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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie 
do istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. 
Fragmenty przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza 
zmiany, a który nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich 
fragmentów zaznaczane są w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie egzekwowania przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej
(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0285),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0139/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego i Komisji Prawnej (A7-0000/2011),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Celny, stanowi dobre wykorzystanie 
zasobów. W przypadku zatrzymania 
towarów na granicy przez organy celne 
wymagane jest tylko jedna procedura 
prawna, natomiast zastosowanie takich 
samych środków egzekwujących przepisy 
w przypadku towarów ujawnionych na 
rynku, które zostały już rozdzielone i 
dostarczone sprzedawcom detalicznym, 
wymagałoby przeprowadzenia szeregu 
odrębnych procedur. Należy przewidzieć 
wyjątek dla towarów dopuszczonych do 
swobodnego obrotu ze względu na ich 
końcowe przeznaczenie, ponieważ 
pozostają one pod dozorem celnym, mimo 
że zostały dopuszczone do swobodnego 
obrotu.

Or. en

(Zob. poprawka 15 do art. 1 ust. 4).

Uzasadnienie

Celem niniejszego rozporządzenia jest jedynie określenie ram proceduralnych w celu 
egzekwowania przepisów celnych w zakresie prawa własności intelektualnej. Nie można go 
interpretować jako aktu zawierającego jakiekolwiek przepisy materialne wywierające wpływ 
na określenie naruszenia prawa własności intelektualnej. Zwolnienie bagażu pasażerów nie 
jest zgodne z tym podejściem, gdyż według materialnych przepisów UE, które mają 
zastosowanie do własności intelektualnej, prawo własności intelektualnej może być 
egzekwowane, wyłącznie gdy towary mają charakter komercyjny lub są wykorzystywane 
w handlu. Z tego względu przepis należy skreślić.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1383/2003 nie 
obejmuje niektórych praw własności 

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

intelektualnej oraz wyłącza niektóre 
naruszenia. W celu wzmocnienia 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej należy zatem rozszerzyć 
kontrolę celną na inne typy naruszeń takich 
jak naruszenia wynikające z równoległego 
importu towarów, które zostały 
wytworzone za zgodą posiadacza praw 
własności intelektualnej, a rozprowadzane 
na terenie EOG bez jego zgody, jak 
również towarów wytworzonych bez zgody 
posiadacza praw własności intelektualnej. 
W tym samym celu należy objąć 
przepisami tego rozporządzenia, obok praw 
już objętych rozporządzeniem (WE) nr 
1383/2003: nazwy handlowe, w zakresie w 
którym są one chronione jako wyłączne 
prawa własności intelektualnej w danym 
prawie krajowym, topografie układów 
scalonych, wzory użytkowe i urządzenia 
służące do obchodzenia środków 
technicznych, jak również inne wyłączne 
prawa własności intelektualnej 
ustanowione prawodawstwem unijnym.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres proponowanego rozporządzenia został rozszerzony na równoległy import towarów 
i, spośród innych wykroczeń na tzw. „przekroczenie praw”, które dotyczy towarów 
wytworzonych bez zgody posiadacza praw własności intelektualnej. Ze względu na jasność 
prawa oraz w celu zapewnienia należytego wdrożenia należy zastosować sformułowanie użyte 
w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1383/2003 do opisania tego rodzaju przypadków naruszenia 
przepisów.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć wystarczające środki, które 
umożliwią organom celnym wykonywanie 
ich zadań w rozszerzonym zakresie oraz 
zapewnianie należytego przeszkolenia 
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funkcjonariuszy celnych. Komisja i 
państwa członkowskie powinny przyjąć 
wytyczne, które zagwarantują poprawne i 
jednolite wdrażanie kontroli celnych dla 
różnego rodzaju przypadków naruszenia 
przepisów wchodzących w zakres 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Aby złagodzić obawy związane z możliwością skutecznego wywiązywania się przez organy 
celne z zobowiązań w związku z nowymi rodzajami naruszenia przepisów wchodzącymi w 
zakres rozporządzenia, należy podkreślić znaczenie przeznaczenia wystarczających środków, 
zapewnienia należytego przeszkolenia, jak również opracowania wytycznych w celu wsparcia 
organów celnych w przeprowadzaniu niezbędnych kontroli.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzenie zawiera 
przepisy proceduralne dla organów 
celnych. W związku z tym niniejsze 
rozporządzenie nie wprowadza nowych
kryteriów służących do stwierdzania 
naruszenia prawa własności intelektualnej, 
które ma zastosowanie.

(6) Niniejsze rozporządzenie zawiera 
przepisy proceduralne dla organów 
celnych. W związku z tym niniejsze 
rozporządzenie nie określa kryteriów 
służących do stwierdzania naruszenia 
prawa własności intelektualnej, które ma 
zastosowanie.

Or. en

(Zob. np. poprawka 15 do art. 1 ust. 4).

Uzasadnienie

Zgodnie z celem, w ramach którego zakłada się wyraźne oddzielenie prawa proceduralnego 
od prawa materialnego w dziedzinie własności intelektualnej, rozporządzenie nie powinno 
zawierać kryteriów określających naruszenie praw własności intelektualnej. Należy skreślić 
wszelkie obecne przepisy, które można interpretować w taki sposób.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

(Zob. poprawki 34–38 do art. 20).

Uzasadnienie

Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i 
pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą 
procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie lub znak 
towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty). Proponowane jest zatem 
zastąpienie ustępów art. 20 przez art. 23 w zmienionym brzmieniu, który miałby zastosowanie 
do wszystkich przypadków naruszenia praw własności intelektualnej.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W rozporządzeniu (WE) nr 1383/2003 
dopuszczono stosowanie przez państwa 
członkowskie procedury umożliwiającej 
zniszczenie towarów bez konieczności 

(12) W rozporządzeniu (WE) nr 1383/2003 
dopuszczono stosowanie przez państwa 
członkowskie procedury umożliwiającej 
zniszczenie towarów bez konieczności 



PE470.069v01-00 10/50 PR\875827PL.doc

PL

wszczynania postępowania w celu 
ustalenia, czy prawo własności 
intelektualnej zostało naruszone. Jak 
stwierdzono w rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w 
sprawie wpływu podrabiania towarów na 
handel międzynarodowy, procedura ta 
odnosi duży sukces w państwach 
członkowskich, w których jest dostępna. 
Należy zatem wprowadzić obowiązek 
stosowania tej procedury w przypadku 
oczywistych naruszeń, które są łatwe do 
stwierdzenia na podstawie zwykłych 
oględzin przez organy celne, a procedura 
ta powinna być stosowana na wniosek 
uprawnionego, gdy ani zgłaszający ani 
posiadacz towarów nie sprzeciwiają się ich 
zniszczeniu.

wszczynania postępowania w celu 
ustalenia, czy prawo własności 
intelektualnej zostało naruszone. Jak 
stwierdzono w rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w 
sprawie wpływu podrabiania towarów na 
handel międzynarodowy, procedura ta 
odnosi duży sukces w państwach 
członkowskich, w których jest dostępna. 
Należy zatem wprowadzić obowiązek 
stosowania tej procedury wobec wszystkich 
naruszeń, a procedura ta powinna być 
stosowana na wniosek uprawnionego, gdy 
uprawniony potwierdził naruszenie prawa 
własności intelektualnej i wyraził zgodę 
na zniszczenie towarów oraz gdy ani
zgłaszający, ani posiadacz towarów nie 
sprzeciwiają się ich zniszczeniu.

Or. en

(Zob. poprawki 34–38 do art. 20).

Uzasadnienie

Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i 
pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą 
procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie lub znak 
towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty). Poza potwierdzeniem 
zgody na zniszczenie towarów uprawniony powinien również potwierdzić, że doszło do 
naruszenia praw własności intelektualnej i określić, o które z praw własności intelektualnej 
chodzi, aby przejąć odpowiedzialność za zniszczenie towarów.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

procedury.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „małej przesyłki”, a w szczególności określenie jej rozmiaru, stanowi zasadniczy 
element wniosku dotyczącego rozporządzenia. Z tego względu współustawodawca powinien 
być uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie definicji i pułapów mających 
zastosowanie w tym przypadku. Zniszczenie towarów przez służby celne bez potwierdzenia, że 
miało miejsce naruszenie praw własności intelektualnej, ze strony uprawnionego lub sądu 
mogłoby być sprzeczne z podstawowymi prawami własności. Z tego względu uprawnieni 
powinni mieć możliwość podjęcia decyzji, że chcą skorzystać z tego rozwiązania („opt-in”).

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „małej przesyłki”, a w szczególności określenie jej rozmiaru, stanowi zasadniczy 
element wniosku dotyczącego rozporządzenia. Z tego względu współustawodawca powinien 
być uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie definicji i pułapów mających 
zastosowanie w tym przypadku.
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Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

(Zob. poprawki 34–38 do art. 20, poprawkę 24 do art. 16 ust. 3 oraz poprawkę 27 do art. 17 
ust. 3).

Uzasadnienie

Należy przewidzieć jedną zharmonizowaną procedurę w odniesieniu do wszystkich 
przypadków naruszenia praw własności intelektualnej. Prawo do wyrażania swojego 
stanowiska stworzyłoby nieproporcjonalne obciążenie administracyjne dla organów celnych, 
potencjalnie prowadzące do ograniczenia możliwości zajmowania towarów. Podmioty 
gospodarcze, które importują towary do UE mają świadomość, że przewożone towary mogą 
zostać poddane kontroli celnej. Nie narusza to praw importera, ponieważ organy celne 
korzystają jedynie z uprawnień i obowiązków nadanych im z mocy prawa.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Biorąc pod uwagę tymczasowy i 
zapobiegawczy charakter środków 
przyjmowanych w tej dziedzinie przez 
organy celne oraz sprzeczne interesy stron, 
na które środki te wpływają, należy 
dostosować niektóre aspekty tych 
procedur, aby zapewnić sprawne 
wdrożenie przepisów rozporządzenia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw 
zainteresowanych stron. Dlatego też w 
przypadku różnych typów powiadomień 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu organy celne powinny 
powiadamiać osobę, która wydaje się 
najbardziej właściwa na podstawie 
dokumentów dotyczących odprawy celnej 
lub sytuacji, w której znajdują się towary. 
Bieg terminów ustalonych w niniejszym 
rozporządzeniu na potrzeby wymaganych 
powiadomień powinien rozpoczynać się z 
chwilą ich wysłania przez organy celne, tak 
aby ujednolicić wszystkie terminy 
powiadomień wysyłanych do 
zainteresowanych stron. W przypadku 
szczególnej procedury dotyczącej małych 
przesyłek, gdy bezpośrednio 
zaangażowaną stroną są najczęściej 
konsumenci, należy wprowadzić przepis 
dający posiadaczowi towarów możliwość 
przedstawienia swojego stanowiska przed 
wydaniem przez organy administracji 
celnej decyzji, która byłaby dla niego 
niekorzystna.

Or. en
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(Zob. uzasadnienie poprawki 9 do punktu 15 preambuły, poprawki 24 do art. 16 ust. 3, 
poprawki 27 do art. 17 ust. 3 oraz poprawki 45 do art. 24 ust. 4).

Uzasadnienie

Ogólne prawo do wyrażania swojego stanowiska stworzyłoby nieproporcjonalne obciążenie 
administracyjne dla organów celnych, potencjalnie prowadzące do ograniczenia możliwości 
zajmowania towarów. Jednak prawo do wyrażenia swojego stanowiska należy przewidzieć w 
przypadku małych przesyłek, kiedy poszkodowanymi będą prawdopodobnie konsumenci.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) W przypadku towarów z państw 
trzecich objętych procedurą zawieszającą 
na obszarze celnym Unii, co do których 
podejrzewa się, że są imitacją lub kopią 
produktu chronionego w Unii prawami 
własności intelektualnej, organy celne 
mogą zawiesić zwolnienie tych towarów 
lub zatrzymać je, jeżeli są w posiadaniu 
informacji wskazujących, że jeden lub 
kilka podmiotów zaangażowanych w 
wytwarzanie, wysyłkę lub dystrybucję 
towarów nie rozpoczęły jeszcze 
udostępniania tych towarów 
konsumentom w Unii, ale zamierzają to 
zrobić lub ukrywają swoje zamiary 
handlowe. Takie informacje mogą 
obejmować między innymi: fakt, że nie 
jest znane miejsce przeznaczenia towarów, 
a procedura wymaga jego podania; brak 
dokładnych lub rzetelnych informacji, 
takich jak tożsamość lub adres producenta 
lub wysyłającego; brak współpracy z 
organami celnymi; ujawnienie 
dokumentów lub korespondencji 
dotyczącej odnośnych towarów, z których 
wynika, że prawdopodobnie wystąpi 
zmiana przeznaczenia tych towarów na 
rzecz konsumentów w Unii. Takie 
podejrzenie powinno, we wszelkich 
przypadkach, opierać się na faktach 
związanych ze sprawą.
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Or. en

Uzasadnienie

W połączonych sprawach C-446/09 i C-495/09 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
określił, na jakich warunkach towary z państw trzecich objęte procedurą zawieszającą 
(tranzyt zewnętrzny lub składowanie celne) w UE, co do których podejrzewa się, że są to 
towary pirackie lub podrobione, mogą być przetrzymywane przez organy celne państw 
członkowskich. Ze względu na pewność prawa takie szczegółowe warunki należy wprowadzić 
do rozporządzenia w jednym z punktów preambuły.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Zgodnie z Deklaracją w sprawie 
porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego przyjętą przez Konferencję 
Ministerialną WTO w Doha w dniu 14 
listopada 2001 r., porozumienie TRIPS 
może i powinno być interpretowane i 
wdrażane w taki sposób, aby wspierać 
prawa członków WTO do ochrony zdrowia 
publicznego, a w szczególności aby 
ułatwiać powszechny dostęp do leków. Ma 
zatem szczególne znaczenie, aby organy 
celne nie zatrzymywały ani nie zawieszały 
zwolnienia leków, których przewóz przez 
obszar Unii Europejskiej, obejmujący lub 
nieobejmujący przeładunek, składowanie, 
otwarcie luków ładunkowych czy też 
zmiany rodzaju lub środka transportu, 
stanowi jedynie część łącznej trasy 
rozpoczynającej się i kończącej poza 
obszarem Unii, jeżeli nie ma 
wystarczających informacji wskazujących, 
że są one przeznaczone do sprzedaży na
terenie Unii. Aby określić istotne 
prawdopodobieństwo zmiany 
przeznaczenia leków i skierowania ich na 
rynek Unii, organy celne powinny między 
innymi uwzględnić, czy odbiorca lub 
posiadacz towarów ma pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu lub status 
zapewniający uzyskanie zwrotu kosztów w 
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jednym z państw członkowskich.

Or. en

(Zob. poprawka 11 (punkt 16 preambuły (nowy)).

Uzasadnienie

Podczas gdy te same warunki, zgodnie z którymi przewożone towary mogą być 
przetrzymywane przez organy celne, powinny mieć zastosowanie do wszystkich produktów 
(zgodnie z poprawką 11 (punkt 16 preambuły (nowy)), powyższy punkt preambuły zawiera 
dodatkowe wytyczne dla organów celnych w celu przeprowadzenia oceny ryzyka i ułatwienia 
zgodnego z prawem obrotu lekami generycznymi, które mają szczególne znaczenie dla 
ochrony zdrowia publicznego i wspierania dostępu do leków w krajach rozwijających się.

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(20) Ponieważ organy celne podejmują 
działania po otrzymaniu wniosku, należy 
przewidzieć przepis, zgodnie z którym 
posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek 
o podjęcie działania przez organy celne 
powinien zwrócić wszystkie koszty 
poniesione przez organy celne w ramach 
działań egzekwujących jego prawa 
własności intelektualnej. Niemniej jednak 
przepis ten nie powinien uniemożliwiać 
posiadaczowi decyzji ubiegania się o 
odszkodowanie od osoby winnej 
naruszenia lub innych osób, które mogą 
zostać uznane za odpowiedzialne na mocy 
ustawodawstwa danego państwa 
członkowskiego, takich jak odbiorca lub 
pośrednicy. Jeżeli zidentyfikowanie osoby 
winnej naruszenia jest niemożliwe, jeżeli 
taka osoba jest nieuchwytna lub niezdolna 
do zapewnienia odszkodowania, posiadacz 
decyzji powinien mieć możliwość 
ubiegania się o odszkodowanie u 
odbiorcy. Posiadacz decyzji powinien mieć 
możliwość ubiegania się o odszkodowanie 
u pośredników, takich jak przewoźnik lub 
spedytor towarów, jeżeli niemożliwe jest 
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zidentyfikowanie zarówno osoby winnej 
naruszenia, jak i odbiorcy, jeżeli są oni 
nieuchwytni lub nie są w stanie zapewnić 
odszkodowania, a pośrednik nie 
potraktował przesyłki z należytą 
starannością. Koszty i straty ponoszone 
przez osoby inne niż organy administracji 
celnej w wyniku działań organów celnych 
w przypadku zatrzymania towarów w 
oparciu o roszczenie osoby trzeciej na 
podstawie praw własności intelektualnej 
powinny być uregulowane szczegółowymi 
przepisami prawa mającymi zastosowanie 
w danym indywidualnym przypadku.

Or. en

(Zob. poprawka 53 (art. 27 ust. 2 lit. a) (nowa)) i poprawka 54 (art. 27 ust. 2 lit. b) (nowa))).

Uzasadnienie

Zarówno odbiorca, jak i pośrednik są bardziej zaangażowani w transakcję handlową niż 
uprawniony. Jeżeli zidentyfikowanie osoby winnej naruszenia jest niemożliwe, jeżeli taka 
osoba jest nieuchwytna (np. ponieważ ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie 
trzecim) lub nie jest w stanie uregulować opłaty, uprawniony, który poniósł koszty 
składowania i zniszczenia, powinien mieć jednak możliwość dochodzenia odszkodowania od 
tych osób, biorąc pod uwagę, że odbiorca jest bardziej bezpośrednio zaangażowany w 
transakcję niż pośrednik.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Niniejsze rozporządzenie umożliwia 
organom celnym przemieszczanie 
towarów, których zrzeczono się w celu ich 
zniszczenia, pod dozorem celnym między 
różnymi miejscami na obszarze celnym 
Unii. Organy celne należy zachęcać do 
korzystania z niniejszego przepisu w celu 
ułatwienia niszczenia tych towarów w 
sposób jak najoszczędniejszy i 
najprzyjaźniejszy dla środowiska, jak 
również do celów edukacyjnych i 
pokazowych przy jednoczesnym 
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zapewnieniu odpowiednich środków 
bezpieczeństwa.

Or. en

(Zob. poprawka 40 do art. 22 ust. 2).

Uzasadnienie

Należy umożliwić przemieszczanie towarów do celów edukacyjnych i pokazowych. Po 
pierwsze można je wykorzystywać do szkolenia urzędników celnych, w szczególności w 
odniesieniu do nowych i skomplikowanych przypadków naruszenia praw własności 
intelektualnej. Po drugie mogą one zostać wykorzystane do nauczenia konsumentów, jak 
rozpoznawać takie towary, i do informowania o rodzajach ryzyka z nimi związanego.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

(Zob. poprawka 1 do punktu 4 preambuły).

Uzasadnienie

Celem niniejszego rozporządzenia jest jedynie określenie ram proceduralnych w celu 
egzekwowania przepisów celnych w zakresie prawa własności intelektualnej. Nie można go 
interpretować jako aktu zawierającego jakiekolwiek przepisy materialne wywierające wpływ 
na określenie naruszenia prawa własności intelektualnej. Zwolnienie bagażu pasażerów nie 
jest zgodne z tym podejściem, gdyż według materialnych przepisów UE, które mają 
zastosowanie do własności intelektualnej, prawo własności intelektualnej może być 
egzekwowane, wyłącznie gdy towary mają charakter komercyjny lub są wykorzystywane w 
handlu. Z tego względu przepis należy skreślić.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. „zgłaszający” oznacza zgłaszającego 
określonego w art. 4 ust. 18 
rozporządzenia (EWG) nr 2913/92;

13. „zgłaszający” oznacza osobę, która 
dokonuje zgłoszenia we własnym imieniu, 
albo osobę, w której imieniu dokonywane 
jest zgłoszenie celne;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania pewności prawa należy zdefiniować terminy w samym 
rozporządzeniu, zamiast odsyłać do innego aktu prawnego.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. „dozór celny” oznacza dozór organów 
celnych, o którym mowa w art. 4 ust. 13 
rozporządzenia (EWG) nr 2913/92;

15. „dozór celny” oznacza ogólne 
działania prowadzone przez organy celne 
w celu zapewnienia przestrzegania 
przepisów prawa celnego i, w stosownych 
przypadkach, innych przepisów mających 
zastosowanie do towarów podlegających 
tym działaniom;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania pewności prawa należy zdefiniować terminy w samym 
rozporządzeniu, zamiast odsyłać do innego aktu prawnego.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 17a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a. „mała przesyłka” oznacza pojedynczą 
paczkę, która:
a) zawiera mniej niż trzy elementy; lub
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b) zawiera elementy o łącznej wadze do 2 
kilogramów.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „małej przesyłki”, a w szczególności określenie jej rozmiaru, stanowi zasadniczy 
element niniejszego rozporządzenia. Z tego względu współustawodawca powinien być 
uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie definicji i pułapów mających zastosowanie 
w tym przypadku.

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Osoby, o których mowa w art. 4, 
powinny przedkładać tylko jeden wniosek 
w odniesieniu do każdego prawa 
własności intelektualnej chronionego w 
danym państwie członkowskim lub w 
Unii. 

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie składania wielu wniosków w odniesieniu do tego samego 
prawa własności intelektualnej oraz jednoczesnego składania wniosków krajowych i unijnych, 
co było źródłem niejasności w przeszłości.

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) wszelkich informacji mających 
znaczenie dla analizy i oceny przez organy 
celne ryzyka naruszenia przedmiotowego 
prawa lub praw własności intelektualnej; 

i) informacji mających znaczenie dla 
analizy i oceny przez organy celne ryzyka 
naruszenia przedmiotowego prawa lub 
praw własności intelektualnej;

Or. en



PR\875827PL.doc 21/50 PE470.069v01-00

PL

Uzasadnienie

Wymaganie od uprawnionych przekazywania i aktualizowania „wszelkich” informacji jest 
przesadą, ponieważ każdy, nawet najmniejszy, szczegół może zostać uznany za istotny.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) zobowiązania wnioskodawcy do 
wyrażenia zgody na to, aby Komisja 
przetwarzała dostarczone przez niego 
dane;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Takie niezwykle wrażliwe i poufne informacje mają być przeznaczone do wyłącznego użytku 
organów celnych do celów niniejszego rozporządzenia. Niniejszy ustęp nie określa, do jakich 
celów Komisja miałaby wykorzystywać takie dane i kto jeszcze miałby do nich dostęp. 
Spowodowałoby to problemy wykonawcze i stanowiłoby zagrożenie dla interesów 
handlowych (poufność, przepisy antymonopolowe itp.) uprawnionych.

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

(Zob. poprawka 42, tj. skreślenie art. 23).

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Dostarczenie uprawnionemu na jego wniosek informacji o towarach powinno należeć do 
obowiązków organów celnych. Powinno to pomóc uprawnionemu w stwierdzeniu naruszenia 
praw i podjęciu dalszych działań przeciwko osobie winnej takiego naruszenia.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Taki obowiązek stworzyłby nieproporcjonalne obciążenie administracyjne dla organów 
celnych, potencjalnie prowadzące do ograniczenia możliwości zajmowania towarów. 
Podmioty gospodarcze, które importują towary do UE mają świadomość, że przewożone 
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towary mogą zostać poddane kontroli celnej, co może skutkować zawieszeniem ich 
zwolnienia. Nie narusza to praw importera, ponieważ organy celne korzystają jedynie z 
uprawnień i obowiązków nadanych im z mocy prawa.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Organy celne powiadamiają posiadacza 
decyzji uwzględniającej wniosek o swojej 
decyzji dotyczącej zawieszenia zwolnienia 
lub zatrzymania towarów w terminie 
jednego dnia roboczego od przyjęcia 
decyzji i zwracają się do posiadacza 
decyzji o powiadomienie – odpowiednio –
zgłaszającego lub posiadacza towarów.

Or. en

Uzasadnienie

Efektywniej byłoby, gdyby dwie strony procedury komunikowały się ze sobą bezpośrednio w 
celu jej przyspieszenia i zmniejszenia obciążenia administracyjnego organów celnych. 
Dlatego uprawniony powinien poinformować zgłaszającego lub posiadacza towarów w razie 
stwierdzenia naruszenia prawa własności intelektualnej. Wszelkie pozostałe kwestie mogą 
zostać rozstrzygnięte bezpośrednio przez obydwie strony.

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie kierowane do 
zgłaszającego lub posiadacza towarów 
zawiera informację o skutkach prawnych 
przewidzianych na mocy art. 20 w 
odniesieniu do towarów innych niż towary 
podrobione i pirackie oraz na mocy art. 23 
w odniesieniu do towarów podrobionych i 
pirackich.

Powiadomienie kierowane do 
zgłaszającego lub posiadacza towarów 
zawiera informację o skutkach prawnych 
przewidzianych na mocy art. 20.

Or. en
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(Zob. poprawki 34–38 do art. 20).

Uzasadnienie

Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i 
pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą 
procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie lub znak 
towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty). Proponowane jest zatem 
zastąpienie ustępów art. 20 przez art. 23 w zmienionym brzmieniu, który miałby zastosowanie 
do wszystkich przypadków naruszenia praw własności intelektualnej.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

(Zob. poprawka 24 do art. 16 ust. 3).

Uzasadnienie

Taki obowiązek stworzyłby nieproporcjonalne obciążenie administracyjne dla organów 
celnych, potencjalnie prowadzące do ograniczenia możliwości zajmowania towarów. 
Podmioty gospodarcze, które importują towary do UE mają świadomość, że przewożone 
towary mogą zostać poddane kontroli celnej, co może skutkować zawieszeniem ich 
zwolnienia. Nie narusza to praw importera, ponieważ organy celne korzystają jedynie z 
uprawnień i obowiązków nadanych im z mocy prawa.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) udostępnienie informacji organom 
celnym w państwach trzecich;

Or. en

Uzasadnienie

Uprawniony powinien mieć prawo do przekazywania informacji dotyczących naruszenia 
praw własności intelektualnej organom celnym w państwach trzecich, w szczególności w 
państwach pochodzenia, aby umożliwić tym organom przeciwdziałanie naruszaniu praw 
własności intelektualnej, zanim towary dotrą do Europy.

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera ab) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) podjęcie dalszych działań w celu 
zidentyfikowania osoby winnej naruszenia 
prawa własności intelektualnej;

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnieni powinni mieć prawo do wykorzystywania informacji w celu podjęcia dalszych 
działań w celu określenia osoby winnej naruszenia, np. podjęcia dochodzenia i przekazania 
informacji organom wykonawczym, w tym w państwach trzecich.

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera ac) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) wszczęcie postępowania karnego lub 
prowadzenie takiego postępowania;

Or. en
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Uzasadnienie

Uprawnieni powinni mieć prawo do wykorzystywania informacji w celu wszczęcia 
postępowania karnego przeciwko osobom winnym naruszenia lub prowadzenia takiego 
postępowania.

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

(Zob. poprawka 42, tj. skreślenie art. 23).

Uzasadnienie

Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i 
pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą 
procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie lub znak 
towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty). Proponowane jest zatem 
zastąpienie ustępów art. 20 przez art. 23 w zmienionym brzmieniu, który miałby zastosowanie 
do wszystkich przypadków naruszenia praw własności intelektualnej.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Sekcja 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszczęcie postępowania i wcześniejsze 
zwolnienie towarów

Zniszczenie towarów, wszczęcie
postępowania i wcześniejsze zwolnienie 
towarów

Or. en

(Zob. poprawka 42, tj. skreślenie art. 23).

Uzasadnienie

Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i 
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pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą 
procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie lub znak 
towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty). Proponowane jest zatem 
zastąpienie ustępów art. 20 przez art. 23 w zmienionym brzmieniu, który miałby zastosowanie 
do wszystkich przypadków naruszenia praw własności intelektualnej.

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszczęcie postępowania Zniszczenie towarów i wszczęcie 
postępowania

Or. en

(Zob. poprawka 42, tj. skreślenie art. 23).

Uzasadnienie

Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i 
pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą 
procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie lub znak 
towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty). Proponowane jest zatem 
zastąpienie ustępów art. 20 przez art. 23 w zmienionym brzmieniu, który miałby zastosowanie 
do wszystkich przypadków naruszenia praw własności intelektualnej.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Towary, których zwolnienie zostało 
zawieszone lub które zostały zatrzymane 
zgodnie z art. 16, mogą zostać zniszczone 
pod kontrolą organów celnych bez 
konieczności ustalania, czy zostało 
naruszone prawo własności intelektualnej
zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, w którym namierzono te 
towary, gdy spełnione są wszystkie 
następujące warunki:
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W przypadku łatwo psujących się 
towarów, w odniesieniu do których 
podejrzewa się naruszenie prawa 
własności intelektualnej, okres na 
wszczęcie postępowania, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, wynosi trzy dni 
robocze od wysłania decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu.

a) posiadacz decyzji uwzględniającej 
wniosek na podstawie informacji 
dostarczonych mu zgodnie z art. 16 ust. 2 
potwierdził w piśmie skierowanym do 
organów celnych, że zostało naruszone 
prawo własności intelektualnej, w ciągu 
10 dni roboczych lub – w przypadku 
towarów szybko psujących się – trzech dni 
roboczych od wysłania decyzji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich 
zatrzymaniu;

b) posiadacz decyzji uwzględniającej 
wniosek potwierdził w piśmie 
skierowanym do organów celnych swoją 
zgodę na zniszczenie towarów w ciągu 10 
dni roboczych lub – w przypadku łatwo 
psujących się towarów – trzech dni 
roboczych od wysłania decyzji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich 
zatrzymaniu;
c) zgłaszający lub posiadacz towarów 
potwierdził w piśmie skierowanym do 
organów celnych swoją zgodę na 
zniszczenie towarów w ciągu 10 dni 
roboczych lub – w przypadku łatwo 
psujących się towarów – trzech dni 
roboczych od wysłania decyzji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich 
zatrzymaniu.

Or. en

(Zob. poprawka 42, tj. skreślenie art. 23).

Uzasadnienie

Zmieniony art. 23 ust. 1: Poza potwierdzeniem zgody na zniszczenie towarów uprawniony 
powinien również potwierdzić, że doszło do naruszenia praw własności intelektualnej i na 
podstawie informacji udzielonych przez organy celne określić, o które z praw własności 
intelektualnej chodzi. Tylko wtedy i pod warunkiem wyrażenia zgody przez zgłaszającego lub 
posiadacza towarów może dojść do zrzeczenia się towarów w celu ich zniszczenia.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organy celne zwalniają towary lub 
kończą ich zatrzymanie niezwłocznie po 
dopełnieniu wszystkich formalności 
celnych, o ile nie zostały poinformowane 
przez posiadacza decyzji uwzględniającej 
wniosek w terminie określonym w ust. 1 o:

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

a) wszczęciu postępowania w celu 
ustalenia, czy zostało naruszone prawo 
własności intelektualnej;
b) pisemnym porozumieniu pomiędzy 
posiadaczem decyzji uwzględniającej 
wniosek a posiadaczem towarów 
dotyczącym zrzeczenia się towarów w celu 
ich zniszczenia.

Or. en

(Zob. poprawka 42, tj. skreślenie art. 23).

Uzasadnienie

Zmieniony art. 23 ust. 2: Ze względu na pewność prawa zmieniono składnię zdania, jeśli 
chodzi o terminy, o których mowa w ust. 1 lit. c), tak aby miały one zastosowanie zarówno do 
zgody na zniszczenie towarów, jak i do sprzeciwu w tej kwestii. Ponadto należy zapewnić 
stosowanie koncepcji domniemanej zgody, jeżeli zgłaszający lub posiadacz towarów nie 
dopełni obowiązku powiadomienia o swoim sprzeciwie, poprzez zastąpienie wyrażenia „mogą 
uznać” przez „uznają”, jak ma to już obecnie miejsce w niektórych państwach członkowskich.

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku porozumienia o 
zrzeczeniu się towarów w celu ich 
zniszczenia, o którym mowa w ust. 2 lit. 
b), zniszczenia dokonuje się pod kontrolą 
organów celnych na koszt i 
odpowiedzialność posiadacza decyzji 
uwzględniającej wniosek, o ile przepisy 
państwa członkowskiego, w którym towary 
są niszczone, nie stanowią inaczej.

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

Or. en

(Zob. poprawka 42, tj. skreślenie art. 23).

Uzasadnienie

Oryginalny tekst art. 23 ust. 3 przeniesiono do art. 20, ponieważ art. 23 w zmienionej formie 
powinien mieć zastosowanie do wszelkich przypadków naruszenia praw własności 
intelektualnej.

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W stosownych przypadkach organy 
celne mogą przedłużyć okres, o którym 
mowa w ust. 1 akapit pierwszy, 
maksymalnie o 10 dni roboczych, na 
wniosek posiadacza decyzji 
uwzględniającej wniosek.

4. Jeżeli nie została udzielona zgoda na 
zniszczenie towarów lub zgłaszający lub 
posiadacz towarów sprzeciwiają się 
takiemu zniszczeniu, posiadacz decyzji 
uwzględniającej wniosek wszczyna 
postępowanie w celu ustalenia, czy zostało 
naruszone prawo własności 
intelektualnej, w ciągu 20 dni roboczych 
lub – w przypadku towarów szybko 
psujących się – trzech dni roboczych od 
wysłania decyzji o zawieszeniu zwolnienia 
towarów lub ich zatrzymaniu.

W przypadku towarów łatwo psujących się 
okres, o którym mowa w ust. 1 akapit 
drugi, nie podlega przedłużeniu.
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Or. en

(Zob. poprawka 34 do art. 20 ust. 1 oraz poprawka 42, tj. skreślenie art. 23).

Uzasadnienie

Zmienione brzmienie art. 23 ust. 4: Uprawnieni powinni mieć możliwość zaczekania, aż 
zgłaszający lub posiadacz towarów wyrazi sprzeciw w terminie określonym w ust. 1 lit. c), 
zanim zapadnie decyzja o wszczęciu postępowania. Wymaga to wydłużenia przewidzianego 
okresu 10 dni roboczych.

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Organy celne zwalniają towary lub 
kończą ich zatrzymanie, stosownie do 
przypadku, niezwłocznie po dopełnieniu 
wszystkich formalności celnych, gdy nie 
zostały poinformowane przez posiadacza 
decyzji uwzględniającej wniosek o:
a) jego zgodzie na zniszczenie towarów w 
terminach, o których mowa w ust. 1 lit. b);
b) wszczęciu postępowania w celu 
ustalenia, czy zostało naruszone prawo 
własności intelektualnej, w terminie, o 
którym mowa w ust. 4.

Or. en

(Zob. poprawka 34 do art. 20 ust. 1 oraz poprawka 42, tj. skreślenie art. 23).

Uzasadnienie

Oryginalny tekst art. 23 ust. 5 przeniesiono do art. 20, ponieważ art. 23 w zmienionej formie 
powinien mieć zastosowanie do wszelkich przypadków naruszenia praw własności 
intelektualnej.

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

(Zob. poprawka 42, tj. skreślenie art. 23).

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organy celne mogą zezwolić na 
przemieszczanie towarów, o których mowa 
w ust. 1, pod dozorem celnym między 
różnymi miejscami na obszarze celnym 
Unii w celu ich zniszczenia pod kontrolą 
organów celnych.

2. Organy celne mogą zezwolić na 
przemieszczanie towarów, o których mowa 
w ust. 1, pod dozorem celnym między 
różnymi miejscami na obszarze celnym 
Unii w celu ich zniszczenia pod kontrolą 
organów celnych lub wykorzystania do 
celów edukacyjnych i pokazowych przy 
zapewnieniu należytych środków 
bezpieczeństwa.

Or. en

(Zob. poprawka 14 (punkt 20a preambuły (nowy)).

Uzasadnienie

Należy umożliwić przemieszczanie towarów do celów edukacyjnych i pokazowych. Po 
pierwsze można je wykorzystywać do szkolenia urzędników celnych, w szczególności w 
odniesieniu do nowych i skomplikowanych przypadków naruszenia praw własności 
intelektualnej. Po drugie mogą one zostać wykorzystane do nauczenia konsumentów, jak 
rozpoznawać takie towary, i do informowania o rodzajach ryzyka z nimi związanego.

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Sekcja 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 3 skreślony
Towary podrobione i pirackie

Or. en

(Artykuł 20)
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Uzasadnienie

Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i 
pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą 
procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie lub znak 
towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty). Proponowane jest zatem 
zastąpienie ustępów art. 20 przez art. 23 w zmienionym brzmieniu, który miałby zastosowanie 
do wszystkich przypadków naruszenia praw własności intelektualnej.

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 skreślony
Niszczenie towarów i wszczynanie 
postępowania
1. Towary, w stosunku do których istnieje 
podejrzenie, że są towarami podrobionymi 
lub pirackimi, mogą zostać zniszczone pod 
kontrolą organów celnych bez 
konieczności ustalania, czy prawo 
własności intelektualnej zostało 
naruszone zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, w którym ujawniono te 
towary, gdy spełnione są wszystkie 
następujące warunki:
a) posiadacz decyzji uwzględniającej 
wniosek poinformował na piśmie organy 
celne o swojej zgodzie na zniszczenie 
towarów w ciągu 10 dni roboczych lub – w 
przypadku towarów łatwo psujących się –
trzech dni roboczych od wysłania decyzji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich 
zatrzymaniu;
b) zgłaszający lub posiadacz towarów 
potwierdził wobec organów celnych, w 
formie pisemnej, swoją zgodę na 
zniszczenie towarów w ciągu 10 dni 
roboczych lub – w przypadku towarów 
łatwo psujących się – trzech dni roboczych 
od wysłania decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu;
2. Jeżeli zgłaszający lub posiadacz 
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towarów nie przekazał organom celnym, 
które przyjęły decyzję o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu, 
potwierdzenia swojej zgody na zniszczenie 
towarów w terminach określonych w ust. 
1 lit. b) ani nie zgłosił im swojego 
sprzeciwu wobec zniszczenia towarów, 
organy celne mogą uznać, że zgłaszający 
lub posiadacz towarów zgodził się na ich 
zniszczenie.
Organy celne informują o tym posiadacza
decyzji uwzględniającej wniosek.
Jeżeli zgłaszający lub posiadacz towarów 
sprzeciwia się zniszczeniu towarów, 
organy celne informują o tym sprzeciwie 
posiadacza decyzji uwzględniającej 
wniosek.
3. Zniszczenia dokonuje się pod kontrolą 
organów celnych, na koszt i 
odpowiedzialność posiadacza decyzji 
uwzględniającej wniosek, o ile nie 
wskazano inaczej w przepisach państwa 
członkowskiego, w którym towary są 
niszczone. Przed zniszczeniem towarów 
można pobrać próbki.
4. Jeżeli nie została udzielona zgoda na 
zniszczenie towarów, posiadacz decyzji 
uwzględniającej wniosek wszczyna 
postępowanie w celu ustalenia, czy zostało 
naruszone prawo własności 
intelektualnej, w ciągu 10 dni roboczych 
lub – w przypadku towarów szybko 
psujących się – trzech dni roboczych od
wysłania decyzji o zawieszeniu zwolnienia 
towarów lub ich zatrzymaniu. 
W stosownych przypadkach organy celne 
mogą przedłużyć okres, o którym mowa w 
akapicie pierwszym, maksymalnie o 10 
dni roboczych, na wniosek posiadacza 
decyzji uwzględniającej wniosek.
W przypadku towarów łatwo psujących się 
okresy te nie są przedłużane.
5. Organy celne zwalniają towary lub 
kończą ich zatrzymanie, stosownie do 
przypadku, niezwłocznie po dopełnieniu 
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wszystkich formalności celnych, gdy nie 
zostały poinformowane przez posiadacza 
decyzji uwzględniającej wniosek o:
a) jego zgodzie na zniszczenie towarów w 
terminach, o których mowa w ust. 1 lit. a);
b) wszczęciu postępowania w celu 
ustalenia, czy zostało naruszone prawo 
własności intelektualnej, w terminie, o 
którym mowa w ust. 4.

Or. en

(Artykuł 20)

Uzasadnienie

Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i 
pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą 
procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie lub znak 
towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty). Proponowane jest zatem 
zastąpienie ustępów art. 20 przez art. 23 w zmienionym brzmieniu, który miałby zastosowanie 
do wszystkich przypadków naruszenia praw własności intelektualnej.

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) towary, w odniesieniu do których 
istnieje podejrzenie naruszenia prawa 
własności intelektualnej;

Or. en

Uzasadnienie

Specjalna procedura dla małych przesyłek powinna mieć zastosowanie do wszystkich 
przypadków naruszenia prawa własności intelektualnej w celu uproszczenia jego stosowania i 
poprawy skuteczności ochrony prawa własności intelektualnej.

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) posiadacz decyzji uwzględniającej 
wniosek wystąpił w swoim wniosku o 
zastosowanie szczególnej procedury;

Or. en

(Zob. poprawka 46 do art. 24 ust. 5).

Uzasadnienie

Konieczne jest wyrażenie zgody przez uprawnionego na zastosowanie szczególnej procedury 
wobec przypadków naruszenia, których dotyczy wniosek, ponieważ uprawniony będzie 
również musiał pokryć koszty przetrzymywania i zniszczenia.

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Zgłaszającemu lub posiadaczowi 
towarów umożliwia się przedstawienie 
swojego stanowiska w terminie 10 dni 
roboczych od wysłania informacji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub o ich 
zatrzymaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Zagwarantowanie zgłaszającemu lub posiadaczowi towarów terminu 20 dni roboczych na 
potwierdzenie zgody na zniszczenie towarów wydaje się nieuzasadnione i nieproporcjonalne. 
Spowodowałoby to niepotrzebne spowolnienie procedur i zwiększenie kosztów 
przechowywania. A zatem termin należy dostosować do terminu przewidzianego w poprawce 
34 do art. 20 ust. 1.

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

zniszczone, jeżeli zgłaszający lub 
posiadacz towarów potwierdził wobec 
organów celnych na piśmie swoją zgodę 
na zniszczenie towarów. Zniszczenia 
dokonuje się pod kontrolą organów 
celnych oraz na koszt posiadacza decyzji 
uwzględniającej wniosek.

Or. en

(Zob. poprawka 34 do art. 20 ust. 1 oraz poprawka 48 do art. 24 ust. 7).

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby ograniczania terminu, w którym zgłaszający lub posiadacz towarów może 
potwierdzić zgodę na zniszczenie. Spowoduje to znacznie większą elastyczność w stosowaniu 
tej procedury, np. jeżeli organy celne otrzymają zgodę z jednodniowym opóźnieniem lub po 
tym, jak uprawniony skontaktował się z posiadaczem towarów lub zgłaszającym. Poza tym 
sposób potwierdzenia należy dostosować do sposobu przewidzianego w poprawce 34 do art. 
20 ust. 1. Ustęp ten zawiera art. 24 ust. 7 w zmienionej formie.

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli zgłaszający lub posiadacz 
towarów nie przekazał organom celnych, 
które przyjęły decyzję o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu, 
potwierdzenia swojej zgody na zniszczenie 
towarów w terminie określonym w ust. 5 
ani nie zgłosił im swojego sprzeciwu 
wobec zniszczenia towarów, organy celne 
mogą uznać, że zgłaszający lub posiadacz 
towarów zgodził się na ich zniszczenie.

skreślony

Or. en

(Zob. poprawka 50 do art. 24 ust. 8).

Uzasadnienie

Zmienioną wersję niniejszego ustępu zawarto w poprawce 50 do art. 24 ust. 8.
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Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

(Zob. poprawka 46 do art. 24 ust. 5).

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Organy celne mogą również na 
wniosek posiadacza decyzji 
uwzględniającej wniosek udostępnić 
informacje na temat faktycznej lub 
przypuszczalnej ilości i rodzaju 
zniszczonych towarów oraz, w stosownych 
przypadkach, ich rodzaju.

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnieni powinni uzyskać dostęp do informacji o towarach zniszczonych w ramach tej 
procedury, które mogą wykorzystać do prowadzenia dochodzenia. Skutecznym sposobem 
odpowiedniego zorganizowania tej kwestii bez nakładania nieproporcjonalnego obciążenia 
na organy celne mogłoby być utworzenie bazy danych, w której byłyby zarejestrowane 
wszystkie towary objęte decyzją uwzględniającą wniosek. Uprawnieni, którzy uzyskali decyzję 
uwzględniającą wniosek, mieliby dostęp wyłącznie do informacji na temat tych towarów.

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

towarów w terminie 15 dni roboczych od 
wydania decyzji o zawieszeniu zwolnienia 
towarów lub ich zatrzymaniu nie 
potwierdził zgody na zniszczenie ani nie 
poinformował o sprzeciwie wobec 
zniszczenia, organy celne informują 
posiadacza decyzji uwzględniającej 
wniosek o takim braku zgody lub 
sprzeciwie oraz o ilości i rodzaju towarów 
oraz, w stosownych przypadkach, 
przekazują mu ich ilustracje.

Or. en

(Zob. poprawka 45 do art. 24 ust. 4).

Uzasadnienie

Zdecydowano się na okres 15 dni, aby uwzględnić potencjalne 5-dniowe opóźnienie w 
dostarczaniu poczty, po upływie terminu przyznanego posiadaczowi towarów lub 
zgłaszającemu na wyrażenie stanowiska zgodnie z poprawką 45 do art. 24 ust. 4.

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

(Zob. skreślenie art. 30).

Uzasadnienie

Definicja „małej przesyłki”, a w szczególności określenie jej rozmiaru, stanowi zasadniczy 
element wniosku dotyczącego rozporządzenia. Z tego względu współustawodawca powinien 
być uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie definicji i pułapów mających 
zastosowanie w tym przypadku.
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Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Na wniosek organów celnych posiadacz 
decyzji uwzględniającej wniosek zwraca 
wszystkie koszty poniesione przez 
administrację celną w związku z 
przetrzymywaniem towarów pod dozorem 
celnym zgodnie z art. 16 i 17 oraz 
zniszczeniem towarów zgodnie z art. 20 i
24.

Or. en

(Zob. poprawka 42, tj. skreślenie art. 23 oraz poprawka 46 do art. 24 ust. 5).

Uzasadnienie

Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów podrobionych i 
pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest jasne, którą 
procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie lub znak 
towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty). Uprawnieni powinni 
również dokonać zwrotu kosztów w ramach szczególnej procedury dla małych przesyłek.

Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli zidentyfikowanie osoby winnej 
naruszenia jest niemożliwe, jeżeli taka 
osoba jest nieuchwytna lub nie jest w 
stanie zapewnić odszkodowania, 
posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek 
może ubiegać się o odszkodowanie u 
właściciela towarów lub osoby w podobny 
sposób uprawnionej do dysponowania 
tymi towarami.

Or. en
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Uzasadnienie

Uprawniony może w pierwszej kolejności ubiegać się o odszkodowanie u odbiorców, którzy 
są bezpośrednio zaangażowani w transakcję handlową.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Posiadacz decyzji uwzględniającej 
wniosek może ubiegać się o 
odszkodowanie u osoby, która fizycznie 
sprawuje kontrolę nad towarami, jeżeli 
niemożliwe jest zidentyfikowanie zarówno 
osoby winnej naruszenia, jak i właściciela 
towarów, lub osoby, która w podobny 
sposób jest uprawniona do dysponowania 
nimi, lub jeżeli osoby te są nieuchwytne 
bądź niezdolne do wypłaty odszkodowania 
oraz jeżeli osoba, która sprawuje fizyczną 
kontrolę nad towarami:
a) nie może w stosownych przypadkach 
podać nazwisk, adresów i numerów VAT 
nadawcy, odbiorcy lub zgłaszającego; lub
b) przewoziła lub przechowywała towary, 
mimo że została poinformowana przez 
organy celne lub posiadacza decyzji 
uwzględniającej wniosek o udziale tego 
samego nadawcy lub odbiorcy we 
wcześniejszym naruszeniu praw własności 
intelektualnej.

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednicy, tacy jak przewoźnicy lub spedytorzy, zawarli stosunek umowny z osobami 
winnymi naruszenia i otrzymują opłatę za przewóz towarów naruszających prawo własności 
intelektualnej. Jeżeli możliwe jest wykazanie braku należytej staranności po stronie 
pośredników, powinni oni zostać obciążeni kosztami zniszczenia towarów. Taki obowiązek 
spowodowałby większe zaangażowanie pośredników w zwalczanie naruszeń prawa własności 
intelektualnej.
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Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Ustępy 2a i 2b nie mają zastosowania 
do procedury określonej w art. 24.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 2a (nowy) nie ma zastosowania w przypadku małych przesyłek, których odbiorcami są 
najczęściej konsumenci działający w dobrej wierze. Art. 2b (nowy) nie powinien ponadto mieć 
zastosowania w przypadku małych przesyłek, ponieważ sprawdzanie wymaganych informacji 
spowodowałoby nadmierne obciążenie administracyjne pośredników.

Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

PROCEDURA KOMITETOWA, 
PRZEKAZANIE UPRAWNIEŃ I 
PRZEPISY KOŃCOWE

PROCEDURA KOMITETOWA I 
PRZEPISY KOŃCOWE

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „małej przesyłki”, a w szczególności określenie jej rozmiaru, stanowi zasadniczy 
element wniosku dotyczącego rozporządzenia. Z tego względu współustawodawca powinien 
być uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie definicji i pułapów mających 
zastosowanie w tym przypadku.

Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Wykonywanie przekazanych uprawnień
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1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych powierza się Komisji na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule.
2. Przekazanie uprawnienia, o którym 
mowa w art. 24 ust. 10, obowiązuje przez 
czas nieokreślony od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.
3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 24 ust. 10, może zostać 
odwołane w dowolnym momencie przez 
Parlament Europejski lub Radę. Wydanie 
decyzji o odwołaniu powoduje odwołanie 
uprawnień w niej wymienionych. Decyzja 
ta wchodzi w życie następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w terminie 
późniejszym wskazanym w tej decyzji. Nie 
wywiera ona wpływu na ważność żadnych 
obowiązujących już aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja informuje o tym 
jednocześnie Parlament Europejski i 
Radę.
5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 
24 ust. 10 wchodzi w życie wyłącznie w 
przypadku braku sprzeciwu Parlamentu 
Europejskiego lub Rady, w ciągu 2 
miesięcy od zawiadomienia o tym akcie 
Parlamentu Europejskiego i Rady lub też 
jeśli przed upływem tego terminu 
Parlament Europejski i Rada poinformują 
Komisję, że nie zamierzają zgłosić 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „małej przesyłki”, a w szczególności określenie jej rozmiaru, stanowi zasadniczy 
element wniosku dotyczącego rozporządzenia. Z tego względu współustawodawca powinien 
być uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie definicji i pułapów mających 
zastosowanie w tym przypadku.
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Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wejście w życie i stosowanie Wejście w życie i sprawozdawczość

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki 59 (art. 37 ust. 1a (nowy)) oraz do poprawki 60 (art. 37 ust. 
2).

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 1 stycznia 2016 r., a następnie co 
trzy lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie ze stosowania niniejszego 
rozporządzenia. W razie potrzeby 
sprawozdaniu towarzyszą odpowiednie 
wnioski lub zalecenia.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie dostarczy potrzebnych informacji na temat działania i stosowania niniejszego 
rozporządzenia, a w szczególności na temat zgromadzonych doświadczeń.

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże art. 24 ust. 1–9 stosuje się od 
dnia XX.XX.20XX r. 

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja „małej przesyłki”, a w szczególności określenie jej rozmiaru, została zawarta w 
niniejszym rozporządzeniu, dlatego opóźnione stosowanie art. 24 ust. 1–9 nie jest konieczne.
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UZASADNIENIE

Kontekst

Prawa własności intelektualnej mają fundamentalne znaczenie dla innowacji, które stanowią 
kluczowy priorytet strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Ze względu na rosnącą liczbę przypadków 
naruszenia prawa własności intelektualnej oraz międzynarodową wymianę handlową 
towarami naruszającymi te prawa wzrost gospodarczy i zatrudnienie w UE uzależnione są od 
skutecznego egzekwowania praw własności intelektualnej. Roczny koszt ponoszony przez 
przedsiębiorstwa europejskie w związku z piractwem i podrabianiem szacuje się na 250 mld 
EUR.

Poza negatywnymi skutkami dla przedsiębiorstw naruszanie tych praw może również 
powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. W 2010 r. 
14,5% ogółu zatrzymanych artykułów stanowiły artykuły codziennego użytku oraz produkty 
potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów (tj. żywność i napoje, 
artykuły higieny osobistej, produkty lecznicze, artykuły gospodarstwa domowego i zabawki). 

Organy celne mają stosunkowo dobre możliwości skutecznego egzekwowania praw własności 
intelektualnej na zewnętrznych granicach UE, zanim towary zostaną dopuszczone na rynek 
wewnętrzny. Po rozprzestrzenieniu się towarów w różnych państwach członkowskich ich 
odnalezienie staje się trudniejsze i bardziej kosztowne, podobnie jak wszczęcie postępowania.

Znaczenie lepszego egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne 
podkreśla to, że w latach 2009–2010 liczba odnotowanych towarów podrobionych i pirackich 
niemal podwoiła się. W 2010 r. organy celne odnotowały 79 112 przypadków, wobec 43 572 
przypadków w 2009 r. Szczególnie sprzedaż internetowa spowodowała spektakularny wzrost 
o 200% przypadków zatrzymania przesyłek pocztowych, w większości odzieży, obuwia 
i artykułów elektrycznych, a 69% zatrzymanych towarów stanowiły produkty lecznicze.

W ramach strategii w dziedzinie praw własności intelektualnej Komisja Europejska 
zaproponowała zmianę rozporządzenia (WE) nr 1383/2003, aby poprawić egzekwowanie 
praw własności intelektualnej przez organy celne, jak również zwiększyć pewność prawa 
poprzez dostosowanie przepisów rozporządzenia do nowej sytuacji. Zmiana rozporządzenia 
przewidywana była również w planie działań przewidzianych do podjęcia przez organy celne 
w latach 2009–2012 zatwierdzonym przez Radę oraz w Akcie o jednolitym rynku. 

Zalecenia 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zmianę rozporządzenia, ale pragnie przedstawić 
następujące zalecenia:



PR\875827PL.doc 47/50 PE470.069v01-00

PL

Zakres

Należy podkreślić, że wniosek dotyczący rozporządzenia powinien jedynie określać 
procedury umożliwiające organom celnym zapobieganie przepływowi towarów, w przypadku 
których podejrzewa się naruszenie praw własności intelektualnej. Tymczasem samo 
stwierdzenie naruszenia praw własności intelektualnej powinno się opierać wyłącznie na 
materialnym prawodawstwie UE w dziedzinie własności intelektualnej lub na prawie 
krajowym państw członkowskich. Oznacza to, że we wniosku dotyczącym rozporządzenia nie 
można rozwiązać wielu istotnych problemów związanych z egzekwowaniem praw własności 
intelektualnej, a można to osiągnąć jedynie dzięki zmianie materialnych przepisów, takich jak 
dyrektywa w sprawie znaku towarowego i rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego. 

Tymczasem Komisja nie jest konsekwentna w stosowaniu takiego podejścia, skoro proponuje 
utrzymanie wyłączenia bagażu pasażerów do użytku prywatnego. Kwestia, czy import 
towarów podrobionych przez użytkowników końcowych można uznać za naruszenie prawa 
własności intelektualnej, została już rozwiązana w prawie materialnym. Z tego względu 
obecne wyłączenie ma wyłącznie charakter deklaratywny, ale stanowi niewłaściwy sygnał dla 
organów celnych, konsumentów i przedsiębiorstw handlowych, że import na własny użytek 
towarów, które naruszają prawo własności intelektualnej, jest dopuszczalny.

Sprawozdawca jest zdania, że w materialnym prawie własności intelektualnej należy uznać 
zasadę, że podrobione towary naruszają prawo własności intelektualnej również w przypadku, 
jeżeli są przeznaczone do użytku prywatnego, i zachęca Komisję do uwzględnienia tego 
problemu przez zmianę odnośnego prawodawstwa.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie zakresu rozporządzenia i objęcie nim 
wszelkich przypadków naruszenia prawa własności intelektualnej przewidywanych w prawie 
materialnym UE i państw członkowskich, w tym handlu równoległego i przekroczeń. Według 
prawa materialnego różnych państw członkowskich import równoległy jest nielegalny, 
a organy celne powinny być uprawnione do egzekwowania przepisów materialnego prawa 
własności intelektualnej. Handel równoległy, często mylony z towarami podrobionymi 
i nieobjęty kontrolą jakości, jest nieuczciwy wobec konsumentów i może stanowić zagrożenie
dla ich zdrowia i bezpieczeństwa. 

Zawieszenie zwolnienia lub zatrzymanie towarów podejrzanych o naruszenie prawa 
własności intelektualnej

Jeżeli organy celne państwa członkowskiego zidentyfikują towary, w przypadku których 
podejrzewa się naruszenie prawa własności intelektualnej i objęte decyzją uwzględniającą 
wniosek o podjęcie działania, przed wydaniem decyzji o zawieszeniu zwolnienia towarów lub 
o ich zatrzymaniu, powinny one być zobowiązane do udzielenia uprawnionemu, na jego 
wniosek, informacji o tych towarach. Powinno to pomóc uprawnionemu w stwierdzeniu 
naruszenia praw i podjęciu dalszych działań przeciwko osobie winnej takiego naruszenia. 

Dodatkowe zobowiązanie organów celnych do uwzględnienia prawa do wyrażania swojego 
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stanowiska przed podjęciem niekorzystnej decyzji stworzyłoby nieproporcjonalne obciążenie 
administracyjne dla organów celnych, które potencjalnie powodowałoby obniżenie poziomu 
ochrony praw własności intelektualnej. Ponadto podmioty gospodarcze, które importują 
towary do UE mają świadomość, że przewożone towary mogą zostać poddane kontroli celnej. 
Nie narusza to praw importera, ponieważ organy celne korzystają jedynie z uprawnień 
i obowiązków nadanych im z mocy prawa. Jednak nie powinno to naruszać prawa do 
wyrażenia swojego stanowiska w ramach szczególnej procedury dotyczącej małych 
przesyłek, kiedy dotyczyć to będzie prawdopodobnie bezpośrednio konsumentów.

Wszczęcie postępowania 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą obowiązkowego 
wdrożenia procedury uproszczonej we wszystkich państwach członkowskich. Sprawozdawca 
uważa jednak, że procedura uproszczona powinna mieć zastosowanie nie tylko do towarów 
podrobionych i pirackich, ale do wszelkich przypadków naruszenia praw własności 
intelektualnej. Uproszczona procedura mająca zastosowanie wyłącznie do towarów 
podrobionych i pirackich spowodowałaby brak pewności prawa w praktyce, ponieważ nie jest 
jasne, którą procedurę należy zastosować, jeżeli towary naruszają zarówno prawa autorskie 
lub znak towarowy, jak i inne prawa własności intelektualnej (np. patenty). 

Małe przesyłki

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycję objęcia małych przesyłek szczególną, 
uproszczoną procedurą, ale proponuje szereg zmian:

Definicja terminu „mała przesyłka” stanowi zasadniczy element wniosku dotyczącego 
rozporządzenia i dlatego powinna być w nim zawarta. Sprawozdawca proponuje definicję 
opartą na liczbie towarów zawartej w przesyłce (mniej niż trzy) oraz na ich łącznej wadze 
(mniej niż 2 kg). Takie kryteria i pułapy opierają się na licznych odpowiedziach udzielonych 
przez zainteresowane strony oraz na informacjach pozyskanych podczas konsultacji 
społecznych. Sprawozdawca postanowił, że kryteria nie będą obejmować wartości towarów, 
gdyż nie udało się uzgodnić, którą wartość należy zastosować (wartość podejrzanych 
towarów, czy wartość towarów oryginalnych), oraz ze względu na brak obiektywnych 
kryteriów, które organy celne mogłyby zastosować do określenia wartości podrobionych 
towarów. 

Procedura powinna mieć zastosowanie do wszystkich przypadków naruszenia praw własności 
intelektualnej, zgodnie z podejściem przyjętym w stosunku do innych towarów.

Zniszczenie towarów przez służby celne bez potwierdzenia, że miało miejsce naruszenie praw 
własności intelektualnej, ze strony uprawnionego lub sądu mogłoby stanowić 
niedopuszczalne naruszenie podstawowych praw własności. Z tego względu uprawnieni 
muszą zadeklarować wolę zastosowania procedury dla małych przesyłek w swoim wniosku 
o interwencję organów celnych. Taki wniosek oznaczałby, że uprawnieni zgadzają się na 
pokrycie kosztów przechowywania i zniszczenia towarów.
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Zgłaszający lub posiadacz towarów, czyli najprawdopodobniej konsumenci, powinni mieć 
zagwarantowane prawo przedstawienia swojego stanowiska. Jednak przewidziany okres 
należy skrócić, aby nie spowodować niepotrzebnego opóźnienia proceduralnego 
i zwiększenia kosztów przechowywania. 

Uprawnieni powinni wreszcie uzyskać dostęp do informacji o towarach zniszczonych 
w ramach tej procedury, które mogą wykorzystać do prowadzenia dochodzenia. Skutecznym 
sposobem odpowiedniego zorganizowania tej kwestii jest utworzenie bazy danych, w której 
byłyby zarejestrowane wszystkie towary objęte decyzją uwzględniającą wniosek. Taki system 
mógłby się wzorować na bazie danych IPM (Interface Public Members) utworzonej przez 
Światową Organizację Celną. 

Koszty

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zawarte we wniosku wyjaśnienie, że podczas gdy 
uprawniony musi z góry uregulować wszelkie koszty przechowywania i zniszczenia, ma on 
prawo do ubiegania się o odszkodowanie u osoby winnej naruszenia lub u innych osób. 

Sprawozdawca pragnie jednak wyjaśnić pewne warunki, zgodnie z którymi osoby inne niż 
osoba winna naruszenia zaangażowane w transakcje handlową mogą zostać pociągnięte do 
odpowiedzialności. To pomogłoby uprawnionym w ubieganiu się o zwrot kosztów, 
w przypadku gdy nie ustalono tożsamości osób winnych naruszenia, które są nieuchwytne 
(np. ponieważ znajdują się w państwie trzecim) lub nie są one zdolne do zapłaty. 

W takim przypadku uprawniony może w pierwszej kolejności ubiegać się o odszkodowanie 
u odbiorców, którzy są bezpośrednio zaangażowani w transakcję handlową. 

Jeżeli nie można również zidentyfikować odbiorcy, jest on nieuchwytny lub niezdolny do 
zapłaty, uprawniony powinien mieć możliwość ubiegania się o odszkodowanie 
u pośredników, takich jak przewoźnik lub spedytor (będący w fizycznym posiadaniu 
towarów), jeżeli nie potraktowali oni przesyłki z należytą starannością. Kryteria pozwalające 
stwierdzić takie niewywiązanie się z obowiązków powinny zostać określone we wniosku 
dotyczącym rozporządzenia.

Przewożone towary

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje proponowane wyjaśnienia, które dotyczą 
postępowania w stosunku do towarów z państw trzecich, w przypadku których podejrzewa się 
naruszenie praw własności intelektualnej chronionych w UE, a objętych zewnętrzną 
procedurą tranzytu, co będzie pomocne w rozwiązywaniu sporów UE z WTO i ułatwi dostęp 
do produktów leczniczych w krajach rozwijających się. 

We wniosku utrzymano uprawnienie organów celnych do kontroli towarów w celu 
egzekwowania praw własności intelektualnej, gdy tylko towary znajdują się pod ich 
nadzorem na obszarze celnym UE. Warto jednak odnotować, że zgodnie z materialnym 
prawem własności intelektualnej w UE tylko towary, w przypadku których można stwierdzić, 
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że są one przeznaczone na sprzedaż w UE, mogą zostać sklasyfikowane jako naruszające 
prawo własności intelektualnej w UE. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej określił ostatnio, w jakich okolicznościach 
organy celne mogą podejrzewać, że towary deklarowane jako przewożone są 
w rzeczywistości przeznaczone na sprzedaż w UE (połączone sprawy C-446/09 i C-495/09). 
Warunki te powinny zostać uwzględnione we wniosku dotyczącym rozporządzenia 
ze względu na pewność prawa. 

Zasada swobodnego przewozu towarów nigdy nie miała mieć zastosowania do nielegalnego 
handlu, w tym do towarów, które naruszają prawo własności intelektualnej. Sprawozdawca 
zachęca zatem Komisję do zapewnienia w przyszłości zmiany materialnego prawa własności 
intelektualnej, aby towary objęte procedurami zawieszającymi, które są imitacją lub kopią 
towarów chronionych w UE prawem własności intelektualnej, mogły zawsze zostać 
sklasyfikowane jako podrobione lub pirackie.


