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КРАТКА ОБОСНОВКА

В условията на глобализирана икономика, интелектуалната собственост се е 
превърнала в основен фактор на европейската конкурентоспособност. Защитата на 
знанията е защита на европейските инвестиции в научни изследвания, иновации и 
работни места. Същевременно, нарушенията на правата върху интелектуална 
собственост, които водят до световна търговия на фалшиви стоки, са все по-разрастващ 
се източник на загриженост, както от гледна точка на икономическите последствия за 
европейската промишленост, така и с оглед на рисковете за здравето и безопасността на 
европейските потребители. 

Статистическите данни1 от задържаните на митниците стоки по външните граници на 
ЕС показват ясно нарастване на броя на пратките, за които се подозира, че нарушават 
правата върху интелектуална собственост. Въпреки че липсата на надеждни данни 
пречи на оценката на пълния размер на проблема, статистическите данни от 
митническите действия на ЕС показват стряскаща възходяща тенденция, по-специално 
що се отнася до конфискуването на малки пощенски или куриерски пратки, изпратени 
в рамките на онлайн покупки. През 2010 г. почти 69% от задържаните стоки при 
пощенски трафик са били лекарствени средства. 

На границите на ЕС, митническите органи са както на предната линия, така и 
същевременно са привилегировани да вземат мерки срещу фалшификациите и 
нелегалното влизане на стоки в ЕС, и по този начин да осигуряват 
конкурентоспособността на европейската търговска среда. Предложението на 
Комисията за преразглеждане на съществуващия Регламент 1383/2003 за граничното 
правоприлагане с цел засилване на правоприлагането по отношение на правата върху 
интелектуална собственост като същевременно се уеднаквят митническите процедури е 
навременно тъй като митническите разпоредби и практики играят жизненоважна роля 
за предприемането на ефективни действия. 

Предложението е част от по-широка стратегия, основана на знанието и очертана в 
съобщението „Европа 2020“, както и от плана за действие на ЕС в областта на 
митниците за борба с нарушенията на правата върху интелектуална собственост за 
2009-2012 г. 

Предложения на докладчика

Тъй като митническите формалности имат пряко въздействие върху международната 
търговия, от изключително значение е самите мерки по прилагане да не се превърнат в 
пречка пред законно извършваната търговия. Освен общите цели за улесняване на 
търговията, осигуряване на предпазни мерки срещу злоупотреби, както и увеличаване 
на правната сигурност, тези мерки трябва да бъдат в съответствие с международните 
ангажименти на ЕС.

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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Това са някои от съображенията, които са в основата на предложенията на докладчика 
на комисията по международна търговия. Има три аспекта, които са от особен интерес 
от гледна точка на външната търговия, които докладчикът би желал да изтъкне в 
настоящото становище: стоки в режим на транзит, паралелен внос и международно 
сътрудничество.

Стоки в режим на транзит 

Транзитно преминаващите стоки изискват специално внимание. Съображение 17 от 
новия проекторегламент, който ще замени Регламент 1383/2003, се отнася до много 
конкретен случай: внос на генерични лекарствени продукти. Позоваването е резултат 
от добре известни съображения, свързани със случаи на задържани лекарствени 
продукти в режим на транзит въз основа на твърдения за нарушен патент и 
последвалите спорове в Световната търговска организация (СТО) срещу ЕС, 
повдигнати от Индия и Бразилия. 

Съображение 17 е навременно връщане към ангажимента на ЕС за улесняване на 
достъпа до лекарствени продукти в развиващия се свят, както и към неговото 
задължение, съгласно правилата на СТО, да гарантира свободата на транзит. С него се 
създава допълнителна яснота и правна сигурност за законните заинтересовани страни 
по отношение на митническата обработка „по-специално“ на лекарствени продукти, 
които са само транзитно преминаващи през ЕС и не са предназначени за, нито създават 
риск да бъдат отклонени към вътрешния пазар на ЕС. 

Съгласно настоящото предложение, при оценката на риска от нарушение на правата 
върху интелектуалната собственост митническите служители следва да вземат предвид 
„всяка значителна вероятност за отклонение“ на тези стоки с цел пускането им на 
пазара на Съюза. По този начин митническите органи биха могли да задържат стоки, 
идващи от държава, която не е членка на ЕС, само ако има достатъчно доказателства, че 
те незаконно ще бъдат отклонени с цел пускането им на вътрешния пазар. 
Предложението обаче не дава насоки или критерии за тълкуване на намерение за 
пускане на стоки на пазара на ЕС. Съответно новият регламент би спечелил от 
допълнително разясняване в това отношение.

Освен това новият регламент следва да дава правомощия на митническите органи да 
задържат всички стоки, заподозрени като фалшиви, дори и да са в режим на транзит. В 
противен случаи, незаконни стоки биха продължили да влизат на пазара на ЕС като 
„стоки в режим на транзит“, с фалшиви документи за произход и местоназначение, 
нещо, за което съобщават засегнати предприятия. 

Никога не е имало намерение гарантирането на свободата на транзит да се прилага по
отношение на незаконната търговия. Наред с това, не бива да има ограничения върху 
проверките при наличието на подозрение, че може да се изложи на опасност 
общественото здраве, без значение от крайната точка на доставка на стоките. 
Предотвратяването и предохранителните мерки следва да бъдат водещи за намесата на 
митническите органи. Съображение 2 отчита рисковете за здравето и безопасността, 
свързани със стоки, нарушаващи ПИС, но регламентът следва да уточни, че 
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митническите органи на ЕС могат да задържат всяка подозрителна стока, дори тя да е в 
режим на транзит, когато съществува конкретен риск за отклонение към пазара на ЕС.

Малки пратки

Тъй като справянето с нарушенията на правата върху интелектуална собственост при 
стоки в режим на транзит остава като предизвикателство за митническите органи на 
държавите членки, положителна новост е въвеждането на задължително прилагане в 
целия ЕС на опростената процедура за унищожаване на фалшифицирани стоки без 
необходимост от официално установяване на нарушение по съдебен ред. Това може да 
се счита за значително подобрение по отношение на намаляването на тежестта както 
върху титулярите на права, така и върху митническите администрации, като се очаква 
да доведе до улесняване на търговията.

Това важи особено за малките пратки на стоки, за които има подозрения - в резултат от 
продажба по интернет и навлизане в ЕС чрез пощенска услуга или чрез търговско 
дружество, предлагащо куриерски услуги, като се взема под внимание стойността на 
стоките, нарушаващи ПИС, спрямо тежестта, която представляват разходите за 
съхраняване и съдебни процедури. 

При все това, понятието „малки пратки” и свързаният с него процедурен срок може да 
спечелят, ако им се обърне по-голямо внимание. Също толкова важно е митническите 
органи да информират титулярите на права относно всички важни движения на малки 
пратки с фалшифицирани стоки, за да им помогнат да проследят пътя и тенденциите 
при фалшифицирането. 

Паралелна търговия

Приветства се по-нататъшното разширяване на обхвата на нарушенията, които са в 
приложното поле на проекта на регламент. Предоставянето на правомощия на 
митническите органи на ЕС да задържат паралелно внесени стоки, пуснати на пазара на 
ЕС без разрешение от страна на титуляря на права, следва да доведе до по-добро 
равнище на прилагане на правата върху интелектуална собственост. Въпреки че 
митническите органи са единствените, които са в позицията да контролират 
незаконната паралелна търговия, спирането на стоки от „сивия пазар” и установяването 
на реални нарушения вероятно ще останат проблематични. 

Всъщност рискът от възпрепятстване на законната търговия може да се повиши. С цел 
предотвратяване на неоснователни конфискации, титулярите на права следва да 
предоставят на митническите органи цялата необходима информация, която ще 
позволи на митниците да конфискуват паралелно внасяни стоки на границата. На 
разширеното приложно поле на регламента ще трябва да съответстват подходящи 
ресурси и обучение за митниците.

Международно сътрудничество

Борбата срещу нарушенията на ПИС на границата на ЕС трябва да се съчетае с 
целенасочени действия при източника с цел предотвратяване на износа на незаконни 
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стоки към ЕС. Това изисква сътрудничество с трети държави и на международно 
равнище, включително със СТО, Световната митническа организация и Световната 
организация за интелектуална собственост. 

Сътрудничеството между митниците както с държавите източници, така и с други 
държави потребители, вече е реалност в ЕС чрез конкретни инициативи, като например 
Плана за действие на ЕС и Китай в областта на сътрудничеството между митниците по 
отношение на прилагането на ПИС. Въпреки диалозите и усилията за техническо 
сътрудничество, обмен на данни, сътрудничество с промишлеността, както и 
постигнатия известен законодателен напредък, липсва реално въздействие. На практика 
за ЕС основният източник на стоки, които нарушават ПИС, продължава да бъде Китай1. 
През 2010 г. 85% от всички артикули, нарушаващи ПИС, които са задържани от 
митниците на ЕС, идват от Китай (увеличение в размер на 64% в сравнение с 2009 г.). 

Макар че е в ход преразглеждането на Стратегията на ЕС от 2004 г. за зачитането на 
правата на интелектуална собственост в трети държави и се очаква новата програма 
FISCUS, докладчикът вижда ясна необходимост от засилване особено на 
целенасоченото и адаптирано техническо сътрудничество в областта на ИС с 
партньорите на ЕС, и в частност с приоритетни държави като Китай, за да се гарантира 
максимално равнище на защита на ПИС както за законните стопански дейности, така и 
за потребителите. 

Следва да се засили по-нататъшното оперативно сътрудничество между митниците в 
ЕС и в трети държави, включително обменът на информация, както и сътрудничеството 
с промишлеността. Нещо повече, при преговорите относно разпоредби за ПИС в 
търговските споразумения ЕС следва да се стреми към равнища на защита, идентични с 
тези в рамките на Съюза. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по вътрешния пазар 
и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Пускането на пазара на стоки, 
нарушаващи права върху 
интелектуалната собственост, нанася 
съществени вреди на титулярите на 

(2) Пускането на пазара на стоки, 
нарушаващи права върху 
интелектуалната собственост, нанася 
съществени вреди на титулярите на 

                                               
1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf
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права, производителите и търговците, 
които спазват закона. Освен това така се 
мамят потребителите и в някои случи 
биха могли да се създадат рискове за 
здравето и сигурността им. Поради това 
пускането на пазара на подобни стоки 
следва да се възпрепятства във 
възможно най-голяма степен, като за 
тази цел се приемат мерки, позволяващи 
ефикасно справяне с тази незаконна 
дейност, без същевременно да се 
затруднява законната търговия.

права, производителите и търговците, 
които спазват закона. Освен това така се 
мамят потребителите и в някои случи 
биха могли да се създадат рискове за 
здравето и сигурността им. Поради това 
пускането на пазара на подобни стоки 
следва да се възпрепятства във 
възможно най-голяма степен, като за 
тази цел се приемат мерки, позволяващи 
ефикасно справяне с тази незаконна 
дейност, без същевременно да се 
затруднява законната търговия. Поради 
това потребителите трябва да са 
добре информирани относно 
рисковете, свързани с покупката на 
такива стоки.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато стоки, за които е налице 
подозрение, че нарушават права върху 
интелектуалната собственост, не са 
фалшифицирани или пиратски стоки,
за митническите органи може да бъде 
трудно да определят единствено чрез 
визуална проверка дали е било 
нарушено право върху интелектуалната 
собственост. Поради това е подходящо 
да се включи разпоредба за започване на 
производство, освен ако засегнатите 
страни, а именно държателят на стоките 
и титулярят на правата, дадат 
съгласието си за оставяне на стоките за 
унищожаване. Компетентните органи, 
които се занимават с такива 
производства, следва да преценят дали е 
било нарушено право върху 
интелектуалната собственост и да 
вземат подходящи решения относно 
нарушаването на съответните нарушени 

(11) За митническите органи може да 
бъде трудно да определят единствено 
чрез визуална проверка дали е било 
нарушено право върху интелектуалната 
собственост. Поради това е подходящо 
да се включи разпоредба за започване на 
производство, освен ако засегнатите 
страни, а именно държателят на стоките 
и титулярят на правата, дадат 
съгласието си за оставяне на стоките за 
унищожаване. Компетентните органи, 
които се занимават с такива 
производства, следва да преценят дали е 
било нарушено право върху 
интелектуалната собственост и да 
вземат подходящи решения относно 
нарушаването на съответните нарушени 
права върху интелектуалната 
собственост.
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права върху интелектуалната 
собственост.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Транзитът през митническата 
територия на Съюза и евентуалното 
разпространение във вътрешния 
пазар на стоки, за които се подозира, 
че са имитации на продукти, 
защитени в Съюза с търговска марка, 
или копия на продукти, защитени в 
Съюза с авторско право, свързано с 
него право или промишлен дизайн, 
означават както значителни загуби 
за законно упражняващите дейност 
предприятия в Съюза, така и рискове 
за здравето и безопасността на 
гражданите. Във връзка с това 
митническите органи следва да бъдат 
оправомощени да проверяват и 
задържат всички стоки, за които има 
подозрения, че нарушават право върху 
интелектуална собственост, като 
предпазна мярка в случаите, в които 
се счита, че въпросните стоки ще 
бъдат разпространени във вътрешния 
пазар.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Следва да се счита, че 
съществуват доказателства за това, 
че намерението е пускане на тези 
стоки на пазара на Съюза с цел 
продажба, ако те са продадени на 
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клиент в Съюза или са предложени за 
продажба или рекламирани с тази цел 
пред потребителите в Съюза или ако 
документи или кореспонденция 
показват, че се очаква да бъдат 
разпространени на вътрешния пазар 
на Съюза. Когато не е декларирано 
местоназначението на стоките, 
въпреки че такава декларация се 
изисква, или в случаи, в които липсва 
точност или релевантна информация 
за идентифициране на производителя 
или дистрибутора на продуктите, 
липсва сътрудничество с 
митническите органи, или ако бъдат 
открити документи, от които става 
ясно, че са предназначени за 
разпространение във вътрешния 
пазар, деклараторът или 
държателят на въпросните стоки 
следва да докажат, че намерението 
им не е да продават тези стоки в 
Съюза.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 17 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17в) Противодействието на 
нарушаването на права върху 
интелектуална собственост на 
външните граници на Съюза следва да 
бъде съчетано с целенасочени усилия 
при източника. Това изисква 
сътрудничество както с трети 
държави, така и на международно
равнище, при което Комисията и 
държавите членки следва да изградят 
респект и да насърчават високи 
стандарти за защита на правата 
върху интелектуална собственост. 
Това следва да обхваща одобряване на 
включването и прилагането на права 
върху интелектуална собственост в 
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търговски споразумения, техническо 
сътрудничество, насърчаване на 
разискванията в различните 
международни форуми, комуникация 
и обмен на информация, както и 
допълнителни стъпки в оперативно 
сътрудничество с трети държави и 
заинтересованите промишлени 
отрасли.

Обосновка

Противодействието срещу нарушаването на права върху интелектуална собственост 
следва да бъде подпомагано от засилено двустранно сътрудничество, както и от 
координирани международни действия. 

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 17 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17г) С оглед премахването на 
международната търговия със стоки, 
които нарушават права върху
интелектуална собственост, член 69 
от Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правата 
върху интелектуалната собственост, 
предвижда членовете на СТО да 
насърчават обмена на информация 
между митническите органи относно 
търговията със стоки, които 
нарушават права върху 
интелектуална собственост. Подобен 
обмен на информация следва да 
позволи да бъдат проследявани 
мрежите за трафик с цел да бъде 
спряно производството и 
разпространението на стоки, които 
нарушават правата върху 
интелектуална собственост на по-
ранен етап от снабдителната верига. 
Следователно е необходимо да се 
установят условията за обмен на 
информация между митническите 
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органи в Съюза и съответните органи 
в трети страни, включително 
относно защита на данните.

Обосновка

Поради международния характер на фалшифицирането и широките презгранични 
мрежи на фалшификаторите, от ключово значение е митническите органи да могат 
да споделят и използват информация, включително с трети държави, за да 
проследяват мрежи и маршрути, използвани от фалшификаторите. 

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 17 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17д) В съответствие с целта на 
Съюза за засилване на 
международното сътрудничество в 
борбата срещу фалшифицирането, 
пиратството и незаконната 
паралелна търговия със стоки, които 
нарушават правата върху 
интелектуална собственост на 
регистрираните титуляри на права, 
новата Европейска обсерватория за
фалшифицирането и пиратството 
ще играе ключова роля, като 
предоставя на всички митнически 
органи на държавите членки 
релевантна и своевременна 
информация, с цел извършване на 
необходимия контрол на одобрените 
вносители и дистрибутори на стоки, 
за които се подозира, че нарушават 
право върху интелектуална 
собственост в рамките на вътрешния 
пазар, както и на износителите към 
чуждестранните пазари. Тази роля 
може да се засили още повече чрез 
създаването на база от данни с 
истински продукти и услуги на Съюза, 
защитени с регистрирани търговски 
марки, промишлен дизайн и патенти, 
която може също да се предоставя на 
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чуждестранни митнически органи, 
които сътрудничат със Съюза в 
областта на по-добрата защита и 
правоприлагане в областта на 
правата върху интелектуална 
собственост;

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Настоящият регламент се 
прилага по отношение на стоки в 
режим на транзит през 
митническата територия на Съюза, 
за които са налице подозрения, че 
нарушават право върху 
интелектуална собственост.

Обосновка
С цел яснота, третирането на стоки в режим на транзит следва изрично да се 
разгледа в новия регламент. При наличие на подозрение за нарушение на правата, 
предоставени от материалното право на ЕС и държавите членки в областта на ИС, 
и на конкретен риск от отклоняване на стоките във вътрешния пазар докато са в 
режим на транзит, митниците могат с основание да задържат съответните стоки.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) стоки, които са предмет на намеса за 
нарушение на право върху 
интелектуалната собственост съгласно 
правото на Съюза или на посочената 
държава членка;

a) стоки, които са предмет на намеса за 
нарушение на право върху 
интелектуалната собственост съгласно 
правото на Съюза или на посочената 
държава членка, или стоки, за които 
не може да се изключи, че са обект на 
подобна намеса, и които 
същевременно представляват ясна 
заплаха за здравето или 
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безопасността на потребителите;

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) специфични и технически данни за 
автентичните стоки, включително 
изображения, където е подходящо;

ж) специфични и технически данни за 
автентичните стоки, включително 
обозначаване, като например баркод, 
и изображения, където е подходящо;

Обосновка
С цел улесняване на възможността за проследяване на паралелно внасяни стоки, 
титулярите на права и техните представители следва да предоставят на 
митниците цялата информация, която е от значение за идентифицирането на 
оригиналните продукти, като например обозначаване и одобрените дистрибутори.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) всяка приложима информация за 
анализа и оценката на риска на 
митническите органи от нарушение на 
съответното право или права върху 
интелектуалната собственост;

и) всяка приложима информация за 
анализа и оценката на риска на 
митническите органи от нарушение на 
съответното право или права върху 
интелектуалната собственост, като 
например одобрените дистрибутори;

Обосновка
С цел улесняване на възможността за проследяване на паралелно внасяни стоки, 
титулярите на права и техните представители следва да предоставят на 
митниците цялата информация, която е от значение за идентифицирането на 
оригиналните продукти, като например обозначаване и одобрените дистрибутори.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Митническите органи не 
осъществяват намеса, когато дадено 
право върху интелектуалната 
собственост престане да има действие 
или когато подателят на молбата по 
други причини престане да бъде лицето, 
което има право да подава молба. 
Решението, удовлетворяващо молбата, 
се отменя или изменя по съответния 
начин от митническите органи, които са 
взели това решение.

3. Митническите органи не 
осъществяват по-нататъшна намеса, 
когато дадено право върху 
интелектуалната собственост престане 
да има действие или когато подателят на 
молбата по други причини престане да 
бъде лицето, което има право да подава 
молба, за което подателят уведомява 
митническите органи. Решението, 
удовлетворяващо молбата, се отменя 
или изменя по съответния начин от 
митническите органи, които са взели 
това решение.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Митническите органи не осъществяват 
намеса, когато дадено право върху 
интелектуалната собственост престане 
да има действие или когато подателят на 
молбата по други причини престане да 
бъде лицето, което има право да подава 
молба. Решението, удовлетворяващо 
удължаването на срока, се отменя или 
изменя по съответния начин от 
митническите органи, които са го взели.

Митническите органи не осъществяват 
по-нататъшна намеса, когато дадено 
право върху интелектуалната 
собственост престане да има действие 
или когато подателят на молбата по 
други причини престане да бъде лицето, 
което има право да подава молба, за 
което подателят уведомява 
митническите органи. Решението, 
удовлетворяващо удължаването на 
срока, се отменя или изменя по 
съответния начин от митническите 
органи, които са го взели.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19а
Споделяне на информация и данни 

между митническите органи
При спазване на подходящи предпазни 
мерки в областта на защитата на 
данните, Комисията може да реши, 
че събраните в съответствие с член 
18, параграф 3 информация и данни 
следва да се споделят между 
митническите органи в Съюза и 
съответните органи в трети 
държави, и установява условията за 
такова споделяне.

Обосновка

Сътрудничеството с трети държави е от съществено значение за справянето с 
разрастването на търговията със стоки, нарушаващи ПИС. С цел постигане на 
ефективност на това сътрудничество, митническите органи на ЕС следва да могат 
да споделят информация и данни относно нарушенията на ПИС със своите партньори 
в трети държави, при условия на поверителност и при наличието на строги предпазни 
мерки в областта на защитата на данните. 
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