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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic intelektualne 
lastnine s strani carinskih organov
(KOM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2011)0285),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0139/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenj Odbora za 
mednarodno trgovino ter Odbora za pravne zadeve (A7-0000/2011),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Carinski organi bi morali imeti možnost 
kontrole blaga, ki je ali bi moralo biti 
predmet carinskega nadzora na carinskem 
območju Unije, da bi uveljavljali pravice 
intelektualne lastnine. Pri uveljavljanju 
pravic intelektualne lastnine na meji, kjer 
koli blago je ali bi moralo biti, pod 
„carinskim nadzorom“, kot je opredeljen v 
Uredbi Sveta (EGS) št. 2913/92 o 
carinskem zakoniku Skupnosti, se viri 
dobro izkoriščajo. Kadar carinski organi na 
meji zadržijo blago, je potreben en 
postopek, medtem ko bi bilo pri blagu na 
trgu, razdeljenem in dobavljenem 

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

prodajalcem na drobno, za enako stopnjo 
uveljavljenja potrebnih več ločenih 
postopkov. Predvideti bi bilo treba izjemo 
za blago, sproščeno v prosti promet na 
podlagi režima uporabe v posebne namene, 
ker tako blago ostane pod carinskim 
nadzorom, čeprav je bilo sproščeno v prosti 
promet.

Or. en

(Glej predlog spremembe 15 k členu 1(4))

Obrazložitev

V tej uredbi želimo določiti le postopkovni okvir za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine 
s strani carinskih organov. Ni je mogoče razumeti, kot da vsebuje materialne določbe, ki 
vplivajo na ugotavljanje kršitev pravic intelektualne lastnine. Izvzetje prtljage potnikov ni 
skladno s tem pristopom, saj se lahko pravice intelektualne lastnine glede na materialno 
zakonodajo EU glede teh pravic uveljavljajo samo, kadar je blago komercialne narave 
oziroma se uporablja pri trgovanju. To določbo bi bilo zato treba črtati.

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V Uredbi (ES) št. 1383/2003 nekatere 
pravice intelektualne lastnine niso zajete, 
nekatere kršitve pa so izključene. Za 
okrepitev uveljavljanja pravic intelektualne 
lastnine bi bilo torej treba carinsko 
kontrolo razširiti na druge vrste kršitev, kot 
so kršitve, ki izhajajo iz vzporedne 
trgovine, in druge kršitve pravic, ki jih 
carinski organi že uveljavljajo, vendar 
niso zajete z Uredbo (ES) št. 1383/2003. Iz 
istega namena je primerno, da se na 
področje uporabe te uredbe poleg pravic, ki 
so že zajete z Uredbo (ES) št. 1383/2003, 
vključijo trgovska imena, če so na podlagi 

(5) V Uredbi (ES) št. 1383/2003 nekatere 
pravice intelektualne lastnine niso zajete, 
nekatere kršitve pa so izključene. Za 
okrepitev uveljavljanja pravic intelektualne 
lastnine bi bilo torej treba carinsko 
kontrolo razširiti na druge vrste kršitev, kot 
je vzporedni uvoz blaga, ki je bilo izdelano 
s soglasjem imetnika pravic intelektualne 
lastnine, vendar se je prodajalo v 
Evropskem gospodarskem prostoru brez 
njegovega soglasja, ter blaga, ki je bilo 
izdelano brez soglasja imetnika pravic 
intelektualne lastnine. Iz istega namena je 
primerno, da se na področje uporabe te 
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nacionalnega prava zaščitena kot izključne 
lastninske pravice, topografije 
polprevodniških izdelkov, uporabni modeli 
in naprave za izogibanje tehnološkim 
ukrepom ter tudi vse izključne pravice 
intelektualne lastnine, določene z 
zakonodajo Unije.

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

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe predlagane uredbe se med drugimi vrstami kršitev razširi na vzporedni 
uvoz in tako imenovane prekoračitve (blago, izdelano brez soglasja imetnika pravic 
intelektualne lastnine). Zaradi pravne jasnosti in zagotovitve pravilnega izvajanja je za opis 
teh kršitev primerno uporabiti besedilo člena 3 Uredbe (ES) št. 1383/2003.

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Države članice bi morale nameniti 
zadostna sredstva, da bi carinskim 
organom omogočile izvajanje razširjenih 
odgovornosti in zagotovile primerno 
usposabljanje za carinske uradnike. 
Komisija in države članice bi morale 
sprejeti smernice za zagotavljanje 
pravilnega in enotnega izvajanja carinske 
kontrole za različne vrste kršitev, zajetih v 
tej uredbi.

Or. en

Obrazložitev

Za zmanjšanje skrbi glede zmožnosti carinskih organov za učinkovito izvajanje dolžnosti, 
povezanih z novimi vrstami kršitev, vključenih v področje uporabe uredbe, bi bilo dobro 
poudariti pomen zaotovitve zadostnih sredstev in primernega usposabljanja ter priprave 
smernic za pomoč carinskim organom pri izvajanju potrebnega nadzora.
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Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ta uredba vsebuje postopkovna pravila 
za carinske organe. V skladu s tem ta 
uredba ne uvaja nobenega novega merila 
za ugotavljanje obstoja kršitve veljavnega 
prava intelektualne lastnine.

(6) Ta uredba vsebuje postopkovna pravila 
za carinske organe. V skladu s tem ta 
uredba ne določa nobenega novega merila 
za ugotavljanje obstoja kršitve veljavnega 
prava intelektualne lastnine.

Or. en

(Glej na primer predlog spremembe 15 za člen 1(4))

Obrazložitev

Skladno s ciljem ohranjanja jasne razmejitve med postopkovnim in materialnim pravom 
intelektualne lastnine uredba ne bi smela določati nobenega merila za ugotavljanje kršitev 
pravic intelektualne lastnine. Vse obstoječe določbe, ki bi jih bilo mogoče razumeti na ta 
način, bi bilo treba črtati.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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Or. en

(Glej predloge sprememb 34 do 38 k členu 20)

Obrazložitev

Poenostavljen postopek samo za ponarejeno in piratsko blago bi povzročil pravno nejasnost v 
praksi, saj ni jasno, kateri postopek bi bilo treba uporabiti, kadar blago krši blagovno 
znamko/avtorsko pravico in druge pravice intelektualne lastnine (na primer patente). Zato se 
predlaga, da se odstavki člena 20 nadomestijo s prilagojenim besedilom člena 23, ki bi nato 
veljal za vse kršitve pravic intelektualne lastnine.

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Z Uredbo (ES) št. 1383/2003 je bilo 
državam članicam dovoljeno, da predvidijo 
postopek, na podlagi katerega se lahko 
določeno blago uniči, ne da bi bilo treba 
sprožiti postopek za ugotovitev, ali je bila 
kršena pravica intelektualne lastnine. Kot 
je bilo priznano v Resoluciji Evropskega 
parlamenta z dne 18. decembra 2008 o 
vplivu ponarejanja na mednarodno 
trgovino, se je ta postopek v državah 
članicah, v katerih je bil na voljo, izkazal 
za zelo uspešnega. Zato bi moral biti tak 
postopek obvezen za tiste opazne kršitve, 
ki jih carinski organi zlahka odkrijejo z 
običajnim vizualnim pregledom, in bi ga 
bilo treba uporabiti na zahtevo imetnika 
pravice, kadar deklarant ali imetnik blaga 
ne nasprotuje uničenju.

(12) Z Uredbo (ES) št. 1383/2003 je bilo 
državam članicam dovoljeno, da predvidijo 
postopek, na podlagi katerega se lahko 
določeno blago uniči, ne da bi bilo treba 
sprožiti postopek za ugotovitev, ali je bila 
kršena pravica intelektualne lastnine. Kot 
je bilo priznano v Resoluciji Evropskega 
parlamenta z dne 18. decembra 2008 o 
vplivu ponarejanja na mednarodno 
trgovino, se je ta postopek v državah 
članicah, v katerih je bil na voljo, izkazal 
za zelo uspešnega. Zato bi moral biti tak 
postopek obvezen za vse kršitve in bi ga 
bilo treba uporabiti na zahtevo imetnika 
pravice, kadar imetnik pravice potrdi 
kršitev pravice intelektualnega prava in 
soglaša z uničenjem ter kadar deklarant ali 
imetnik blaga ne nasprotuje uničenju.

Or. en

(Glej predloge sprememb od 34 do 38 k členu 20)

Obrazložitev

Poenostavljen postopek samo za ponarejeno in piratsko blago bi povzročil pravno nejasnost v 
praksi, saj ni jasno, kateri postopek bi bilo treba uporabiti, kadar blago krši blagovno 
znamko/avtorsko pravico in druge pravice intelektualne lastnine (na primer patente). Poleg 
potrditve soglasja k uničenju bi moral imetnik pravic potrditi tudi, da je prišlo do kršitve 
pravice intelektualne lastnine ter navesti, za katero pravico gre, da se zagotovi njegova 
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odgovornost za uničenje.

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Za čim večje zmanjšanje upravne 
obremenitve in stroškov bi bilo treba za 
manjše pošiljke uvesti poseben postopek, s 
katerim bi bilo blago mogoče uničiti brez 
soglasja imetnika pravice, kadar ta v 
zahtevi zaprosi za uporabo posebnega 
postopka.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev pojma „manjše pošiljke“ in zlasti meril, ki jih opredeljujejo, sta bistvena 
elementa predlagane uredbe. Zato bi morala sozakonodajalca imeti pravico, da odločita o 
opredelitvi in ustreznih mejah. Uničenje blaga s strani carinskih organov brez potrditve 
imetnika pravice ali sodišča, da je bila kršena pravica intelektualne lastnine, bi bilo v 
nasprotju s temeljno pravico do lastnine. Zato bi morala biti privolitev imetnikov pravice 
nujna.

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev pojma „manjše pošiljke“ in zlasti meril, ki jih opredeljujejo, sta bistvena 
elementa predlagane uredbe. Zato bi morala sozakonodajalca imeti pravico, da odločita o 
opredelitvi in ustreznih mejah.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

(Glej predloge sprememb od 34 do 38 k členu 20, predlog spremembe 24 k členu 16(3) in 
predlog spremembe 27 k členu 17(3))

Obrazložitev

Za vse kršitve pravic intelektualne lastnine bi bilo treba uvesti en usklajen postopek. S pravico 
do zaslišanja bi ustvarili nesorazmerno upravno obremenitev za carinske organe, kar bi lahko 
povzročilo zmanjšanje morebitnih zasegov. Gospodarski subjekti, ki uvažajo blago v EU, se 
dobro zavedajo, da so lahko njihove pošiljke pod carinskim nadzorom. To ne krši pravic 
uvoznika, saj carinski organi uveljavljajo samo pravno potrjene pravice in dolžnosti.
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Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(16) Ob upoštevanju začasne in 
preventivne narave ukrepov, ki jih na tem 
področju sprejmejo carinski organi, in 
nasprotujočih si interesov strank, ki jih 
zadevajo ukrepi, bi bilo treba nekatere 
vidike postopkov prilagoditi, da bi 
zagotovili nemoteno uporabo Uredbe in 
sočasno upoštevali pravice zadevnih 
strank. Kar zadeva različna uradna 
obvestila, predvidena s to uredbo, bi tako 
carinski organi morali na podlagi 
dokumentov o carinski obravnavi ali 
situaciji, v kateri se nahaja blago, uradno 
obvestiti najprimernejšo osebo. Roki, ki so 
v tej uredbi določeni za zahtevana uradna 
obvestila, bi se morali šteti od trenutka, ko 
carinski organi pošljejo ta obvestila, da bi 
se uskladili vsi roki za uradna obvestila, 
poslana zadevnim strankam. Pri posebnem 
postopku za manjše pošiljke, ko te 
potrošnike verjetno neposredno zadevajo, 
bi bilo treba uvesti določbo, na podlagi 
katere lahko imetnik blaga izrazi svoje 
stališče, preden carinska uprava sprejme 
odločitev, ki bi mu škodovala.

Or. en

(Glej obrazložitev predloga spremembe 9 k uvodni izjavi 15, predlog spremembe 24 k 
členu 16(3), predlog spremembe 27 k členu 17(3) in predlog spremembe 45 k členu 24(4))
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Obrazložitev

S splošno pravico do zaslišanja bi ustvarili nesorazmerno upravno obremenitev za carinske 
organe, kar bi lahko povzročilo zmanjšanje morebitnih zasegov. Vendar pa bi bilo treba v 
primeru manjših pošiljk, pri katerih obstaja verjetnost vpliva na potrošnike, omogočiti 
pravico do zaslišanja.

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Kadar je blago, ki izvira iz tretjih 
držav, na carinskem območju Unije dano 
v odložni postopek in obstaja sum, da gre 
za imitacije ali kopije izdelka, ki je v Uniji 
zaščiten s pravico intelektualne lastnine, 
lahko carinski organi prekinejo sprostitev 
blaga ali ga zadržijo, kadar imajo 
podatke, da bo eden ali več subjektov, 
udeleženih pri proizvodnji, pošiljanju ali 
prodaji blaga, ki še niso začeli usmerjati 
blaga k potrošnikom v Uniji, to kmalu 
začel početi ali pa skriva poslovne 
namene. Ti podatki lahko med drugim 
vključujejo: dejstvo, da cilj blaga ni 
naveden, čeprav je to pri zahtevanem 
postopku nujno, pomanjkanje natančnih 
ali zanesljivih informacij glede identitete 
ali naslova proizvajalca ali pošiljatelja 
blaga, pomanjkanje sodelovanja s 
carinskimi organi, ali odkritje 
dokumentov ali korespondence glede 
zadevnega blaga, ki nakazuje, da bo 
verjetno prišlo do preusmeritve tega blaga 
k potrošnikom v Uniji. Tak sum bi moral v 
vseh primerih temeljiti na dejstvih 
primera.

Or. en

Obrazložitev

V združenih zadevah C-446/09 in C-495/09 je Sodišče navedlo pogoje, pod katerimi lahko 
carinski organi držav članic zadržijo blago, ki prihaja iz držav nečlanic, ki je dano v odložni 
postopek (zunanji tranzit ali postopek carinskega skladiščenja) v EU in za katero obstaja sum, 
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da gre za piratsko ali ponarejeno blago. Zaradi pravne jasnosti bi bilo treba te navedbe 
dodati v to uredbo v obliki uvodne izjave.

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(17) V skladu z „Izjavo o Sporazumu 
TRIPS in javnem zdravju“, sprejeto na 
ministrski konferenci STO v Dohi 
14. novembra 2001, se Sporazum TRIPS 
lahko in mora razlagati in izvajati tako, da 
podpira pravico članic STO do varovanja 
javnega zdravja in zlasti spodbujanja 
dostopa do zdravil za vse. Zato je posebej 
pomembno, da carinski organi ne zadržijo 
ali prekinejo sprostitve zdravil, pri katerih 
je prehod čez ozemlje Unije s 
pretovarjanjem, skladiščenjem, delitvijo 
tovora ali spremembo načina ali sredstva 
prevoza ali brez njih samo del celotne poti, 
ki se začne in konča zunaj ozemlja Unije, 
kadar ni dovolj podatkov o tem, da so 
namenjena prodaji v Uniji. Zaradi 
ugotavljanja precejšnje verjetnosti
preusmeritve zdravil na trg Unije bi morali 
carinski organi med drugim upoštevati, 
ali ima prejemnik ali imetnik blaga 
dovoljenje za promet ali status povrnitve 
stroškov v državi članici.

Or. en

(Glej predlog spremembe 11, uvodna izjava 16 (novo))

Obrazložitev

Medtem ko bi morali za vse izdelke veljati isti pogoji, pod katerimi lahko carinski organi 
zadržijo blago v tranzitu (kot je opredeljeno v predlogu spremembe 11 (uvodna izjava 16 
(nova)), je namen te uvodne izjave dati dodatne napotke carinskim organom pri njihovem 
ocenjevanju tveganja, zato da bi olajšali zakonito trgovino z generičnimi zdravili, ki so 
posebej pomembna za varovanje javnega zdravja, in spodbujanje ali dostop do zdravil v 
državah v razvoju.



PR\875827SL.doc 15/45 PE470.069v01-00

SL

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(20) Ker carinski organi ukrepajo na 
podlagi predhodne zahteve, je primerno 
določiti, da bi moral imetnik odločbe o 
ugoditvi zahtevi za ukrepanje carinskih 
organov povrniti vse stroške, ki so 
carinskim organom nastali pri ukrepanju za 
uveljavitev njegovih pravic intelektualne 
lastnine. Kljub temu to imetniku odločbe 
ne bi smelo preprečiti, da bi zahteval 
nadomestilo od kršitelja ali drugih oseb, ki 
bi se lahko štele za odgovorne v skladu z 
zakonodajo zadevne države članice, kot so 
prejemnik ali posredniki. Kadar kršitelja 
ni mogoče identificirati, ni očiten ali pa 
ne more zagotoviti nadomestila, bi moral 
imeti imetnik odločbe možnost zahtevati 
nadomestilo od prejemnika. Imetnik 
odločbe bi moral imeti možnost zahtevati 
nadomestilo od posrednikov, kot so 
prevozniki ali špediterji, kadar ni mogoče 
identificirati kršitelja in prejemnika, 
kadar ta nista očitna ali pa ne moreta 
zagotoviti nadomestila, posrednik pa ni bil 
skrben pri ravnanju s pošiljko. Stroški in 
škoda, nastali osebam, ki niso carinske 
uprave, zaradi ukrepanja carinskih 
organov, kadar je blago zadržano na 
podlagi zahtevka tretje strani na podlagi 
intelektualne lastnine, bi morali biti urejeni 
s posebno zakonodajo v vsakem 
posameznem primeru.

Or. en

(Glej predlog spremembe 53, člen 27(2)(a) (novo), in predlog spremembe 54, člen 27(2)(b) 
(novo))

Obrazložitev

Tako prejemnik kot posrednik sta bliže trgovskemu poslu kot imetnik pravice. Kadar kršitelja 
ni mogoče identificirati, ni očiten (ker je v tretji državi) ali nezmožen plačila, bi moral imeti 
imetnik pravice, ki je vnaprej plačal stroške skladiščenja in uničenja, možnost od njiju 
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zahtevati nadomestilo, pri čemer je treba upoštevati, da je prejemnik bolj neposredno 
udeležen v poslu kot posrednik.

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Ta uredba uvaja možnost, da 
carinski organi dovolijo, da se blago, 
odstopljeno v uničenje, pod carinskim 
nadzorom premika med različnimi kraji 
na carinskem ozemlju Unije. Carinske 
organe bi bilo treba spodbujati, da 
uporabljajo to določbo, zato da se olajša 
gospodarno in okolju prijazno uničenje 
tega blaga ter za poučevanje in 
razstavljanje, pri čemer zagotovijo 
ustrezne varnostne ukrepe.

Or. en

(Glej predlog spremembe 40 k členu 22(2))

Obrazložitev

Dovoliti bi bilo treba, da se blago premakne za namen poučevanja ali razstavljanja. Po eni 
strani bi se blago lahko uporabljalo za usposabljanje carinskih uradnikov, zlasti glede na 
nove in zapletene kršitve pravic intelektualne lastnine. Po drugi strani pa bi lahko služilo tudi 
poučevanju potrošnikov, kako lahko prepoznajo takšno blago, in za ozaveščanje o tveganju, 
povezanim s tem blagom.

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

(Glej predlog spremembe 1 k uvodni izjavi 4)
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Obrazložitev

V tej uredbi želimo določiti le postopkovni okvir za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine 
s strani carinskih organov. Ni je mogoče razumeti, kot da vsebuje materialne določbe, ki 
vplivajo na ugotavljanje kršitev pravic intelektualne lastnine. Izvzetje prtljage potnikov ni 
skladno s tem pristopom, saj se lahko pravice intelektualne lastnine glede na materialno 
zakonodajo EU glede teh pravic uveljavljajo samo, kadar je blago komercialne narave 
oziroma se uporablja pri trgovanju. To določbo bi bilo zato treba črtati.

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) „deklarant“ pomeni deklaranta iz 
člena 4(18) Uredbe (EGS) št. 2913/92;

(13) „deklarant“ pomeni osebo, ki vloži 
deklaracijo v svojem imenu, ali osebo, v 
imenu katere je carinska deklaracija 
izdana;

Or. en

Obrazložitev

Za zagotavljanje pravne jasnosti je primerno pojme določiti v predlagani uredbi, ne pa 
navajati zunanjega sklicevanja na drug zakonodajni akt.

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) „carinski nadzor“ pomeni nadzor
carinskih organov, kot je naveden v 
členu 4(13) Uredbe (EGS) št. 2913/92;

(15) „carinski nadzor“ pomeni splošne 
ukrepe carinskih organov za zagotovitev 
spoštovanja carinske zakonodaje, po 
potrebi pa tudi drugih pravil, ki se 
uporabljajo za blago v okviru takšnih 
ukrepov;

Or. en

Obrazložitev

Za zagotavljanje pravne jasnosti je primerno pojme določiti v predlagani uredbi, ne pa 
navajati zunanjega sklicevanja na drug zakonodajni akt.
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Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) „manjša pošiljka“ pomeni en paket, 
ki:
(a) vsebuje manj kot tri predmete; ali
(b) vsebuje predmete s skupno maso manj 
kot 2 kilograma.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev pojma „manjša pošiljka“ in zlasti meril, ki jih opredeljujejo, sta bistvena 
elementa te uredbe. Zato bi morala sozakonodajalca imeti pravico, da odločita o opredelitvi 
in ustreznih mejah.

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Osebe iz člena 4 za vsako pravico 
intelektualne lastnike, zaščiteno v državi 
članici ali v Uniji, vložijo samo eno 
zahtevo. 

Or. en

Obrazložitev

To se predlaga zato, da bi se izognili izpolnjevanju več zahtev za isto pravico intelektualne 
lastnine in vzporednim vložitvam nacionalnih zahtev in zahtev Unije, kar je v preteklosti 
povzročalo zmedo.

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka i
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) vse informacije, pomembne za analizo 
in oceno tveganja kršitve zadevnih pravic 
intelektualne lastnine s strani carinskih 
organov;

(i) informacije, pomembne za analizo in 
oceno tveganja kršitve zadevnih pravic 
intelektualne lastnine s strani carinskih 
organov;

Or. en

Obrazložitev

Preveč je od imetnikov pravic zahtevati, da posredujejo in posodobijo „vse“ pomembne 
informacije, saj se lahko tudi najmanjše podrobnosti štejejo za pomembne.

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) obveza vlagatelja za soglasje, da bo 
podatke, ki jih bo predložil, obdelala 
Komisija.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta izjemno občutljiva in zaupna informacija je namenjena izključni rabi carinskih organov za 
namene te uredbe. Ta odstavek ne določa, za kakšne namene bi Komisija uporabila podatke 
in kdo bi še imel dostop do njih. To bi lahko povzročilo težave glede uveljavljanja in ogrozilo 
poslovne interese imetnikov pravic (zaupnost, protimonopolna politika itd.).

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

(Glej predlog spremembe 42, in sicer črtanje člena 23)
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Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Za carinske organe bi moralo biti obvezno, da imetniku pravice na njegovo zahtevo 
zagotovijo informacije o predmetih. To bi imetnikom pravic pomagalo pri odkrivanju kršitev 
in nadaljnjem ukrepanju proti kršitelju.

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

S to dodatno obveznostjo bi ustvarili nesorazmerno upravno obremenitev za carinske organe, 
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kar bi lahko povzročilo zmanjšanje morebitnih zasegov. Gospodarski subjekti, ki uvažajo 
blago v EU, se zelo dobro zavedajo, da so lahko njihove pošiljke pod carinskim nadzorom, 
kar lahko vključuje prekinitev njihove sprostitve. To ne krši pravic uvoznika, saj carinski 
organi uveljavljajo samo pravno potrjene pravice in dolžnosti.

Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Carinski organi uradno obvestijo imetnika 
odločbe o ugoditvi zahtevi o svoji odločbi 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju v enem delovnem dnevu od 
sprejetja odločbe ter pozovejo imetnika 
odločbe, naj ustrezno obvesti deklaranta 
ali imetnika blaga.

Or. en

Obrazložitev

Bolj učinkovito bi bilo, če bi obe stranki v postopku neposredno komunicirali med sabo, da bi 
pospešili postopek in zmanjšali upravno obremenitev za carinske organe. Zato bi moral 
imetnik pravice deklaranta ali imetnika blaga obvestiti po ugotovitvi kršenja pravice 
intelektualne lastnine. Vsa ostala vprašanja lahko stranki obravnavata neposredno.

Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uradno obvestilo deklarantu ali imetniku 
blaga vključuje informacije o pravnih 
posledicah iz člena 20 v zvezi z blagom, ki 
ni ponarejeno ali piratsko blago, in 
člena 23 v zvezi s ponarejenim in 
piratskim blagom.

Uradno obvestilo deklarantu ali imetniku 
blaga vključuje informacije o pravnih 
posledicah iz člena 20.

Or. en

(Glej predloge sprememb od 34 do 38 k členu 20)
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

(Glej predlog spremembe 24 k členu 16(3))

Obrazložitev

S to dodatno obveznostjo bi ustvarili nesorazmerno upravno obremenitev za carinske organe, 
kar bi lahko povzročilo zmanjšanje morebitnih zasegov. Gospodarski subjekti, ki uvažajo 
blago v EU, se zelo dobro zavedajo, da so lahko njihove pošiljke pod carinskim nadzorom, 
kar lahko vključuje prekinitev njihove sprostitve. To ne krši pravic uvoznika, saj carinski 
organi uveljavljajo samo pravno potrjene pravice in dolžnosti.

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) za zagotavljanje razpoložljivosti 
informacij za carinske organe v tretjih 
državah;

Or. en
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Obrazložitev

Imetniki pravic bi morali imeti pravico, da informacije o kršitvah pravic intelektualne lastnine 
posredujejo carinskim organom v tretjih državah, zlasti v državah porekla, tako da lahko 
sprejmejo ustrezne ukrepe za zadržanje blaga, ki krši pravice intelektualne lastnine, preden 
prispe v Evropo.

Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka a (b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) za sprejetje dodatnih ukrepov za 
identifikacijo kršitelja pravice 
intelektualne lastnine;

Or. en

Obrazložitev

Imetniki pravic bi morali imeti pravico, da uporabijo informacije za to, da sprejmejo dodatne 
ukrepe za ugotavljanje kršitelja, na primer začetek preiskave in posredovanje informacij 
organom pregona, vključno s tistimi v tretjih državah.

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka a (c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) za sprožitev kazenskega postopka ali 
med takšnim postopkom;

Or. en

Obrazložitev

Imetniki pravic bi morali imeti pravico, da uporabijo informacije za to, da sprožijo kazenski 
postopek proti kršiteljem ali med takšnim postopkom.

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

(Glej predlog spremembe 42, črtanje člena 23)

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Oddelek 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sprožitev postopka in predčasna sprostitev 
blaga

Uničenje blaga, sprožitev postopka in 
predčasna sprostitev blaga

Or. en

(Glej predlog spremembe 42, črtanje člena 23)

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 20 – naslov



PR\875827SL.doc 25/45 PE470.069v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sprožitev postopka Uničenje blaga in sprožitev postopka

Or. en

(Glej predlog spremembe 42, črtanje člena 23)

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Blago, katerega sprostitev je bila 
prekinjena ali ki je bilo v skladu s 
členom 16 zadržano, se lahko pod 
carinskim nadzorom uniči, ne da bi bilo 
treba ugotavljati, ali je bila pravica 
intelektualne lastnine kršena po zakonu 
države članice, kjer je blago bilo najdeno, 
kadar so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

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

(a) imetnik odločbe o ugoditvi zahtevi na 
podlagi informacij, ki jih prejme v skladu 
s členom 16(2), carinskim organom pisno 
potrdi, da je bila kršena pravica 
intelektualne lastnine in katera pravica je 
bila kršena, v 10 delovnih dneh ali v treh 
delovnih dneh pri pokvarljivem blagu od 
dneva pošiljanja odločbe o prekinitvi 
sprostitve blaga ali njegovem zadržanju;

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

Or. en

(Glej predlog spremembe 42, črtanje člena 23)

Obrazložitev

Spremenjeni člen 23(1): zraven potrditve soglasja k uničenju bi moral imetnik pravic potrditi 
tudi, da je prišlo do kršitve pravice intelektualne lastnine ter na podlagi informacij, ki jih je 
dobil od carinskih organov, navesti, za katero pravico gre. Šele takrat in če obstaja soglasje 
deklaranta oziroma imetnika blaga, se lahko blago odstopi v uničenje.

Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Carinski organi odobrijo sprostitev 
blaga ali ga prenehajo zadrževati takoj po 
izpolnitvi vseh carinskih formalnosti, če 
jih imetnik odločbe o ugoditvi zahtevi v 
roku iz odstavka 1 ni obvestil o 
naslednjem:

2. Če deklarant ali imetnik blaga 
carinskim organom, ki so sprejeli odločbo 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, ne potrdi soglasja za uničenje v 
rokih, določenih v točki (b) odstavka 1, 
niti ne sporoči, da nasprotuje uničenju, 
carinski organi štejejo, da soglaša z 
uničenjem blaga.

(a) sprožitvi postopka za ugotovitev, ali je 
bila kršena pravica intelektualne lastnine;
(b) pisnem dogovoru med imetnikom 
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odločbe o ugoditvi zahtevi in imetnikom 
blaga o odstopu blaga v uničenje.

Or. en

(Glej predlog spremembe 42, črtanje člena 23)

Obrazložitev

Spremenjeni člen 23(2): zaradi pravne jasnosti položaj sintakse sklicevanja na obdobje v 
odstavku (1)(c) se spremeni, da velja tako za soglasje k uničenju kot za nasprotovanje 
uničenju. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti, da se načelo implicitnega soglasja uporabi, če 
deklarant ali imetnik blaga ne obvesti o svojem nasprotovanju, tako da se beseda „lahko“ 
črta, kot je že praksa v nekaterih državah članicah.

Predlog spremembe 36
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob dogovoru o odstopu blaga v 
uničenje iz odstavka 2(b) se uničenje 
izvede pod carinskim nadzorom, na stroške 
in odgovornost imetnika odločbe o 
ugoditvi zahtevi, razen če ni v zakonodaji 
države članice, v kateri se blago uniči, 
določeno drugače.

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

Or. en

(Glej predlog spremembe 42, črtanje člena 23)

Obrazložitev

Izvirno besedilo člena 23(3) se premakne v člen 20, saj bi moral člen 23 v svoji spremenjeni 
obliki veljati za vse kršitve pravic intelektualne lastnine.

Predlog spremembe 37
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Carinski organi lahko na zahtevo 
imetnika odločbe o ugoditvi zahtevi v 
ustreznih primerih podaljšajo rok iz 
prvega pododstavka odstavka 1 za največ 
10 delovnih dni.

4. Če ni soglasja za uničenje ali pa 
deklarant ali imetnik blaga nasprotuje 
uničenju, imetnik odločbe o ugoditvi 
zahtevi sproži postopek za ugotovitev, ali 
je bila kršena pravica intelektualne 
lastnine, v 20 delovnih dneh od dneva, ko 
je bila poslana odločba o prekinitvi 
sprostitve blaga ali njegovem zadržanju, 
pri pokvarljivem blagu pa v treh dneh.

Pri pokvarljivem blagu se rok iz drugega 
pododstavka odstavka 1 ne podaljša.

Or. en

(Glej predlog spremembe 34 k členu 20(1) in predlog spremembe 42, črtanje člena 23)

Obrazložitev

Spremenjeno besedilo člena 23(4): imetnikom pravic bi moralo biti dovoljeno, da počakajo na 
to, da deklarant ali imetnik blaga v roku, navedenem v odstavku 1(c), nasprotuje uničenju, 
preden se odločijo za sprožitev postopka. Zaradi tega mora biti rok daljši od 10 delovnih dni.

Predlog spremembe 38
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Carinski organi odobrijo sprostitev 
blaga ali ga prenehajo zadrževati, kot je 
ustrezno, takoj po izpolnitvi vseh 
carinskih formalnosti, če jih imetnik 
odločbe o ugoditvi zahtevi ni obvestil o 
naslednjem:
(a) svojem soglasju za uničenje v rokih iz 
točke (b) odstavka 1;
(b) sprožitvi postopka za ugotovitev, ali je 
bila kršena pravica intelektualne lastnine, 
v rokih iz odstavka 4.

Or. en
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(Glej predlog spremembe 34 k členu 20(1) in predlog spremembe 42, črtanje člena 23)

Obrazložitev

Izvirno besedilo člena 23(5) se premakne v člen 20, saj bi moral člen 23 v svoji spremenjeni 
obliki veljati za vse kršitve pravic intelektualne lastnine.

Predlog spremembe 39
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

(Glej predlog spremembe 42, črtanje člena 23)

Predlog spremembe 40
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Carinski organi lahko za blago iz 
odstavka 1 dovolijo premike pod carinskim 
nadzorom med različnimi kraji na 
carinskem območju Unije za namen 
njegovega uničenja pod carinskim 
nadzorom.

2. Carinski organi lahko za blago iz 
odstavka 1 dovolijo premike pod carinskim 
nadzorom med različnimi kraji na 
carinskem območju Unije za namen 
njegovega uničenja pod carinskim 
nadzorom ali uporabe za poučevanje in 
razstavljanje, skupaj s ustreznimi 
varnostnimi ukrepi.

Or. en

(Glej predlog spremembe 14 (Uvodna izjava 20a (novo)))

Obrazložitev

Dovoliti bi bilo treba, da se blago preseli za poučevanje ali razstavljanje. Po eni strani bi se 
lahko uporabljalo za usposabljanje carinskih uradnikov, zlasti glede na nove in zapletene 
kršitve pravic intelektualne lastnine. Po drugi strani pa bi lahko služilo tudi poučevanju 
potrošnikov, kako lahko prepoznajo takšno blago, in za ozaveščanje o tveganju, povezanim s 
tovrstnim blagom.
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Predlog spremembe 41
Predlog uredbe
Oddelek 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 3 črtano
Ponarejeno in piratsko blago

Or. en

(Člen 20)

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 42
Predlog uredbe
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 23 črtano
Uničenje in sprožitev postopka
1. Blago, pri katerem obstaja sum, da je 
ponarejeno ali piratsko, se lahko uniči 
pod carinskim nadzorom, ne da bi bilo 
treba ugotoviti, ali je bila po pravu države 
članice, v kateri je blago najdeno, kršena 
pravica intelektualne lastnine, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
(a) imetnik odločbe o ugoditvi zahtevi je 
carinske organe pisno obvestil o svojem 
soglasju za uničenje blaga v 10 delovnih 
dneh od dneva, ko je poslana odločba o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, pri pokvarljivem blagu pa v 
treh dneh;
(b) deklarant ali imetnik blaga je 
carinskim organom pisno potrdil svoje 
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soglasje za uničenje blaga v 10 delovnih 
dneh od dneva, ko je poslana odločba o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, pri pokvarljivem blagu pa v 
treh dneh.
2. Če deklarant ali imetnik blaga 
carinskim organom, ki so sprejeli odločbo 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, ni potrdil soglasja za uničenje 
v rokih, določenih v odstavku 1(b), niti ni 
sporočil, da uničenju nasprotuje, lahko 
carinski organi štejejo, da deklarant ali 
imetnik blaga soglaša z uničenjem blaga.
Carinski organi o tem obvestijo imetnika 
odločbe o ugoditvi zahtevi.
Če deklarant ali imetnik blaga nasprotuje 
uničenju blaga, carinski organi o takem 
nasprotovanju obvestijo imetnika odločbe 
o ugoditvi zahtevi.
3. Uničenje se opravi pod carinskim 
nadzorom, na stroške in odgovornost 
imetnika odločbe o ugoditvi zahtevi, razen 
če ni v zakonodaji države članice, v kateri 
se blago uniči, določeno drugače. Pred 
uničenjem se lahko vzamejo vzorci.
4. Če ni soglasja za uničenje, imetnik 
odločbe o ugoditvi zahtevi sproži postopek 
za ugotovitev, ali je bila kršena pravica 
intelektualne lastnine, v 10 delovnih dneh 
od dneva, ko je poslana odločba o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, pri pokvarljivem blagu pa v 
treh dneh. 
Carinski organi lahko na zahtevo 
imetnika odločbe o ugoditvi zahtevi v 
ustreznih primerih podaljšajo rok iz 
prvega pododstavka za največ 10 delovnih 
dni.
Pri pokvarljivem blagu se naveden rok ne 
podaljša.
5. Carinski organi odobrijo sprostitev 
blaga ali ga prenehajo zadrževati, kot je 
ustrezno, takoj po izpolnitvi vseh 
carinskih formalnosti, če jih imetnik 
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odločbe o ugoditvi zahtevi ni obvestil o 
naslednjem:
(a) svojem soglasju za uničenje v rokih iz 
odstavka 1(a);
(b) sprožitvi postopka za ugotovitev, ali je 
bila kršena pravica intelektualne lastnine, 
v rokih iz odstavka 4.

Or. en

(Člen 20)

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 43
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) blago, pri katerem obstaja sum, da krši 
pravico intelektualne lastnine;

Or. en

Obrazložitev

Posebni postopek za manjše pošiljke bi moral veljati za vse kršitve pravic intelektualne 
lastnine, da se poenostavi uporaba tega postopka in izboljša učinkovitost zaščite pravic 
intelektualne lastnine.

Predlog spremembe 44
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) imetnik odločbe o ugoditvi zahtevi je
v svoji zahtevi zaprosil za uporabo 
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posebnega postopka;

Or. en

(Glej predlog spremembe 46 k členu 24(5))

Obrazložitev

Za uporabo tega posebnega postopka za kršitve, zajete v zahtevi imetnika pravic, bi se morala 
od njega zahtevati privolitev, saj bo moral vnaprej kriti stroške hranjenja in uničenja.

Predlog spremembe 45
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Deklarantu ali imetniku blaga se 
omogoči, da izrazi svoje stališče v 10
delovnih dneh od dneva pošiljanja odločbe 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju.

Or. en

Obrazložitev

Deklarantu ali imetniku blaga omogočiti rok 20 delovnih dni za potrditev soglasja k uničenju 
blaga se zdi neupravičeno in nesorazmerno. To bi po nepotrebnem upočasnilo postopke in 
povečalo stroške hranjenja. Zato bi bilo treba rok uskladiti s tistim iz predloga spremembe 34 
k členu 20(1).

Predlog spremembe 46
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Zadevno blago se lahko uniči, če 
deklarant ali imetnik blaga carinskim 
organom pisno potrdi svoje soglasje za 
uničenje blaga. Uničenje se opravi pod 
carinskim nadzorom na stroške imetnika 
odločbe o ugoditvi zahtevi.

Or. en



PE470.069v01-00 34/45 PR\875827SL.doc

SL

(Glej predlog spremembe 34 k členu 20(1) in predlog spremembe 48 k členu 24(7))

Obrazložitev

Roka, v katerem lahko deklarant/imetnik blaga potrdi svoje soglasje k uničenju, ni treba 
omejevati. Tako se lahko postopek uporablja bolj prožno, na primer če carinski organi 
prejmejo soglasje naslednji dan ali po tem, ko imetnik pravice stopi v stik z imetnikom 
blaga/deklarantom. Zraven tega bi morala biti metoda potrjevanja usklajena z metodami, 
navedenimi v predlogu spremembe 34 k členu 20(1). Člen 24(7) v svoji spremenjeni obliki pa 
je tudi vključen v ta odstavek.

Predlog spremembe 47
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če deklarant ali imetnik blaga 
carinskemu uradu, ki je sprejel odločbo o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, ni potrdil svojega soglasja za 
uničenje v roku, določenem v odstavku 5, 
niti ni sporočil, da uničenju nasprotuje, 
lahko carinski organi štejejo, da deklarant 
ali imetnik blaga soglaša z uničenjem 
blaga.

črtano

Or. en

(Glej predlog spremembe 50 k členu 24(8))

Obrazložitev

Spremenjena različica tega odstavka je bila vključena v predlog spremembe 50 k členu 24(8).

Predlog spremembe 48
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en
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(Glej predlog spremembe 46 k členu 24(5))

Predlog spremembe 49
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Carinski organi imetniku odločbe o 
ugoditvi zahtevi zagotovijo dostop do 
informacij o dejanskem ali domnevnem 
številu uničenih artiklov in njihovi naravi, 
če je to ustrezno.

Or. en

Obrazložitev

Imetniki pravic bi morali dobiti dostop do informacij o blagu, uničenem po tem postopku, ki 
jih lahko uporabijo za lastne preiskave. Učinkovit način organizacije teh informacij brez 
nesorazmernega obremenjevanja carinskih organov bi lahko bila elektronska podatkovna 
zbirka, kjer bi bilo registrirano vse blago, zajeto z odločbo o ugoditvi zahtevi. Imetniki pravic 
odločbe o ugoditvi zahtevi bi pridobili zgolj dostop do informacij o tem blagu.

Predlog spremembe 50
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

8. Če deklarant ali imetnik blaga v 15 
delovnih dneh od dneva, ko je bila 
poslana odločba o prekinitvi sprostitve
blaga ali njegovem zadržanju ne potrdi 
soglasja k uničenju ali sporoči, da 
uničenju nasprotuje, carinski organi 
imetnika odločbe o ugoditvi zahtevi 
obvestijo o manjkajočem soglasju ali
nasprotovanju, številu artiklov in njihovi 
naravi ter vključijo slike teh artiklov, če je 
to ustrezno

Or. en

(Glej predlog spremembe 45 k členu 24(4))
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Obrazložitev

Rok 15 dni je bil izbran, da se omogoči 5 dni morebitne poštne zamude po poteku roka, ki ga 
imetniku blaga/deklarantu predlog spremembe 45 k členu 24(4) omogoča za to, da izrazi 
svoje stališče.

Predlog spremembe 51
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

(Glej črtanje člena 30)

Obrazložitev

Opredelitev pojma „manjše pošiljke“ in zlasti meril, ki jih opredeljujejo, sta bistvena 
elementa predlagane uredbe. Zato bi morala sozakonodajalca imeti pravico, da odločita o 
opredelitvi in ustreznih mejah.

Predlog spremembe 52
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Če to zahtevajo carinski organi, imetnik 
odločbe o ugoditvi zahtevi povrne vse 
stroške, ki so carinski upravi nastali pri 
hranjenju blaga pod carinskim nadzorom v 
skladu s členoma 16 in 17 ter pri uničenju 
blaga v skladu s členoma 20 in 24.

Or. en

(Glej predlog spremembe 42, črtanje člena 23, in predlog spremembe 46 k členu 24(5))
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Obrazložitev

Poenostavljeni postopek samo za ponarejeno in piratsko blago bi v praksi povzročil pravno 
nejasnost, saj ni jasno, kateri postopek bi bilo treba uporabiti, kadar blago krši blagovno 
znamko/avtorsko pravico in druge pravice intelektualne lastnine (na primer patente). Imetniki 
pravic bi morali tudi kriti stroške pri posebnem postopku za manjše pošiljke.

Predlog spremembe 53
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kadar kršitelja ni mogoče 
identificirati, ni očiten ali pa ne more 
zagotoviti nadomestila, lahko imetnik 
odločbe o ugoditvi zahtevi nadomestilo 
zahteva od lastnika blaga ali osebe, ki ima 
podobno pravico razpolaganja z njim.

Or. en

Obrazložitev

Imetniki pravic bi morali imeti pravico, da nadomestilo najprej zahtevajo od prejemnikov 
blaga, saj so ti neposredno udeleženi pri trgovskem poslu.

Predlog spremembe 54
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Imetnik odločbe o ugoditvi zahtevi 
lahko zahteva nadomestilo od osebe, ki 
ima fizični nadzor nad blagom, kadar 
kršitelja in lastnika blaga ali osebe, ki ima 
podobno pravico razpolaganja z njim, ni 
mogoče identificirati, nista očitna ali pa 
ne moreta zagotoviti nadomestila in kadar 
za osebo, ki ima fizični nadzor nad 
blagom, velja, da:
(a) ne more navesti imen, naslovov in po 
potrebi davčnih številk pošiljatelja, 
prejemnika ali deklaranta; ali
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(b) je blago prevažala ali hranila kljub 
predhodnemu opozorilu carinskih 
organov ali imetnika odločbe o ugoditvi 
zahtevi o sodelovanju istega pošiljatelja 
ali prejemnika pri preteklih kršitvah 
pravic intelektualne lastnine.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 55
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Za postopek, določen v členu 24, 
odstavka 2a in 2b ne veljata.

Or. en

Obrazložitev

V primeru manjših pošiljk, kjer so prejemniki pogosto potrošniki, ki delujejo v dobri veri, 
člen 2a (novi) ne bi smel veljati. Zraven tega člen 2b (novi) ne bi smel veljati v primeru 
manjših pošiljk, ker bi preverjanje glede zahtevanih informacij ustvarilo nesorazmerno 
upravno obremenitev za posrednike.

Predlog spremembe 56
Predlog uredbe
Poglavje 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ODBOR, POOBLASTILO IN KONČNE 
DOLOČBE

ODBOR IN KONČNE DOLOČBE

Or. en
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Obrazložitev

Opredelitev pojma „manjše pošiljke“ in zlasti meril, ki jih opredeljujejo, sta bistvena 
elementa predlagane uredbe. Zato bi morala sozakonodajalca imeti pravico, da odločita o 
opredelitvi in ustreznih mejah.

Predlog spremembe 57
Predlog uredbe
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30 črtano
Izvajanje pooblastila
1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se na Komisijo prenese pod pogoji iz 
tega člena.
2. Pooblastilo iz člena 24(10) se prenese 
za nedoločen čas od datuma začetka 
veljavnosti te uredbe.
3. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadar koli prekliče prenos pooblastila iz 
člena 24(10). S sklepom o preklicu 
pooblastila preneha veljati pooblastilo, 
določeno v navedenem sklepu. Preklic 
začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, določen v njem. Sklep ne 
vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.
4. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem sočasno obvesti 
Evropski parlament in Svet.
5. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 24(10), začne veljati le, če mu 
Evropski parlament ali Svet v dveh 
mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga 
prejela v zvezi s tem aktom, ne 
nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega 
roka oba obvestila Komisijo, da mu ne 
bosta nasprotovala. Navedeni rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za dva meseca.
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Or. en

Obrazložitev

Opredelitev pojma „manjše pošiljke“ in zlasti meril, ki jih opredeljujejo, sta bistvena 
elementa predlagane uredbe. Zato bi morala sozakonodajalca imeti pravico, da odločita o 
opredelitvi in ustreznih mejah.

Predlog spremembe 58
Predlog uredbe
Člen 37 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Začetek veljavnosti in uporaba Začetek veljavnosti in poročanje

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitvi za predlog spremembe 59 (prvemu odstavku a (novo) člena 37) in predlog 
spremembe 60 k drugemu odstavku člena 37.

Predlog spremembe 59
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do 1. januarja 2016 in vsaka tri leta po 
tem Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o uporabi te 
uredbe. Poročilu so po potrebi priloženi 
ustrezni predlogi in/ali priporočila.

Or. en

Obrazložitev

Poročilo bo zagotovilo koristne informacije o delovanju in uveljavljanju te uredbe ter zlasti o 
izkušnjah, pridobljenih na tem področju.

Predlog spremembe 60
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar se odstavki od (1) do (9) člena 24 
uporabljajo od XX. XX. 20XX. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev pojma „manjše pošiljke“ in zlasti meril, ki jih opredeljujejo, so določene v tej 
uredbi, zato ni treba zagotoviti odložene uporabe člena 24(1) do (9).
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Pravice intelektualne lastnine so bistvenega pomena za inovacije, ki so ključna prednostna 
naloga strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Glede na porast 
kršitev pravic intelektualne lastnine in mednarodne trgovine z blagom, ki te pravice krši, je 
velik del gospodarske rasti in delovnih mest v EU odvisen od učinkovitega zagotavljanja teh 
pravic. Letni stroški evropskih podjetij zaradi piratstva in ponarejanja so ocenjeni na 
250 milijard EUR.

Poleg negativnih posledic za podjetja lahko kršitve teh pravic tudi resno ogrozijo zdravje in 
varnost potrošnikov. Leta 2010 je bilo med vsemi zadržanimi proizvodi 14,5 % proizvodov za 
vsakodnevno uporabo in proizvodov, ki so potencialno nevarni za zdravje in varnost 
potrošnikov (hrana, pijače, proizvodi za nego telesa, zdravila, električni gospodinjski 
pripomočki in igrače). 

Carinski organi imajo razmeroma dobre možnosti učinkovitega uveljavljanja pravic 
intelektualne lastnine na zunanjih mejah EU, preden blago vstopi na notranji trg. Ko se blago 
razširi po državah članicah, mu je veliko težje in dražje slediti in sprožiti postopke. 

Leta 2009 in 2010 se je število registriranih primerov ponarejanja in piratstva skoraj 
podvojilo, zato je zares pomembno, da carinski organi bolje uveljavljajo pravice intelektualne 
lastnine. Leta 2010 so carinski organi zabeležili 79.112 primerov, leta 2009 pa 43.572.
Predvsem spletna prodaja je povzročila povečanje zadržanj v poštnem prometu za 200 %: v 
večini primerov je šlo za oblačila, obutev in električne pripomočke, 69 % pa je bilo zdravil.

Evropska komisija je v okviru svoje strategije za pravice intelektualne lastnine predlagala 
revizijo Uredbe (ES) 1383/2003, s katero želi zagotoviti, da bodo carinski organi okrepili 
uveljavljanje teh pravic, in izboljšati pravno jasnost ter prilagajanje določb uredbe razvoju.
Revizija uredbe je bila vključena tudi v carinski akcijski načrt 2009–2012, ki ga je podprl 
Svet, in v Akt za enotni trg.

Priporočila 

Poročevalec pozdravlja revizijo, vendar želi vključiti nekaj predlogov:

Področje uporabe

Pomembno je poudariti, da bi morala predlagana uredba določati le postopke, ki bi carinskim 
organom omogočali preprečevanje pretoka blaga, za katerega sumijo, da krši pravice 
intelektualne lastnine. Sama opredelitev kršitev pravic intelektualne lastnine pa bo temeljila 
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izrecno na materialni zakonodaji EU na področju intelektualne lastnine ali na nacionalnih 
zakonih držav članic. To pomeni, da predlagana uredba ne more obravnavati številnih 
pomembnih težav, povezanih z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine, ampak jih je 
mogoče odpraviti le z revizijo materialne zakonodaje, kot sta direktiva o znamkah in uredba o 
blagovni znamki Skupnosti.

Vendar pa Komisija pri tem pristopu ni dosledna, saj predlaga, da bi prtljaga potnikov za 
osebno rabo ostala izvzeta. Vprašanje, ali končni uporabniki kršijo pravice intelektualne 
lastnine, če uvažajo ponarejeno blago, je obravnavano že v materialni zakonodaji. Zato je 
sedanja izjema le pojasnjevalne narave, a vseeno carinskim organom, potrošnikom in 
komercialnim podjetjem sporoča, da je uvoz ponarejenega blaga za osebno rabo sprejemljiv.

Poročevalec meni, da bi moralo materialno pravo intelektualne lastnine priznati načelo, da 
ponarejeno blago pomeni kršitev pravic intelektualne lastnine tudi, če je namenjeno osebni 
rabi, ter spodbuja Komisijo, naj ta problem obravnava z revizijo ustrezne zakonodaje. 

Poročevalec pozdravlja razširitev področja uporabe na vse vrste kršitev pravic intelektualne 
lastnine, ki so obravnavane v materialni zakonodaji EU in držav članic, vključno z vzporedno 
trgovino in prekoračitvami. Vzporedni uvoz je v materialnem pravu številnih držav članic 
nezakonit in carinski organi bi morali biti sposobni uveljavljati določbe materialne 
zakonodaje intelektualne lastnine. To blago je pogosto pomešano s ponarejenim blagom in 
nima ustrezne kontrole kakovosti, zato lahko zavede potrošnike ter ogrozi njihovo zdravje in 
varnost.

Prekinitev sprostitve blaga ali zadržanje blaga, pri katerem obstaja sum kršitve pravice 
intelektualne lastnine

Če na podlagi odločbe o ugoditvi zahtevi za ukrepanje odkrijejo blago, za katerega sumijo, da 
krši pravice intelektualne lastnine, morajo carinski organi države članice imetniku pravice na 
zahtevo zagotoviti informacije o tem blagu, preden sprejmejo odločitev o prekinitvi sprostitve 
blaga ali zadržanju blaga. To bo imetnikom pravic pomagalo pri odkrivanju kršitev in 
nadaljnjem ukrepanju proti kršitelju. 

Dodatna obveznost carinskih organov, ki bi omogočala pravico do predstavitve stališč, preden 
se sprejme neugodna odločitev, bi pomenila nesorazmerno upravno breme za carinske organe, 
ki bi lahko povzročila manjšo zaščito pravic intelektualne lastnine. Poleg tega se gospodarski 
subjekti, ki uvažajo blago v EU, zavedajo, da carinski organi lahko njihove pošiljke 
pregledajo. To ne krši pravic uvoznika, saj carinski organi uveljavljajo samo pravno potrjene 
pravice in dolžnosti. Vendar pa to ne sme izključevati pravice do zaslišanja v posebnem 
postopku za manjše pošiljke, kjer so potrošniki po vsej verjetnosti neposredno vpleteni.

Sprožitev postopka 

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije, da bi bilo izvajanje poenostavljenega postopka 
obvezno v vseh državah članicah. Vendar meni, da bi ga bilo treba uporabljati ne le za 
ponarejeno in piratsko blago, ampak za vse kršitve pravic intelektualne lastnine.
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Poenostavljeni postopek samo za ponarejeno in piratsko blago bi povzročil pravno nejasnost v 
praksi, saj ni jasno, kateri postopek bi bilo treba uporabiti, kadar blago krši blagovno 
znamko/avtorsko pravico in druge pravice intelektualne lastnine (na primer patente). 

Manjše pošiljke

Poročevalec pozdravlja predlog o posebnem poenostavljenem postopku za manjše pošiljke, 
vendar predlaga nekaj sprememb.

Pojem manjše pošiljke je pomemben del predlagane uredbe in ga je zato v njej treba 
opredeliti. Poročevalec predlaga opredelitev na podlagi števila predmetov (manj kot tri) in 
njihove skupne teže (manj kot 2 kg) v enem paketu. Ta merila in pragi temeljijo na številnih 
odzivih zainteresiranih strani v javnem posvetovanju. Poročevalec je sklenil, da ne bo vključil 
vrednosti predmetov, ker glede tega ni dogovora (vrednost sumljivega blaga ali originalov), 
prav tako pa ni meril, po katerih bi carinski organi lahko določili vrednost ponarejenega 
blaga.

Postopek bi se moral uporabljati za vse kršitve pravic intelektualne lastnine v skladu s 
postopkom za drugo blago.

Uničenje blaga s strani carinskih organov brez potrditve imetnika pravice ali sodišča, da je 
bila kršena pravica intelektualne lastnine, bi pomenilo nesprejemljivo poseganje v temeljno 
pravico do lastnine. Imetniki pravice bi morali torej uporabiti možnost "opt-in" in s tem v 
svoji zahtevi za posredovanje carinskega organa zahtevati uporabo postopka za manjše 
pošiljke. S to zahtevo bi imetniki pravice potrdili, da bodo vnaprej financirali stroške 
skladiščenja in uničenja.

Deklarant/imetnik blaga, ki je verjetno potrošnik, bi moral imeti pravico do predstavitve 
svojih stališč. Vendar pa je treba to obdobje skrajšati, da ne bi po nepotrebnem upočasnili 
postopkov in povečali stroškov skladiščenja. 

Imetniki pravic bi morali dobiti dostop do informacij o blagu, uničenem po tem postopku, ki 
bi jih lahko uporabili za lastne preiskave. Učinkovit način organizacije teh informacij bi lahko 
bila elektronska podatkovna zbirka, kjer bi bilo registrirano vse blago, zajeto z odločbo o 
ugoditvi zahtevi. Orodje "Interface Public Members" (IPM), ki ga je zasnovala Svetovna 
carinska organizacija, bi lahko služilo kot model takšnega sistema. 

Stroški

Poročevalec pozdravlja pojasnilo v predlogu, da bo imel imetnik pravice možnost, da od 
kršitelja ali drugih oseb zahteva nadomestilo, čeprav bo moral vnaprej financirati vse stroške 
skladiščenja ali uničenja. 

Vseeno bi želel pojasniti nekatere pogoje, pod katerimi bi odgovornost prevzele tudi osebe, ki 
niso kršitelji, vendar so vpletene v trgovski posel. Tako bi imetniki pravice lažje zahtevali 
nadomestilo za svoje stroške, če kršitelj prikrijejo svojo identiteto, če so nedosegljivi (na 
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primer, ker živijo v tretji državi) ali če niso zmožni plačati nadomestila.

V takšnem primeru bi morali imetniki pravic imeti možnost, da nadomestilo najprej zahtevajo 
od prejemnikov paketa, saj so ti neposredno udeleženi pri trgovskem poslu.

Če tudi prejemnika ni mogoče identificirati, če ni dosegljiv ali ni zmožen plačila, mora imeti 
imetnik pravice možnost, da nadomestilo zahteva od posrednikov, kot so prevozniki ali 
špediterji (fizični imetniki blaga), če niso bili ustrezno skrbni pri ravnanju s pošiljko. Merila 
za ugotovitev pomanjkanja skrbnosti je treba opredeliti v predlagani uredbi.  

Blago v tranzitu

Poročevalec pozdravlja predlagane pojasnitve v zvezi z ravnanjem z blagom iz tretjih držav, 
ki je dano v zunanji tranzitni postopek in za katerega se sumi, da krši pravico intelektualne 
lastnine, zaščiteno v EU, kar bo pomagalo pri reševanju spora WTO z EU in omogočilo vstop 
zdravil v države v razvoju. 

Predlog ohranja možnost, da carinski organi lahko preverijo blago z namenom uveljavljanja 
pravic intelektualne lastnine, kadar je pod njihovim nadzorom v carinskem ozemlju EU. Kljub 
temu pa je pomembno, da se v skladu z materialno zakonodajo intelektualne lastnine v EU 
blago lahko opredeli kot blago, ki krši v EU zaščitene pravice intelektualne lastnine, če se 
zanj ugotovi, da je naprodaj v EU.

Evropsko sodišče je pred kratkim opredelilo, pod katerimi pogoji carinski organi lahko 
sumijo, da je blago, ki je prijavljeno kot v tranzitu, dejansko namenjeno prodaji v EU 
(združeni zadevi C-446/09 in C-495/09). Te določbe bi bilo treba zaradi pravne gotovosti 
vključiti v predlagano uredbo. 

Načelo prostega tranzita ni bilo nikoli namenjeno nezakoniti trgovini, vključno z blagom, ki 
krši pravice intelektualne lastnine. Zato poročevalec spodbuja Komisijo, naj v prihodnjih 
revizijah materialnega prava intelektualne lastnine zagotovi, da se blago, ki je dano v odložni 
postopek in je imitacija ali kopija blaga, zaščitenega v EU s pravico intelektualne lastnine, 
vedno lahko opredeli kot ponarejeno in piratsko blago.


