
PR\875827SK.doc PE470.069v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

2011/0137(COD)

13.12.2011

***I
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní práv 
duševného vlastníctva colnými orgánmi
(KOM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajca: Jürgen Creutzmann

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (*):
Josefa Andrés Barea, Výbor pre medzinárodný obchod
Marielle Gallo, Výbor pre právne veci

(*) Pridružené výbory – článok 50 rokovacieho poriadku



PE470.069v01-00 2/42 PR\875827SK.doc

SK

PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní práv duševného 
vlastníctva colnými orgánmi
(KOM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2011)0285),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0139/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre právne veci (A7–0000/2011),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Colné orgány by mali byť na účel 
presadzovania práv duševného vlastníctva 
schopné kontrolovať tovar, ktorý podlieha 
alebo by mal podliehať colnému dohľadu 
na colnom území Únie. Presadzovanie práv 
duševného vlastníctva na hraniciach, 
kdekoľvek, kde tovar je alebo by mal byť 
pod colným dohľadom v zmysle nariadenia 
Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa 
ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, 
zabezpečuje dobré využitie zdrojov. Keď 
colné orgány zadržia tovar na hranici, je 
potrebné jedno colné konanie, pričom 

(4) Colné orgány by mali byť na účel 
presadzovania práv duševného vlastníctva 
schopné kontrolovať tovar, ktorý podlieha 
alebo by mal podliehať colnému dohľadu 
na colnom území Únie. Presadzovanie práv 
duševného vlastníctva na hraniciach, 
kdekoľvek, kde tovar je alebo by mal byť 
pod colným dohľadom v zmysle nariadenia 
Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa 
ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, 
zabezpečuje dobré využitie zdrojov. Keď 
colné orgány zadržia tovar na hranici, je 
potrebné jedno colné konanie, pričom 
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viaceré osobitné konania by boli potrebné 
na dosiahnutie tej istej úrovne 
presadzovania v prípade tovaru 
nachádzajúceho sa na trhu, ktorý bol 
roztriedený a dodaný maloobchodníkom. 
Výnimka by sa mala prijať pre tovar 
prepustený do voľného obehu v colnom 
režime konečného použitia, keďže takýto 
tovar zostáva pod colným dohľadom, aj 
keď bol prepustený do voľného obehu. Je 
takisto vhodné neuplatňovať nariadenie 
na tovar, ktorý prenášajú cestujúci vo 
svojej osobnej batožine, keď je tento tovar 
určený na ich vlastné osobné použitie a 
nie sú náznaky, že ide o komerčnú 
prepravu.

viaceré osobitné konania by boli potrebné 
na dosiahnutie tej istej úrovne 
presadzovania v prípade tovaru 
nachádzajúceho sa na trhu, ktorý bol 
roztriedený a dodaný maloobchodníkom. 
Výnimka by sa mala prijať pre tovar 
prepustený do voľného obehu v colnom 
režime konečného použitia, keďže takýto 
tovar zostáva pod colným dohľadom, aj 
keď bol prepustený do voľného obehu.

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15 k článku 1 ods. 4.)

Odôvodnenie

Cieľom tohto nariadenia je stanoviť len procedurálny rámec pre presadzovanie práv 
duševného vlastníctva colnými orgánmi. Nemožno ho vykladať tak, že obsahuje akékoľvek 
hmotnoprávne ustanovenie , ktoré by ovplyvňovalo určenie porušení práv duševného 
vlastníctva. Výnimka pre batožinu cestujúcich nie je v súlade s týmto prístupom, keďže podľa 
hmotnoprávnych predpisov EÚ v oblasti duševného vlastníctva možno práva duševného 
vlastníctva presadzovať, ak je tovar obchodnej povahy alebo sa používa v obchodnom styku. 
Preto by sa ustanovenie malo vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Nariadenie (ES) č. 1383/2003 sa 
nevzťahuje na niektoré práva duševného 
vlastníctva a sú z neho vylúčené niektoré 
porušenia. S cieľom posilniť presadzovanie 
práv duševného vlastníctva by sa preto 
mala rozšíriť colná kontrola na ďalšie 
druhy porušení, akými sú porušenia 
vyplývajúce z paralelného obchodu, ako aj 
na ďalšie porušenia práv, ktoré už colné 
orgány presadzujú, no nevzťahuje sa na 

(5) Nariadenie (ES) č. 1383/2003 sa 
nevzťahuje na niektoré práva duševného 
vlastníctva a sú z neho vylúčené niektoré 
porušenia. S cieľom posilniť presadzovanie 
práv duševného vlastníctva by sa preto 
mala rozšíriť colná kontrola na ďalšie 
druhy porušení, akými sú paralelný dovoz 
tovaru, ktorý bol vyrobený so súhlasom 
držiteľa práv duševného vlastníctva, ale 
bol distribuovaný v EHP bez jeho súhlasu, 
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ne nariadenie (ES) č. 1383/2003. Na ten 
istý účel je vhodné zahrnúť do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, okrem práv, 
na ktoré sa nariadenie (ES) č. 1383/2003 
už vzťahuje, aj obchodné mená, pokiaľ sú 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch 
chránené ako výhradné práva vlastníctva, 
topografie polovodičových výrobkov, 
úžitkové vzory a zariadenia na obchádzanie 
technologických opatrení, ako aj každé 
výhradné právo duševného vlastníctva 
ustanovené v právnych predpisoch Únie.

ako aj tovar, ktorý bol vyrobený bez 
súhlasu držiteľa práv duševného 
vlastníctva. Na ten istý účel je vhodné 
zahrnúť do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia, okrem práv, na ktoré sa 
nariadenie (ES) č. 1383/2003 už vzťahuje, 
aj obchodné mená, pokiaľ sú vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch 
chránené ako výhradné práva vlastníctva,
topografie polovodičových výrobkov, 
úžitkové vzory a zariadenia na obchádzanie 
technologických opatrení, ako aj každé 
výhradné právo duševného vlastníctva 
ustanovené v právnych predpisoch Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti navrhovaného nariadenia sa okrem iných druhov porušení rozširuje aj na 
paralelný dovoz a tzv. prebytky (tovar, ktorý bol vyrobený bez súhlasu držiteľa práv 
duševného vlastníctva). Z dôvodu právnej jasnosti a na zaistenie správnej implementácie je na 
opis týchto porušení vhodné použiť znenie článku 3 nariadenia (ES) č. 1383/2003.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Členské štáty by mali vyčleniť 
dostatočné zdroje na to, aby colným 
orgánom umožnili vykonávať ich 
rozšírené úlohy a poskytovať príslušnú 
odbornú prípravu pre colných úradníkov. 
Komisia a členské štáty by mali prijať 
usmernenia na zaistenie správneho 
a jednotného vykonávania colných 
kontrol v prípade jednotlivých druhov 
porušení, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie.

Or. en

Odôvodnenie

Na zmiernenie obáv týkajúcich sa schopnosti colných orgánov účinne vykonávať svoje 
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povinnosti súvisiace s novými druhmi porušení v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia je 
vhodné zdôrazniť význam vyčlenenia dostatočných zdrojov, poskytovania príslušnej odbornej 
prípravy a vypracovania usmernení s cieľom podporiť colné orgány vo vykonávaní 
potrebných kontrol.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Toto nariadenie obsahuje 
procesnoprávne pravidlá pre colné orgány. 
Preto sa týmto nariadením nezavádza nové
kritérium zisťovania porušenia platného 
práva duševného vlastníctva.

(6) Toto nariadenie obsahuje 
procesnoprávne pravidlá pre colné orgány. 
Preto sa týmto nariadením nestanovuje 
žiadne kritérium zisťovania porušenia 
platného práva duševného vlastníctva.

Or. en

(Pozri napr. pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15 k článku 1 ods. 4.)

Odôvodnenie

V súlade s cieľom zachovať jasné oddelenie procesného a hmotného práva duševného 
vlastníctva by sa nariadením nemalo stanovovať žiadne kritérium zisťovania porušenia 
platného práva duševného vlastníctva. Akékoľvek jestvujúce ustanovenia, ktoré by sa mohli 
vykladať takýmto spôsobom, by sa mali vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) V prípade, keď tovar podozrivý 
z porušenia práv duševného vlastníctva 
nie je falšovaný alebo pirátsky, môže byť 
ťažké určiť len na základe vizuálneho 
preskúmania colnými orgánmi, či mohlo 
dôjsť k porušeniu práva duševného 
vlastníctva. Preto je vhodné stanoviť, že 
by sa malo začať konanie, okrem 
prípadov, keď príslušné strany, konkrétne 
držiteľ tovaru a držiteľ práva, súhlasia 
s prepadnutím tovaru s cieľom jeho 
zničenia. Príslušné orgány, ktoré sú činné 

vypúšťa sa
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v týchto konaniach, by mali stanoviť, či 
došlo k porušeniu práva duševného 
vlastníctva a prijať príslušné rozhodnutia 
vo veci porušení príslušných práv 
duševného vlastníctva.

Or. en

(Pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 34 – 38 k článku 20.)

Odôvodnenie

Zjednodušený postup len pre falšovaný a pirátsky tovar by spôsobil právnu neistotu v praxi, 
keďže nie je jasné, ktorý postup by sa mal uplatňovať, keď tovar porušuje ochrannú 
známku/autorské právo aj iné práva duševného vlastníctva (napr. patenty). Preto sa navrhuje 
nahradiť odseky článku 20 upraveným znením článku 23, ktoré by sa potom vzťahovalo na 
všetky porušenia práv duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) V nariadení (ES) č. 1383/2003 sa 
členským štátom povolilo ustanoviť 
postup, ktorý umožňuje zničenie určitého 
tovaru bez povinnosti začať konanie 
o určení toho, či došlo k porušeniu práva 
duševného vlastníctva. Ako sa uznáva 
v uznesení Európskeho parlamentu 
z 18. decembra 2008 o vplyve falšovania 
na medzinárodný obchod, ukázalo sa, že 
v členských štátoch, v ktorých je tento 
postup dostupný, je veľmi užitočný. Tento 
postup by sa preto mal stať záväzným pre 
tie zjavné porušenia, ktoré môžu colné 
orgány ľahko určiť len na základe 
vizuálneho preskúmania, a mal by sa 
uplatniť na žiadosť nositeľa práva, ak 
deklarant alebo držiteľ tovaru nevznesie
proti zničeniu námietku.

(12) V nariadení (ES) č. 1383/2003 sa 
členským štátom povolilo ustanoviť 
postup, ktorý umožňuje zničenie určitého 
tovaru bez povinnosti začať konanie 
o určení toho, či došlo k porušeniu práva 
duševného vlastníctva. Ako sa uznáva 
v uznesení Európskeho parlamentu 
z 18. decembra 2008 o vplyve falšovania 
na medzinárodný obchod, ukázalo sa, že 
v členských štátoch, v ktorých je tento 
postup dostupný, je veľmi užitočný. Tento 
postup by sa preto mal stať záväzným pre 
všetky porušenia a mal by sa uplatniť na 
žiadosť držiteľa práva, ak držiteľ práv 
potvrdil porušenie práva duševného 
vlastníctva a súhlasil so zničením a ak 
deklarant alebo držiteľ tovaru proti 
zničeniu nenamieta.

Or. en

(Pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 34 – 38 k článku 20.)



PE470.069v01-00 10/42 PR\875827SK.doc

SK

Odôvodnenie

Zjednodušený postup len pre falšovaný a pirátsky tovar by spôsobil právnu neistotu v praxi, 
keďže nie je jasné, ktorý postup by sa mal uplatňovať, keď tovar porušuje ochrannú 
známku/autorské právo aj iné práva duševného vlastníctva (napr. patenty). Okrem potvrdenia 
súhlasu so zničením by mal držiteľ práv potvrdiť aj porušenie práva duševného vlastníctva 
a mal by uviesť, o ktoré právo duševného vlastníctva ide, aby sa zabezpečila jeho 
zodpovednosť za zničenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) S cieľom znížiť administratívne 
zaťaženie a náklady na minimum by sa mal 
zaviesť osobitný postup pre malé zásielky 
falšovaného a pirátskeho tovaru, ktorý by 
umožnil zničiť tovar bez súhlasu nositeľa
práv. S cieľom určiť prahové hodnoty, 
pod úrovňou ktorých sa majú zásielky 
považovať za malé zásielky, by sa týmto 
nariadením mala na Komisiu delegovať 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie právomoc 
prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne 
akty. Je dôležité, aby Komisia viedla počas 
prípravných prác primerané konzultácie, 
a to aj na úrovni expertov.

(13) S cieľom znížiť administratívne 
zaťaženie a náklady na minimum by sa mal 
zaviesť osobitný postup pre malé zásielky 
tovaru, ktorý by umožnil zničiť tovar bez 
súhlasu držiteľa práv, ak držiteľ práv vo 
svojej žiadosti požiadal o použitie 
osobitného postupu.

Or. en

Odôvodnenie

Definícia pojmu „malá zásielka“ a najmä prahové hodnoty, ktoré vymedzujú malé zásielky, 
sú podstatné prvky navrhnutého nariadenia. Preto by spoluzákonodarcovia mali byť 
oprávnení rozhodnúť o definícii a príslušných prahových hodnotách. Zničenie tovaru colnými 
orgánmi bez potvrdenia porušenia práv duševného vlastníctva držiteľom práv alebo súdom by 
bolo v rozpore so základným právom vlastniť majetok. Preto by malo byť potrebné, aby 
držitelia práv požiadali o použitie osobitného postupu (opt-in).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14



PR\875827SK.doc 11/42 PE470.069v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Komisia by pri príprave 
a vypracúvaní delegovaných aktov mala 
zabezpečiť súbežné, včasné a primerané 
postupovanie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Definícia pojmu „malá zásielka“ a najmä prahové hodnoty, ktoré vymedzujú malé zásielky, 
sú podstatné prvky navrhnutého nariadenia. Preto by spoluzákonodarcovia mali byť 
oprávnení rozhodnúť o definícii a príslušných prahových hodnotách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Pre lepšiu právnu zrozumiteľnosť a s 
cieľom ochrany záujmov zákonne 
podnikajúcich obchodníkov pred možným 
zneužitím ustanovení o presadzovaní práv 
na hraniciach je vhodné upraviť časové 
horizonty pre zadržanie tovaru 
podozrivého z porušenia práva duševného 
vlastníctva; upraviť podmienky, za ktorých 
informácie o zásielkach majú colné orgány 
postupovať nositeľom práv; upraviť
podmienky na uplatnenie postupu 
umožňujúceho zničenie tovaru pod colným 
dohľadom pri podozrení z porušenia práv 
duševného vlastníctva iných ako falšovaný 
a pirátsky tovar a zaviesť ustanovenie, 
ktoré držiteľovi tovaru umožní vyjadriť 
názor predtým, ako colná správa prijme 
rozhodnutie, ktoré by malo na neho 
negatívny vplyv.

(15) Pre lepšiu právnu zrozumiteľnosť a s 
cieľom ochrany záujmov zákonne 
podnikajúcich obchodníkov pred možným 
zneužitím ustanovení o presadzovaní práv 
na hraniciach je vhodné upraviť časové 
horizonty pre zadržanie tovaru 
podozrivého z porušenia práva duševného 
vlastníctva, podmienky, za ktorých 
informácie o zásielkach majú colné orgány 
postupovať nositeľom práv a podmienky 
na uplatnenie postupu umožňujúceho 
zničenie tovaru pod colným dohľadom pri 
podozrení z porušenia práv duševného 
vlastníctva.

Or. en

(Pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 34 – 38 k článku 20, PDN 24 k článku 16 ods. 3 
a PDN 27 k článku 17 ods. 3.)
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Odôvodnenie

Mal by existovať jeden harmonizovaný postup pre všetky porušenia práv duševného 
vlastníctva. Právo na vypočutie by vytvorilo neprimeranú administratívnu záťaž pre colné 
orgány, čo by mohlo vyústiť do menšieho počtu prípadných zabavení. Hospodárske subjekty 
dovážajúce tovar do EÚ sú si dobre vedomé toho, že ich zásielky môžu byť predmetom colnej 
kontroly. To neobmedzuje práva dovozcu, keďže colný orgán len využíva svoje zákonné práva 
a povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Vzhľadom na dočasný a preventívny 
charakter opatrení prijímaných colnými 
orgánmi v tejto oblasti a na protikladné 
záujmy strán dotknutých týmito 
opatreniami by sa na zabezpečenie 
bezproblémového uplatňovania nariadenia 
mali prispôsobiť niektoré aspekty 
postupov, pri súčasnom rešpektovaní práv 
dotknutých strán. Vzhľadom na rôzne 
oznámenia predpokladané v tomto 
nariadení by preto colné orgány mali 
informovať najvhodnejšiu osobu na 
základe dokumentov týkajúcich sa colného 
režimu alebo situácie, v ktorej sa tovar 
nachádza. Takisto lehoty stanovené 
v tomto nariadení pre potrebné oznámenia 
by sa mali počítať od času ich odoslania 
colnými orgánmi s cieľom zosúladiť všetky 
lehoty oznámení zasielaných dotknutým 
stranám. Lehota poskytujúca právo na 
vypočutie pred prijatím negatívneho 
rozhodnutia by mala byť tri pracovné dni, 
za predpokladu, že držitelia rozhodnutia 
o schválení žiadosti o opatrenie 
dobrovoľne požiadali colné orgány 
o prijatie opatrenia a že deklaranti alebo 
držitelia tovaru musia byť pri umiestnení 
tovaru pod colný dohľad informovaní 
o konkrétnej situácii ich tovaru. V prípade 
osobitného postupu pre malé zásielky, keď 
budú pravdepodobne dotknutí priamo 
spotrebitelia a nemožno očakávať, že 

(16) Vzhľadom na dočasný a preventívny 
charakter opatrení prijímaných colnými 
orgánmi v tejto oblasti a na protikladné 
záujmy strán dotknutých týmito 
opatreniami by sa mali prispôsobiť 
niektoré aspekty postupov na zabezpečenie 
bezproblémového uplatňovania nariadenia 
pri súčasnom rešpektovaní práv dotknutých 
strán. Vzhľadom na rôzne oznámenia 
predpokladané v tomto nariadení by preto 
colné orgány mali informovať 
najvhodnejšiu osobu na základe 
dokumentov týkajúcich sa colného režimu 
alebo situácie, v ktorej sa tovar nachádza. 
Takisto lehoty stanovené v tomto nariadení 
pre potrebné oznámenia by sa mali počítať 
od času ich odoslania colnými orgánmi 
s cieľom zosúladiť všetky lehoty pre 
oznámenia zasielané dotknutým stranám. 
V prípade osobitného postupu pre malé 
zásielky, keď budú pravdepodobne 
dotknutí priamo spotrebitelia, by sa malo 
zaviesť ustanovenie, ktoré držiteľovi 
tovaru umožní vyjadriť názor predtým, 
ako colná správa prijme rozhodnutie, 
ktoré by na neho malo negatívny vplyv.
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budú rovnako dôslední ako ostatné 
hospodárske subjekty, ktoré sú zvyčajne 
účastníkom vybavovania colných formalít, 
by sa táto lehota mala výrazne predĺžiť.

Or. en

(Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 9 k odôvodneniu 15, PDN 24 
k článku 16 ods. 3, PDN 27 k článku 17 ods. 3 a PDN 45 k článku 24 ods. 4.)

Odôvodnenie
Všeobecné právo na vypočutie by vytvorilo neprimeranú administratívnu záťaž pre colné 
orgány, čo by mohlo vyústiť do menšieho počtu prípadných zabavení. V prípade malých 
zásielok, keď je pravdepodobné, že budú dotknutí spotrebitelia, by sa však právo na vypočutie 
malo udeliť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) V prípade, že tovar pochádzajúci z 
tretích krajín sa umiestni do režimu 
s podmienečným oslobodením od cla na 
colnom území Únie a existuje podozrenie 
z toho, že je imitáciou alebo kópiou 
výrobku chráneného v Únii právom 
duševného vlastníctva, colný orgán môže 
pozastaviť prepustenie tohto tovaru alebo 
ho zadržať, ak má indície o tom, že jeden 
alebo viacero subjektov zapojených do 
výroby, dodávky alebo distribúcie tohto 
tovaru sú pripravení dodať ho 
spotrebiteľom Únie, aj keď s dodávkou 
ešte nezačali, alebo skrývajú svoje 
obchodné zámery. Medzi takéto indície 
môže okrem iného patriť skutočnosť, že
miesto určenia tovaru nie je deklarované 
napriek tomu, že požadovaný postup si 
vyžaduje takéto údaje, ako aj neexistencia 
presných alebo spoľahlivých údajov o 
totožnosti alebo adrese výrobcu či 
odosielateľa tovaru, nedostatočná 
spolupráca s colnými orgánmi alebo 
odhalenie dokumentov či korešpondencie 
o predmetnom tovare, ktoré naznačujú 
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možnosť presmerovania tohto tovaru k 
spotrebiteľom Únie. V každom prípade by 
takéto podozrenie malo byť podložené 
príslušnými faktami.

Or. en

Odôvodnenie

Európsky súdny dvor v spojených veciach C-446/09 a C-495/09 špecifikoval, za akých 
podmienok môžu colné orgány členských štátov zadržať tovar pochádzajúci z nečlenských 
štátov, ktorý sa umiestni do režimu s podmienečným oslobodením od cla (vonkajší tranzit 
alebo colné uskladňovanie) v EÚ a v prípade ktorého existuje podozrenie z toho, že ide 
o pirátsky alebo falšovaný tovar. Toto vymedzenie by sa v záujme právnej istoty malo uviesť v 
odôvodnení tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Na základe Vyhlásenia o dohode 
TRIPS a verejnom zdraví, ktoré bolo 
prijaté na ministerskej konferencii WTO v 
Doha 14. novembra 2001, sa dohoda 
TRIPS môže a mala by sa vykladať a 
uplatňovať spôsobom, ktorý bude 
podporovať právo členov WTO na ochranu 
verejného zdravia, a najmä na podporu 
prístupu k liekom pre všetkých. Najmä v 
súvislosti s liekmi, ktorých prechod cez 
územie Európskej únie s prekládkou alebo 
bez prekládky, so skladovaním alebo bez 
neho, rozdeľovaním hromadného tovaru 
alebo bez neho, alebo so zmenou spôsobu 
dopravy alebo dopravného prostriedku, 
alebo bez nej, je len časťou celkovej cesty, 
ktorá sa začína a končí mimo územia Únie, 
by colné orgány mali pri posudzovaní 
rizika porušenia práv duševného 
vlastníctva zohľadňovať všetky značné
pravdepodobnosti presmerovania tohto 
tovaru na trh Únie.

(17) Na základe Vyhlásenia o dohode 
TRIPS a verejnom zdraví, ktoré bolo 
prijaté na ministerskej konferencii WTO 
v Doha 14. novembra 2001, sa dohoda 
TRIPS môže a mala by sa vykladať 
a uplatňovať spôsobom, ktorý bude 
podporovať právo členov WTO na ochranu 
verejného zdravia, a najmä na podporu 
prístupu k liekom pre všetkých. Je preto 
mimoriadne dôležité, aby colné orgány 
nezadržiavali lieky ani nepozastavili 
prepustenie liekov, ktorých prechod cez 
územie Únie s prekládkou alebo bez 
prekládky, so skladovaním alebo bez neho, 
s rozdeľovaním hromadného tovaru alebo 
bez neho, alebo so zmenou spôsobu 
dopravy alebo dopravného prostriedku, 
alebo bez nej, je len časťou celkovej cesty, 
ktorá sa začína a končí mimo územia Únie, 
ak neexistujú dostatočné indície o tom, že 
by boli určené na predaj v Únii. Colné
orgány by pri určovaní značnej
pravdepodobnosti presmerovania liekov na 
trh Únie mali zohľadňovať okrem iného 
aj to, či príjemca alebo držiteľ tovaru má 
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v niektorom členskom štáte povolenie na 
uvedenie na trh alebo právo na úhradu.

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11 (odôvodnenie 16 (nové)).)

Odôvodnenie

Zatiaľ čo by sa na všetky výrobky (ako je uvedené v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 11 
(odôvodnenie 16 (nové)) mali vzťahovať rovnaké podmienky, za ktorých môžu colné orgány 
zadržať tovar v tranzite, toto odôvodnenie má colným orgánom poskytnúť dodatočné 
usmernenia pre ich posudzovanie rizika, aby sa uľahčilo legitímne obchodovanie s 
generickými liekmi, ktoré majú osobitný význam pre ochranu verejného zdravia a pre 
podporu prístupu k liekom v rozvojových krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Ak colné orgány prijmú opatrenie na 
základe predchádzajúcej žiadosti, je 
vhodné ustanoviť, že držiteľ rozhodnutia 
o schválení žiadosti o prijatie opatrenia 
colných orgánov by mal uhradiť všetky 
náklady, ktoré colným orgánom vzniknú 
pri prijatí opatrenia na presadzovanie jeho 
práv duševného vlastníctva. To by však 
nemalo brániť držiteľovi rozhodnutia 
žiadať náhradu od osoby porušujúcej právo 
duševného vlastníctva alebo od iných osôb, 
ktoré by mohli byť považované za 
zodpovedné podľa právnych predpisov 
príslušného členského štátu. Náklady 
a škody, ktoré vznikli osobám iným ako 
colné správy v dôsledku opatrenia prijatého 
colnými orgánmi, keď sa tovar zadrží na 
základe nároku tretej strany, ktorý je 
založený na duševnom vlastníctve, by sa 
mali v jednotlivých prípadoch riadiť 
špecifickými právnymi predpismi.

(20) Ak colné orgány prijmú opatrenie na 
základe predchádzajúcej žiadosti, je 
vhodné ustanoviť, že držiteľ rozhodnutia 
o schválení žiadosti o prijatie opatrenia 
colných orgánov by mal uhradiť všetky 
náklady, ktoré colným orgánom vzniknú 
pri prijatí opatrenia na presadzovanie jeho 
práv duševného vlastníctva. To by však 
nemalo brániť držiteľovi rozhodnutia 
žiadať náhradu od osoby porušujúcej právo 
duševného vlastníctva alebo od iných osôb, 
ktoré by mohli byť považované za 
zodpovedné podľa právnych predpisov 
príslušného členského štátu, napríklad od 
príjemcu alebo sprostredkovateľov. Ak 
porušovateľ nie je identifikovateľný, nie 
je zrejmý alebo nie je schopný poskytnúť 
náhradu, držiteľ rozhodnutia by mal mať 
možnosť žiadať náhradu od príjemcu. 
Držiteľ rozhodnutia by mal mať možnosť 
žiadať náhradu od sprostredkovateľov, 
napríklad od prepravcov alebo 
zasielateľov, ak porušovateľ aj príjemca 
nie sú identifikovateľní, nie sú zrejmí 
alebo nie sú schopní poskytnúť náhradu 
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a ak sprostredkovateľ nevykonal hĺbkovú 
kontrolu pri manipulácii so zásielkou.
Náklady a škody, ktoré vznikli osobám 
iným ako colné správy v dôsledku 
opatrenia prijatého colnými orgánmi, keď 
sa tovar zadrží na základe nároku tretej 
strany, ktorý je založený na duševnom 
vlastníctve, by sa mali v jednotlivých 
prípadoch riadiť špecifickými právnymi 
predpismi.

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53 (článok 27 ods. 2 písm. a) (nové)) a pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 54 (článok 27 ods. 2 písm. b) (nové)).)

Odôvodnenie

Príjemca aj sprostredkovateľ majú bližšie k obchodnej transakcii než držiteľ práva. Ak 
porušovateľ nie je identifikovateľný, nie je zrejmý (napr. z dôvodu, že má sídlo v tretej 
krajine) alebo nie je schopný zaplatiť, držiteľ práva, ktorý vopred financoval náklady na 
skladovanie a zničenie, by teda mal mať možnosť žiadať náhradu od týchto subjektov, pričom 
by sa zohľadnilo, že príjemca je priamejšie prepojený s obchodnou transakciou než 
sprostredkovateľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20a) Toto nariadenie zavádza pre colné 
orgány možnosť povoliť, aby sa tovar 
prepadnutý na účely zničenia premiestnil 
pod colným dohľadom medzi rôznymi 
miestami na colnom území Únie. Colné 
orgány by sa mali nabádať k tomu, aby 
použili toto ustanovenie s cieľom uľahčiť 
ekonomicky a environmentálne prijateľné 
zničenie tohto tovaru, ako aj na 
vzdelávacie a výstavné účely, pričom by 
zaistili primerané bezpečnostné opatrenia.

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40 k článku 22 ods. 2.)
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Odôvodnenie

Malo by sa umožniť aj premiestňovanie tovaru na vzdelávacie a výstavné účely. Tento tovar 
by sa na jednej strane mohol využívať na odbornú prípravu colných úradníkov, najmä s 
ohľadom na nové a komplexné porušenia práv duševného vlastníctva. Na druhej strane by 
mohol slúžiť na vzdelávanie zákazníkov o tom, ako môžu takýto tovar rozpoznať, a na 
zvyšovanie povedomia o rizikách, ktoré sú s ním spojené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Toto nariadenie sa nevzťahuje na tovar 
neobchodnej povahy, ktorý sa nachádza 
v osobnej batožine cestujúcich.

vypúšťa sa

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 k odôvodneniu 4.)

Odôvodnenie

Cieľom tohto nariadenia je stanoviť len procedurálny rámec pre presadzovanie práv 
duševného vlastníctva colnými orgánmi. Nemožno ho vykladať tak, že obsahuje akékoľvek 
hmotnoprávne ustanovenie, ktoré by ovplyvňovalo určenie porušení práv duševného 
vlastníctva. Výnimka pre batožinu cestujúcich nie je v súlade s týmto prístupom, keďže podľa 
hmotnoprávnych predpisov EÚ v oblasti duševného vlastníctva možno práva duševného 
vlastníctva presadzovať iba vtedy, ak je tovar obchodnej povahy alebo sa používa 
v obchodnom styku. Preto by sa ustanovenie malo vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) „deklarant“ je deklarant podľa 
článku 4 ods. 18 nariadenia (EHS) 
č. 2913/92;

(13) „deklarant“ je osoba, ktorá podáva 
colné vyhlásenie vo vlastnom mene, alebo 
osoba, v ktorej mene sa colné vyhlásenie 
podáva;

Or. en
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Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia právnej zrozumiteľnosti je vhodnejšie vymedziť tento pojem 
v navrhovanom nariadení, než uviesť odkaz na iný legislatívny akt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) „colný dohľad“ je dohľad colných 
orgánov podľa článku 4 ods. 13 
nariadenia (EHS) č. 2913/92;

(15) „colný dohľad“ je všeobecná činnosť
colných orgánov, ktorou sa má zabezpečiť 
dodržiavanie colných predpisov 
a prípadne i ďalších ustanovení, ktoré sa 
vzťahujú na tovar podliehajúci takejto 
činnosti;

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia právnej zrozumiteľnosti je vhodnejšie vymedziť tento pojem 
v navrhovanom nariadení, než uviesť odkaz na iný legislatívny akt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 17a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17a) „malá zásielka“ je samostatný balík, 
ktorý:
a) obsahuje menej ako tri položky; alebo
b) obsahuje položky s celkovou 
hmotnosťou menšou ako 2 kilogramy.

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „malá zásielka“, a najmä prahové hodnoty, ktoré vymedzujú malé 
zásielky, sú podstatnými prvkami tohto nariadenia. Preto by spoluzákonodarcovia mali byť 
oprávnení rozhodovať o vymedzení a príslušných prahových hodnotách.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Osoby uvedené v článku 4 podávajú 
iba jednu žiadosť za každé právo 
duševného vlastníctva chránené v 
členskom štáte alebo Únii. 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto ustanovenia je zabrániť viacnásobným žiadostiam v súvislosti s tým istým 
právom duševného vlastníctva a paralelnému podávaniu žiadostí v členských štátoch a Únii, 
čo v minulosti viedlo k nejasnostiam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3– pododsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) všetky informácie, ktoré sú dôležité na 
to, aby colné orgány mohli analyzovať 
a posúdiť riziko porušenia predmetného(-
ých) práva (práv) duševného vlastníctva;

(i) informácie, ktoré sú dôležité na to, aby 
colné orgány mohli analyzovať a posúdiť 
riziko porušenia predmetného 
(predmetných) práva (práv) duševného 
vlastníctva;

Or. en

Odôvodnenie

Je príliš veľa požadovať od držiteľov práva, aby poskytovali a aktualizovali „všetky“ 
relevantné informácie, keďže aj najmenší detail možno pravdepodobne považovať za 
relevantný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3– pododsek 2 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(o) záväzok žiadateľa poskytnúť súhlas, vypúšťa sa
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aby Komisia mohla spracovať ním 
poskytnuté údaje.

Or. en

Odôvodnenie

Tieto mimoriadne citlivé a dôverné informácie sú určené výlučne na použitie colnými orgánmi 
na účely tohto nariadenia. V tomto odseku sa nešpecifikuje, na aké účely by Komisia tieto 
údaje použila a kto ďalší by k nim mal prístup. To by mohlo spôsobiť problémy pri 
presadzovaní a ohroziť obchodné záujmy (zachovanie tajomstva, antitrust atď.) držiteľov 
práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) nezačne konanie podľa článku 20 
ods. 1, článku 23 ods. 4 alebo článku 24 
ods. 9.

d) nezačne konanie podľa článku 20 ods. 4
alebo článku 24 ods. 9.

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42, t. j. vypustenie článku 23.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Colné orgány môžu pred prijatím 
rozhodnutia o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru požiadať 
držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti, 
aby im poskytol všetky príslušné 
informácie. Colné orgány môžu tiež 
poskytnúť držiteľovi rozhodnutia 
informácie o skutočnom alebo 
predpokladanom počte položiek, ich 
povahe, a podľa potreby aj obrázky týchto 
položiek.

2. Colné orgány môžu pred prijatím 
rozhodnutia o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru požiadať 
držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti, 
aby im poskytol všetky príslušné 
informácie. Colné orgány tiež poskytnú
držiteľovi rozhodnutia na jeho žiadosť 
informácie o skutočnom alebo 
predpokladanom počte položiek, ich 
povahe, a podľa potreby aj obrázky týchto 
položiek.

Or. en
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Odôvodnenie

Colné orgány by mali byť povinné poskytnúť držiteľovi práva na jeho žiadosť informácie o 
jednotlivých položkách. To držiteľovi práva pomôže určiť porušenia a prijať ďalšie opatrenia 
proti porušovateľovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Colné orgány pred prijatím rozhodnutia 
o pozastavení prepustenia tovaru alebo 
o zadržaní tovaru oznámia svoj zámer 
deklarantovi, alebo v prípadoch, keď sa 
má tovar zadržať, držiteľovi tovaru. 
Deklarant alebo držiteľ tovaru dostanú 
príležitosť vyjadriť svoj názor do troch 
pracovných dní odo dňa odoslania tohto 
oznámenia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Táto dodatočná povinnosť by vytvorila neprimeranú administratívnu záťaž pre colné orgány, 
čo by mohlo vyústiť do menšieho počtu prípadných zabavení. Hospodárske subjekty 
dovážajúce tovar do EÚ si veľmi dobre uvedomujú, že ich zásielky môžu byť predmetom 
colnej kontroly, ktorá môže znamenať pozastavenie ich prepustenia. To neobmedzuje práva 
dovozcu, keďže colný orgán len uplatňuje svoje zákonné práva a povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Colné orgány oznámia držiteľovi 
rozhodnutia o schválení žiadosti 
a deklarantovi alebo držiteľovi tovaru 
svoje rozhodnutie o pozastavení 
prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru 
do jedného pracovného dňa odo dňa 
prijatia tohto rozhodnutia.

Colné orgány oznámia držiteľovi 
rozhodnutia o schválení žiadosti svoje 
rozhodnutie o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru do jedného 
pracovného dňa odo dňa prijatia tohto 
rozhodnutia a požiadajú ho, aby o tom 
informoval deklaranta alebo držiteľa 
tovaru.
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Or. en

Odôvodnenie

Bolo by efektívnejšie, keby obe strany tohto postupu vzájomne priamo komunikovali, aby sa 
uľahčil postup a znížilo administratívne zaťaženie pre colné orgány. Držiteľ práva by preto 
mal informovať deklaranta alebo držiteľa tovaru po zistení, že došlo k porušeniu práva 
duševného vlastníctva. Všetky ostatné otázky si môžu vyriešiť obe tieto strany priamo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oznámenie deklarantovi alebo držiteľovi 
tovaru obsahuje informácie o právnych 
dôsledkoch ustanovených v článku 20, ak 
ide o iný ako falšovaný a pirátsky tovar, 
a v článku 23, ak ide o falšovaný 
a pirátsky tovar.

Oznámenie deklarantovi alebo držiteľovi 
tovaru obsahuje informácie o právnych 
dôsledkoch ustanovených v článku 20.

Or. en

(Pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 34 – 38 k článku 20.)

Odôvodnenie

Zjednodušený postup len pre falšovaný a pirátsky tovar by v praxi spôsobil právnu neistotu, 
keďže nie je jasné, ktorý postup by sa mal uplatňovať, keď tovar porušuje aj ochrannú 
známku/autorské právo a zároveň iné práva duševného vlastníctva (napr. patenty). Preto sa 
navrhuje nahradiť odseky článku 20 upraveným znením článku 23, ktoré by sa potom 
uplatňovalo na všetky porušenia práva duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Colné orgány pred prijatím rozhodnutia 
o pozastavení prepustenia tovaru alebo 
o zadržaní tovaru oznámia svoj zámer 
deklarantovi, alebo keď sa má tovar 
zadržať, držiteľovi tovaru. Deklarant 
alebo držiteľ tovaru dostanú príležitosť 
vyjadriť svoj názor do troch pracovných 

vypúšťa sa
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dní odo dňa odoslania tohto oznámenia.

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24 k článku 16 ods. 3.)

Odôvodnenie

Táto dodatočná povinnosť by vytvorila neprimeranú administratívnu záťaž pre colné orgány, 
čo by mohlo vyústiť do menšieho počtu prípadných zabavení. Hospodárske subjekty 
dovážajúce tovar do EÚ si veľmi dobre uvedomujú, že ich zásielky môžu byť predmetom 
colnej kontroly, ktorá môže znamenať pozastavenie ich prepustenia. To neobmedzuje práva 
dovozcu, keďže colný orgán len uplatňuje svoje zákonné práva a povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) sprístupnenie týchto informácií 
colným orgánom v tretích krajinách;

Or. en

Odôvodnenie

Držitelia práv by mali byť oprávnení poskytovať informácie o porušeniach práv duševného 
vlastníctva colným orgánom v tretích krajinách, najmä v krajinách pôvodu, tak aby tieto 
krajiny mohli prijať potrebné opatrenia s cieľom zabrániť, aby sa tovar porušujúci práva 
duševného vlastníctva dostal do Európy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno ab (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ab) prijatie ďalších opatrení s cieľom 
určiť porušovateľa práva duševného 
vlastníctva;

Or. en
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Odôvodnenie

Držitelia práv by mali byť oprávnení využívať tieto informácie na prijatie ďalších opatrení s 
cieľom určiť porušovateľa, napr. začatie vyšetrovania a postúpenie informácií orgánom 
presadzovania práva, a to aj v tretích krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno ac (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ac) začatie trestných konaní alebo v rámci 
takýchto konaní;

Or. en

Odôvodnenie

Držitelia práv by mali byť oprávnení používať tieto informácie na začatie trestných konaní 
proti porušovateľom alebo v rámci takýchto konaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) vyžiadanie náhrady od osoby, ktorá 
porušila právo duševného vlastníctva, 
alebo od iných osôb, keď je tovar zničený 
podľa článku 20 ods. 3 alebo článku 23 
ods. 3.

b) vyžiadanie náhrady od osoby, ktorá 
porušila právo duševného vlastníctva, 
alebo od iných osôb, keď je tovar zničený 
podľa článku 20 ods. 3.

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42, t. j. vypustenie článku 23.)

Odôvodnenie

Zjednodušený postup len pre falšovaný a pirátsky tovar by v praxi spôsobil právnu neistotu, 
keďže nie je jasné, ktorý postup by sa mal uplatňovať, keď tovar porušuje aj ochrannú 
známku/autorské právo a zároveň iné práva duševného vlastníctva (napr. patenty). Preto sa 
navrhuje nahradiť odseky článku 20 upraveným znením článku 23, ktoré by sa potom 
uplatňovalo na všetky porušenia práva duševného vlastníctva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Oddiel 2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Začatie konania a predpokladané 
prepustenie tovaru

Zničenie tovaru, začatie konania 
a predpokladané prepustenie tovaru

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42, t. j. vypustenie článku 23.)

Odôvodnenie

Zjednodušený postup len pre falšovaný a pirátsky tovar by v praxi spôsobil právnu neistotu, 
keďže nie je jasné, ktorý postup by sa mal uplatňovať, keď tovar porušuje aj ochrannú 
známku/autorské právo a zároveň iné práva duševného vlastníctva (napr. patenty). Preto sa 
navrhuje nahradiť odseky článku 20 upraveným znením článku 23, ktoré by sa potom 
uplatňovalo na všetky porušenia práva duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 20 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Začatie konania Zničenie tovaru a začatie konania

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42, t. j. vypustenie článku 23.)

Odôvodnenie

Zjednodušený postup len pre falšovaný a pirátsky tovar by v praxi spôsobil právnu neistotu, 
keďže nie je jasné, ktorý postup by sa mal uplatňovať, keď tovar porušuje aj ochrannú 
známku/autorské právo a zároveň iné práva duševného vlastníctva (napr. patenty). Preto sa 
navrhuje nahradiť odseky článku 20 upraveným znením článku 23, ktoré by sa potom 
uplatňovalo na všetky porušenia práva duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Keď tovar iný ako tovar, na ktorý sa 
vzťahujú články 23 a 24, je podozrivý 
z porušenia práva duševného vlastníctva, 
držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti 
začne do desiatich pracovných dní odo 
dňa odoslania rozhodnutia o pozastavení 
prepustenia tovaru alebo o zadržaní 
tovaru konanie o tom, či došlo k 
porušeniu práva duševného vlastníctva.

1. Tovar, ktorého prepustenie bolo 
pozastavené alebo ktorý bol zadržaný v 
súlade s článkom 16, sa môže zničiť pod 
colným dohľadom bez toho, aby bolo 
treba určiť, či sa porušilo právo
duševného vlastníctva na základe 
právnych predpisov členského štátu, 
v ktorom sa tento tovar nachádza, ak sú 
splnené všetky tieto podmienky:

V prípade tovaru podliehajúceho rýchlej 
skaze podozrivého z porušenia práva 
duševného vlastníctva je lehota na začatie 
konania uvedená v prvom pododseku tri 
pracovné dni odo dňa odoslania 
rozhodnutia o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru.

a) držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti 
na základe informácií, ktoré mu boli 
poskytnuté podľa článku 16 ods. 2, 
písomne potvrdil colným orgánom do 
desiatich pracovných dní alebo v prípade 
tovaru podliehajúceho rýchlej skaze do 
troch pracovných dní odo dňa odoslania 
rozhodnutia o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru, že došlo k 
porušeniu práva duševného vlastníctva s 
uvedením duševného práva, ktoré bolo 
porušené;
b) držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti 
písomne potvrdil colným orgánom do 
desiatich pracovných dní alebo v prípade 
tovaru podliehajúceho rýchlej skaze do 
troch pracovných dní odo dňa odoslania 
rozhodnutia o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru súhlas so 
zničením tovaru;
c) deklarant alebo držiteľ tovaru písomne 
potvrdil colným orgánom do desiatich 
pracovných dní alebo v prípade tovaru 
podliehajúceho rýchlej skaze do troch 
pracovných dní odo dňa zaslania 
rozhodnutia o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru súhlas so 
zničením tovaru.

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42, t. j. vypustenie článku 23.)
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Odôvodnenie

Zmenený a doplnený článok 23 ods. 1: Okrem potvrdenia súhlasu so zničením by držiteľ 
práva mal potvrdiť na základe informácií, ktoré získal od colných orgánov, aj porušenie 
práva duševného vlastníctva a mal by uviesť, o ktoré právo duševného vlastníctva ide. Až 
potom a pod podmienkou súhlasu deklaranta alebo držiteľa tovaru môže tovar prepadnúť na 
účely zničenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Colné orgány prepustia tovar alebo 
ukončia jeho zadržanie bezodkladne po 
ukončení všetkých colných formalít, keď 
ich držiteľ rozhodnutia o schválení 
žiadosti neinformoval v lehote uvedenej 
v odseku 1 o nijakom z týchto bodov:

2. Ak deklarant alebo držiteľ tovaru v 
lehotách stanovených v odseku 1 písm. c) 
nepotvrdil colným orgánom, ktoré prijali 
rozhodnutie o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru, súhlas 
so zničením, ani im neoznámil námietky 
proti zničeniu, colné orgány to považujú 
za súhlas deklaranta alebo držiteľa tovaru 
so zničením tovaru.

a) začatí konania o tom, či došlo k 
porušeniu práva duševného vlastníctva;
b) písomnej dohode medzi držiteľom 
rozhodnutia o schválení žiadosti 
a držiteľom tovaru o prepadnutí tovaru 
s cieľom zničenia.

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42, t. j. vypustenie článku 23.)

Odôvodnenie

Zmenený a doplnený článok 23 ods. 2: Z dôvodu právnej jasnosti sa syntaktická pozícia 
odkazu na lehotu v ods. 1 písm. c) mení s cieľom jej uplatňovania na súhlas so zničením, ako 
aj námietky proti zničeniu. Okrem toho by sa prostredníctvom nahradenia výrazu „môžu 
považovať“ výrazom „považujú“ malo zabezpečiť, aby sa v prípade, že deklarant alebo 
držiteľ tovaru neoznámil námietky proti zničeniu, uplatňovala koncepcia implikovaného 
súhlasu tak, ako sa už uplatňuje v praxi v niektorých členských štátoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade dohody o prepadnutí tovaru 
s cieľom zničenia podľa odseku 2 
písm. b) sa zničenie vykoná pod colným 
dohľadom na náklady držiteľa rozhodnutia 
o schválení žiadosti a v rámci jeho 
zodpovednosti, okrem prípadu, ak sa 
ustanovuje inak v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa tovar ničí.

3. Zničenie sa vykoná pod colným 
dohľadom na náklady držiteľa rozhodnutia 
o schválení žiadosti a v rámci jeho 
zodpovednosti, ak nie je uvedené inak
v právnych predpisoch členského štátu, 
v ktorom sa vykonáva zničenie tovaru.
Pred zničením tovaru sa môžu odobrať
vzorky.

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42, t. j. vypustenie článku 23.)

Odôvodnenie

Pôvodné znenie článku 23 ods. 3 sa presúva do článku 20, pretože článok 23 by sa vo svojej 
zmenenej a doplnenej forme mal uplatňovať na všetky porušenia práva duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Colné orgány môžu na žiadosť držiteľa
rozhodnutia o schválení žiadosti v 
náležitých prípadoch predĺžiť lehotu 
uvedenú v prvom pododseku odseku 1 
maximálne o 10 pracovných dní.

4. V prípade, že nebol udelený súhlas na 
zničenietovaru alebo deklarant či držiteľ 
tovaru vzniesol námietku proti zničeniu, 
začne držiteľ rozhodnutia o schválení 
žiadosti do dvadsiatich pracovných dní 
alebo v prípade tovaru podliehajúceho 
rýchlej skaze do troch pracovných dní odo 
dňa odoslania rozhodnutia o pozastavení 
prepustenia tovaru alebo o zadržaní 
tovaru konanie s cieľom zistiť, či došlo k 
porušeniu práva duševného vlastníctva.

V prípade tovaru podliehajúceho rýchlej 
skaze sa lehota uvedená v druhom 
pododseku odseku 1 nepredlžuje.
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Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34 k článku 20 ods. 1, t. j. vypustenie článku 23.)

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie znenia článku 23 ods. 4: Držiteľom práva by sa malo umožniť počkať, kým 
deklarant alebo držiteľ tovaru vznesie námietku voči zničeniu v lehote uvedenej v ods. 1 písm. 
c), pred tým, ako sa rozhodnú o začatí konania. Vyžaduje si to predĺženie lehoty nad rámec 
desiatich pracovných dní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Colné orgány schvália prepustenie 
tovaru alebo podľa potreby ukončia jeho 
zadržanie bezodkladne po dokončení 
všetkých colných formalít, ak od držiteľa 
rozhodnutia o schválení žiadosti 
nedostanú informácie o žiadnej z týchto 
skutočností:
a) jeho súhlase so zničením v lehotách 
uvedených v ods. 1 písm. b);
b) začatí konania s cieľom zistiť, či došlo 
k porušeniu práva duševného vlastníctva 
v lehote uvedenej v odseku 4.

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34 k článku 20 ods. 1 a článku 42, t. j. vypustenie 
článku 23.)

Odôvodnenie

Pôvodné znenie článku 23 ods. 5 sa presúva do článku 20, pretože článok 23 by sa vo svojej 
zmenenej a doplnenej forme mal uplatňovať na všetky porušenia práva duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Tovar prepadnutý na účely zničenia 1. Tovar prepadnutý na účely zničenia 
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podľa článkov 20, 23 alebo 24 sa: podľa článkov 20 alebo 24 sa:

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42, t. j. vypustenie článku 23.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Colné orgány môžu povoliť, aby sa tovar 
uvedený v odseku 1 premiestnil pod 
colným dohľadom medzi rôznymi 
miestami na colnom území Únie s cieľom 
jeho zničenia pod colným dohľadom.

2. Colné orgány môžu povoliť, aby sa tovar 
uvedený v odseku 1 premiestnil pod 
colným dohľadom medzi rôznymi 
miestami na colnom území Únie s cieľom 
jeho zničenia pod colným dohľadom alebo 
jeho použitia na vzdelávacie a výstavné 
účely sprevádzaného primeranými 
bezpečnostnými opatreniami.

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14 (odôvodnenie 20a (nové)).)

Odôvodnenie

Malo by sa umožniť aj premiestňovanie tovaru na vzdelávacie a výstavné účely. Tento tovar 
by sa na jednej strane mohol využívať na odbornú prípravu colných úradníkov, najmä s 
ohľadom na nové a komplexné porušenia práva duševného vlastníctva. Na druhej strane by 
mohol slúžiť na vzdelávanie zákazníkov o tom, ako môžu takýto tovar rozpoznať, a na 
zvyšovanie povedomia o rizikách, ktoré sú s ním spojené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Oddiel 3 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oddiel 3 vypúšťa sa
Falšovaný a pirátsky tovar

Or. en

(Článok 20.)
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Odôvodnenie

Zjednodušený postup len pre falšovaný a pirátsky tovar by v praxi spôsobil právnu neistotu, 
keďže nie je jasné, ktorý postup by sa mal uplatňovať, keď tovar porušuje aj ochrannú 
známku/autorské právo a zároveň iné práva duševného vlastníctva (napr. patenty). Preto sa 
navrhuje nahradiť odseky článku 20 upraveným znením článku 23, ktoré by sa potom 
uplatňovalo na všetky porušenia práva duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 23 vypúšťa sa
Zničenie tovaru a začatie konania
1. Tovar podozrivý z toho, že je falšovaný 
alebo pirátsky, sa môže zničiť pod colným 
dohľadom bez toho, aby bolo akokoľvek 
potrebné určiť, či sa porušilo právo 
duševného vlastníctva na základe 
právnych predpisov členského štátu, 
v ktorom sa tento tovar nachádza, keď sú 
splnené tieto podmienky:
a) držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti 
písomne informoval do desiatich 
pracovných dní alebo v prípade tovaru 
podliehajúceho rýchlej skaze do troch 
pracovných dní odo dňa odoslania 
rozhodnutia o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru colné 
orgány o súhlase so zničením tovaru ;
b) deklarant alebo držiteľ tovaru písomne 
potvrdil do desiatich pracovných dní alebo 
v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej 
skaze do troch pracovných dní odo dňa 
zaslania rozhodnutia o pozastavení 
prepustenia tovaru alebo o zadržaní 
tovaru colným orgánom súhlas so 
zničením tovaru.
2. Keď deklarant alebo držiteľ tovaru 
nepotvrdil colným orgánom, ktoré prijali 
rozhodnutie o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru, súhlas 
so zničením v lehotách stanovených 
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v odseku 1 písm. b), ani im neoznámil 
námietky proti zničeniu, colné orgány to 
môžu považovať za súhlas deklaranta 
alebo držiteľa tovaru so zničením tovaru.
Colné orgány informujú držiteľa 
rozhodnutia o schválení žiadosti 
zodpovedajúcim spôsobom.
Keď deklarant alebo držiteľ tovaru 
vznesie námietku proti zničeniu tovaru, 
colné orgány o takejto námietke 
informujú držiteľa rozhodnutia 
o schválení žiadosti.
3. Tovar sa zničí pod colným dohľadom 
na náklady držiteľa rozhodnutia 
o schválení žiadosti a v rámci jeho 
zodpovednosti, ak nie je uvedené inak 
v právnych predpisoch členského štátu, 
v ktorom sa vykonáva zničenie tovaru. 
Pred zničením tovaru sa môžu odobrať 
vzorky.
4. V prípade nedohodnutia sa na zničení 
tovaru začne držiteľ rozhodnutia 
o schválení žiadosti do desiatich 
pracovných dní konanie o tom, či došlo k 
porušeniu práva duševného vlastníctva, 
alebo v prípade tovaru podliehajúceho 
rýchlej skaze do troch pracovných dní, 
odo dňa odoslania rozhodnutia 
o pozastavení prepustenia tovaru alebo 
o zadržaní tovaru. 
Colné orgány môžu v náležitých 
prípadoch na požiadanie držiteľa 
rozhodnutia o schválení žiadosti predĺžiť 
lehoty uvedené v prvom pododseku 
maximálne o 10 pracovných dní.
V prípade tovaru podliehajúceho rýchlej 
skaze sa tieto lehoty nemôžu predĺžiť.
5. Colné orgány schvália prepustenie 
tovaru, alebo podľa potreby ukončia jeho 
zadržanie, bezodkladne po dokončení 
všetkých colných formalít, keď nedostanú 
od držiteľa rozhodnutia o schválení 
žiadosti informácie o žiadnej z týchto 
skutočností:
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a) jeho súhlase so zničením v lehotách 
uvedených v odseku 1 písm. a);
b) začatí konania o tom, či došlo k 
porušeniu práva duševného vlastníctva 
v lehote uvedenej v odseku 4.

Or. en

(Článok 20.)

Odôvodnenie

Zjednodušený postup len pre falšovaný a pirátsky tovar by v praxi spôsobil právnu neistotu, 
keďže nie je jasné, ktorý postup by sa mal uplatňovať, keď tovar porušuje aj ochrannú 
známku/autorské právo a zároveň iné práva duševného vlastníctva (napr. patenty). Preto sa 
navrhuje nahradiť odseky článku 20 upraveným znením článku 23, ktoré by sa potom 
uplatňovalo na všetky porušenia práva duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) tovar, pri ktorom je podozrenie, že ide 
o falšovaný alebo pirátsky tovar;

a) tovar, pri ktorom je podozrenie, že 
porušuje právo duševného vlastníctva;

Or. en

Odôvodnenie

Osobitný postup pre malé zásielky by sa mal uplatňovať na všetky porušenia práva duševného 
vlastníctva s cieľom zjednodušiť jeho uplatňovanie a zvýšiť účinnosť ochrany práv duševného 
vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) držiteľ rozhodnutia o schválení 
žiadosti požiadal vo svojej žiadosti o 
použitie osobitného postupu;

Or. en
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(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46 k článku 24 ods. 5.)

Odôvodnenie

Súhlas (opt-in) držiteľa práva by sa mal vyžadovať s cieľom uplatňovať tento osobitný postup 
na porušenia, ktoré sú predmetom jeho žiadosti, pretože držiteľ práva bude taktiež musieť 
vopred uhradiť náklady na skladovanie a zničenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Deklarantovi alebo držiteľovi tovaru sa 
poskytne príležitosť vyjadriť svoj názor do 
dvadsiatich pracovných dní odo dňa 
odoslania rozhodnutia o pozastavení 
prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru.

4. Deklarantovi alebo držiteľovi tovaru sa 
poskytne príležitosť vyjadriť svoje 
stanovisko do desiatich pracovných dní 
odo dňa odoslania rozhodnutia 
o pozastavení prepustenia tovaru alebo 
o zadržaní tovaru.

Or. en

Odôvodnenie

Poskytnúť deklarantovi alebo držiteľovi tovaru lehotu dvadsiatich pracovných dní na 
potvrdenie jeho súhlasu so zničením tovaru sa zdá byť neodôvodnené a neprimerané. 
Zbytočne sa tým spomalia postupy a zvýšia náklady na skladovanie. Lehota by sa preto mala 
zjednotiť s lehotou uvedenou v PDN 34 k článku 20 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Príslušný tovar sa môže zničiť, keď
deklarant alebo držiteľ tovaru do 20 
pracovných dní odo dňa odoslania 
rozhodnutia o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru potvrdí
colným orgánom svoj súhlas so zničením 
tovaru.

5. Príslušný tovar sa môže zničiť, ak
deklarant alebo držiteľ tovaru písomne 
potvrdil colným orgánom svoj súhlas so 
zničením tovaru. Zničenie sa vykoná pod 
colným dohľadom na náklady držiteľa 
rozhodnutia o schválení žiadosti.

Or. en
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(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34 k článku 20 ods. 1 a pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 48 k článku 24 ods. 7.)

Odôvodnenie

Nie je treba obmedziť lehotu, počas ktorej môže deklarant/držiteľ tovaru potvrdiť svoj súhlas 
so zničením. Týmto spôsobom sa postup môže uplatňovať flexibilnejšie, napr. ak colné orgány 
získajú súhlas jeden deň neskôr alebo po tom, ako držiteľ práva kontaktoval držiteľa 
tovaru/deklaranta. Okrem toho by sa metóda potvrdenia mala zjednotiť s metódou 
ustanovenou v PDN 34 k článku 20 ods. 1.  Nakoniec, článok 24 ods. 7 vo svojej zmenenej a 
doplnenej forme je začlenený do tohto odseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Keď deklarant alebo držiteľ tovaru 
nepotvrdil svoj súhlas so zničením v 
lehote uvedenej v odseku 5, ani neoznámil 
svoj nesúhlas s likvidáciou colnému 
úradu, ktorý prijal rozhodnutie 
o pozastavení prepustenia tovaru alebo 
o zadržaní tovaru, colné orgány to môžu 
považovať za súhlas deklaranta alebo 
držiteľa tovaru s jeho zničením.

vypúšťa sa

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50 k článku 24 ods. 8.)

Odôvodnenie

Zmenená a doplnená verzia tohto odseku bola začlenená do pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu 50 k článku 24 ods. 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Tovar sa zničí pod colným dohľadom 
a na náklady colných orgánov.

vypúšťa sa
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Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46 k článku 24 ods. 5.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. Colné orgány poskytnú držiteľovi 
rozhodnutia o schválení žiadosti prístup k 
informáciám o skutočnom alebo 
predpokladanom počte zničených položiek 
a podľa potreby o ich povahe.

Or. en

Odôvodnenie

Držitelia práva by mali získať prístup k informáciám o tovare zničenom podľa tohto postupu, 
ktoré môžu použiť na účel vyšetrovania. Efektívny spôsob organizácie tohto postupu bez toho, 
aby sa pre colné orgány vytvárala neprimeraná záťaž, by sa dal zabezpečiť elektronickou 
databázou, v ktorej by sa zaznamenával všetok tovar, na ktorý sa vzťahuje rozhodnutie o 
schválení žiadosti. Držitelia rozhodnutia o schválení žiadosti získajú prístup k informáciám 
iba o tomto tovare.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Keď deklarant alebo držiteľ tovaru 
vznesie námietku proti zničeniu tovaru, 
colné orgány informujú držiteľa 
rozhodnutia o uplatnení takejto námietky 
a o počte položiek a ich povahe, podľa 
potreby vrátane obrázkov týchto položiek.

8. Ak deklarant alebo držiteľ tovaru v 
lehote pätnástich pracovných dní odo dňa 
odoslania rozhodnutia o pozastavení 
prepustenia tovaru alebo o zadržaní 
tovaru nepotvrdil súhlas so zničením 
alebo vzniesol námietku proti zničeniu 
tovaru, colné orgány informujú držiteľa 
rozhodnutia o schválení žiadosti o 
nezískaní súhlasu alebo uplatnení 
námietky a o počte položiek a ich povahe, 
podľa potreby vrátane obrázkov týchto 
položiek.
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Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45 k článku 24 ods. 4.)

Odôvodnenie

Lehota pätnástich dní bola stanovená s cieľom umožniť držiteľovi tovaru/deklarantovi, aby 
počas piatich dní predstavujúcich potenciálne zdržanie poštovej zásielky po uplynutí lehoty, 
ktorá mu bola poskytnutá, mohol vyjadriť svoje stanovisko v súlade s PDN 45 k článku 24 
ods. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 37 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie Nadobudnutie účinnosti a predkladanie 
správ

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenia k PDN 59 (článok 37 prvý odsek písm. a) (nový)) a PDN 60 k článku 37 
druhý odsek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do 1. januára 2016 a potom každé tri roky 
Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu o uplatňovaní tohto 
nariadenia. V prípade potreby sa k správe 
priložia vhodné návrhy a/alebo 
odporúčania.

Or. en

Odôvodnenie

Správa poskytne užitočné informácie o fungovaní a presadzovaní tohto nariadenia a najmä o 
získaných skúsenostiach v tejto oblasti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 24 ods. 1 až 9 sa však uplatňuje od 
XX. XX. 20XX. 

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenia pojmu „malá zásielka“ a najmä pojmu prahové hodnoty, ktoré vymedzujú malé 
zásielky, sú stanovené v tomto nariadení, a preto nie je potrebné neskoršie uplatňovanie 
článku 24 ods. 1 až 9.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Východiská

Práva duševného vlastníctva (PDV) majú zásadný význam pre inováciu, ktorá je kľúčovou 
prioritou stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho 
rastu. Vzhľadom na nárast porušení PDV a rozšírenie medzinárodného obchodu s tovarom, 
ktorý ich porušuje, značná časť hospodárskeho rastu a pracovných miest v EÚ závisí od 
účinného presadzovania PDV. Podľa odhadov predstavuje pirátstvo a falšovanie pre európske 
podniky ročné náklady vo výške 250 miliárd EUR.

Okrem negatívneho vplyvu na podniky môže porušovanie týchto práv predstavovať vážnu 
hrozbu aj pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. V roku 2010 predstavovali 14,5 % 
celkového množstva zadržaného tovaru výrobky na denné použitie a výrobky, ktoré by mohli 
byť nebezpečné pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov (t. j. potraviny, výrobky určené na 
starostlivosť o telo, lieky, domáce spotrebiče a hračky). 

Colné orgány sú v pomerne dobrom postavení, pokiaľ ide o účinné presadzovanie PDV na 
vonkajších hraniciach EÚ pred tým, ako sa tovar dostane na vnútorný trh. Keď sa tovar rozšíri 
do viacerých členských štátov, je oveľa ťažšie a nákladnejšie vysledovať ho a začať príslušný 
postup.

Význam lepšieho presadzovania PDV colnými orgánmi zdôrazňuje skutočnosť, že medzi 
rokmi 2009 a 2010 sa počet registrovaných prípadov falšovania a pirátstva takmer 
zdvojnásobil. V roku 2010 zaznamenali colné orgány 79 112 prípadov v porovnaní so 43 572 
v roku 2009. Najmä predaj prostredníctvom internetu spôsobil prudký nárast tovaru 
zadržaného v rámci poštovej prepravy o 200 %, pričom vo väčšine prípadov išlo o oblečenie, 
obuv a elektronický tovar a 69 % zo zadržaného tovaru boli lieky.

V rámci stratégie v oblasti PDV Európska komisia navrhla zrevidovať nariadenie (ES) 
1383/2003 s cieľom posilniť presadzovanie PDV colnými orgánmi a zlepšiť právnu 
zrozumiteľnosť, prispôsobiť ustanovenia nariadenia novému vývoju. Revízia nariadenia bola 
tiež zaradená do colného akčného plánu 2009 – 2012, ktorý podporila Rada, a do Aktu o 
jednotnom trhu.

Odporúčania 

Spravodajca víta revíziu nariadenia, ale rád by predložil tieto odporúčania:

Rozsah pôsobnosti

Je dôležité zdôrazniť, že navrhnuté nariadenie by sa malo obmedziť na stanovenie postupov 
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umožňujúcich colným orgánom zabrániť pohybu tovaru, pri ktorom majú podozrenie 
z porušenia PDV. Samotné určovanie porušení PDV bude naopak výlučne založené na 
hmotnom práve EÚ v oblasti duševného vlastníctva alebo zákonoch členských štátov. To 
znamená, že mnohé významné problémy týkajúce sa presadzovania PDV nemožno riešiť 
navrhnutým nariadením, ale len revíziou hmotného práva, ako je smernica o ochranných 
známkach a nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva. 

Komisia však nedodržiava tento prístup dôsledne, keď navrhuje zachovanie výnimky batožiny 
cestujúcich na súkromné použitie. Otázku, či sa dovoz falšovaného tovaru koncovým 
používateľom považuje za krok porušujúci PDV, už rieši hmotné právo. Súčasná výnimka má 
síce len deklaratívny charakter, je však zlým signálom pre colné orgány, spotrebiteľov 
a obchodné podniky, že dovoz tovaru porušujúceho PDV na osobné použitie je 
akceptovateľný.

Spravodajca zastáva názor, že hmotnoprávne predpisy v oblasti duševného vlastníctva by mali 
uznať zásadu, že falšovaný tovar prestavuje porušenie PDV aj v prípade, že je určený na 
súkromné použitie, a vyzýva Komisiu, aby tento problém riešila revíziou príslušných 
právnych predpisov. 

Spravodajca víta rozšírenie rozsahu pôsobnosti na všetky typy porušení PDV, ktoré poznajú 
právne predpisy EÚ a členských štátov, vrátane paralelného obchodu a prebytkov. Paralelný 
dovoz je podľa hmotného práva viacerých členských štátov nezákonný a colné orgány by mali 
mať možnosť presadzovať ustanovenia hmotného práva v oblasti duševného vlastníctva. 
Paralelne dovážaný tovar je často zmiešaný s falšovaným tovarom bez kontroly kvality 
a môže zavádzať spotrebiteľov a ohrozovať ich zdravie a bezpečnosť. 

Pozastavenie prepustenia tovaru alebo zadržanie tovaru podozrivého z PDV

Ak colné orgány členského štátu identifikujú tovar, pri ktorom majú podozrenie z porušenia 
PDV, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o schválení žiadosti o prijatie opatrenia, pred prijatím 
rozhodnutia o pozastavení prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru by mali byť povinné 
poskytnúť držiteľovi práva na jeho žiadosť informácie o položkách tohto tovaru. To by 
pomohlo držiteľovi práva určiť porušenia a prijať ďalšie opatrenia proti porušovateľovi. 

Dodatočná povinnosť colných orgánov umožňujúca právo na vypočutie pred prijatím 
negatívneho rozhodnutia by znamenala neprimeranú administratívnu záťaž pre colné orgány 
a potenciálne by mohla viesť k nižšej úrovni ochrany PDV. Okrem toho hospodárske subjekty 
dovážajúce tovar do EÚ sú si vedomé skutočnosti, že ich zásielky môžu byť predmetom 
colnej kontroly. Tie neobmedzujú práva dovozcu, keďže colný orgán len využíva svoje 
zákonné práva a povinnosti. Tým by však nemalo byť vylúčené právo na vypočutie 
v osobitnom postupe v prípade malých zásielok, keď je pravdepodobné, že budú dotknutí 
spotrebitelia.

Začatie konania 

Spravodajca víta návrh Komisie, aby vykonávanie zjednodušeného postupu bolo povinné vo 
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všetkých členských štátoch. Spravodajca sa však domnieva, že zjednodušený postup by sa 
mal uplatňovať nielen na falšovaný a pirátsky tovar, ale na všetky porušenia PDV.
Zjednodušený postup len pre falšovaný a pirátsky tovar by spôsobil právnu neistotu v praxi, 
keďže nie je jasné, ktorý postup by sa mal uplatňovať, keď tovar porušuje ochrannú 
známku/autorské právo aj iné PDV (napr. patenty). 

Malé zásielky

Spravodajca víta návrh na osobitný zjednodušený postup pre malé zásielky, ale navrhuje 
niektoré zmeny:

Vymedzenie pojmu „malá zásielka“ predstavuje podstatný prvok navrhnutého nariadenia, 
a preto by malo byť jeho súčasťou. Spravodajca navrhuje vymedzenie vychádzajúce z počtu 
položiek (menej ako tri) a ich celkovej váhy (menej ako 2kg) v jednom balení. Tieto kritériá a 
prahové hodnoty sú založená na rôznych odpovediach strán zainteresovaných vo verejnej 
konzultácii. Spravodajca sa rozhodol nezahrnúť do definície hodnotu položiek, keďže 
neexistuje dohoda o tom, aká hodnota by sa mala uplatniť (hodnota podozrivého tovaru alebo 
pravého tovaru?) a neexistujú objektívne kritériá, aby colné orgány mohli určiť hodnotu 
falšovaného tovaru.

Postup by sa mal uplatniť na všetky porušenia PDV jednotne s prístupom prijatým pre ostatný 
tovar.

Zničenie tovaru colnými orgánmi bez potvrdenia porušenia PDV držiteľom práv alebo súdom 
by predstavovalo neprijateľný zásah do základného práva na vlastníctvo. Preto by držitelia 
práva mali mať možnosť zúčastniť sa (opt-in), t. j. mali by v rámci žiadosti o zásah colných 
orgánov požiadať o využitie postupu pre malé zásielky. Touto žiadosťou by držitelia práva 
akceptovali, že by vopred financovali náklady na skladovanie a zničenie.

Deklarantovi/držiteľovi tovaru, ktorý je pravdepodobne spotrebiteľom, by malo byť udelené 
právo na vypočutie. Lehota by však mala byť skrátená, aby sa zbytočne nespomaľovali 
postupy a nezvyšovali náklady na skladovanie. 

A nakoniec by držitelia práva mali získať prístup k informáciám o tovare zničenom v rámci 
tohto postupu, ktoré môžu použiť na vyšetrovanie. Efektívny spôsob organizácie tohto 
postupu by sa dal zabezpečiť elektronickou databázou, v ktorej by bol zaznamenaný všetok 
tovar, na ktorý sa vzťahuje rozhodnutie o schválení žiadosti. Ako vzor pre takýto systém by 
mohlo poslúžiť rozhranie pre verejných členov ( Svetovej colnej organizácie. 

Náklady

Spravodajca víta vysvetlenie v návrhu o tom, že držiteľ práva, ktorý musí vopred uhradiť 
všetky náklady na skladovanie a zničenie, by mal mať nárok na náhradu od porušovateľa 
alebo iných osôb. 

Spravodajca by však rád vysvetlil niektoré z podmienok, za ktorých môžu byť osoby iné ako 
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porušovateľ, ktoré sa zúčastňujú na obchodnej transakcii, brané na zodpovednosť. To by 
pomohlo držiteľom práva požadujúcim náhradu za svoje výdavky v prípadoch, keď 
porušovatelia zatajili svoju totožnosť, nie sú zrejmí (napr. preto, že sa nachádzajú v tretej 
krajine) alebo nie sú schopní náhradu zaplatiť. 

V tomto prípade by držitelia práv mali byť oprávnení najprv žiadať náhradu od príjemcov, 
lebo sú priamo zainteresovaní v obchodnej transakcii. 

Ak ani príjemca nie je identifikovateľný, nie je zrejmý alebo schopný zaplatiť, držiteľ práva 
by mal mať možnosť žiadať náhradu od sprostredkovateľov, ako sú prepravcovia alebo 
zasialetelia (fyzickí držitelia tovaru), ktorí si nevykonali hĺbkovú kontrolu pri manipulácii so 
zásielkou. Kritériá, na základe ktorých sa určí, že takáto kontrola nebola vykonaná, sa 
stanovia v navrhnutom nariadení.

Tovar v tranzite

Spravodajca víta vysvetlenia navrhnuté so zreteľom na zaobchádzanie s tovarom z tretích 
krajín, pri ktorom existuje podozrenie, že porušuje PDV chránené v EÚ, a na ktorý sa 
vzťahuje režim vonkajšieho tranzitu, ktorý pomôže vyriešiť spor proti EÚ pred WTO a uľahčí 
prístup k liekom v rozvojových krajinách. 

Návrh zachováva možnosť colných orgánov kontrolovať tovar s cieľom presadzovať PDV 
vždy, keď je tovar pod ich dohľadom v colnom priestore EÚ.  Je však dôležité poznamenať, 
že podľa hmotnoprávnych predpisov EÚ v oblasti duševného vlastníctva sa takýto tovar môže 
považovať za porušujúci PDV chránené v EÚ, ak je možné stanoviť, že je určený na predaj 
v EÚ. 

Európsky súdny dvor nedávno vymedzil, za akých podmienok môžu colné orgány určiť, že 
tovar deklarovaný ako tranzitný je v skutočnosti určený na predaj v EÚ (spojené veci C-
446/09 a C-495/09). Toto vymedzenie by v záujme právnej istoty malo byť stanovené 
v návrhu nariadenia. 

Zásada slobody tranzitu sa nikdy nemala vzťahovať na nezákonný obchod vrátane tovaru, 
ktorý porušuje PDV. Spravodajca preto vyzýva Komisiu, aby pri budúcich revíziách 
hmotnoprávnych predpisov v oblasti duševného vlastníctva zabezpečila, že tovar umiestnený 
do režimu s podmienečným oslobodením od cla, ktorý je imitáciou alebo kópiou tovaru 
chráneného v Únii právom duševného vlastníctva, môže byť vždy klasifikovaný ako 
falšovaný a pirátsky tovar.


