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I. ÚVOD

Komisia predložila uvedený návrh Rade 26. mája 2011.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zaslal svoje stanovisko 12. októbra 2011.

Európsky parlament zaujal pozíciu v prvom čítaní s pozmeňujúcimi návrhmi 3. júla 2012.

So zreteľom na prvé čítanie v Parlamente prijala Rada 16. mája 2013 v súlade s riadnym 

legislatívnym postupom (článok 294 ZFEÚ) svoju pozíciu k návrhu nariadenia v prvom 

čítaní.

II. CIEĽ

Cieľom návrhu nariadenia je posilniť a vyjasniť ustanovenia o presadzovaní práv duševného 

vlastníctva. Tento cieľ sa má dosiahnuť rozšírením rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES)

č. 1383/2003 o obchodné mena, topografie polovodičových výrobkov a úžitkové vzory spolu

s niekoľkými prípadmi porušovania.

Uvedeným návrhom nariadenia sa zavádzajú zjednodušené postupy pre zničenie tovaru, ktoré 

umožňujú colným orgánom prenechať tovar na zničenie bez potreby začať súdne konanie. 

Pri malých zásielkach sa navrhuje osobitný postup, ktorý umožňuje zničenie podozrivého 

falšovaného a pirátskeho tovaru, ktorý je predmetom žiadosti, bez účasti držiteľa práv. 

V návrhu sa ustanovuje aj niekoľko opatrení zabezpečujúcich ochranu záujmov zákonne 

podnikajúcich obchodníkov pred možným zneužitím colných postupov v oblasti 

presadzovania práv, najmä pokiaľ ide o informácie, ktoré postupujú colné orgány držiteľom 

práv, a právo na obhajobu.
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III. ANALÝZA POZÍCIE V PRVOM ČÍTANÍ 

1. Všeobecné informácie

Rada vo svojej pozícii v prvom čítaní súhlasí s celkovým cieľom návrhu, pokiaľ ide

o potrebu posilniť presadzovanie práv duševného vlastníctva zo strany colných orgánov. 

Rada sa však domnieva, že rozsah pôsobnosti nariadenia by sa nemal rozšíriť

o paralelný obchod a prebytky výroby a že právo na vypočutie by sa malo poskytovať

v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Rada okrem toho zavádza v návrhu 

niekoľko technických zmien.

2. Pozmeňujúce návrhy EP

Európsky parlament prijal 108 pozmeňujúcich návrhov k uvedenému návrhu1. Tieto 

pozmeňujúce návrhy sa týkajú predovšetkým:

– uplatniteľnosti nariadenia na tovar v tranzite,

– sledovateľnosti paralelných dovozov,

– predkladania žiadostí s využitím systémov elektronického spracovania údajov, 

ktoré budú dostupné najneskôr k 1. januáru 2014,

– primeraných dôkazov o tom, že konečné miesto určenia tovaru je mimo územia 

Únie, ktoré musí poskytnúť deklarant alebo držiteľ tovaru, pokiaľ ide o tovar, pri 

ktorom existuje podozrenie, že je falšovaný, a ktorý sa umiestnil do režimu

s podmienečným oslobodením od cla,

– práva na vypočutie,

                                               
1 Úplné znenie pozmeňujúcich návrhov Parlamentu, ktoré prijal na svojom plenárnom 

zasadnutí 3. júla 2012, sa nachádza na webovej stránke:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-
2012-272.
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– spolupráce s colnými orgánmi tretích krajín a výmeny informácií a údajov medzi 

colnými orgánmi,

– rozšírenia zjednodušeného postupu pre zničenie tovaru na všetky prípady 

porušovania PDV,

– osobitného postupu pre zničenie tovaru v malých zásielkach, ktorý vychádza

z počtu kusov tovaru (menej ako tri) a ich celkovej váhy (menej ako 2 kg)

v jednom balíku,

– predloženia správy Komisie o vykonávaní tohto nariadenia do troch rokov 

po nadobudnutí jeho účinnosti.

3. Nové prvky zavedené Radou

Hlavné body pozície v prvom čítaní, ktoré sa líšia od návrhu Komisie:

– vylúčenie paralelného obchodu a prebytkov výroby z rozsahu pôsobnosti 

nariadenia,

– colné kontroly a opatrenia na účely identifikácie, ktoré môžu vykonávať colné 

orgány s cieľom zabrániť operáciám, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi

v oblasti duševného vlastníctva platnými na území Únie, a s cieľom 

spolupracovať s tretími krajinami pri presadzovaní práv duševného vlastníctva,

– spoločný postup, ktorý sa uplatňuje na všetky prípady porušovania PDV, ktoré 

patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, bez toho, aby bol dotknutý 

osobitný postup pre malé zásielky,

– postup pre malé zásielky, ktorý sa uplatňuje iba na žiadosť žiadateľa, a náklady, 

ktoré bude musieť žiadateľ v prípade potreby uhradiť,
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– vymedzenie malých zásielok v nariadení, v súvislosti s ktorými je Komisia 

splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ 

ide o zmenu – za istých okolností – nepodstatných prvkov,

– potrebný právny základ v súlade s článkom 69 TRIPS a v súvislosti

s obmedzovaním medzinárodného obchodu s tovarom, pri ktorom sa porušujú 

práva duševného vlastníctva, na účely rýchlej výmeny informácií medzi colnými 

orgánmi v EÚ a tretích krajinách. Na Komisiu sa prenášajú vykonávacie 

právomoci v súvislosti s vymedzením prvkov praktických dojednaní na účely 

výmeny údajov s tretími krajinami,

– právo na vypočutie,

– prípady, keď držiteľ práv môže použiť informácie, ktoré mu postúpili colné 

orgány po zaistení tovaru,

– ustanovenia v základnom akte o zbere údajov, ich spracovávaní, obdobiach 

uchovávania, výkone práv a právomocí v súlade s existujúcimi právnymi 

predpismi o ochrane údajov.

IV. ZÁVER

Účelom pozície Rady v prvom čítaní, ktorá bola prijatá jednomyseľne a ktorú podporuje aj 

Komisia, je splniť ciele navrhovaného nariadenia, a to posilniť a objasniť právny rámec pre 

postupy colných orgánov pri presadzovaní práv duševného vlastníctva.
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