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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Duševné vlastníctvo sa v globalizovanom hospodárstve stalo hlavným faktorom európskej 
konkurencieschopnosti. Chrániť znalosti znamená chrániť investície Európy do výskumu, 
inovácií a pracovných miest. Zároveň však neustále rastú obavy spojené s porušovaním práv 
duševného vlastníctva a následným svetovým obchodom s falšovaným tovarom, a to tak z 
dôvodu hospodárskych dosahov pre priemysel Európy, ako aj z dôvodu rizík, ktoré to 
predstavuje pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. 

Štatistiky1 prípadov zadržania tovaru colnými orgánmi zaznamenaných na vonkajších 
hraniciach EÚ dokazujú jasný nárast počtu dodávok tovaru podozrivého z porušenia práv 
duševného vlastníctva. Nedostatok spoľahlivých údajov síce bráni hodnoteniu skutočných 
rozmerov problému, štatistiky o colných zásahoch v EÚ signalizujú zarážajúcu rastúcu 
tendenciu, najmä v prípadoch zadržania malých poštových alebo kuriérnych zásielok tovaru 
zakúpeného online. Takmer 69 % predmetov zadržaných v poštovej doprave v roku 2010 
tvorili lieky. 

Colné orgány na hraniciach EÚ sú takpovediac v prvej línii a zároveň majú privilegované 
postavenie, v rámci ktorého môžu podnikať kroky proti falšovaniu a nezákonnému vstupu 
tovaru do EÚ, a tým zabezpečovať konkurencieschopnosť európskeho obchodného prostredia. 
Keďže colné pravidlá a postupy zohrávajú dôležitú úlohu pri posilnení efektívnosti, návrh 
Komisie na revíziu súčasného nariadenia 1383/2003 o pohraničnom presadzovaní zamerané 
na posilnenie presadzovania práv duševného vlastníctva a zároveň na zjednodušenie colných 
postupov je vítaný. 

Tento návrh je súčasťou širšej stratégie spoločnosti založenej na poznatkoch, ktorá bola 
navrhnutá v oznámení Európa 2020, ako aj v colnom akčnom pláne EÚ na boj proti 
porušovaniu práv duševného vlastníctva na roky 2009 – 2012. 

Návrhy spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko

Keďže colné formality majú priamy vplyv na medzinárodný obchod, je nanajvýš dôležité, aby 
sa opatrenia presadzovania ako také nestali prekážkou legitímneho obchodu. Okrem 
celkových cieľov, ktorými sú uľahčenie obchodu, poskytnutie záruk proti zneužívaniu, ako aj 
väčšia právna istota, musia byť tieto opatrenia v súlade s medzinárodnými záväzkami EÚ.

Ako spravodajkyňa za Výbor pre medzinárodný obchod predkladám niektoré z obáv, ktoré sú 
zdôraznené v mojich návrhoch. V tomto stanovisku by som rada zdôraznila tri aspekty, ktoré 
sú z hľadiska zahraničného obchodu osobitne zaujímavé: tovar v tranzite, paralelný obchod a 
medzinárodná spolupráca.

Tovar v tranzite 

Osobitnú pozornosť si zasluhujú otázky týkajúce sa tranzitu. Odôvodnenie 17 nového návrhu 
nariadenia, ktorým sa nahrádza nariadenie 1383/2033, sa odkazuje na veľmi konkrétny 

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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prípad: dovoz generických liekov. Tento odkaz je motivovaný známymi obavami súvisiacich 
s prípadmi zadržania liekov v tranzite z dôvodu údajného porušenia patentovej ochrany a 
následnými spormi, ktoré India a Brazília vedú v rámci Svetovej obchodnej organizácie 
(WTO) proti EÚ. 

Odôvodnenie 17 je vítaným potvrdením záväzkov EÚ k uľahčeniu prístupu k liekom v 
rozvojovom svete, ako aj jej povinnosti plynúcej z pravidiel WTO, a to zaručiť slobodu 
tranzitu. Týmto sa pre zákonne oprávnených účastníkov zavádza jasnosť a právna istota v 
colnom vybavovaní „najmä“ liekov, ktoré Európskou úniou iba prechádzajú a nie sú určené 
pre vnútorný trh EÚ, ani neexistuje riziko, že naň budú presmerované.. 

Podľa predloženého návrhu by colní úradníci mali pri hodnotení rizika porušenia práv 
duševného vlastníctva zohľadniť akúkoľvek „významnú pravdepodobnosť presmerovania“
tohto tovaru na trh Únie. Colné orgány by tak mohli tovar pochádzajúci z nečlenských štátov 
v tranzite zadržať iba vtedy, ak by bol dostatok dôkazov, že bude nezákonne presmerovaný na 
vnútorný trh. V tomto návrhu sa však neuvádza žiadne usmernenie ani kritériá pre 
interpretáciu úmyslu uviesť tovar do predaja v EÚ. V novom nariadení by sa teda zišlo v 
tomto smere ďalšie ozrejmenie.

Nové nariadenie by ďalej malo poskytnúť colným orgánom právomoc zadržať akýkoľvek 
tovar, u ktorého existuje podozrenie z falšovania, dokonca aj v tranzite. Inak by nezákonný 
tovar naďalej vstupoval do EÚ ako „tovar v tranzite“ na základe falošného uvedenia krajiny 
pôvodu a miesta určenia, ako to bolo v prípadoch, ktoré hlásili poškodené podniky. 

Zaručovanie slobody tranzitu nikdy nebolo mienené tak, že sa má vzťahovať na nezákonný 
obchod. Navyše by kontroly nemali byť obmedzované, ak existuje podozrenie, že by mohlo 
byť ohrozené verejné zdravie, a to nezávisle od konečného miesta dodania tovaru. Colné 
úrady by svoje konanie mali riadiť v zmysle prevencie a obozretnosti. Hoci v odôvodnení 2 sa 
uznávajú zdravotné a bezpečnostné riziká tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva, v 
nariadení by sa malo konkrétne uviesť, že colné úrady EÚ môžu zadržať akýkoľvek 
podozrivý tovar, hoci aj v tranzite, ak existuje konkrétne riziko presmerovania na trh EÚ.

Malé zásielky

Keďže boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva počas tranzitu zostáva pre colné 
úrady členských štátov aj naďalej ťažkou úlohou, vítanou novinkou je zavedenie povinného 
uplatňovania zjednodušeného postupu na úrovni celej EÚ na likvidáciu falšovaného tovaru 
bez potreby formálneho uznania porušenia súdnou cestou. Toto možno považovať za 
významné zlepšenie, pokiaľ ide o zníženie záťaže u držiteľov práv a colných správ, od 
ktorého sa očakáva, že povedie k uľahčeniu obchodu.

Týka sa to najmä malých zásielok podozrivého tovaru – zakúpeného na internete a 
vstupujúceho do EÚ prostredníctvom poštových služieb alebo komerčných kuriérskych 
spoločností – ak zvážime hodnotu tovaru porušujúceho práva v porovnaní s nákladmi na 
skladovanie a súdne konania. 

Avšak pojem „malé zásielky“ a súvisiaca procesná lehota by si mohli zaslúžiť ďalšiu 
pozornosť. Dôležité je tiež to, že colné orgány informujú držiteľov práv o všetkých 
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významných pohyboch malých falšovaných zásielok, aby im pomohli sledovať trasy 
a tendencie falšovania. 

Paralelný obchod

Je vítané aj ďalšie rozšírenie rozsahu porušovania, na ktoré sa vzťahuje návrh nariadenia. K 
zlepšenej miere presadzovania práv duševného vlastníctva by mohlo viesť udelenie 
právomoci colným orgánom EÚ na zadržanie paralelného dovážaného tovaru umiestneného 
na trh EÚ bez toho, aby držiteľ práv vydal na toto zadržanie povolenie. Kým colné orgány 
majú jedinečné postavenie pri kontrole nezákonného paralelného obchodu, zachytávanie 
„tovaru na šedom trhu“ a ustanovenie samotného porušenia bude pravdepodobne naďalej 
problematické. 

V skutočnosti by mohlo vzrásť riziko, že sa zabrzdí legitímny obchod. Aby sa zabránilo 
nepodloženým konfiškáciám, držitelia práv by mali poskytnúť colným orgánom všetky 
informácie potrebné na to, aby sa colným orgánom umožnilo zadržať tovar pochádzajúci z 
paralelného dovozu na hraniciach. Rozšírený rozsah pôsobnosti nariadenia budú musieť 
sprevádzať náležité prostriedky a odborná príprava colných orgánov.

Medzinárodná spolupráca

Boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na hraniciach EÚ treba spojiť s cielenými 
opatreniami pri zdroji, aby sa predišlo vývozu nezákonného tovaru do EÚ. Toto si vyžaduje 
spoluprácu s tretími krajinami a na medzinárodnej úrovni, medziiným aj v rámci WTO, 
Svetovej colnej organizácie a Svetovej organizácie duševného vlastníctva. 

Colná spolupráca so zdrojovými krajinami a ostatnými spotrebiteľskými krajinami je v EÚ už 
skutočnosťou vďaka osobitným iniciatívam, ako je akčný plán EÚ – Čína o colnej spolupráci 
v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva. Napriek dialógom a úsiliu v oblasti 
technickej spolupráce, výmeny údajov, spolupráce s priemyslom, ako aj istému pokroku v 
právnych predpisoch sa stále nedostavuje skutočný výsledok. V skutočnosti je Čína1 naďalej 
hlavným zdrojom tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva v EÚ. 85 % všetkého 
tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva zadržaného colnými orgánmi EÚ v roku 
2010 pochádzalo z Číny (v porovnaní s rokom 2009 je to 64 % nárast). 

Kým stratégia EÚ na presadzovanie práv duševného vlastníctva v tretích krajinách z roku 
2004 prechádza revíziou a kým sa očakáva nový program FISCUS, spravodajkyňa vidí jasnú 
potrebu posilniť najmä cielenú a osobitne prispôsobenú technickú spoluprácu v oblasti 
duševného vlastníctva s partnermi EÚ, a najmä s prioritnými krajinami, napríklad s Čínou, s 
cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň ochrany práv duševného vlastníctva, pokiaľ ide o 
podniky pôsobiace v súlade so zákonom i spotrebiteľov. 

Mala by sa posilniť ďalšia operačná spolupráca medzi colnými orgánmi v EÚ a s tretími 
krajinami vrátane výmeny informácií, ako aj spolupráca s priemyslom. Navyše pri rokovaní o 

                                               
1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf
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ustanoveniach v oblasti práv duševného vlastníctva v obchodných dohodách by sa EÚ mala 
snažiť o dosiahnutie rovnakej úrovne ochrany, aká je zabezpečená v rámci Únie. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Uvádzanie tovaru, ktorý porušuje práva 
duševného vlastníctva, na trh značne 
poškodzuje nositeľov práv, výrobcov 
a obchodníkov, ktorí dodržiavajú zákony. 
Klamú sa pritom spotrebitelia a v určitých 
prípadoch by tak mohlo dôjsť k ohrozeniu 
ich zdravia a bezpečnosti. Ak je to možné, 
takýto tovar by sa vôbec nemal dostať na 
trh a mali by sa prijať opatrenia na riešenie 
tejto protiprávnej činnosti bez toho, aby sa 
obmedzil legálny obchod.

(2) Uvádzanie tovaru, ktorý porušuje práva 
duševného vlastníctva, na trh značne 
poškodzuje držiteľov práv, výrobcov 
a obchodníkov, ktorí dodržiavajú zákony. 
Klamú sa pritom spotrebitelia a v určitých 
prípadoch by tak mohlo dôjsť k ohrozeniu 
ich zdravia a bezpečnosti. Ak je to možné, 
takýto tovar by sa vôbec nemal dostať na 
trh a mali by sa prijať opatrenia na riešenie 
tejto protiprávnej činnosti bez toho, aby sa 
obmedzil legálny obchod. Z tohto dôvodu 
je potrebné, aby spotrebitelia boli riadne 
informovaní o rizikách súvisiacich 
s nákupom tohto tovaru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) V prípade, keď tovar podozrivý 
z porušenia práv duševného vlastníctva 
nie je falšovaný alebo pirátsky, môže byť 
ťažké určiť len na základe vizuálneho 

(11) Len na základe vizuálneho 
preskúmania colnými orgánmi môže byť 
ťažké určiť, či mohlo dôjsť k porušeniu 
práva duševného vlastníctva. Preto je 
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preskúmania colnými orgánmi, či mohlo 
dôjsť k porušeniu práva duševného 
vlastníctva. Preto je vhodné stanoviť, že by 
sa malo začať konanie, okrem prípadov, 
keď príslušné strany, konkrétne držiteľ 
tovaru a držiteľ práva, súhlasia 
s prepadnutím tovaru s cieľom jeho 
zničenia. Príslušné orgány, ktoré sú činné 
v týchto konaniach, by mali stanoviť, či 
došlo k porušeniu práva duševného 
vlastníctva a prijať príslušné rozhodnutia 
vo veci porušení príslušných práv 
duševného vlastníctva.

vhodné stanoviť, že by sa malo začať 
konanie, okrem prípadov, keď príslušné 
strany, konkrétne držiteľ tovaru a držiteľ 
práva, súhlasia s prepadnutím tovaru 
s cieľom jeho zničenia. Príslušné orgány, 
ktoré sú činné v týchto konaniach, by mali 
stanoviť, či došlo k porušeniu práva 
duševného vlastníctva a prijať príslušné 
rozhodnutia vo veci porušení príslušných 
práv duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17a. V prípade tovaru, v súvislosti 
s ktorým existuje podozrenie, že je 
napodobeninou tovaru chráneného v Únii 
ochrannou známkou, alebo kópií tovaru 
chráneného v Únii autorským právom, 
právom súvisiacim s autorským právom 
alebo úžitkovým vzorom predstavuje 
tranzit cez colné územie Únie a možná 
distribúcia na vnútornom trhu nielen 
značné straty pre podniky Únie pôsobiace 
v súlade so zákonom, ale aj zdravotné 
a bezpečnostné riziká pre občanov. Colné 
orgány by preto mali mať právomoc na 
kontrolu a zadržanie akéhokoľvek tovaru, 
v súvislosti s ktorým existuje podozrenie, 
že porušuje právo duševného vlastníctva, 
v rámci predbežnej opatrnosti, ak sa 
predpokladá jeho distribúcia na 
vnútornom trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17b. Dôkaz o úmysle uviesť tento tovar 
do predaja v Únii by sa mal považovať 
za existujúci, ak tovar bol predaný 
zákazníkovi v Únii alebo ponúkaný či 
propagovaný spotrebiteľom v Únii 
za účelom predaja alebo ak dokumentácia 
alebo korešpondencia ukazujú, že tovar sa 
má distribuovať na vnútornom trhu Únie. 
Ak nie je deklarované miesto určenia 
tovaru, hoci sa takéto údaje vyžadujú, 
alebo v prípade, že informácie potrebné 
na určenie výrobcu alebo distribútora 
tovaru sú nepresné alebo neúplné, že 
neprebieha spolupráca s colnými orgánmi 
alebo že sa našla dokumentácia, ktorá 
potvrdzuje úmysel distribuovať tovar 
v rámci vnútorného trhu, deklarant alebo 
držiteľ predmetného tovaru musí 
preukázať, že nemá v úmysle predať tento 
tovar v Únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17c. Boj proti porušovaniu práv 
duševného vlastníctva na vonkajších 
hraniciach Únie by sa mal spájať s 
cieleným úsilím vyvíjaným pri zdroji. 
Vyžaduje si to spoluprácu s tretími 
krajinami i spoluprácu na medzinárodnej 
úrovni, v rámci ktorej by sa Komisia a 
členské štáty mali usilovať o budovanie 
rešpektu a presadzovať prísne normy 
ochrany práv duševného vlastníctva. Táto 
spolupráca by mala spočívať v podpore 
začleňovania a presadzovania práv 
duševného vlastníctva do obchodných 
dohôd, v technickej spolupráci, v podpore 
diskusie na rôznych medzinárodných 
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fórach, v komunikácii a výmene 
informácií, ako aj v ďalších krokoch 
v oblasti operačnej spolupráce s tretími 
krajinami a príslušnými priemyselnými 
odvetviami.

Odôvodnenie

Boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva by mal vychádzať z posilnenej dvojstrannej 
spolupráce, ako aj z koordinovaného medzinárodného úsilia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17d. V záujme odstránenia 
medzinárodného obchodu s tovarom 
porušujúcim práva duševného vlastníctva 
sa v článku 69 dohody TRIPS ustanovuje, 
že členovia WTO majú podporovať 
výmenu informácií medzi colnými 
orgánmi, ktoré sa týkajú obchodu s 
tovarom porušujúcim práva duševného 
vlastníctva. Takouto výmenou informácii 
by sa malo umožniť sledovanie 
priekupníckych sietí s cieľom zastaviť 
výrobu a distribúciu tovaru porušujúceho 
práva duševného vlastníctva v 
počiatočnejšej fáze dodávateľského 
reťazca. Preto je potrebné vytvoriť 
podmienky výmeny informácií medzi 
colnými orgánmi v Únii a príslušnými 
orgánmi v tretích krajinách vrátane 
podmienok na ochranu údajov.

Odôvodnenie

V dôsledku medzinárodnej povahy falšovania a sietí falšovateľov šíriacich sa cez hranice je 
rozhodujúce, aby boli colné orgány schopné deliť sa o informácie, a to aj s tretími krajinami, 
a využívať ich s cieľom sledovať siete a trasy, ktoré falšovatelia používajú. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17e. V súlade s cieľom Únie, ktorým je 
posilňovanie medzinárodnej spolupráce 
v oblasti boja proti falšovaniu, pirátstvu 
a nezákonnému paralelnému obchodu 
s tovarom porušujúcim duševné 
vlastníctvo registrovaných držiteľov práv, 
musí nové európske stredisko pre 
sledovanie falšovania a autorského 
pirátstva zohrávať kľúčovú úlohu tým, že 
bude všetkým colným orgánom členských 
štátov poskytovať potrebné a včasné 
informácie, aby tieto mohli vykonávať 
príslušné kontroly oprávnených dovozcov 
a distribútorov tovaru, o ktorom existuje 
podozrenie, že porušuje práva duševného 
vlastníctva v rámci jednotného trhu, ako 
aj jeho vývozcov na zahraničné trhy. Táto 
úloha by sa mohla ďalej posilniť 
vytvorením databázy skutočných výrobkov 
a služieb Únie chránených registrovanými 
obchodnými známkami, úžitkovými 
vzormi a patentmi, ktorú by bolo možné 
sprístupniť aj zahraničným colným 
orgánom spolupracujúcim s Úniou 
v oblasti lepšej ochrany práv duševného 
vlastníctva a ich presadzovania;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Toto nariadenie sa uplatňuje na tovar, 
ktorý je podozrivý z porušenia práv 
duševného vlastníctva, pri tranzite cez 
colné územie Únie.
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Odôvodnenie
V záujme jasnosti by sa v novom nariadení malo výslovne riešiť nakladanie s tovarom v 
tranzite. V prípade, že existuje podozrenie z porušenia práv, ktoré boli zverené hmotným 
právom na úrovni EÚ a členských štátov v oblasti duševného vlastníctva a vzniká konkrétne 
riziko presmerovania tovaru na vnútorný trh počas tranzitu, môžu colné orgány tovar 
oprávnene zadržať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 7 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) tovar, ktorý je predmetom konania 
porušujúceho autorské právo podľa 
právnych predpisov Únie alebo tohto 
členského štátu ;

a) tovar, ktorý je predmetom konania 
porušujúceho autorské právo podľa 
právnych predpisov Únie alebo tohto 
členského štátu, alebo keď nemožno 
vylúčiť, že tovar je predmetom takéhoto 
konania, pričom zároveň predstavuje 
jasnú hrozbu pre zdravie alebo 
bezpečnosť spotrebiteľov; 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3– pododsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) špecifické a technické informácie 
o pravom tovare, podľa potreby vrátane 
obrázkov;

g) špecifické a technické informácie 
o pravom tovare, podľa potreby vrátane 
značenia, napr. čiarových kódov, a
obrázkov;

Odôvodnenie
S cieľom uľahčiť sledovateľnosť paralelného dovozu by mali držitelia práv a ich zástupcovia 
poskytnúť colným orgánom všetky informácie, ktoré môžu byť relevantné pre identifikáciu 
pravých výrobkov, ako napríklad značenie a autorizovaní distribútori.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie
S cieľom uľahčiť sledovateľnosť paralelného dovozu by mali držitelia práv a ich zástupcovia 
poskytnúť colným orgánom všetky informácie, ktoré môžu byť relevantné pre identifikáciu 
pravých výrobkov, ako napríklad značenie a autorizovaní distribútori.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Keď právo duševného vlastníctva stratí 
platnosť, alebo keď žiadateľ prestane byť 
z iných dôvodov osobou oprávnenou podať 
žiadosť, colné orgány opatrenie neprijmú. 
Colné orgány, ktoré schválili rozhodnutie 
o schválení žiadosti, toto rozhodnutie 
zrušia, alebo ho zodpovedajúcim spôsobom 
zmenia a doplnia.

3. Keď právo duševného vlastníctva stratí 
platnosť, alebo keď žiadateľ prestane byť 
z iných dôvodov osobou oprávnenou podať 
žiadosť, žiadateľ túto skutočnosť oznámi 
colným orgánom a colné orgány neprijmú 
ďalšie opatrenie. Colné orgány, ktoré 
schválili rozhodnutie o schválení žiadosti, 
toto rozhodnutie zrušia, alebo ho 
zodpovedajúcim spôsobom zmenia 
a doplnia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Keď právo duševného vlastníctva stratí 
platnosť, alebo keď žiadateľ prestane byť 
z iných dôvodov osobou oprávnenou podať 
žiadosť, colné orgány opatrenie neprijmú. 
Colné orgány, ktoré schválili rozhodnutie 
o schválení predĺženia, toto rozhodnutie 
zrušia, alebo ho primerane zmenia 
a doplnia.

Keď právo duševného vlastníctva stratí 
platnosť, alebo keď žiadateľ prestane byť 
z iných dôvodov osobou oprávnenou podať 
žiadosť, žiadateľ túto skutočnosť oznámi 
colným orgánom a colné orgány neprijmú 
ďalšie opatrenie. Colné orgány, ktoré 
schválili rozhodnutie o schválení 
predĺženia, toto rozhodnutie zrušia, alebo 
ho primerane zmenia a doplnia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 19a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 19a
Výmena informácií a údajov medzi 

colnými orgánmi
Ak bude zaručená vhodná ochrana 
údajov, môže Komisia rozhodnúť o tom, 
že o informácie a údaje zhromaždené v 
zmysle článku 18 ods. 3 sa colné orgány v 
Únii a príslušné orgány v tretích 
krajinách majú deliť, a môže ustanoviť 
podmienky takejto deľby.

Odôvodnenie

Pre boj proti šíreniu obchodu s tovarom porušujúcim práva duševného vlastníctva je dôležitá 
spolupráca s tretími krajinami. Aby bola táto spolupráca účinná, colné orgány EÚ by mali 
byť schopné deliť sa o informácie a údaje o porušovaní práv duševného vlastníctva so svojimi 
partnermi v tretích krajinách, a to v rámci dôvernosti údajov a pokiaľ budú zavedené striktné 
záruky týkajúce sa ochrany údajov. 
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