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Dotyczy: Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia ROZPORZĄDZENIA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie egzekwowania praw 
własności intelektualnej przez organy celne i uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 
1383/2003, przyjęte przez Radę w dniu 16 maja 2013 r.
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I. WSTĘP

Komisja przedłożyła Radzie wyżej wymieniony wniosek w dniu 26 maja 2011 r.

Europejski Inspektor Ochrony Danych przekazał swoją opinię w dniu 12 października 2011 r. 

W dniu 3 lipca 2012 r. Parlament Europejski wydał swoją opinię w pierwszym czytaniu 

zawierającą poprawki do wniosku.

Zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 294 TFUE) w dniu 16 maja 2013 r. Rada, 

uwzględniając pierwsze czytanie w Parlamencie Europejskim, przyjęła swoje stanowisko

w pierwszym czytaniu w sprawie przedmiotowego projektu rozporządzenia.

II. CEL

Celem projektu rozporządzenia jest wzmocnienie i doprecyzowanie przepisów dotyczących 

egzekwowania praw własności intelektualnej. Nastąpi to dzięki poszerzeniu zakresu 

stosowania rozporządzenia (WE) nr 1383/2003 i objęciu nim nazw handlowych, topografii 

układów scalonych i wzorów użytkowych oraz pewnych naruszeń.

Projekt rozporządzenia wprowadza uproszczone procedury dotyczące niszczenia towarów, tak 

by umożliwić organom celnym przejmowanie towarów, których zrzeczono się w celu ich 

zniszczenia, bez konieczności przeprowadzania postępowania prawnego. Jeżeli chodzi o małe 

przesyłki, szczególna procedura pozwala na niszczenie – bez udziału uprawnionego –

towarów, w przypadku których istnieje podejrzenie, że są podrobione i pirackie, i które są

przedmiotem stosownego wniosku.

We wniosku przewidziano także pewne środki, które zapewnią handlowcom działającym 

zgodnie z prawem ochronę ich interesów przed potencjalnymi naruszeniami procedur 

egzekwowania prawa stosowanych przez organy celne; w szczególności dotyczy to 

informacji, które organy celne mają przekazywać uprawnionym, oraz prawa do obrony.
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III. ANALIZA WSPÓLNEGO STANOWISKA

1. Uwagi ogólne

W swoim stanowisku w pierwszym czytaniu Rada zgadza się z ogólnym celem wniosku

dotyczącym konieczności wzmocnienia egzekwowania praw własności intelektualnej 

przez organy celne. Jednak Rada jest zdania, że zakresem stosowania rozporządzenia 

nie należy obejmować handlu równoległego i „przekroczeń”, a prawo do bycia 

wysłuchanym powinno być przyznawane zgodnie z prawem krajowym; Rada 

wprowadza też do wniosku pewne zmiany techniczne.

2. Poprawki PE

Parlament Europejski przyjął 108 poprawek do wniosku1. Dotyczą one przede 

wszystkim:

– możliwości stosowania rozporządzenia do towarów w tranzycie;

– możliwości wykrywania importu równoległego;

– składania wniosków przy użyciu systemów elektronicznego przetwarzania 

danych, przy czym systemy te mają zostać udostępnione najpóźniej 1 stycznia 

2014 r.;

– w odniesieniu do towarów, w przypadku których istnieje podejrzenie że zostały 

podrobione, objętych procedurą zawieszającą – stosownych dowodów, które ma 

przedstawić zgłaszający lub posiadacz tych towarów, na to, że ostateczne miejsce 

ich przeznaczenia znajduje się poza terytorium Unii;

–  prawa do bycia wysłuchanym;

                                               
1 Cały tekst poprawek przyjętych przez Parlament na sesji plenarnej 3 lipca 2012 r. jest 

dostępny pod poniższym adresem:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P7-TA-
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– współpracy z organami celnymi państw trzecich oraz wymiany informacji

i danych między organami celnymi;

– objęcia uproszczoną procedurą niszczenia towarów wszystkich naruszeń prawa 

własności intelektualnej;

– szczególnej procedury niszczenia towarów z małych przesyłek, definiowanych 

w oparciu o liczbę artykułów (mniej niż trzy) – i ich wagę całkowitą (mniej niż 

2 kg) – zawartych w jednym opakowaniu;

– składania przez Komisję sprawozdań z wykonania przedmiotowego 

rozporządzenia w terminie trzech lat po jego wejściu w życie.

3. Nowe elementy wprowadzone przez Radę

Główne punkty, którymi wspólne stanowisko różni się od wniosku Komisji, są 

następujące:

– wyłączenie handlu równoległego i „przekroczeń” z zakresu stosowania 

rozporządzenia;

– kontrolne celne i czynności pozwalające na identyfikację, których organy celne 

mogą dokonywać w celu zapobieżenia działaniom sprzecznym z przepisami 

dotyczącymi własności intelektualnej mającymi zastosowanie na terytorium Unii

i prowadzenia współpracy z państwami trzecimi w zakresie egzekwowania praw 

własności intelektualnej;– wspólna procedura, która ma być stosowana do 

wszystkich naruszeń prawa własności intelektualnej wchodzących w zakres 

stosowania rozporządzenia, bez uszczerbku dla szczególnej procedury dotyczącej 

małych przesyłek;

– procedura dotycząca małych przesyłek mająca zastosowanie jedynie na prośbę 

wnioskodawcy, od którego można domagać się pokrycia kosztów jej 

przeprowadzenia; 

                                               
2012-272



6353/1/13 REV 1 ADD 1 ako/PA/lw 5
DQPG PL

– definicja małych przesyłek w rozporządzeniu – w tej kwestii Komisja jest 

uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w celu 

zmiany, pod pewnymi warunkami, innych niż istotne elementów rozporządzenia;

– konieczna podstawa prawna – zgodnie z art. 69 TRIPS i ze względu na 

konieczność wyeliminowania międzynarodowego handlu towarami naruszającymi 

prawa własności intelektualnej – do szybkiej wymiany informacji między 

organami celnymi w UE i w państwach trzecich. Komisji przyznane zostają 

uprawnienia wykonawcze do celów określenia elementów praktycznych ustaleń 

dotyczących wymiany danych z państwami trzecimi;

– prawo do bycia wysłuchanym;

– sytuacje, w których uprawniony może wykorzystywać informacje ujawnione mu 

przez organy celne po zatrzymaniu towarów;

– przepisy aktu podstawowego dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych, 

okresów zatrzymywania danych oraz wykonywania praw i obowiązków zgodnie

z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.

IV. WNIOSEK

Stanowisko w pierwszym czytaniu, które Rada przyjęła jednomyślnie, a Komisja poparła, 

otrzymało brzmienie zgodne z celami proponowanego rozporządzenia, polegającymi na 

wzmocnieniu i doprecyzowaniu ram prawnych regulujących działanie organów celnych

z myślą o egzekwowaniu praw własności intelektualnej.


