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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W warunkach globalnej gospodarki własność intelektualna stała się głównym elementem 
europejskiej konkurencyjności. Ochrona wiedzy to ochrona europejskich inwestycji 
w badania, innowacje i miejsca pracy. Jednocześnie naruszenia prawa własności 
intelektualnej (PWI) i wynikający z nich światowy handel podrobionymi towarami budzą 
coraz większe zaniepokojenie zarówno w odniesieniu do skutków gospodarczych dla 
przemysłu europejskiego, jak również narażania zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. 

Statystyki1 dotyczące zatrzymań towarów przez organy celne zarejestrowanych na 
zewnętrznych granicach UE pokazują wyraźny wzrost liczby przesyłek towarów, co do 
których zachodzi podejrzenie naruszenia PWI. Wprawdzie brak wiarygodnych danych 
utrudnia ocenę pełnego wymiaru tego problemu, jednak statystyki dotyczące działań organów 
celnych UE sygnalizują wyraźną tendencję wzrostową, zwłaszcza konfiskat małych przesyłek 
pocztowych lub kurierskich pochodzących z zakupów internetowych. W 2010 r. prawie 69% 
towarów zatrzymanych w obrocie pocztowym stanowiły leki. 

Na granicach UE organy celne są jednocześnie na pierwszej linii ognia i w pozycji 
uprzywilejowanej, aby podjąć walkę z podrabianiem oraz nielegalnym wprowadzaniem 
towarów na terytorium UE i zarazem, aby zapewniać konkurencyjność europejskiego 
środowiska handlowego. Jako że zasady i praktyki celne mają kluczowe znaczenie dla 
efektywnych działań, z zadowoleniem przyjmuje się wniosek Komisji, aby dokonać 
przeglądu obowiązującego rozporządzenia nr 1383/2003 dotyczącego egzekwowania praw 
własności intelektualnej, z myślą o poprawie egzekwowania tych przepisów przy 
jednoczesnym usprawnieniu procedur celnych. 

Wniosek ten stanowi część szerszej, opartej na wiedzy strategii określonej w komunikacie
Europa 2020, jak również unijnego planu działań organów celnych na lata 2009–2012 w celu 
zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej. 

Propozycje sprawozdawczyni

Jako że formalności celne mają bezpośredni wpływ na handel międzynarodowy, ważne jest, 
aby środki egzekwowania prawa nie stanowiły same w sobie przeszkody dla legalnego 
handlu. Poza spełnieniem nadrzędnych celów ułatwienia handlu, zagwarantowania ochrony 
przed nadużyciami oraz większej pewności prawa, środki te muszą być zgodne 
z międzynarodowymi zobowiązaniami UE.

Są to niektóre z kwestii, które leżą u podstaw moich wniosków jako sprawozdawczyni 
Komisji Handlu Międzynarodowego. W niniejszej opinii chciałabym podkreślić trzy aspekty 
warte szczególnej uwagi z punktu widzenia handlu zagranicznego: tranzyt towarów, handel 
równoległy i współpraca międzynarodowa.

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/.
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Tranzyt towarów 

Kwestie związane z tranzytem zasługują na szczególną uwagę. Punkt 17 preambuły projektu 
nowego rozporządzenia, które ma zastąpić rozporządzenie nr 1383/2003, odnosi się do 
szczególnego przypadku: importu leków generycznych. To odniesienie jest rezultatem dobrze 
znanych kwestii związanych z przypadkami zatrzymań leków znajdujących się w tranzycie na 
podstawie domniemanego naruszenia praw patentowych oraz wynikłych z tego sporów 
między Indiami i Brazylią a UE na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO). 

Punkt 17 stanowi pożądane przywrócenie zobowiązania UE do ułatwiania dostępu do leków 
w krajach rozwijających się, jak również jej obowiązku zagwarantowania wolności tranzytu 
zgodnie z zasadami WTO. Punkt ten wnosi ponadto dalszą jasność i pewność przepisów 
dotyczących odprawy celnej dla stron działających zgodnie z prawem, szczególnie 
w odniesieniu do leków, które są jedynie przewożone przez teren UE, a nie są przeznaczone 
na wewnętrzny rynek UE, ani nawet nie stwarzają potencjalnego ryzyka wprowadzenia na ten 
rynek. 

Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem organy celne powinny uwzględniać przy ocenie ryzyka 
naruszenia PWI istotne prawdopodobieństwo zmiany przeznaczenia tych towarów 
i wprowadzenia ich na rynek UE. Organy celne mogłyby zatem zatrzymać towar w tranzycie 
pochodzący z państw spoza UE wyłącznie, gdy istnieją wystarczające dowody na zamiar 
nielegalnego wprowadzenia towaru na rynek wewnętrzny. Jednakże powyższy wniosek nie 
zawiera wskazówek ani kryteriów, które stanowiłyby podstawę interpretacji zamiaru 
sprzedaży towaru do UE. Dalsze sprecyzowanie tej kwestii byłoby korzystne dla nowego 
rozporządzenia.

Ponadto na mocy nowego rozporządzenia organy celne powinny być uprawnione do 
zatrzymania wszelkich towarów, co do których zachodzi podejrzenie, że są podrobione, nawet 
w przypadku towarów w tranzycie. W przeciwnym wypadku nielegalne towary mogłyby być 
nadal wprowadzane na rynek UE na podstawie fałszywego potwierdzenia pochodzenia 
i przeznaczenia jako towary w tranzycie, tak jak ma to już miejsce według doniesień 
przedsiębiorstw dotkniętych tym problemem. 

Celem gwarancji wolnego tranzytu nigdy nie było wykorzystywanie jej do nielegalnego 
handlu. Ponadto kontrola nie powinna być ograniczana w przypadku, gdy podejrzewa się 
zagrożenie zdrowia publicznego, niezależnie od miejsca końcowego rozładunku towarów. 
Zapobieganie oraz ostrożność powinny stanowić podstawę działań organów celnych. 
Wprawdzie punkt 2 preambuły uznaje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa, jakie 
przedstawiają towary naruszające PWI, ale rozporządzenie powinno określić, że organy celne 
UE mają prawo do zatrzymania podejrzanych towarów nawet w tranzycie, jeżeli istnieje 
wyraźne ryzyko wprowadzenia na rynek UE.

Małe przesyłki

Jako że przeciwdziałanie naruszeniom PWI towarów w tranzycie pozostaje wyzwaniem dla 
organów celnych państw członkowskich, z zadowoleniem należy przyjąć wprowadzenie 
nowego i ogólnoeuropejskiego obowiązku stosowania uproszczonej procedury niszczenia 
towarów podrobionych bez konieczności formalnego postępowania sądowego. Powyższe 
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można uznać za wyraźną poprawę, gdyż oznacza to zmniejszenie obciążenia zarówno dla 
uprawnionych, jak i administracji celnej, a jednocześnie oczekiwać można rezultatów 
w zakresie ułatwień w handlu.

Odnosi się to szczególnie do małych przesyłek podejrzanych towarów pochodzących 
z zakupów internetowych, a wprowadzanych na rynek UE za pomocą przesyłek pocztowych 
lub przesyłek realizowanych przez komercyjne przedsiębiorstwa kurierskie, mając na uwadze 
stosunek wartości podrobionych towarów do kosztów ich składowania i postępowania 
sądowego. 

Jednakże korzystne byłoby dalsze zbadanie sprawy w celu określenia pojęcia małych 
przesyłek i terminów przewidzianych w mającej do nich zastosowanie procedurze. Istotne jest 
również, by organy celne informowały uprawnionych o wszelkiej istotnej zmianie lokalizacji 
małych przesyłek z podrobionym towarem, aby pomagać im w śledzeniu trasy towarów 
i tendencji w ich podrabianiu. 

Handel równoległy

Dalsze rozszerzanie zakresu naruszeń objętych projektem rozporządzenia jest pożądane. 
Uprawnienie organów celnych UE do zatrzymywania importu równoległego dokonanego na 
rynku UE bez zgody uprawnionych powinno przyczynić się do poprawy egzekwowania PWI. 
Podczas gdy organy celne posiadają wyjątkową możliwość kontroli nielegalnego handlu 
równoległego, przechwycenie towarów tzw. „szarej strefy” i ustalenie rzeczywistej skali 
naruszeń pozostaje problematyczne. 

W rzeczywistości istnieje ryzyko zwiększenia ograniczeń legalnego handlu. W celu 
zapobiegania nieuzasadnionym konfiskatom uprawnieni powinni przekazywać organom 
celnym wszelkie informacje konieczne do zatrzymania importu równoległego na granicach. 
Rozszerzony zakres rozporządzenia należy połączyć z zapewnieniem odpowiednich zasobów 
oraz szkoleń dla pracowników organów celnych.

Współpraca międzynarodowa

Zwalczanie naruszeń PWI na granicach UE należy połączyć z ukierunkowanymi działaniami 
u źródła w celu zapobiegania eksportowi nielegalnego towaru do UE. Wymaga to zarówno 
współpracy z państwami trzecimi, jak i na szczeblu międzynarodowym, w tym również 
współpracy w ramach Światowej Organizacji Handlu, Światowej Organizacji Celnej 
i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. 

Współpraca celna z innymi państwami, z których pochodzą towary, jak i państwami 
będącymi konsumentami, stanowi już rzeczywistość UE dzięki konkretnym inicjatywom, 
takim jak uzgodniony przez UE i Chiny plan działań dotyczący współpracy w zakresie praw 
własności intelektualnej. Mimo dialogu oraz wysiłków w ramach współpracy technicznej, 
wymiany danych, współpracy z przemysłem, a także pewnego postępu w prawodawstwie, 
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nadal brakuje wyraźnego wpływu. W rzeczywistości Chiny1 pozostają głównym źródłem 
towarów na rynku UE, które naruszają PWI. W 2010 r. 85% towarów zatrzymanych przez 
organy celne UE z powodu naruszenia PWI pochodziło z Chin (wzrost o 64% w porównaniu 
z 2009 r.). 

Podczas gdy przeglądowi poddawana jest strategia UE z 2004 r. na rzecz egzekwowania praw 
własności intelektualnej w krajach trzecich i oczekiwany jest nowy program FISCUS, 
sprawozdawczyni zauważa wyraźną potrzebę pogłębienia ukierunkowanej i dostosowanej do 
potrzeb współpracy technicznej w zakresie własności intelektualnej z partnerami UE, a 
w szczególności z takimi państwami priorytetowymi jak Chiny, aby zapewnić najwyższy 
poziom ochrony PWI zarówno dla przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem, jak i dla 
konsumentów. 

Należy pogłębić dalszą współpracę operacyjną między organami celnymi UE oraz z krajami 
trzecimi, łącznie z wymianą informacji, a także współpracę z przemysłem. Ponadto podczas 
negocjacji postanowień dotyczących PWI w ramach umów handlowych Unia powinna dążyć 
do zapewnienia takiego samego poziomu ochrony, jak ten obowiązujący na jej terytorium. 

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Obrót towarami naruszającymi prawa 
własności intelektualnej wyrządza znaczną 
szkodę uprawnionym oraz 
przestrzegającym prawa producentom 
i handlowcom. Wprowadza on również 
w błąd konsumentów, a w niektórych 
przypadkach może zagrażać ich zdrowiu 
i bezpieczeństwu. Należy zapobiec, 
w największym możliwym zakresie, 

(2) Obrót towarami naruszającymi prawa 
własności intelektualnej wyrządza znaczną 
szkodę uprawnionym oraz 
przestrzegającym prawa producentom 
i handlowcom. Wprowadza on również 
w błąd konsumentów, a w niektórych 
przypadkach może zagrażać ich zdrowiu 
i bezpieczeństwu. Należy zapobiec, 
w największym możliwym zakresie, 

                                               
1 Zob.: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf.
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wprowadzaniu takich towarów na rynek 
oraz podjąć działania umożliwiające 
przeciwstawienie się tej bezprawnej 
działalności, nie ograniczając przy tym 
wolności handlu prowadzonego zgodnie 
z prawem.

wprowadzaniu takich towarów na rynek 
oraz podjąć działania umożliwiające 
przeciwstawienie się tej bezprawnej 
działalności, nie ograniczając przy tym 
wolności handlu prowadzonego zgodnie 
z prawem. Z tego względu konsumenci 
powinni być dobrze poinformowani 
o ryzyku związanym z zakupem tych 
towarów.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)



PE476.120v02-00 8/15 AD\889522PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) W przypadku towarów, co do 
których zachodzi podejrzenie, że stanowią 
podróbki produktów chronionych w Unii 
na podstawie prawa do znaku towarowego 
lub kopie produktów chronionych w Unii 
prawami autorskimi, prawami 
pokrewnymi lub prawami projektowymi, 
tranzyt na obszarze celnym Unii oraz 
ewentualna dystrybucja na rynku 
wewnętrznym pociąga za sobą zarówno 
znaczne straty dla legalnych 
przedsiębiorstw w Unii, jak i stanowi 
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
obywateli. Organy celne powinny być 
uprawnione do stosowania środka 
zapobiegawczego w postaci inspekcji oraz 
zatrzymywania towarów, co do których 
zachodzi podejrzenie naruszenia prawa 
własności intelektualnej, jeżeli 
przypuszcza się, że towary te zostaną 
wprowadzone na rynek wewnętrzny. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Należy uznać za dowód, że towary te 
przeznaczone są do wprowadzenia do 
obrotu na terenie Unii, gdy zostały one 
sprzedane klientowi z Unii lub oferowane 
na sprzedaż czy wymienione w ogłoszeniu 
z myślą o sprzedaży konsumentom z Unii, 
albo też gdy z odnośnej dokumentacji lub 
korespondencji wynika zamiar ich 
dystrybucji na rynku wewnętrznym Unii. 
Jeśli przeznaczenie tych towarów nie jest 
podane, mimo że takie oświadczenie jest 
wymagane, lub też w przypadku 
niedostatecznej dokładności czy braku 
informacji potrzebnych do identyfikacji 
producenta lub dystrybutora 
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przedmiotowych produktów, braku 
współpracy z organami celnymi lub 
wykrycia dokumentacji wskazującej na 
zamiar dystrybucji na rynku 
wewnętrznym, do zgłaszającego lub 
posiadacza rzeczonych towarów należy 
wykazanie, iż jego zamiarem nie jest ich 
sprzedaż na terenie Unii.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17c) Przeciwdziałanie naruszeniom 
prawa własności intelektualnej na 
zewnętrznych granicach Unii należy 
połączyć z ukierunkowanym działaniem 
u źródła. Wymaga to współpracy zarówno 
z państwami trzecimi, jak i na szczeblu 
międzynarodowym, w ramach której 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
budować poszanowanie prawa własności 
intelektualnej i promować wysokie 
standardy jego ochrony. Współpraca ta 
powinna obejmować popieranie włączenia 
postanowień dotyczących praw własności 
intelektualnej i ich egzekwowania do 
porozumień handlowych, a także 
współpracę techniczną, zachęcanie do 
wymiany poglądów na różnych forach 
międzynarodowych, komunikację 
i wymianę informacji, jak również dalsze 
kroki w operacyjnej współpracy 
z państwami trzecimi i zainteresowanymi 
gałęziami przemysłu.

Uzasadnienie

Wzmocniona współpraca dwustronna oraz skoordynowane działania międzynarodowe 
powinny przynieść korzyści przeciwdziałaniu naruszeniom prawa własności intelektualnej. 
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17d) W celu wyeliminowania 
międzynarodowego handlu towarami 
naruszającymi prawa własności 
intelektualnej, art. 69 porozumienia 
TRIPS stanowi, że zadaniem członków 
WTO jest promowanie wymiany 
informacji między organami celnymi na 
temat handlu towarami naruszającymi 
prawa własności intelektualnej. Taka 
wymiana informacji powinna umożliwić 
zidentyfikowanie sieci przemytników 
w celu położenia kresu wytwarzaniu 
i dystrybucji towarów naruszających 
prawa własności intelektualnej na 
wczesnym stadium łańcucha dystrybucji. 
Z tego względu należy stworzyć warunki 
do wymiany informacji między organami 
celnymi z Unii a właściwymi organami 
z państw trzecich, w tym również 
w odniesieniu do ochrony danych.

Uzasadnienie

Ze względu na międzynarodowy charakter podrabiania towarów oraz transgraniczne 
ekspansywne sieci fałszerzy, ważne jest, aby organy celne mogły wymieniać się informacjami 
również z państwami trzecimi i wspólnie z nich korzystać w celu identyfikowania sieci i tras 
fałszerzy. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17e) Zgodnie z unijnym celem 
wzmacniania współpracy 
międzynarodowej w zakresie walki 
z podrabianiem, piractwem i nielegalnym 
handlem równoległym towarami 
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naruszającymi własność intelektualną 
zarejestrowanych uprawnionych, 
europejskie obserwatorium zajmujące się 
zjawiskiem podrabiania i piractwa ma do 
odegrania kluczową rolę polegającą na 
terminowym dostarczaniu organom 
celnym państw członkowskich 
odpowiednich informacji, niezbędnych do 
przeprowadzania właściwych kontroli 
autoryzowanych importerów 
i dystrybutorów towarów na rynku 
wewnętrznym, co do których zachodzi 
podejrzenie naruszenia prawa własności 
intelektualnej, a także eksporterów tych 
towarów na rynki zagraniczne. Do zadań 
obserwatorium mogłoby również należeć 
opracowanie bazy danych oryginalnych 
produktów i usług UE chronionych 
znakami towarowymi, wzorami 
i patentami, którą to bazę danych można 
by udostępnić również zagranicznym 
organom celnym współpracującym z UE 
w dziedzinie lepszej ochrony praw 
własności intelektualnej i egzekwowania 
tych praw;

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do towarów w tranzycie na 
obszarze celnym Unii, co do których 
zachodzi podejrzenie naruszenia prawa 
własności intelektualnej.

Uzasadnienie
Dla zachowania jasności nowe rozporządzenie powinno wyraźnie podjąć kwestię 
postępowania z towarami w tranzycie. W przypadku podejrzenia o naruszenie prawa 
własności intelektualnej potwierdzonego na mocy przedmiotowego prawa własności 
intelektualnej UE i państw członkowskich oraz w przypadku wyraźnego ryzyka wprowadzenia 
na rynek wewnętrzny towarów w tranzycie, organy celne mogą legalnie zatrzymać towar.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) towarami będącymi przedmiotem 
działania naruszającego prawo własności 
intelektualnej zgodnie z prawem Unii lub 
tego państwa członkowskiego;

a) towarami będącymi przedmiotem 
działania naruszającego prawo własności 
intelektualnej zgodnie z prawem Unii lub 
tego państwa członkowskiego albo 
towarami, w przypadku których nie można 
wykluczyć, że są przedmiotem takiego 
działania i które jednocześnie stwarzają 
ewidentne zagrożenie dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa konsumentów;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) szczegółowych i technicznych danych 
dotyczących autentycznych towarów, 
w stosownych przypadkach także ilustracji;

g) szczegółowych i technicznych danych 
dotyczących autentycznych towarów, 
w stosownych przypadkach także oznaczeń 
(np. kodów kreskowych) oraz ilustracji;

Uzasadnienie
W celu ułatwienia identyfikacji importu równoległego uprawnieni i ich przedstawiciele 
powinni przekazywać organom celnym wszelkie informacje konieczne do identyfikacji 
oryginalnych produktów, takie jak oznaczenia i autoryzowani dystrybutorzy.
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Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) wszelkich informacji mających 
znaczenie dla analizy i oceny przez organy 
celne ryzyka naruszenia przedmiotowego 
prawa lub praw własności intelektualnej, 
takich jak lista autoryzowanych 
dystrybutorów;

Uzasadnienie
W celu ułatwienia identyfikacji importu równoległego uprawnieni i ich przedstawiciele 
powinni przekazywać organom celnym wszelkie informacje konieczne do identyfikacji 
oryginalnych produktów, takie jak oznaczenia i autoryzowani dystrybutorzy.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy prawo własności 
intelektualnej przestanie obowiązywać lub 
gdy wnioskodawca z innych przyczyn 
przestanie być osobą uprawnioną do 
złożenia wniosku, organy celne nie 
podejmują działania. Decyzja 
uwzględniająca wniosek zostaje, stosownie 
do przypadku, cofnięta lub zmieniona 
przez organy celne, które ją wydały.

3. W przypadku gdy prawo własności 
intelektualnej przestanie obowiązywać lub 
gdy wnioskodawca z innych przyczyn 
przestanie być osobą uprawnioną do 
złożenia wniosku, wnioskodawca 
informuje o tym organy celne, a te nie 
podejmują dalszych działań. Decyzja 
uwzględniająca wniosek zostaje, stosownie 
do przypadku, cofnięta lub zmieniona 
przez organy celne, które ją wydały.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy prawo własności 
intelektualnej przestanie obowiązywać lub 
gdy wnioskodawca z innych przyczyn 
przestanie być osobą uprawnioną do 
złożenia wniosku, organy celne nie 
podejmują działania. Decyzja 
o przedłużeniu okresu zostaje, stosownie 
do przypadku, cofnięta lub zmieniona 
przez organy celne, które ją wydały.

W przypadku gdy prawo własności 
intelektualnej przestanie obowiązywać lub 
gdy wnioskodawca z innych przyczyn 
przestanie być osobą uprawnioną do 
złożenia wniosku, wnioskodawca 
informuje o tym organy celne, a te nie 
podejmują dalszych działań. Decyzja 
o przedłużeniu okresu zostaje, stosownie 
do przypadku, cofnięta lub zmieniona 
przez organy celne, które ją wydały.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Wymiana informacji i danych między 

organami celnymi
Zgodnie z odpowiednimi zabezpieczeniami 
w zakresie ochrony danych Komisja może 
zadecydować o udostępnieniu informacji 
i danych zgromadzonych zgodnie z art. 
18(3) organom celnym w Unii oraz 
właściwym organom w państwach trzecich 
i stworzyć odpowiednie warunki takiej 
wymiany informacji i danych.

Uzasadnienie

Współpraca z państwami trzecimi jest kluczowa dla przeciwdziałania rozprzestrzeniania się 
handlu towarami naruszającymi prawo własności intelektualnej. Aby współpraca ta była 
skuteczna, organy celne UE powinny mieć możliwość udostępniania swoim partnerom 
w państwach trzecich informacji i danych na temat naruszeń prawa własności intelektualnej 
z zachowaniem poufności, pod warunkiem że dostępne są najsurowsze zabezpieczenia 
w zakresie ochrony danych. 
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