pravu Unije ali zadevne države članice krši 
pravico intelektualne lastnine;

(a) blago, ki po pravu Unije ali zadevne 
države članice krši pravico intelektualne 
lastnine;

Or. en

Obrazložitev

Poenostavitev pravnega razumevanja besedila.

Predlog spremembe 143
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) blago, ki je predmet dejavnosti, ki po 
pravu Unije ali zadevne države članice
krši pravico intelektualne lastnine;

(a) blago, ki je predmet dejavnosti, ki krši 
pravico intelektualne lastnine v državi 
članici, kjer je najdeno;

Or. en

Predlog spremembe 144
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) blago, ki je predmet dejavnosti, ki po (a) blago, ki po pravu Unije ali zadevne 
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pravu Unije ali zadevne države članice krši 
pravico intelektualne lastnine;

države članice ali države porekla ali 
destinacije krši pravico intelektualne 
lastnine;

Or. en

Predlog spremembe 145
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) blago, ki je predmet dejavnosti, ki po 
pravu Unije ali zadevne države članice krši 
pravico intelektualne lastnine;

(a) blago s ponarejeno blagovno znamko
ali piratsko avtorsko blago, ki je predmet 
ukrepanja po pravu Unije ali zadevne 
države članice;

Or. en

Predlog spremembe 146
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) naprave, proizvodi ali sestavni deli, s 
katerimi se je mogoče izogniti kakršni koli 
tehnologiji, napravi ali sestavnemu delu, ki 
pri svojem običajnem delovanju 
preprečuje ali omejuje dejanja v zvezi z 
deli, ki jih imetnik kakršne koli avtorske 
ali sorodne pravice ni odobril in ki po 
pravu zadevne države članice kršijo 
pravico intelektualne lastnine;

(b) posebne naprave, proizvodi ali sestavni 
deli, ki so namenjeni izognitvi
tehnološkim zaščitnim ukrepom v kakršni 
koli tehnologiji, napravi ali sestavnem
delu, in ki pri svojem običajnem delovanju 
vključujejo dejanja v zvezi z deli, ki so 
zaščitena z avtorsko ali sorodnimi 
pravicami, ki po pravu zadevne države 
članice kršijo pravico intelektualne 
lastnine;

Or. en
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Predlog spremembe 147
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 7 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kakršen koli kalup ali matrica, posebej 
oblikovan ali prilagojen za izdelavo blaga, 
ki krši pravico intelektualne lastnine, če 
taki kalupi ali matrice kršijo pravice 
imetnika pravice po pravu Unije ali pravu 
navedene države članice;

(c) kakršen koli kalup ali matrica, posebej 
oblikovan ali prilagojen za izdelavo blaga, 
ki krši pravico intelektualne lastnine, če 
taki kalupi ali matrice kršijo pravice 
imetnika pravice v državi članici, kjer je 
blago najdeno;

Or. en

Predlog spremembe 148
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. „manjša pošiljka“ pomeni en zavoj, ki 
tehta največ dva kilograma ali vsebuje 
največ pet predmetov;

Or. pl

Obrazložitev

Pojem „manjša pošiljka“ mora biti opredeljen v uredbi. Carinski organi že zdaj razvrščajo 
pošiljke glede na maso in upoštevajo tudi število predmetov, ki jih vsebujejo. Najlažje bi bilo 
pošiljke razvrščati glede na bruto maso, tj. glede na maso predmetov v zavoju in maso same 
embalaže (brez zunanje embalaže ali opreme, ki se uporablja za prevoz). To opredelitev bo 
mogoče zlahka uporabljati v praksi.

Predlog spremembe 149
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. „imetnik blaga“ pomeni osebo, ki je 
lastnik blaga ali ima podobno pravico 
razpolaganja z blagom ali ima fizično 
kontrolo nad blagom;

12. „imetnik blaga“ pomeni osebo, ki je 
lastnik blaga ali ima podobno pravico 
razpolaganja z blagom;

Or. en

Obrazložitev

Razširitev opredelitve na posrednike bo prinesla nepredvidene obveznosti, ki lahko imajo 
škodljive posledice za dano infrastrukturo.

Predlog spremembe 150
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. „imetnik blaga“ pomeni osebo, ki je 
lastnik blaga ali ima podobno pravico 
razpolaganja z blagom ali ima fizično 
kontrolo nad blagom;

12. „imetnik blaga“ pomeni osebo, ki je 
lastnik blaga ali ima podobno pravico 
razpolaganja z blagom;

Or. en

Obrazložitev

V opredelitev „imetnika blaga“ ni primerno vključiti osebe, „ki ima fizični nadzor nad 
blagom“, saj bi to pogosto vključevalo prevoznike, ki nimajo pristojnosti in vloge pri 
uveljavljanju pravic intelektualne lastnine ter ne bi smeli posegati v odnos med carinskimi 
organi in imetniki pravic in/ali deklarantom v zvezi s sprostitvijo in uničenjem blaga.

Predlog spremembe 151
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 12 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12a. „posrednik“ pomeni osebo, ki je 
vpletena v prevoz blaga, npr. uvoznika, 
špediterja, prejemnika blaga, pošiljatelja 
blaga ali carinskega deklaranta in 
prevoznika;

Or. de

Obrazložitev

Podjetja za prevoz blaga imajo nenamerno ključno vlogo pri uvozu nezakonitega in 
ponarejenega blaga v EU. Od njih ni mogoče zahtevati, da odkrijejo tako blago. Lahko pa 
prispevajo k varovanju EU pred uvozom takega blaga, če so bila pred naročilom obveščena o 
predhodnih kršitvah pravice blagovne znamke s strani prejemnika blaga, ki ga prevažajo.

Predlog spremembe 152
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13a. „manjša pošiljka“ pomeni pošiljko, 
ki ni očitno uvožena za komercialne 
namene;

Or. en

Predlog spremembe 153
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17a. „pokvarljivo blago“ pomeni blago, 
katerega vrednost se lahko sčasoma 
bistveno zmanjša ali ki mu zaradi njegove 
narave grozi uničenje.
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Or. en

Predlog spremembe 154
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na člen 8 Uredbe (ES) 
št. 864/200725 se za ugotovitev, ali uporaba 
blaga, najdenega v eni od situacij iz člena 
1(1), vzbuja sum kršitve pravice 
intelektualne lastnine oziroma ali je bila z 
njo kršena pravica intelektualne lastnine, 
uporablja pravo države članice, v kateri je 
blago najdeno v eni od situacij iz 
navedenega člena.

Ne glede na člen 8 Uredbe (ES) 
št. 864/200725 se za ugotovitev, ali uporaba 
blaga, najdenega v eni od situacij iz člena 
1(1), vzbuja sum kršitve pravice 
intelektualne lastnine oziroma ali je bila z 
njo kršena pravica intelektualne lastnine, 
uporablja pravo države članice, v kateri je 
blago najdeno v eni od situacij iz 
navedenega člena. Zakonodaja države 
članice se ne sme uporabljati za blago v 
tranzitu, razen če obstajajo jasni in 
prepričljivi dokazi o neposredno sledečem, 
načrtovanem vstopu na trg Unije za 
namene prodaje prebivalcem Unije in 
uporabe med njimi. Država članica 
nikakor ne sme uporabljati „proizvodne 
fikcije“ pri ugotavljanju statusa 
zadevnega blaga z vidika intelektualne 
lastnine.

Or. en

Predlog spremembe 155
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar obstajajo znaki, da bo blago v 
tranzitu, ki ni iz Unije, dano v prodajo na 
ozemlju Unije, se tako blago šteje za uvoz 
v skladu z zakonodajo o intelektualni 
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lastnini v državi članici, v kateri je blago 
najdeno ali v kateri je vložena zahteva.

Or. en

Obrazložitev

Pojem „tranzit“ zajema tudi blago v tranzitu znotraj EU, pri tem pa številne starejše modele, 
blagovne znamke in vse patente ščiti le nacionalna zakonodaja. Zato lahko ponarejevalci 
izkoriščajo to pravno praznino in izbirajo vstopne točke v EU v državah, kjer pred 
„tranzitom“ takega blaga v drugo državo članico zadevna nacionalna blagovna znamka, 
model ali patent niso zaščiteni. Skladno z združenima zadevama C-446/09 in C-495/09.

Predlog spremembe 156
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar obstajajo znaki, da bo blago v 
tranzitu, ki ni iz Unije, dano v prodajo na 
ozemlju Unije, se tako blago šteje za uvoz 
v skladu z zakonodajo o intelektualni 
lastnini v državi članici, v kateri je blago 
najdeno ali v kateri je vložena zahteva.

Or. en

Obrazložitev

Pojem „tranzit“ zajema tudi blago v tranzitu znotraj EU, pri tem pa številne starejše modele, 
blagovne znamke in vse patente ščiti le nacionalna zakonodaja. Ponarejevalci lahko 
izkoriščajo to pravno praznino in izbirajo vstopne točke v EU v državah, kjer pred 
„tranzitom“ takega blaga v drugo državo članico zadevna nacionalna blagovna znamka, 
model ali patent niso zaščiteni.

Predlog spremembe 157
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znaki, ki nakazujejo, da bo to blago dano 
v prodajo na ozemlju Unije, lahko med 
drugim vključujejo dejstvo, da destinacija 
blaga ni bila deklarirana, medtem ko se za 
zahtevani odložni postopek terja taka 
deklaracija, neobstoj natančnih in 
zanesljivih informacij o identiteti in 
naslovu proizvajalca ali pošiljatelja blaga, 
nesodelovanje s carinskimi organi ali pa 
odkritje dokumentov ali korespondence o 
zadevnem blagu, na podlagi katerih je 
mogoče sklepati, da je mogoča 
preusmeritev tega blaga k potrošnikom v 
Uniji.

Or. en

Obrazložitev

V združenih zadevah C-446/09 in C-495/09 je Sodišče Evropske unije navedlo pogoje, pod 
katerimi lahko carinski organi držav članic v skladu z zakonodajo EU in nacionalno 
zakonodajo zadržijo blago, ki prihaja iz držav nečlanic, ki je dano v odložni postopek v EU in 
za katero obstaja sum, da gre za piratsko ali ponarejeno blago. Te podrobnejše opredelitve in 
znake, ki nakazujejo goljufivo preusmeritev, je treba dodati v to uredbo.

Predlog spremembe 158
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znaki, ki nakazujejo, da bo to blago dano 
v prodajo na ozemlju Unije, lahko med 
drugim vključujejo dejstvo, da destinacija 
blaga ni bila deklarirana, medtem ko se za 
zahtevani odložni postopek terja taka 
deklaracija, neobstoj natančnih in 
zanesljivih informacij o identiteti in 
naslovu proizvajalca ali pošiljatelja blaga, 
nesodelovanje s carinskimi organi ali pa 
odkritje dokumentov ali korespondence o 
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zadevnem blagu, na podlagi katerih je 
mogoče sklepati, da je mogoča 
preusmeritev tega blaga k potrošnikom v 
Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s sodno prakso Sodišča Evropske unije v združenih zadevah C-446/09 in C-
495/09.

Predlog spremembe 159
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar obstajajo znaki, da bi lahko bilo 
blago preusmerjeno na ozemlje Unije, in 
kadar tečejo postopki za ugotavljanje 
obstoja kršitve pravic intelektualne 
lastnine pred pristojnim organom, mora 
deklarant ali imetnik blaga dokazati, da 
tako blago ni namenjeno za ozemlje
Unije.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z združenima zadevama C-446/09 in C-495/09, v katerih je opredeljeno, kateri znaki 
kažejo, da gre za goljufivo preusmeritev blaga v tranzitu, bodo lahko dobroverni deklaranti 
ali imetniki blaga v tranzitu vedno hitro in zlahka predložili informacije, ki dokazujejo, da ni 
nevarnosti goljufive preusmeritve, npr. kadar destinacija blaga ni bila deklarirana, kadar 
identiteta ali naslov proizvajalca nista znana ali če dokumenti ali povezana korespondenca 
niso popolni.

Predlog spremembe 160
Cristian Silviu Buşoi
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar obstajajo znaki, da bi lahko bilo 
blago preusmerjeno na ozemlje Unije, in 
kadar tečejo postopki za ugotavljanje 
obstoja kršitve pravic intelektualne 
lastnine pred pristojnim organom, mora 
deklarant ali imetnik blaga dokazati, da 
tako blago ni namenjeno za ozemlje 
Unije.

Or. en

Obrazložitev

Deklarant mora priskrbeti informacije, ki dokazujejo, da ne obstaja nevarnost goljufive 
preusmeritve blaga. V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije (združeni zadevi C-
446/09 in C-495/09).

Predlog spremembe 161
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Zdravila, medicinski pripomočki in drugi 

medicinski proizvodi
Predpostavlja se, da so zdravila, 
medicinski pripomočki in drugi 
medicinski proizvodi, katerih destinacija 
ni deklarirana ali pri katerih obstajajo 
druge nejasnosti glede dobavne verige, 
namenjeni vstopu na ozemlje Unije.

Or. en

Obrazložitev

Ponarejena zdravila resno ogrožajo zdravje bolnikov in jih je treba zaseči ne glede na 
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namembno državo. Carinski organi bi morali ohraniti sedanja pooblastila, da ukrepajo zoper 
zdravila, glede katerih obstaja sum, da so ponarejena, v vseh situacijah, ko je blago, ki krši 
pravice, pod nadzorom carinskih organov, in ne le v primerih, ko je blago, ki krši pravice, 
prijavljeno za uvoz. Ta postopek se uporablja za ponarejeno blago v tranzitu in ne sme ovirati 
zakonite trgovine z generičnimi zdravili proizvajalcev, ki zakonito prodajajo proizvode 
kupcem zunaj Evropske unije ali prek njenega ozemlja.

Predlog spremembe 162
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) organi za upravljanje kolektivnih pravic 
intelektualne lastnine, ki se jim redno 
priznava pravica zastopanja imetnikov
avtorskih ali sorodnih pravic;

(b) organi za upravljanje kolektivnih pravic 
intelektualne lastnine, ki zakonito
predstavljajo imetnike avtorskih ali 
sorodnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 163
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) strokovni organi za obrambo, ki se jim 
redno priznava pravica zastopanja 
imetnikov pravic intelektualne lastnine;

(c) strokovni organi za obrambo, ki 
zakonito predstavljajo imetnike pravic 
intelektualne lastnine;

Or. en

Predlog spremembe 164
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteva Unije se lahko vloži v zvezi s 
katero koli pravico intelektualne lastnine, 
ki velja v vsej Uniji.

Zahteva Unije se lahko vloži v zvezi s 
pravicami intelektualne lastnine iz člena 2, 
ki veljajo v vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 165
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti določi obrazec 
za zahtevo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 29(2).

Komisija z izvedbenimi akti določi obrazec 
za zahtevo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 29(2). Komisija se pri izvajanju 
svojih izvedbenih pooblastil posvetuje z 
Evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s priporočili v mnenju Evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov (2011/C 363/01).

Predlog spremembe 166
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti določi obrazec 
za zahtevo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 29(2).

Komisija z izvedbenimi akti določi obrazec 
za zahtevo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 29(2). Komisija se pri izvajanju 
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svojih izvedbenih pooblastil posvetuje z 
Evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov.

Or. lt

Predlog spremembe 167
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obrazec vključuje informacije, ki jih je 
treba zagotoviti osebi, na katero se podatki 
nanašajo, v skladu s členom 10 
Direktive 95/46/ES in členom 11 Uredbe 
(ES) št. 45/2001.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s priporočili v mnenju Evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov (2011/C 363/01).

Predlog spremembe 168
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če so za prejemanje in obdelavo zahtev 
na voljo računalniški sistemi, se zahteve
vložijo s tehnikami za obdelavo 
elektronskih podatkov.

4. Ko bodo najpozneje januarja 2014 za 
prejemanje in obdelavo zahtev na voljo 
računalniški sistemi, se zagotovi
dostopnost zahtev s tehnikami za obdelavo 
elektronskih podatkov.

Or. en
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Predlog spremembe 169
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če so za prejemanje in obdelavo zahtev 
na voljo računalniški sistemi, se zahteve 
vložijo s tehnikami za obdelavo 
elektronskih podatkov.

4. Če so za prejemanje in obdelavo zahtev 
na voljo računalniški sistemi, se zahteve 
vložijo s tehnikami za obdelavo 
elektronskih podatkov. Države članice 
dajo take sisteme na voljo najpozneje do 
1. januarja 2014.

Or. en

Obrazložitev

Uvesti je treba pravno obveznost za vlaganje v interoperabilne postopke in izvajanje sistema 
„e-carina“, tudi z vidika uveljavljanja pravic intelektualne lastnine.

Predlog spremembe 170
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Zahteva in vse informacije, pomembne 
za identifikacijo blaga s strani carinskih 
organov ter za analizo in oceno tveganja 
kršitev zadevnih pravic intelektualne 
lastnine, kot so določene v točkah (g), (h) 
in (i) drugega pododstavka odstavka 3, so 
javno dostopne na spletni strani.

Or. en

Predlog spremembe 171
Marielle Gallo



AM\890182SL.doc 65/110 PE480.583v02-00

SL

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če vlagatelj manjkajočih informacij ne 
predloži v roku iz odstavka 1, pristojni 
carinski oddelek zahtevo zavrne.

2. Če vlagatelj manjkajočih informacij ne 
predloži v roku iz odstavka 1, lahko
pristojni carinski oddelek zahtevo zavrne.

Or. fr

Predlog spremembe 172
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če vlagatelj manjkajočih informacij ne 
predloži v roku iz odstavka 1, pristojni 
carinski oddelek zahtevo zavrne.

2. Če vlagatelj manjkajočih informacij ne 
predloži v roku iz odstavka 1, pristojni 
carinski oddelek zahtevo zavrne. V tem 
primeru pristojni carinski oddelek navede 
razloge za svojo odločitev in vključi 
informacije o pritožbenem postopku.

Or. en

Predlog spremembe 173
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če pravica intelektualne lastnine 
preneha veljati ali če vlagatelj iz drugih 
razlogov ni več oseba, upravičena do 
vložitve zahteve, carinski organi ne 
ukrepajo. Carinski organi, ki so izdali 
odločbo o ugoditvi zahtevi, to ustrezno 
prekličejo ali spremenijo.

3. Če pravica intelektualne lastnine 
preneha veljati ali če vlagatelj iz drugih 
razlogov ni več oseba, upravičena do 
vložitve zahteve, vlagatelj o tem obvesti 
carinske organe, ki opustijo nadaljnje 
ukrepanje. Carinski organi, ki so izdali 
odločbo o ugoditvi zahtevi, to ustrezno 
prekličejo ali spremenijo.
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Or. en

Predlog spremembe 174
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če pravica intelektualne lastnine preneha 
veljati ali če vlagatelj iz drugih razlogov ni 
več oseba, upravičena do vložitve zahteve, 
carinski organi ne ukrepajo. Odločbo o 
ugoditvi podaljšanju carinski organi, ki so 
jo izdali, ustrezno prekličejo ali 
spremenijo.

Če pravica intelektualne lastnine preneha 
veljati ali če vlagatelj iz drugih razlogov ni 
več oseba, upravičena do vložitve zahteve, 
vlagatelj o tem obvesti carinske organe, ki 
opustijo nadaljnje ukrepanje. Odločbo o 
ugoditvi podaljšanju carinski organi, ki so 
jo izdali, ustrezno prekličejo ali 
spremenijo.

Or. en

Predlog spremembe 175
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sprememba odločbe v zvezi s pravicami 
intelektualne lastnine

črtano

Pristojni carinski oddelek, ki je sprejel 
odločbo ugoditvi zahtevi, lahko na zahtevo 
imetnika navedene odločbe spremeni 
seznam pravic intelektualne lastnine v 
navedeni odločbi.
Pri odločbi o ugoditvi zahtevi Unije je 
vsaka sprememba, ki vključuje dodajanje 
pravic intelektualne lastnine, omejena na 
pravice intelektualne lastnine, ki so zajete 
s členom 5.

Or. en
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Predlog spremembe 176
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ko bo vzpostavljena osrednja 
podatkovna zbirka Komisije iz člena 31(3), 
bodo vse izmenjave podatkov o odločitvah 
v zvezi z zahtevami za ukrepanje, spremnih 
dokumentih in uradnih obvestilih med 
carinskimi organi držav članic potekali
prek navedene podatkovne zbirke.

3. Ko bo vzpostavljena osrednja 
podatkovna zbirka Komisije iz člena 31(3), 
bodo vse izmenjave podatkov o odločitvah 
v zvezi z zahtevami za ukrepanje, spremnih 
dokumentih in uradnih obvestilih med 
carinskimi organi držav članic javno 
dostopne prek navedene podatkovne 
zbirke.

Or. en

Predlog spremembe 177
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Imetnik odločbe o ugoditvi zahtevi uradno 
obvesti pristojni carinski oddelek, ki je 
sprejel navedeno odločbo, o naslednjem:

Imetnik odločbe o ugoditvi zahtevi v roku 
petih delovnih dni uradno obvesti pristojni 
carinski oddelek , ki je sprejel navedeno 
odločbo, o naslednjem:

Or. en

Predlog spremembe 178
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ne izpolni zahtev iz člena 18(2) o 
vrnitvi vzorcev;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vračanje vzorcev ni vedno možno in v besedilo ni jasno določeno, kdo presoja, ali je v danih 
okoliščinah mogoče vrniti vzorce ali ne. Poleg tega na podlagi ene situacije ni mogoče 
določiti, kako bo v prihodnje ukrepal imetnik pravice, besedilo pa bi moralo predvideti dovolj 
prožen pristop za zaščito trga EU.

Predlog spremembe 179
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ne sproži postopka, kot je določeno v 
členu 20(1), členu 23(4) ali členu 24(9).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vračanje vzorcev ni vedno možno in v besedilo ni jasno določeno, kdo presoja, ali je v danih 
okoliščinah mogoče vrniti vzorce ali ne. Poleg tega na podlagi ene situacije ni mogoče 
določiti, kako bo v prihodnje ukrepal imetnik pravice, besedilo pa bi moralo predvideti dovolj 
prožen pristop za zaščito trga EU.

Predlog spremembe 180
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar carinski organi države članice v 
eni od situacij iz člena 1(1) identificirajo 

1. Kadar carinski organi države članice v 
eni od situacij iz člena 1(1) identificirajo 
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blago, pri katerem obstaja sum kršitve 
pravice intelektualne lastnine, ki je zajeta z 
odločbo o ugoditvi zahtevi za ukrepanje, 
sprejmejo odločbo o prekinitvi sprostitve
blaga ali njegovem zadržanju.

blago, pri katerem obstaja sum kršitve 
pravice intelektualne lastnine, ki je zajeta z 
odločbo o ugoditvi zahtevi za ukrepanje, 
prekinejo sprostitev blaga ali ga zadržijo.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec meni, da prekinitev sprostitve ali zadržanje blaga do sprejetja odločbe ne 
pomeni točke odločanja, zato predlaga, da se črta beseda „odločba“.

Predlog spremembe 181
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Da bi lahko pristojni organ sprejel 
meritorno odločitev, lahko preveri, ali 
obstajajo dokazi o tem, da je blago 
namenjeno za prodajo v Uniji, in drugi 
elementi, ki pomenijo kršitev pravice 
intelektualne lastnine. Za ta namen se 
lahko pristojni organ sklicuje na znake iz 
člena 3. 

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogi sprememb k členu 3.

Predlog spremembe 182
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Carinski organi lahko pred sprejetjem 2. Carinski organi lahko pred prekinitvijo 
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odločbe o prekinitvi sprostitve blaga ali
njegovem zadržanju imetnika odločbe o 
ugoditvi zahtevi prosijo, da jim zagotovi 
vse ustrezne informacije. Carinski organi 
lahko imetniku odločbe tudi zagotovijo 
informacije o dejanskem ali domnevnem 
številu artiklov in njihovi naravi ter slike 
teh artiklov, če je to ustrezno.

sprostitve blaga ali njegovim zadržanjem
imetnika odločbe o ugoditvi zahtevi 
prosijo, da jim zagotovi vse ustrezne 
informacije. Carinski organi lahko 
imetniku odločbe tudi zagotovijo 
informacije o dejanskem ali domnevnem 
številu artiklov in njihovi naravi ter slike 
teh artiklov, če je to ustrezno.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec meni, da prekinitev sprostitve ali zadržanje blaga do sprejetja odločbe ne 
pomeni točke odločanja, zato predlaga, da se črta beseda „odločba“.

Predlog spremembe 183
Marielle Gallo

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Carinski organi lahko pred sprejetjem 
odločbe o prekinitvi sprostitve blaga ali 
njegovem zadržanju imetnika odločbe o 
ugoditvi zahtevi prosijo, da jim zagotovi 
vse ustrezne informacije. Carinski organi 
lahko imetniku odločbe tudi zagotovijo 
informacije o dejanskem ali domnevnem 
številu artiklov in njihovi naravi ter slike 
teh artiklov, če je to ustrezno.

2. Carinski organi lahko pred sprejetjem 
odločbe o prekinitvi sprostitve blaga ali 
njegovem zadržanju imetnika odločbe o 
ugoditvi zahtevi prosijo, da jim zagotovi 
vse ustrezne informacije. Carinski organi 
imetniku odločbe tudi zagotovijo 
informacije o dejanskem ali domnevnem 
številu artiklov in njihovi naravi ter slike 
teh artiklov, če je to ustrezno.

Or. fr

Predlog spremembe 184
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Carinski organi pred sprejetjem 
odločbe o prekinitvi sprostitve blaga ali 
njegovem zadržanju svoj namen sporočijo 
deklarantu ali pri zadržanju blaga 
imetniku blaga. Deklarantu ali imetniku 
blaga se omogoči, da izrazi svoje stališče v 
treh delovnih dneh od dneva pošiljanja 
navedenega sporočila.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Da upravni postopek ne bo predolg in nesorazmeren, je treba pravico do zaslišanja omejiti na 
končne potrošnike, ki carinskih formalnosti ne poznajo tako dobro kot trgovci.

Predlog spremembe 185
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Carinski organi pred sprejetjem 
odločbe o prekinitvi sprostitve blaga ali 
njegovem zadržanju svoj namen sporočijo 
deklarantu ali pri zadržanju blaga 
imetniku blaga. Deklarantu ali imetniku 
blaga se omogoči, da izrazi svoje stališče v 
treh delovnih dneh od dneva pošiljanja 
navedenega sporočila.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 186
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Carinski organi pred sprejetjem odločbe 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju svoj namen sporočijo deklarantu 
ali pri zadržanju blaga imetniku blaga. 
Deklarantu ali imetniku blaga se omogoči, 
da izrazi svoje stališče v treh delovnih dneh 
od dneva pošiljanja navedenega sporočila.

3. Kadar blago, za katerega obstaja sum, 
da krši pravice intelektualne lastnine, ni 
ponarejeno ali piratsko blago, carinski
organi pred prekinitvijo sprostitve blaga ali 
njegovim zadržanjem svoj namen 
sporočijo deklarantu ali pri zadržanju blaga 
imetniku blaga. Deklarantu ali imetniku 
blaga se omogoči, da izrazi svoje stališče v 
treh delovnih dneh od dneva pošiljanja 
navedenega sporočila.

Or. en

(Glej predloge sprememb k uvodnima izjavama 15 in 16)

Obrazložitev

V večini primerov carinski ukrepi temeljijo na jasnem sumu in se v končni fazi izkažejo za 
upravičene. Pravico do zaslišanja bi morali torej omejiti na blago, ki ni ponarejeno ali 
piratsko blago, pri katerem carinski organi z običajnim vizualnim pregledom težko ugotovijo, 
ali je bila morda kršena pravica intelektualne lastnine, ter na primere, ko carinski organi 
ukrepajo po ugoditvi zahtevi, ko je morda treba upoštevati nasprotujoče si interese strank, ki 
jih ukrepi zadevajo.

Predlog spremembe 187
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Carinski organi pred sprejetjem odločbe 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju svoj namen sporočijo deklarantu 
ali pri zadržanju blaga imetniku blaga. 
Deklarantu ali imetniku blaga se omogoči, 
da izrazi svoje stališče v treh delovnih dneh 
od dneva pošiljanja navedenega sporočila.

3. Carinski organi pred sprejetjem odločbe 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju svoj namen sporočijo deklarantu 
ali pri zadržanju blaga imetniku blaga. 
Deklarantu ali imetniku blaga se omogoči, 
da izrazi svoje stališče v treh delovnih dneh 
od dneva prejema navedenega sporočila.

Or. sv
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Obrazložitev

Da bi zagotovili, da imajo vsi evropski imetniki odločbe o ugoditvi zahtevi na voljo enako 
količino časa, da ukrepajo v zvezi z blagom, katerega sprostitev je bila prekinjena ali ki je 
bilo zadržano, ne glede na to, koliko časa traja, da jim poštne službe dostavijo odločbo 
carinskih organov o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem zadržanju, bi morali pri določitvi 
roka za ukrepanje upoštevati datum prejema te odločbe in ne datum, ko je bila poslana.

Predlog spremembe 188
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Carinski organi pred sprejetjem odločbe 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju svoj namen sporočijo deklarantu 
ali pri zadržanju blaga imetniku blaga. 
Deklarantu ali imetniku blaga se omogoči, 
da izrazi svoje stališče v treh delovnih 
dneh od dneva pošiljanja navedenega 
sporočila.

3. Carinski organi pred sprejetjem odločbe 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju svoj namen sporočijo deklarantu 
ali pri zadržanju blaga imetniku blaga. 
Deklarantu ali imetniku blaga se omogoči, 
da izrazi svoje stališče v petih delovnih 
dneh od dneva pošiljanja navedenega 
sporočila.

Or. en

Predlog spremembe 189
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kadar je blago, za katerega obstaja 
sum, da je imitacija ali kopija proizvoda, 
ki je v Uniji zaščiten s pravico 
intelektualne lastnine, dano v odložni 
postopek, carinski organi deklaranta ali 
imetnika blaga pozovejo, naj v treh 
delovnih dneh od dneva pošiljanja 
navedenega sporočila predloži ustrezne 
dokaze, da je končna destinacija blaga 
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zunaj ozemlja Unije. Kadar ni ustreznih 
dokazov o nasprotnem, carinski organi 
predpostavijo, da je končna destinacija 
blaga ozemlje Unije.
V roku enega leta po začetku veljavnosti 
te uredbe Komisija po svetovalnem 
postopku iz člena 29(2) sprejme smernice, 
ki opredeljujejo merila, na podlagi katerih 
lahko carinski organi zanesljivo ocenijo 
tveganje za preusmeritev tega blaga na trg 
Unije. 

Or. en

Obrazložitev

Ker poročevalec meni, da je zelo negotovo, ali bo materialno-pravna ureditev spremenjena 
tako, da bi zajemala sam tranzit blaga, ki je imitacija ali kopija blaga, zaščitenega v EU, 
predlaga, da se to dodatno varovalo vključi tu, da bi preprečili vstop tega blaga na notranji 
trg. Carinski organi lahko prekinejo sprostitev blaga ali ga zadržijo, če sta izpolnjena dva 
pogoja: obstajati mora sum, da je blago ponarejeno ali piratsko, predloženi dokazi pa morajo 
biti nezadostni.

Predlog spremembe 190
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Da bi lahko organ, ki je pristojen za 
sprejetje meritorne odločitve, zares 
preveril, ali obstajajo dokazi o tem, da je 
blago namenjeno za prodajo v Uniji, in 
drugi elementi, ki pomenijo kršitev 
pravice intelektualne lastnine, carinski 
organ, pri katerem je vložena zahteva za 
ukrepanje, takoj ko zazna znake, ki so 
razlog za sum, da taka kršitev obstaja, 
prekine sprostitev tega blaga ali ga zadrži.
Znaki, ki nakazujejo, da bo to blago dano 
v prodajo na ozemlju Unije, lahko med 
drugim vključujejo dejstvo, da destinacija 
blaga ni bila deklarirana, medtem ko se za 
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zahtevani odložni postopek terja taka 
deklaracija, neobstoj natančnih in 
zanesljivih informacij o identiteti in 
naslovu proizvajalca ali pošiljatelja blaga, 
nesodelovanje s carinskimi organi ali pa 
odkritje dokumentov ali korespondence o 
zadevnem blagu, na podlagi katerih je 
mogoče sklepati, da je mogoča 
preusmeritev tega blaga k potrošnikom v 
Uniji.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z združenima zadevama C-446/09 in C-495/09 (oddelek 79, odstavek 6) je treba 
Uredbo spremeniti, da bo odražala dejstvo, da mora carinski organ ukrepati, kadar obstajajo 
zanki, ki so razlog za sum o obstoju kršitve.

Predlog spremembe 191
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pri sprejemanju odločitve o preklicu 
sprostitve blaga ali njegovem zadržanju v 
primeru manjših pošiljk carinski organi v 
razumnem roku primerno obvestijo 
končne uporabnike o pravni podlagi 
svojih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 192
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Carinski organi uradno obvestijo imetnika 
odločbe o ugoditvi zahtevi in deklaranta ali 
imetnika blaga o svoji odločbi o prekinitvi 
sprostitve blaga ali njegovem zadržanju v 
enem delovnem dnevu od sprejetja 
odločbe.

Carinski organi uradno obvestijo imetnika 
odločbe o ugoditvi zahtevi in deklaranta ali 
imetnika blaga o prekinitvi sprostitve blaga 
ali njegovem zadržanju v enem delovnem 
dnevu. Namesto tega lahko carinski 
organi imetnika odločbe o ugoditvi zahtevi 
pozovejo, da ustrezno obvesti deklaranta 
ali imetnika blaga, kadar imetnik odločbe 
o ugoditvi zahtevi jamči, da bo upošteval 
časovne roke in obveznosti iz te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 193
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Kadar znaki kažejo, da bo blago v 
tranzitu, ki ni iz Skupnosti, dano v 
prodajo na ozemlju Unije, se tako blago 
šteje za uvoz na notranji trg Unije. Pri 
ugotavljanju kršitev pravic intelektualne 
lastnine se uporabi zakonodaja o 
intelektualni lastnini v tisti državi članici, 
v kateri je blago najdeno.
Znaki, ki nakazujejo, da bo to blago dano 
v prodajo na ozemlju Unije, lahko med 
drugim vključujejo dejstvo, da destinacija 
blaga ni deklarirana ali ni v celoti 
deklarirana, ter neobstoj natančnih ali 
zanesljivih informacij o identiteti in 
naslovu proizvajalca ali pošiljatelja.

Or. en

Predlog spremembe 194
Jürgen Creutzmann
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Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Carinski organi lahko pred sprejetjem 
odločbe o prekinitvi sprostitve blaga ali 
njegovem zadržanju brez razkritja katerih 
koli drugih informacij, kot so dejansko ali 
domnevno število artiklov, njihova narava 
in slike, če je to ustrezno, zaprosijo katero 
koli osebo, upravičeno do vložitve zahteve 
v zvezi z domnevno kršitvijo pravic 
intelektualne lastnine, da jim predloži vse 
ustrezne informacije.

2. Carinski organi lahko pred prekinitvijo
sprostitve blaga ali njegovim zadržanjem
brez razkritja katerih koli drugih 
informacij, kot so dejansko ali domnevno 
število artiklov, njihova narava in slike, če 
je to ustrezno, zaprosijo katero koli osebo, 
upravičeno do vložitve zahteve v zvezi z 
domnevno kršitvijo pravic intelektualne 
lastnine, da jim predloži vse ustrezne 
informacije.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec meni, da prekinitev sprostitve ali zadržanje blaga do sprejetja odločbe ne 
pomeni točke odločanja, zato predlaga, da se črta beseda „odločba“.

Predlog spremembe 195
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Carinski organi pred sprejetjem 
odločbe o prekinitvi sprostitve blaga ali 
njegovem zadržanju svoj namen sporočijo 
deklarantu ali pri zadržanju blaga 
imetniku blaga. Deklarantu ali imetniku 
blaga se omogoči, da izrazi svoje stališče v 
treh delovnih dneh od dneva pošiljanja 
navedenega sporočila.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Da upravni postopek ne bo predolg in nesorazmeren, je treba pravico do zaslišanja omejiti na 
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končne potrošnike, ki carinskih formalnosti ne poznajo tako dobro kot trgovci.

Predlog spremembe 196
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Carinski organi pred sprejetjem 
odločbe o prekinitvi sprostitve blaga ali 
njegovem zadržanju svoj namen sporočijo 
deklarantu ali pri zadržanju blaga 
imetniku blaga. Deklarantu ali imetniku 
blaga se omogoči, da izrazi svoje stališče v 
treh delovnih dneh od dneva pošiljanja 
navedenega sporočila.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 197
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Carinski organi pred sprejetjem odločbe 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju svoj namen sporočijo deklarantu 
ali pri zadržanju blaga imetniku blaga. 
Deklarantu ali imetniku blaga se omogoči, 
da izrazi svoje stališče v treh delovnih dneh 
od dneva pošiljanja navedenega sporočila.

3. Carinski organi pred sprejetjem odločbe 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju svoj namen sporočijo deklarantu 
ali pri zadržanju blaga imetniku blaga. 
Deklarantu ali imetniku blaga se omogoči, 
da izrazi svoje stališče v treh delovnih dneh 
od dneva prejema navedenega sporočila.

Or. sv

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da imajo vsi evropski imetniki odločbe o ugoditvi zahtevi na voljo enako 
količino časa, da ukrepajo v zvezi z blagom, katerega sprostitev je bila prekinjena ali ki je 
bilo zadržano, ne glede na to, koliko časa traja, da jim poštne službe dostavijo odločbo 
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carinskih organov o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem zadržanju, bi morali pri določitvi 
roka za ukrepanje upoštevati datum prejema te odločbe in ne datum, ko je bila poslana.

Predlog spremembe 198
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Carinski organi pred sprejetjem odločbe 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju svoj namen sporočijo deklarantu 
ali pri zadržanju blaga imetniku blaga. 
Deklarantu ali imetniku blaga se omogoči, 
da izrazi svoje stališče v treh delovnih 
dneh od dneva pošiljanja navedenega 
sporočila.

3. Carinski organi pred sprejetjem odločbe 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju svoj namen sporočijo deklarantu 
ali pri zadržanju blaga imetniku blaga. 
Deklarantu ali imetniku blaga se omogoči, 
da izrazi svoje stališče v petih delovnih 
dneh od dneva pošiljanja navedenega 
sporočila.

Or. en

Predlog spremembe 199
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kadar je blago, za katerega obstaja 
sum, da je imitacija ali kopija proizvoda, 
ki je v Uniji zaščiten s pravico 
intelektualne lastnine, dano v odložni 
postopek, carinski organi deklaranta ali 
imetnika blaga pozovejo, naj v treh 
delovnih dneh od dneva pošiljanja 
navedenega sporočila predloži ustrezne 
dokaze, da je končna destinacija blaga
zunaj ozemlja Unije. Kadar ni ustreznih 
dokazov o nasprotnem, carinski organi 
predpostavijo, da je končna destinacija 
blaga ozemlje Unije.
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V roku enega leta po začetku veljavnosti 
te uredbe Komisija po svetovalnem 
postopku iz člena 29(2) sprejme smernice, 
ki opredeljujejo merila, na podlagi katerih 
lahko carinski organi zanesljivo ocenijo 
tveganje za preusmeritev tega blaga na trg 
Unije.

Or. en

Obrazložitev

Ker poročevalec meni, da je zelo negotovo, ali bo materialno-pravna ureditev spremenjena 
tako, da bi zajemala sam tranzit blaga, ki je imitacija ali kopija blaga, zaščitenega v EU, 
predlaga, da se to dodatno varovalo vključi tu, da bi preprečili vstop tega blaga na notranji 
trg. Carinski organi lahko prekinejo sprostitev blaga ali ga zadržijo, če sta izpolnjena dva 
pogoja: obstajati mora sum, da je blago ponarejeno ali piratsko, predloženi dokazi pa morajo 
biti nezadostni.

Predlog spremembe 200
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pri sprejemanju odločitve o preklicu 
sprostitve blaga ali njegovem zadržanju v 
primeru manjših pošiljk carinski organi v 
razumnem roku primerno obvestijo 
končne uporabnike o pravni podlagi 
svojih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 201
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Kadar ni mogoče določiti osebe, ki bi 
imela pravico, da vloži zahtevo, carinski 
organi sodelujejo s pristojnimi organi, da 
bi določili osebo, ki ima pravico, da vloži 
zahtevo.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je izboljšati sodelovanje med carinskimi organi in 
pristojnimi organi, da bi določili osebo, ki ima pravico, da vloži zahtevo. S tem bi rešili 
težavo, ki se pojavlja sedaj, ker morajo carinski organi odobriti sprostitev blaga, pri katerem 
obstaja sum kršitve pravice intelektualne lastnine, ali prenehati zadrževati to blago, če ne 
morejo v enem delovnem dnevu določiti osebe, ki ima pravico vložiti zahtevo.

Predlog spremembe 202
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Carinski organi uradno obvestijo 
deklaranta ali imetnika blaga o svoji 
odločbi o prekinitvi sprostitve blaga ali 
njegovem zadržanju v enem delovnem 
dnevu od sprejetja odločbe.

Carinski organi uradno obvestijo 
deklaranta ali imetnika blaga o prekinitvi 
sprostitve blaga ali njegovem zadržanju v 
enem delovnem dnevu.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec meni, da prekinitev sprostitve ali zadržanje blaga do sprejetja odločbe ne 
pomeni točke odločanja, zato predlaga, da se črta beseda „odločba“.

Predlog spremembe 203
Marielle Gallo

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ta člen se ne uporablja za pokvarljivo 
blago.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 204
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Carinski organi lahko vzamejo vzorce in 
imetniku odločbe o ugoditvi zahtevi na 
njegovo zahtevo zagotovijo vzorce, in sicer 
izključno za namene analize in olajšanje 
nadaljnjega postopka v zvezi s ponarejenim 
in piratskim blagom. Kakršna koli analiza 
navedenih vzorcev se opravi pod izključno 
odgovornostjo imetnika odločbe o ugoditvi 
zahtevi.

Carinski organi lahko vzamejo vzorce in 
imetniku odločbe o ugoditvi zahtevi na 
njegovo zahtevo zagotovijo ali pošljejo
vzorce, in sicer izključno za namene 
analize in olajšanje nadaljnjega postopka v 
zvezi s ponarejenim in piratskim blagom. 
Kakršna koli analiza navedenih vzorcev se 
opravi pod izključno odgovornostjo 
imetnika odločbe o ugoditvi zahtevi.

Or. en

Obrazložitev

Za učinkovit boj proti ponarejanju je treba spodbujati učinkovito in stroškovno smotrno 
sodelovanje med carinskimi organi in imetniki odločbe o ugoditvi zahtevi.

Predlog spremembe 205
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Carinski organi lahko vzamejo vzorce in 
imetniku odločbe o ugoditvi zahtevi na 
njegovo zahtevo zagotovijo vzorce, in sicer 

Carinski organi lahko vzamejo vzorce, ki 
so reprezentativni za blago kot celoto, in 
imetniku odločbe o ugoditvi zahtevi na 
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izključno za namene analize in olajšanje 
nadaljnjega postopka v zvezi s ponarejenim 
in piratskim blagom. Kakršna koli analiza 
navedenih vzorcev se opravi pod izključno 
odgovornostjo imetnika odločbe o ugoditvi 
zahtevi.

njegovo zahtevo zagotovijo te vzorce, in 
sicer izključno za namene analize in 
olajšanje nadaljnjega postopka v zvezi s 
ponarejenim in piratskim blagom. Kakršna 
koli analiza navedenih vzorcev se opravi 
pod izključno odgovornostjo imetnika 
odločbe o ugoditvi zahtevi.

Or. fr

Predlog spremembe 206
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Carinski organi na zahtevo obvestijo 
imetnika odločbe o ugoditvi zahtevi o 
imenih in naslovih prejemnika, pošiljatelja, 
deklaranta ali imetnika blaga, če so znani, 
carinskem postopku ter poreklu, izvoru in 
destinaciji blaga, pri katerem obstaja sum 
kršitve pravice intelektualne lastnine.

3. Carinski organi na zahtevo obvestijo 
imetnika odločbe o ugoditvi zahtevi o 
imenih in naslovih prejemnika, pošiljatelja, 
deklaranta ali imetnika blaga, če so znani, 
carinskem postopku ter poreklu, izvoru in 
destinaciji blaga, pri katerem obstaja sum 
kršitve pravice intelektualne lastnine.

V primeru blaga v tranzitu, pri katerem 
obstaja sum kršitve pravic intelektualne 
lastnine v namembni državi, lahko 
carinski organi te informacije posredujejo 
carinskim organom namembne države, 
med drugim z uporabo okvira SAFE 
Svetovne carinske organizacije.

Or. en

Obrazložitev

Carinskim organom je treba omogočiti, da informacije o kršiteljih posredujejo organom 
pregona, da bi prispevali k učinkovitejšim postopkom preiskave in pridržanja, in da obveščajo 
carinske organe v namembnih državah v skladu s členom 69 Sporazuma o trgovinskih vidikih 
pravic intelektualne lastnine (TRIPS). Poleg tega je treba čim bolje izkoristiti obstoječe 
splošne okvire, da bi lahko carinski organi ukrepali zoper nezakonito blago.



PE480.583v02-00 84/110 AM\890182SL.doc

SL

Predlog spremembe 207
Phil Prendergast

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Carinski organi na zahtevo obvestijo 
imetnika odločbe o ugoditvi zahtevi o 
imenih in naslovih prejemnika, pošiljatelja, 
deklaranta ali imetnika blaga, če so znani, 
carinskem postopku ter poreklu, izvoru in 
destinaciji blaga, pri katerem obstaja sum 
kršitve pravice intelektualne lastnine.

3. Carinski organi na zahtevo obvestijo 
imetnika odločbe o ugoditvi zahtevi in 
organe kazenskega pregona, kjer je to 
ustrezno, o imenih in naslovih prejemnika, 
pošiljatelja, deklaranta ali imetnika blaga, 
če so znani, carinskem postopku ter 
poreklu, izvoru in destinaciji blaga, pri 
katerem obstaja sum kršitve pravice 
intelektualne lastnine.

V primeru blaga v tranzitu, pri katerem 
obstaja sum kršitve pravic intelektualne 
lastnine v namembni državi, lahko 
carinski organi te informacije posredujejo 
carinskim organom namembne države.

Or. en

Predlog spremembe 208
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 19 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za sprožitev postopka za ugotovitev, ali 
je bila pravica intelektualne lastnine 
kršena;

(a) za sprožitev postopka za ugotovitev, ali 
je bila pravica intelektualne lastnine 
kršena, oziroma v tem postopku;

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe 30 poročevalca.
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Predlog spremembe 209
Marielle Gallo

Predlog uredbe
Člen 19 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) za sprožitev kazenskega postopka;

Or. fr

Predlog spremembe 210
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 19 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za pridobitev nadomestila od kršitelja 
ali drugih oseb, kadar je blago uničeno v 
skladu s členom 20(3) ali členom 23(3).

(b) za pridobitev nadomestila od kršitelja 
ali drugih oseb, kadar je blago uničeno v 
skladu s členom 20(3).

Or. en

(Glej predlog spremembe 42 iz osnutka poročila)

Obrazložitev

Poenostavljeni postopek samo za ponarejeno in piratsko blago bi v praksi povzročil pravno 
nejasnost, saj ni jasno, kateri postopek bi bilo treba uporabiti, kadar blago krši blagovno 
znamko/avtorsko pravico in druge pravice intelektualne lastnine (na primer patente). Zato se 
predlaga, da se odstavke predlaganega člena 20 črta in se jih nadomesti z besedilom za 
predlagani člen 23, ki bi nato veljal za vse kršitve pravic intelektualne lastnine.

Predlog spremembe 211
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 19 – točka b a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) za namene kazenske preiskave ali 
kazenskega postopka ali v povezavi z njim, 
vključno s preiskavami ali postopki, ki so 
povezani s pravico intelektualne lastnine;

Or. en

Predlog spremembe 212
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 19 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) v pogajanjih o zunajsodni poravnavi.

Or. en

Predlog spremembe 213
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar pri blagu, ki ni blago iz členov 23 in 
24, obstaja sum kršitve pravice 
intelektualne lastnine, imetnik odločbe o 
ugoditvi zahtevi sproži postopek za 
ugotovitev, ali je bila pravica intelektualne 
lastnine kršena, v 10 delovnih dneh od 
dneva pošiljanja odločbe o prekinitvi 
sprostitve blaga ali njegovem zadržanju.

Kadar pri blagu, ki ni blago iz členov 23 in 
24, obstaja sum kršitve pravice 
intelektualne lastnine, imetnik odločbe o 
ugoditvi zahtevi sproži postopek za 
ugotovitev, ali je bila pravica intelektualne 
lastnine kršena, v 10 delovnih dneh od 
dneva prejema uradnega obvestila o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi se izognili težavam, ki so povezane s pošiljanjem obvestila, bi morali pri določitvi roka 
upoštevati datum prejema obvestila in ne datum, ko je bilo poslano.

Predlog spremembe 214
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar pri blagu, ki ni blago iz členov 23 in 
24, obstaja sum kršitve pravice 
intelektualne lastnine, imetnik odločbe o 
ugoditvi zahtevi sproži postopek za 
ugotovitev, ali je bila pravica intelektualne 
lastnine kršena, v 10 delovnih dneh od 
dneva pošiljanja odločbe o prekinitvi 
sprostitve blaga ali njegovem zadržanju.

Kadar pri blagu, ki ni blago iz členov 23 in 
24, obstaja sum kršitve pravice 
intelektualne lastnine, imetnik odločbe o 
ugoditvi zahtevi sproži postopek za 
ugotovitev, ali je bila pravica intelektualne 
lastnine kršena, v 10 delovnih dneh od 
dneva prejema odločbe o prekinitvi 
sprostitve blaga ali njegovem zadržanju.

Or. sv

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da imajo vsi evropski imetniki odločbe o ugoditvi zahtevi na voljo enako 
količino časa, da ukrepajo v zvezi z blagom, katerega sprostitev je bila prekinjena ali ki je 
bilo zadržano, ne glede na to, koliko časa traja, da jim poštne službe dostavijo odločbo 
carinskih organov o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem zadržanju, bi morali pri določitvi 
roka za ukrepanje upoštevati datum prejema te odločbe in ne datum, ko je bila poslana.

Predlog spremembe 215
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar pri blagu, ki ni blago iz členov 23 in 
24, obstaja sum kršitve pravice 
intelektualne lastnine, imetnik odločbe o 
ugoditvi zahtevi sproži postopek za 
ugotovitev, ali je bila pravica intelektualne 

Kadar pri blagu obstaja sum kršitve pravice 
intelektualne lastnine, imetnik odločbe o 
ugoditvi zahtevi sproži postopek za 
ugotovitev, ali je bila pravica intelektualne 
lastnine kršena, v 10 delovnih dneh od 
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lastnine kršena, v 10 delovnih dneh od 
dneva pošiljanja odločbe o prekinitvi 
sprostitve blaga ali njegovem zadržanju.

dneva pošiljanja odločbe o prekinitvi 
sprostitve blaga ali njegovem zadržanju.

Or. en

Predlog spremembe 216
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri pokvarljivem blagu, pri katerem obstaja 
sum kršitve pravice intelektualne lastnine,
je rok za sprožitev postopka iz prvega 
pododstavka tri delovne dni od dneva 
pošiljanja odločbe o prekinitvi sprostitve 
blaga ali njegovem zadržanju.

Pri pokvarljivem blagu, pri katerem obstaja 
sum kršitve pravice intelektualne lastnine, 
je rok za sprožitev postopka iz prvega 
pododstavka tri delovne dni od dneva 
prejema uradnega obvestila o prekinitvi 
sprostitve blaga ali njegovem zadržanju.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili težavam, ki so povezane s pošiljanjem obvestila, bi morali pri določitvi roka 
upoštevati datum prejema obvestila in ne datum, ko je bilo poslano.

Predlog spremembe 217
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri pokvarljivem blagu, pri katerem obstaja 
sum kršitve pravice intelektualne lastnine, 
je rok za sprožitev postopka iz prvega 
pododstavka tri delovne dni od dneva 
pošiljanja odločbe o prekinitvi sprostitve 
blaga ali njegovem zadržanju.

Pri pokvarljivem blagu, pri katerem obstaja 
sum kršitve pravice intelektualne lastnine, 
je rok za sprožitev postopka iz prvega 
pododstavka tri delovne dni od dneva 
prejema odločbe o prekinitvi sprostitve 
blaga ali njegovem zadržanju.

Or. sv
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Obrazložitev

Da bi zagotovili, da imajo vsi evropski imetniki odločbe o ugoditvi zahtevi na voljo enako 
količino časa, da ukrepajo v zvezi z blagom, katerega sprostitev je bila prekinjena ali ki je 
bilo zadržano, ne glede na to, koliko časa traja, da jim poštne službe dostavijo odločbo 
carinskih organov o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem zadržanju, bi morali pri določitvi 
roka za ukrepanje upoštevati datum prejema te odločbe in ne datum, ko je bila poslana.

Predlog spremembe 218
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pisnem dogovoru med imetnikom 
odločbe o ugoditvi zahtevi in imetnikom 
blaga o odstopu blaga v uničenje.

(b) pisnem dogovoru med imetnikom 
odločbe o ugoditvi zahtevi in deklarantom 
ali imetnikom blaga o odstopu blaga v 
uničenje.

Or. fr

Predlog spremembe 219
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če so bili carinski organi uradno obveščeni 
o sprožitvi postopka za ugotovitev, ali so 
bili model, patent, uporabni model ali 
žlahtniteljska pravica kršeni, rok iz 
člena 20 pa je potekel, lahko deklarant ali 
imetnik blaga od carinskih organov 
zahteva, da sprostijo blago ali ga prenehajo 
zadrževati.

Če so bili carinski organi uradno obveščeni 
o sprožitvi postopka za ugotovitev, ali je 
bila kršena pravica iz modela, rok iz 
člena 20 pa je potekel, lahko deklarant ali 
imetnik blaga od carinskih organov 
zahteva, da sprostijo blago ali ga prenehajo 
zadrževati.

Or. en
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Predlog spremembe 220
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Blago, odstopljeno v uničenje na 
podlagi členov 20, 23 ali 24, ni:

1. Blago, odstopljeno v uničenje, ni:

Or. en

Predlog spremembe 221
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Z odstopanjem od določb v prvem 
odstavku lahko carinski organi 
pooblastijo javne ali zasebne organizacije 
za boj proti ponarejanju, ki so bile 
individualno pooblaščene pred temi 
postopki, da izvedejo omenjene ukrepe. 
Pred uničenjem odstopljenega blaga ga 
lahko pooblaščene organizacije hranijo 
pod pogoji, ki so določeni v pooblastilu, za 
namene analize in vzpostavitve 
podatkovne baze, ki vsebuje informacije 
za namene boja proti ponarejanju. 
Pooblaščene organizacije so objavljene na 
spletni strani Komisije.

Or. en

Obrazložitev

S preučevanjem ponarejenega ali piratskega blaga je mogoče zbrati informacije v zvezi s 
problemom in uvesti ustrezne strategije za reševanje tega problema. Zato mora biti mogoče to 
blago pred uničenjem analizirati.
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Predlog spremembe 222
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 23 črtano
Uničenje in sprožitev postopka

1. Blago, pri katerem obstaja sum, da je 
ponarejeno ali piratsko, se lahko uniči 
pod carinskim nadzorom, ne da bi bilo 
treba ugotoviti, ali je bila po pravu države 
članice, v kateri je blago najdeno, kršena 
pravica intelektualne lastnine, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
(a) imetnik odločbe o ugoditvi zahtevi je 
carinske organe pisno obvestil o svojem 
soglasju za uničenje blaga v 10 delovnih 
dneh od dneva, ko je poslana odločba o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, pri pokvarljivem blagu pa v 
treh dneh;
(b) deklarant ali imetnik blaga je 
carinskim organom pisno potrdil svoje 
soglasje za uničenje blaga v 10 delovnih 
dneh od dneva, ko je poslana odločba o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, pri pokvarljivem blagu pa v 
treh dneh.
2. Če deklarant ali imetnik blaga 
carinskim organom, ki so sprejeli odločbo 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, ni potrdil soglasja za uničenje 
v rokih, določenih v odstavku 1(b), niti ni 
sporočil, da uničenju nasprotuje, lahko 
carinski organi štejejo, da deklarant ali 
imetnik blaga soglaša z uničenjem blaga.
Carinski organi o tem obvestijo imetnika 
odločbe o ugoditvi zahtevi.
Če deklarant ali imetnik blaga nasprotuje 
uničenju blaga, carinski organi o takem 
nasprotovanju obvestijo imetnika odločbe 
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o ugoditvi zahtevi.
3. Uničenje se opravi pod carinskim 
nadzorom, na stroške in odgovornost 
imetnika odločbe o ugoditvi zahtevi, razen 
če ni v zakonodaji države članice, v kateri 
se blago uniči, določeno drugače. Pred 
uničenjem se lahko vzamejo vzorci.
4. Če ni soglasja za uničenje, imetnik 
odločbe o ugoditvi zahtevi sproži postopek 
za ugotovitev, ali je bila kršena pravica 
intelektualne lastnine, v 10 delovnih dneh 
od dneva, ko je poslana odločba o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, pri pokvarljivem blagu pa v 
treh dneh.
Carinski organi lahko na zahtevo 
imetnika odločbe o ugoditvi zahtevi v 
ustreznih primerih podaljšajo rok iz 
prvega pododstavka za največ 10 delovnih 
dni.
Pri pokvarljivem blagu se naveden rok ne 
podaljša.
5. Carinski organi odobrijo sprostitev 
blaga ali ga prenehajo zadrževati, kot je 
ustrezno, takoj po izpolnitvi vseh 
carinskih formalnosti, če jih imetnik 
odločbe o ugoditvi zahtevi ni obvestil o 
naslednjem:
(a) svojem soglasju za uničenje v rokih iz 
odstavka 1(a);
(b) sprožitvi postopka za ugotovitev, ali je 
bila kršena pravica intelektualne lastnine, 
v rokih iz odstavka 4.

Or. en

Predlog spremembe 223
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) imetnik odločbe o ugoditvi zahtevi je 
carinske organe pisno obvestil o svojem 
soglasju za uničenje blaga v 10 delovnih 
dneh od dneva, ko je poslana odločba o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, pri pokvarljivem blagu pa v treh 
dneh;

(a) imetnik odločbe o ugoditvi zahtevi je 
carinske organe pisno obvestil o svojem 
soglasju za uničenje blaga v 10 delovnih 
dneh od dneva, ko je prejeto uradno 
obvestilo o prekinitvi sprostitve blaga ali 
njegovem zadržanju, pri pokvarljivem 
blagu pa v treh dneh;

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili težavam, ki so povezane s pošiljanjem obvestila, bi morali pri določitvi roka 
upoštevati datum prejema obvestila in ne datum, ko je bilo poslano.

Predlog spremembe 224
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) imetnik odločbe o ugoditvi zahtevi je 
carinske organe pisno obvestil o svojem 
soglasju za uničenje blaga v 10 delovnih 
dneh od dneva, ko je poslana odločba o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, pri pokvarljivem blagu pa v treh 
dneh;

(a) imetnik odločbe o ugoditvi zahtevi je 
carinske organe pisno obvestil o svojem 
soglasju za uničenje blaga v 10 delovnih 
dneh od dneva, ko je prejeta odločba o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, pri pokvarljivem blagu pa v treh 
dneh;

Or. sv

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da imajo vsi evropski imetniki odločbe o ugoditvi zahtevi na voljo enako 
količino časa, da ukrepajo v zvezi z blagom, katerega sprostitev je bila prekinjena ali ki je 
bilo zadržano, ne glede na to, koliko časa traja, da jim poštne službe dostavijo odločbo 
carinskih organov o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem zadržanju, bi morali pri določitvi 
roka za ukrepanje upoštevati datum prejema te odločbe in ne datum, ko je bila poslana.
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Predlog spremembe 225
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) deklarant ali imetnik blaga je carinskim 
organom pisno potrdil svoje soglasje za 
uničenje blaga v 10 delovnih dneh od 
dneva, ko je poslana odločba o prekinitvi 
sprostitve blaga ali njegovem zadržanju, 
pri pokvarljivem blagu pa v treh dneh.

(b) deklarant ali imetnik blaga je carinskim 
organom pisno potrdil svoje soglasje za 
uničenje blaga v 10 delovnih dneh od 
dneva, ko je prejeto uradno obvestilo o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, pri pokvarljivem blagu pa v treh 
dneh.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili težavam, ki so povezane s pošiljanjem obvestila, bi morali pri določitvi roka 
upoštevati datum prejema obvestila in ne datum, ko je bilo poslano.

Predlog spremembe 226
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) deklarant ali imetnik blaga je carinskim 
organom pisno potrdil svoje soglasje za 
uničenje blaga v 10 delovnih dneh od 
dneva, ko je poslana odločba o prekinitvi 
sprostitve blaga ali njegovem zadržanju, 
pri pokvarljivem blagu pa v treh dneh.

(b) deklarant ali imetnik blaga je carinskim 
organom pisno potrdil svoje soglasje za 
uničenje blaga v 10 delovnih dneh od 
dneva, ko je prejeta odločba o prekinitvi 
sprostitve blaga ali njegovem zadržanju, 
pri pokvarljivem blagu pa v treh dneh.

Or. sv

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da imajo vsi evropski imetniki odločbe o ugoditvi zahtevi na voljo enako 
količino časa, da ukrepajo v zvezi z blagom, katerega sprostitev je bila prekinjena ali ki je 
bilo zadržano, ne glede na to, koliko časa traja, da jim poštne službe dostavijo odločbo 
carinskih organov o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem zadržanju, bi morali pri določitvi 
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roka za ukrepanje upoštevati datum prejema te odločbe in ne datum, ko je bila poslana.

Predlog spremembe 227
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če deklarant ali imetnik blaga carinskim 
organom, ki so sprejeli odločbo o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, ni potrdil soglasja za uničenje v 
rokih, določenih v odstavku 1(b), niti ni 
sporočil, da uničenju nasprotuje, lahko
carinski organi štejejo, da deklarant ali 
imetnik blaga soglaša z uničenjem blaga.

Če deklarant ali imetnik blaga carinskim 
organom, ki so sprejeli odločbo o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, ni potrdil soglasja za uničenje v 
rokih, določenih v odstavku 1(b), niti ni 
sporočil, da uničenju nasprotuje, carinski 
organi štejejo, da deklarant ali imetnik 
blaga soglaša z uničenjem blaga.

Or. fr

Predlog spremembe 228
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uničenje se opravi pod carinskim 
nadzorom, na stroške in odgovornost 
imetnika odločbe o ugoditvi zahtevi, razen 
če ni v zakonodaji države članice, v kateri 
se blago uniči, določeno drugače. Pred 
uničenjem se lahko vzamejo vzorci.

3. Uničenje se opravi pod carinskim 
nadzorom, na stroške in odgovornost 
imetnika odločbe o ugoditvi zahtevi, razen 
če ni v zakonodaji države članice, v kateri 
se blago uniči, določeno drugače. Pred 
uničenjem se lahko vzamejo vzorci, ki so 
reprezentativni za blago kot celoto.

Or. fr

Predlog spremembe 229
Matteo Salvini
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Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če ni soglasja za uničenje, imetnik odločbe 
o ugoditvi zahtevi sproži postopek za 
ugotovitev, ali je bila kršena pravica 
intelektualne lastnine, v 10 delovnih dneh 
od dneva, ko je poslana odločba o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, pri pokvarljivem blagu pa v treh 
dneh.

Če ni soglasja za uničenje, imetnik odločbe 
o ugoditvi zahtevi sproži postopek za 
ugotovitev, ali je bila kršena pravica 
intelektualne lastnine, v 10 delovnih dneh 
od dneva, ko je prejeto uradno obvestilo o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, pri pokvarljivem blagu pa v treh 
dneh.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili težavam, ki so povezane s pošiljanjem obvestila, bi morali pri določitvi roka 
upoštevati datum prejema obvestila in ne datum, ko je bilo poslano.

Predlog spremembe 230
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če ni soglasja za uničenje, imetnik odločbe 
o ugoditvi zahtevi sproži postopek za 
ugotovitev, ali je bila kršena pravica 
intelektualne lastnine, v 10 delovnih dneh 
od dneva, ko je poslana odločba o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, pri pokvarljivem blagu pa v treh 
dneh.

Če ni soglasja za uničenje, imetnik odločbe 
o ugoditvi zahtevi sproži postopek za 
ugotovitev, ali je bila kršena pravica 
intelektualne lastnine, v 10 delovnih dneh 
od dneva, ko je prejeta odločba o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, pri pokvarljivem blagu pa v treh 
dneh.

Or. sv

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da imajo vsi evropski imetniki odločbe o ugoditvi zahtevi na voljo enako 
količino časa, da ukrepajo v zvezi z blagom, katerega sprostitev je bila prekinjena ali ki je 
bilo zadržano, ne glede na to, koliko časa traja, da jim poštne službe dostavijo odločbo 
carinskih organov o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem zadržanju, bi morali pri določitvi 
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roka za ukrepanje upoštevati datum prejema te odločbe in ne datum, ko je bila poslana.

Predlog spremembe 231
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Carinski organi lahko nenevarne 
proizvode predelovalnih dejavnosti, kot so 
oblačila in obutev, darujejo šolam, 
domovom, sirotišnicam, nevladnim 
organizacijam ali drugim socialnim ali 
socialnovarstvenim službam. V teh 
primerih se ne obračunajo dajatve ali
drugi nacionalni davki.

Or. el

Predlog spremembe 232
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) blago, pri katerem obstaja sum, da je 
ponarejeno ali piratsko;

(a) blago, ki je očitno ponarejeno ali 
piratsko;

Or. sv

Predlog spremembe 233
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) blago, pri katerem obstaja sum, da je
ponarejeno ali piratsko;

(a) blago, pri katerem obstaja sum, da gre 
za blago s ponarejeno blagovno znamko 
ali piratsko avtorsko blago;

Or. en

Predlog spremembe 234
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) imetnik je po prejemu obvestila 
potrdil, da je blago ponarejeno ali 
piratsko;

Or. fr

Predlog spremembe 235
Marielle Gallo

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Člen 16(3), (4) in (5) ter člen 18(2) se ne 
uporabljata.

2. Člen 16(4) in (5) ter člen 18(2) se ne 
uporabljata.

Or. fr

Predlog spremembe 236
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Deklarantu ali imetniku blaga se 
omogoči, da izrazi svoje stališče v 20 
delovnih dneh od dneva pošiljanja odločbe 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju.

4. Deklarantu ali imetniku blaga se 
omogoči, da izrazi svoje stališče v 20 
delovnih dneh od dneva prejema odločbe o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju.

Or. sv

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da imajo vsi evropski imetniki odločbe o ugoditvi zahtevi na voljo enako 
količino časa, da ukrepajo v zvezi z blagom, katerega sprostitev je bila prekinjena ali ki je 
bilo zadržano, ne glede na to, koliko časa traja, da jim poštne službe dostavijo odločbo 
carinskih organov o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem zadržanju, bi morali pri določitvi 
roka za ukrepanje upoštevati datum prejema te odločbe in ne datum, ko je bila poslana.

Predlog spremembe 237
Marielle Gallo

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Deklarantu ali imetniku blaga se 
omogoči, da izrazi svoje stališče v 20
delovnih dneh od dneva pošiljanja odločbe 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju.

4. Deklarantu ali imetniku blaga se 
omogoči, da izrazi svoje stališče v petih
delovnih dneh od dneva pošiljanja odločbe 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju.

Or. fr

Predlog spremembe 238
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Zadevno blago se lahko uniči, če je 5. Zadevno blago se lahko uniči, če je 
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deklarant ali imetnik blaga v 20 delovnih 
dneh od dneva pošiljanja odločbe o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju carinskim organom potrdil svoje 
soglasje za uničenje blaga.

deklarant ali imetnik blaga v 20 delovnih 
dneh od dneva prejema odločbe o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju carinskim organom potrdil svoje 
soglasje za uničenje blaga.

Or. sv

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da imajo vsi evropski imetniki odločbe o ugoditvi zahtevi na voljo enako 
količino časa, da ukrepajo v zvezi z blagom, katerega sprostitev je bila prekinjena ali ki je 
bilo zadržano, ne glede na to, koliko časa traja, da jim poštne službe dostavijo odločbo 
carinskih organov o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem zadržanju, bi morali pri določitvi 
roka za ukrepanje upoštevati datum prejema te odločbe in ne datum, ko je bila poslana.

Predlog spremembe 239
Marielle Gallo

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Zadevno blago se lahko uniči, če je 
deklarant ali imetnik blaga v 20 delovnih 
dneh od dneva pošiljanja odločbe o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju carinskim organom potrdil svoje 
soglasje za uničenje blaga.

5. Zadevno blago se lahko uniči, če je 
deklarant ali imetnik blaga v 10 delovnih 
dneh od dneva pošiljanja odločbe o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju carinskim organom potrdil svoje 
soglasje za uničenje blaga.

Or. fr

Predlog spremembe 240
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Uničenje se opravi pod carinskim 
nadzorom in na stroške carinskih organov.

7. Uničenje se opravi pod carinskim 
nadzorom na stroške imetnika odločbe o 
ugoditvi zahtevi.
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Or. fr

Predlog spremembe 241
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Če deklarant ali imetnik blaga nasprotuje 
uničenju blaga, carinski organi imetnika 
odločbe o ugoditvi zahtevi obvestijo o 
takem nasprotovanju, številu artiklov in 
njihovi naravi ter vključijo slike teh 
artiklov, če je to ustrezno.

8. Če deklarant ali imetnik blaga nasprotuje 
uničenju blaga, carinski organi imetnika 
odločbe o ugoditvi zahtevi obvestijo o 
takem nasprotovanju, številu artiklov in 
njihovi naravi ter vključijo slike teh 
artiklov ali vzorce, če je to ustrezno.

Or. sv

Predlog spremembe 242
Evelyne Gebhardt

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 30 v zvezi z zgornjimi mejami, ki 
opredeljujejo manjše pošiljke za namene 
tega člena.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 243
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 10 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Ob upoštevanju morebitnega obsega 
dela v zvezi s carinskimi postopki 
uveljavljanja v skladu s tem predlogom 
carinski organi prednostno obravnavajo 
velike pošiljke.

Or. en

Predlog spremembe 244
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če to zahtevajo carinski organi, imetnik 
odločbe o ugoditvi zahtevi povrne vse 
stroške, ki so carinski upravi nastali pri 
hranjenju blaga pod carinskim nadzorom v 
skladu s členoma 16 in 17 ter pri uničenju 
blaga v skladu s členoma 20 in 23.

1. Če to zahtevajo carinski organi, imetnik 
odločbe o ugoditvi zahtevi povrne vse 
stroške, ki so carinski upravi nastali pri 
hranjenju blaga pod carinskim nadzorom v 
skladu s členoma 16 in 17 ter pri uničenju 
blaga v skladu s členoma 20 in 23. Imetnik 
odločbe na zahtevo prejme informacije od 
carinskega organa o tem, kje in kako se 
zadržano blago skladišči in kakšni stroški 
so povezani s tem skladiščenjem, in dobi 
priložnost, da poda pripombe glede tega 
skladiščenja.

Or. sv

Obrazložitev

Predlog Komisije pomeni, da mora imetnik pravice pri vlaganju zahteve za ukrepanje izvesti 
ekonomski izračun. To je lahko problematično v primeru malih in srednjih podjetij, ki imajo 
omejene finančne vire. Zato se lahko zgodi, da imetnik pravice raje ne bo podal zahteve, 
zatorej bo lahko blago, ki krši pravice, prečkalo mejo.

Predlog spremembe 245
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če to zahtevajo carinski organi, imetnik 
odločbe o ugoditvi zahtevi povrne vse 
stroške, ki so carinski upravi nastali pri 
hranjenju blaga pod carinskim nadzorom v 
skladu s členoma 16 in 17 ter pri uničenju 
blaga v skladu s členoma 20 in 23.

1. Če to zahtevajo carinski organi, imetnik 
odločbe o ugoditvi zahtevi povrne vse 
stroške, ki so carinski upravi nastali pri 
hranjenju blaga pod carinskim nadzorom v 
skladu s členoma 16 in 17, pri uničenju 
blaga v skladu s členoma 20 in 23 ter pri 
prestrezanju blaga, če zanje ne 
odgovarjajo v skladu s členom 27(2)(b) 
posredniki .

Or. de

Obrazložitev

Podjetja za prevoz blaga imajo nenamerno ključno vlogo pri uvozu nezakonitega in 
ponarejenega blaga v EU. Od njih ni mogoče zahtevati, da odkrijejo tako blago. Lahko pa 
prispevajo k varovanju EU pred uvozom takega blaga, če so bila pred naročilom obveščena o 
predhodnih kršitvah pravice blagovne znamke s strani prejemnika blaga, ki ga prevažajo.

Predlog spremembe 246
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta člen ne vpliva na pravico imetnika 
odločbe o ugoditvi zahtevi, da zahteva 
nadomestilo od kršitelja ali drugih oseb v 
skladu z zakonodajo države članice, v 
kateri je bilo blago najdeno.

2. Ta člen ne vpliva na pravico imetnika 
odločbe o ugoditvi zahtevi, da zahteva 
nadomestilo od kršitelja ali drugih oseb, 
vključno s posredniki, kot so prevozniki 
ali špediterji, v skladu z zakonodajo države 
članice, v kateri je bilo blago najdeno.

Or. en

Predlog spremembe 247
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice sprejmejo določbe v 
nacionalnem pravu, ki imetniku odločbe o 
ugoditvi zahtevi omogočajo, da zahteva 
nadomestilo od deklaranta ali od osebe, ki 
ima fizični nadzor nad blagom, kadar tako 
kršitelja kot lastnika blaga ali osebe, ki 
ima podobno pravico razpolaganja z njim, 
ni mogoče določiti, kadar ju ni mogoče 
kazensko preganjati na njunem ozemlju 
ali kadar ne moreta zagotoviti 
nadomestila ter kadar deklarant ali oseba, 
ki ima fizični nadzor nad blagom, ne more 
navesti imen, naslovov in po potrebi 
davčnih številk pošiljatelja in prejemnika.

Or. en

(Glej predlog spremembe 13 poročevalca.)

Obrazložitev

Posredniki, kot so prevozniki in/ali špediterji, imajo pogodbeno razmerje s kršitelji in 
prejmejo plačilo za prevoz blaga, ki krši pravice. Kadar je mogoče pri posrednikih ugotoviti 
pomanjkanje potrebne skrbnosti, bi morali kriti stroške uničenja blaga. Takšna obveznost bi 
jih spodbudila k večji udeležbi v boju proti kršitvam pravic intelektualne lastnine.

Predlog spremembe 248
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Predlog uredbe
Člen 28 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Administrativne sankcije Sankcije

Or. it

Predlog spremembe 249
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri
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Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila za 
administrativne sankcije, ki se uporabljajo 
za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo 
vse potrebne ukrepe za zagotovitev 
njihovega izvajanja. Tako določene 
administrativne sankcije morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Države članice določijo pravila za sankcije, 
ki se uporabljajo pri kršitvi določb te 
uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe, 
da bi zagotovile izvrševanje teh kazni. 
Tako določene sankcije morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Or. it

Predlog spremembe 250
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila za 
administrativne sankcije, ki se uporabljajo 
za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo 
vse potrebne ukrepe za zagotovitev 
njihovega izvajanja. Tako določene 
administrativne sankcije morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Države članice brez poseganja v njihovo 
državno zakonodajo uporabljajo pravila za 
administrativne sankcije, ki se uporabljajo 
za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo 
vse potrebne ukrepe za zagotovitev 
njihovega izvajanja. Tako določene 
administrativne sankcije morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Or. fr

Predlog spremembe 251
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28a
Kazni za vlagatelje
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Vlagatelji, ki vedno znova vlagajo zahteve 
v zvezi z domnevnimi kršitvami 
intelektualnih pravic, ki se v obdobju dveh 
let v večini primerov izkažejo za napačne, 
izgubijo pravico do vlaganja zahtev za 
določeno obdobje. Države članice 
opredelijo pravila o kaznih, ki se 
uporabljajo za te vlagatelje. Predvidene 
kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne 
in odvračilne.

Or. en

Predlog spremembe 252
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vse informacije iz odstavkov 1 in 2 se 
shranijo v osrednji podatkovni zbirki 
Komisije.

3. Vse informacije iz odstavkov 1 in 2 se 
shranijo v osrednji podatkovni zbirki 
Komisije. Da bi zagotovila pravno 
podlago za to podatkovno zbirko, sprejme 
Komisija v roku enega leta od začetka 
veljavnosti te uredbe ločen predlog, ki se 
sprejme po rednem zakonodajnem 
postopku. Pri pripravi predloga se 
Komisija posvetuje z Evropskim 
nadzornikom za varstvo podatkov. 
Podatkovna zbirka začne delovati 
najpozneje 1. januarja 2015.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s priporočili v mnenju Evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov (2011/C 363/01). Uvesti je treba pravno obveznost za vlaganje v interoperabilne 
postopke in izvajanje sistema „e-carina“, tudi z vidika uveljavljanja pravic intelektualne 
lastnine.
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Predlog spremembe 253
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija da ustrezne informacije iz 
odstavkov 1 in 2 carinskim organom držav 
članic na voljo v elektronski obliki.

4. Komisija da ustrezne informacije iz 
odstavkov 1 in 2 carinskim organom držav 
članic na voljo v elektronski obliki čim 
prej in ne kasneje kot 1. januarja 2015.

Or. en

Obrazložitev

Uvesti je treba pravno obveznost za vlaganje v interoperabilne postopke in izvajanje sistema 
„e-carina“, tudi z vidika uveljavljanja pravic intelektualne lastnine.

Predlog spremembe 254
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Obdelava osebnih podatkov v osrednji 
podatkovni zbirki Komisije poteka v 
skladu z Uredbo (ES) št. 45/200126 in pod 
nadzorom Evropskega nadzornika za 
varstvo podatkov.

1. Obdelava osebnih podatkov v osrednji 
podatkovni zbirki Komisije poteka v 
skladu z Uredbo (ES) št. 45/200126 in pod 
nadzorom Evropskega nadzornika za 
varstvo podatkov. V vsakem primeru 
morajo biti v izvedbenih ukrepih, ki se 
sprejmejo, podrobno opredeljene 
funkcionalne in tehnične lastnosti 
podatkovne zbirke.

Or. en

Predlog spremembe 255
Jürgen Creutzmann
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Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija in države članice lahko 
osebne podatke shranjujejo le za obdobje 
veljavnosti odločbe o ugoditvi zahtevi.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s priporočili v mnenju Evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov (2011/C 363/01).

Predlog spremembe 256
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 32a
Poročanje 

Komisija do…* Evropskemu parlamentu 
predloži poročilo o njenem izvrševanju v 
državah članicah, zlasti o tem, ali 
računalniška podatkovna zbirka v celoti 
deluje povsod v Uniji.
____________
* UL: prosimo, vstavite datum: 36 mesecev 
po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 257
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 32 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 32a
Poročilo

Komisija najkasneje tri leta po začetku 
veljavnosti te uredbe predloži poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
njenem izvajanju. Poročilo se osredotoči 
predvsem na priprave držav članic na 
izvajanje te uredbe. 

Or. pl

Obrazložitev

Ta uredba zadeva postopkovna vprašanja in če naj se cilji Uredbe dosežejo, jo morajo države 
članice ustrezno izvajati. Zlasti je treba preveriti delovanje računalniških sistemov, ki so 
omenjeni v Uredbi.

Predlog spremembe 258
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve za ukrepanje, odobrene v skladu z 
Uredbo Sveta (ES) št. 1383/2003, ostanejo 
veljavne za obdobje, ki je opredeljeno v 
odločbi o ugoditvi zahtevi in v katerem 
morajo carinski organi ukrepati, ter se ne 
podaljšajo.

Zahteve za ukrepanje, odobrene v skladu z 
Uredbo Sveta (ES) št. 1383/2003, ostanejo 
veljavne za obdobje, ki je opredeljeno v 
odločbi o ugoditvi zahtevi in v katerem 
morajo carinski organi ukrepati, ter se 
lahko podaljšajo v skladu s členom 11 te 
uredbe. Pri oddaji prve zahteve za 
podaljšanje obdobja, v katerem lahko 
carinski organi ukrepajo, je treba to 
zahtevo dopolniti z informacijami iz 
člena 6(3). 

Or. pl

Obrazložitev

Imetniku odločbe o ugoditvi zahtevi mora biti omogočeno, da doseže podaljšanje obdobja, 
določenega v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1383/2003, v katerem lahko carinski organi 
ukrepajo na podlagi te uredbe. Tako bodo carinski organi in imetnik odločbe o ugoditvi 
zahtevi manj obremenjeni.
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Predlog spremembe 259
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do…* predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju 
te uredbe. Poročilu so po potrebi priloženi 
ustrezni predlogi in/ali priporočila.
_______________
* UL: prosimo, vstavite datum: 36 mesecev 
po začetku veljavnosti te uredbe. 

Or. en

Obrazložitev

V poročilu bodo navedene koristne informacije o delovanju te uredbe, zlasti o uveljavljanju 
dodatnih pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov in o posebnem postopku za 
manjše pošiljke.


