
AD\889522SL.doc PE476.120v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za mednarodno trgovino

2011/0137(COD)

30.1.2012

MNENJE
Odbora za mednarodno trgovino

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

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

Pripravljavka mnenja: Josefa Andrés Barea

(*) Pridruženi odbor – Člen 50 poslovnika



PE476.120v02-00 2/14 AD\889522SL.doc

SL

PA_Legam



AD\889522SL.doc 3/14 PE476.120v02-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

V globaliziranem gospodarstvu je intelektualna lastnina postala pomemben dejavnik evropske 
konkurenčnosti. Zaščita znanja pomeni zaščito evropskega vlaganja v raziskave, inovacije in 
nova delovna mesta. Obenem so kršitve pravic intelektualne lastnine in posledična svetovna 
trgovina s ponarejenim blagom čedalje večji problem, tako v smislu gospodarskih posledic za 
industrijo v Evropi kot tudi v smislu tveganja za zdravje in varnost potrošnikov. 

Statistika1 carinskih zadržanj, zabeleženih na zunanjih mejah EU, kaže jasno povečanje 
števila pošiljk, za katere obstaja sum kršitve pravic intelektualne lastnine. Medtem ko je 
zaradi pomanjkanja zanesljivih podatkov nemogoče oceniti celoten obseg problema, 
statistični podatki o carinskih ukrepih EU kažejo na osupljiv trend naraščanja predvsem 
zasegov manjših poštnih ali kurirskih pošiljk na spletu kupljenih izdelkov. V letu 2010 so 
skoraj 69 % zadržanih artiklov v poštnem prometu predstavljala zdravila. 

Carinski organi so na mejah EU v prvih bojnih vrstah in hkrati v privilegiranem položaju, da 
ukrepajo proti ponarejanju in nezakonitemu vnosu blaga v EU ter tako branijo konkurenčnost 
evropske trgovine. Ker imajo carinski predpisi in prakse pomembno vlogo pri učinkovitem 
ukrepanju, je dobrodošel predlog Komisije za revizijo obstoječe Uredbe št. 1383/2003 o 
carinskem ukrepanju, katerega cilj je okrepiti varovanje pravic intelektualne lastnine ter 
racionalizirati carinske postopke. 

Ta predlog je del širše na znanju temelječe strategije, opisane v sporočilu Evropa 2020, ter 
carinskega akcijskega načrta EU za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine v letih od 
2009 do 2012. 

Predlogi pripravljavke mnenja

Ker carinske formalnosti neposredno vplivajo na mednarodno trgovino, je izredno 
pomembno, da izvršilni ukrepi sami ne bi ovirali zakonite trgovine. Poleg splošnih ciljev 
lajšanja trgovine, zagotavljanja zaščitnih ukrepov proti zlorabi ter večje pravne varnosti 
morajo biti ti ukrepi tudi v skladu z mednarodnimi zavezami EU.

To so nekateri od pomislekov, ki so osnova mojega predloga kot pripravljavke mnenja za 
Odbor za mednarodno trgovino. V tem mnenju želim izpostaviti tri vidike, ki so posebej 
pomembni v zvezi z zunanjo trgovino: blago v tranzitu, vzporedna trgovina in mednarodno 
sodelovanje.

Blago v tranzitu 

Vprašanja, povezana s tranzitom, si zaslužijo posebno pozornost. Uvodna izjava 17 novega 
predloga uredbe za nadomestitev Uredbe št. 1383/2003 se nanaša na specifičen primer: uvoz 
generičnih zdravil. Ta sklic je oblikovan zaradi dobro znanih pomislekov glede primerov 
zadržanja zdravil v tranzitu na podlagi domnevne kršitve patenta ter posledičnih sporov v 
okviru Svetovne trgovinske organizacije, ki sta jih proti EU sprožili Indija in Brazilija. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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Uvodna izjava 17 je dobrodošel poudarek zavezanosti EU k spodbujanju dostopa do zdravil v 
državah v razvoju, kot tudi njene zaveze v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije, 
da bo zagotovila svobodo tranzita. Prav tako uvaja dodatno jasnost in pravno varnost za 
legitimne zainteresirane strani glede carinske obravnave „zlasti“ zdravil, ki so v EU samo v 
tranzitu in niso namenjena notranjemu trgu EU ter ne predstavljajo nevarnosti, da bi bila nanj 
preusmerjena. 

V skladu s sedanjim predlogom bi morali carinski organi pri ocenjevanju tveganja kršitve 
pravic intelektualne lastnine upoštevati vsakršno „precejšnjo verjetnost preusmeritve“ tega 
blaga na trg Unije. Carinski organi bi tako lahko blago, ki prihaja iz držav nečlanic in je v 
tranzitu, zadržali le, če obstajajo zadostni dokazi, da bo to blago nezakonito preusmerjeno na 
notranji trg. Vendar predlog ne daje nikakršnih navodil ali meril za tolmačenje namena 
prodajati blago v EU. Za novo uredbo bi bilo tako koristno uvesti nadaljnje pojasnilo v zvezi s 
tem.

Poleg tega bi morala nova uredba pooblastiti carinske organe, da lahko zadržijo vso 
domnevno ponarejeno blago, četudi je v tranzitu. Če tega ne bi storili, bi prepovedano blago 
še naprej vstopalo na trg EU kot „blago v tranzitu“ z lažnimi izjavami o izvoru in 
namembnem kraju, kot so o tem poročala prizadeta podjetja. 

Zagotavljanje prostega tranzita ni bilo nikoli namenjeno uporabi za nedovoljeno trgovino. 
Poleg tega ne bi smelo biti omejitev za nadzor, kadar obstaja sum, da bi lahko bilo ogroženo 
javno zdravje, ne glede na končni kraj odpreme blaga. Carinski organi bi morali ukrepati ob 
upoštevanju načel preventive in previdnosti. Čeprav uvodna izjava 2 priznava zdravstvena in 
varnostna tveganja pri blagu, ki krši pravice intelektualne lastnine, bi morala uredba določiti, 
da lahko EU carinski organi zadržijo vso sumljivo blago, četudi je v tranzitu, če obstaja 
oprijemljiva nevarnost preusmeritve na trg EU.

Majhne pošiljke

Ker preprečevanje kršitev pravic intelektualne lastnine v tranzitu ostaja izziv za carinske 
organe držav članic, je dobrodošla novost uvedba obvezne uporabe poenostavljenega 
postopka uničenja ponarejenega blaga po vsej EU, ne da bi morali kršitev formalno ugotoviti 
na sodišču. To se lahko šteje za znatno izboljšanje v smislu zmanjševanja obremenitev tako za 
imetnike pravic kot za carinske uprave – s pričakovanimi rezultati v poenostavitvi trgovine.

Omenjeno velja zlasti za majhne pošiljke sumljivega blaga – ki je kupljeno prek spleta in ki 
vstopa v EU prek poštnih pošiljk ali komercialne kurirske družbe – ob upoštevanju vrednosti 
spornega blaga proti bremenu stroškov skladiščnih in sodnih postopkov. 

Vendar bi bilo dobro podrobneje preučiti tudi pojem „manjše pošiljke“ in s tem povezane 
procesne roke. Prav tako je pomembno, da carinski organi obvestijo imetnike pravic o vseh 
pomembnih premikih manjših ponarejenih pošiljk, kar bo pomagalo pri sledenju poti in 
trendov ponarejanja. 

Vzporedno trgovanje
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Nadaljnja razširitev obsega kršitev, ki jih zajema osnutek uredbe, je dobrodošla. Pooblastitev 
carinskih organov EU za zadržanje vzporednega uvoza, danega na trg EU brez dovoljenja 
imetnika pravic, bi morala prinesti višjo raven uveljavljanja pravic intelektualne lastnine. 
Medtem ko so carinski organi v edinstvenem položaju za nadzor nad nedovoljeno vzporedno 
trgovino, pa bosta prestrezanje blaga iz sive ekonomije in ugotavljanje dejanskih kršitev 
verjetno ostala problematična. 

Poveča se lahko celo tveganje oviranja legitimne trgovine. Da bi se izognili neutemeljeni 
zaplembi, bi morali imetniki pravic carinskemu osebju posredovati vse potrebne informacije, 
ki bi jim omogočile zaseg vzporedno uvoženega blaga na meji. Razširjenemu obsegu uredbe 
bodo morala slediti tudi ustrezna sredstva in usposabljanje carinskih organov.

Mednarodno sodelovanje

Boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine na meji EU mora potekati skupaj s ciljno 
naravnanimi ukrepi pri viru za preprečevanje nedovoljenega izvoza blaga v EU. Zato je treba 
sodelovati s tretjimi državami, pa tudi na mednarodni ravni, v okviru Svetovne trgovinske 
organizacije, Svetovne carinske organizacije in Svetovne organizacije za intelektualno 
lastnino. 

Carinsko sodelovanje z državami izvora in drugimi ciljnimi državami že poteka prek posebnih 
pobud, kot je akcijski načrt med EU in Kitajsko o carinskem sodelovanju pri uveljavljanju 
pravic intelektualne lastnine. Kljub prizadevanjem za dialog in tehnično sodelovanje, 
izmenjavo podatkov, sodelovanje z industrijo, pa tudi določenemu napredku pri zakonodaji še 
vedno niso doseženi oprijemljivi rezultati. Dejstvo je, da je Kitajska1 še vedno glavni vir 
uvoza blaga, ki krši pravice intelektualne lastnine, v EU. V letu 2010 je 85 % vseh artiklov, ki 
so kršili pravice intelektualne lastnine in so jih zadržali carinski organi EU, prišlo iz Kitajske 
(64-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2009). 

Medtem ko se Strategija EU iz leta 2004 za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine v tretjih 
državah trenutno ponovno pregleduje in se pričakuje novi program FISCUS, pripravljavka 
mnenja vidi jasno potrebo, da se okrepi zlasti usmerjeno in prilagojeno tehnično sodelovanje 
na področju intelektualne lastnine s partnerji EU, še posebej s prednostnimi državami, kot je 
Kitajska, s čimer bi zagotovili najvišjo raven zaščite pravic intelektualne lastnine za zakonita 
podjetja in potrošnike. 

Pospešiti je treba nadaljnje operativno sodelovanje med carino v EU in tretjimi državami, 
vključno z izmenjavo informacij, pa tudi sodelovanje z industrijo. Poleg tega bi si morala EU 
pri pogajanjih o določbah o pravicah intelektualne lastnine v trgovinskih sporazumih 
prizadevati, da bo raven varstva pravic enaka, kot je v Uniji. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot 
                                               
1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf
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pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Trženje blaga, ki krši pravice 
intelektualne lastnine, povzroča precejšnjo 
škodo imetnikom pravic ter proizvajalcem 
in trgovcem, ki se ravnajo po zakonu. Prav 
tako zavaja potrošnike ter lahko v 
nekaterih primerih ogrozi njihovo zdravje 
in varnost. Kolikor mogoče si je treba 
prizadevati, da tako blago ne bi doseglo 
trga, ter sprejeti ukrepe proti tej nezakoniti 
dejavnosti, ne da bi pri tem ovirali zakonito 
trgovino.

(2) Trženje blaga, ki krši pravice 
intelektualne lastnine, povzroča precejšnjo 
škodo imetnikom pravic ter proizvajalcem 
in trgovcem, ki se ravnajo po zakonu. Prav 
tako zavaja potrošnike ter lahko v 
nekaterih primerih ogrozi njihovo zdravje 
in varnost. Kolikor mogoče si je treba 
prizadevati, da tako blago ne bi doseglo 
trga, ter sprejeti ukrepe proti tej nezakoniti 
dejavnosti, ne da bi pri tem ovirali zakonito 
trgovino. Zato morajo biti potrošniki 
dobro obveščeni o tveganjih, povezanih z 
nakupom tega blaga.

Predlog spremembe 2

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 

(11) Včasih je 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.
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zadevnih pravic intelektualne lastnine.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Zaradi tranzita blaga, pri katerem 
obstaja sum, da je imitacija izdelkov, ki so 
v Uniji zaščiteni z blagovnimi znamkami, 
ali kopija izdelkov, ki so v Uniji zaščiteni z 
avtorskimi in sorodnimi pravicami ali 
modeli, prek carinskega območja Unije 
ter zaradi njegove morebitne prodaje na 
notranjem trgu imajo podjetja, ki zakonito 
poslujejo v Uniji, velike izgube, ogrožena 
pa sta tudi zdravje in varnost potrošnikov. 
Zato bi morali biti carinski organi 
pristojni, da preventivno pregledajo in 
zadržijo vsako blago, pri katerem obstaja 
sum kršitve pravic intelektualne lastnine, 
če se zanj domneva, da se bo prodajalo na 
notranjem trgu.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) Kot dokaz, da je to blago namenjeno 
prodaji v Uniji, bi morali šteti, če je bilo 
prodano stranki v Uniji ali se je prodajalo 
ali oglaševalo potrošnikom v Uniji ali če 
je iz dokumentacije ali korespondence 
razvidno, da naj bi se prodajalo na 
notranjem trgu Unije. Če cilj blaga ni 
znan, čeprav bi moral biti naveden, ali če 
ni dovolj podrobnih ali ustreznih 
podatkov, na podlagi katerih bi lahko 
ugotovili, kdo je proizvajalec ali 
prodajalec izdelkov, če je sodelovanje s 
carinskimi organi pomanjkljivo ali če se 
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odkrijejo dokumenti, iz katerih je 
razvidno, da je blago namenjeno prodaji 
na notranjem trgu, bi moral deklarant ali 
imetnik blaga dokazati, da ga ne 
namerava prodajati v Uniji.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17c) Preprečevanje kršitev pravic 
intelektualne lastnine na zunanjih mejah 
Unije bi bilo treba združiti z usmerjenimi 
prizadevanji pri izvoru. Zato je treba 
sodelovati s tretjimi državami in na 
mednarodni ravni, pri čemer bi morale 
Komisija in države članice podpirati 
spoštovanje in spodbujanje visokih 
standardov varstva pravic intelektualne 
lastnine. Ta podpora bi morala vključevati 
uvedbo pravic intelektualne lastnine v 
trgovinske sporazume in njihovo 
izvrševanje, tehnično sodelovanje, 
spodbujanje razprave na različnih 
mednarodnih forumih, obveščanje in 
izmenjavo informacij ter nadaljnje korake 
pri operativnem sodelovanju s tretjimi 
državami in zadevnimi industrijskimi 
panogami.

Obrazložitev

Okrepljeno dvostransko sodelovanje in usklajeno mednarodno delovanje bi morala pozitivno 
prispevati k preprečevanju kršitev pravic intelektualne lastnine. 
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17d) Za odpravo mednarodne trgovine z 
blagom, ki krši pravice intelektualne 
lastnine, je v členu 69 Sporazuma TRIPS 
določeno, da morajo članice Svetovne 
trgovinske organizacije spodbujati 
izmenjavo informacij med carinskimi 
organi v zvezi s trgovino z blagom, ki krši 
pravice intelektualne lastnine. S tako 
izmenjavo informacij bi bilo mogoče 
spremljati trgovske mreže ter v zgodnejši 
stopnji dobavne verige ustaviti 
proizvodnjo in distribucijo blaga, ki krši 
pravice intelektualne lastnine. Zato je 
treba ustvariti pogoje za izmenjavo 
informacij med carinskimi organi v Uniji 
in ustreznimi organi v tretjih državah, tudi 
s področja varstva podatkov.

Obrazložitev

Zaradi mednarodne narave ponarejanja in čezmejnega širjenja mrež ponarejevalcev je 
bistveno, da se carinskim organom omogoči izmenjava in uporaba informacij, tudi s tretjimi 
državami, za spremljanje mrež in poti, ki se uporabljajo za ponarejanje. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17e) Pri uresničevanju cilja Unije za 
okrepitev mednarodnega sodelovanja v 
boju proti ponarejanju blaga, piratstvu in 
nedovoljeni vzporedni trgovini z blagom, 
ki krši pravice intelektualne lastnine 
registriranih imetnikov pravic, ima 
ključno vlogo nova evropska opazovalna 
skupina za ponarejanje in piratstvo, ki 
vsem carinskim organom držav članic 
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zagotavlja pomembne in pravočasne 
informacije za opravljanje ustreznih 
kontrol pooblaščenih uvoznikov in 
distributerjev blaga, pri katerem obstaja 
sum kršitve pravic intelektualne lastnine, 
na notranjem trgu ter izvoznikov na tuje 
trge. To vlogo bi bilo mogoče okrepiti z 
oblikovanjem podatkovne zbirke o 
pristnih proizvodih in storitvah Unije, ki 
so zaščiteni z registriranimi blagovnimi 
znamkami, modeli in patenti, ki bi bila 
lahko na voljo tudi tujim carinskim 
organom, ki sodelujejo z Unijo za boljšo 
zaščito in uveljavljanje pravic 
intelektualne lastnine.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ta uredba se uporablja za blago v 
tranzitu prek carinskega območja Unije, 
za katerega obstaja sum kršitve pravic 
intelektualne lastnine.

Obrazložitev
V novi uredbi bi bilo treba zaradi jasnosti izrecno obravnavati ravnanje z blagom v tranzitu. 
Carinski organi lahko upravičeno zadržijo blago, pri katerem sumijo kršitve pravic iz 
zakonodaje EU in držav članic o intelektualni lastnini ter če obstaja konkretno tveganje, da bi 
se to blago v tranzitu preusmerilo na notranji trg.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 7 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) blago, ki je predmet dejavnosti, ki po 
pravu Unije ali zadevne države članice krši 

(a) blago, ki je predmet dejavnosti, ki po 
pravu Unije ali zadevne države članice krši 
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pravico intelektualne lastnine; pravico intelektualne lastnine ali blago, pri 
katerem ni mogoče izključiti, da je 
predmet takšne dejavnosti in katero hkrati 
ogroža zdravje ali varnost potrošnikov; 

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) posebni in tehnični podatki o pristnem 
blagu, vključno s slikami, če je to ustrezno;

(g) posebni in tehnični podatki o pristnem 
blagu, vključno z oznakami, kot je črtna 
koda, in slikami, če je to ustrezno;

Obrazložitev
Za lažjo sledljivosti vzporednega uvoza imetniki pravic in njihovi zastopniki carinskim 
organom priskrbijo vse informacije, ki so pomembne za ugotavljanje pristnih proizvodov, na 
primer o oznakah in pooblaščenih distributerjih.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka i

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) vse informacije, pomembne za analizo 
in oceno tveganja kršitve zadevnih pravic 
intelektualne lastnine s strani carinskih 
organov, kot so informacije o 
pooblaščenih distributerjih;

Obrazložitev
Za lažjo sledljivost vzporednega uvoza imetniki pravic in njihovi zastopniki carinskim 
organom priskrbijo vse informacije, ki so pomembne za ugotavljanje pristnih proizvodov, na 
primer o oznakah in pooblaščenih distributerjih.

Predlog spremembe 12
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če pravica intelektualne lastnine 
preneha veljati ali če vlagatelj iz drugih 
razlogov ni več oseba, upravičena do 
vložitve zahteve, carinski organi ne 
ukrepajo. Carinski organi, ki so izdali 
odločbo o ugoditvi zahtevi, to ustrezno 
prekličejo ali spremenijo. 

3. Če pravica intelektualne lastnine 
preneha veljati ali če vlagatelj iz drugih 
razlogov ni več oseba, upravičena do 
vložitve zahteve, vlagatelj o tem obvesti 
carinske organe, ki pa ne ukrepajo. 
Carinski organi, ki so izdali odločbo o 
ugoditvi zahtevi, to ustrezno prekličejo ali 
spremenijo. 

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če pravica intelektualne lastnine preneha 
veljati ali če vlagatelj iz drugih razlogov ni 
več oseba, upravičena do vložitve zahteve, 
carinski organi ne ukrepajo. Odločbo o 
ugoditvi podaljšanju carinski organi, ki so 
jo izdali, ustrezno prekličejo ali 
spremenijo.

Če pravica intelektualne lastnine preneha 
veljati ali če vlagatelj iz drugih razlogov ni 
več oseba, upravičena do vložitve zahteve, 
vlagatelj o tem obvesti carinske organe, ki 
pa ne ukrepajo. Odločbo o ugoditvi 
podaljšanju carinski organi, ki so jo izdali, 
ustrezno prekličejo ali spremenijo.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19a
Izmenjava informacij in podatkov med 

carinskimi organi
Glede na ustrezne zaščitne ukrepe za 
varstvo podatkov lahko Komisija odloči, 
da si morajo carinski organi v Uniji in 
ustrezni organi v tretjih državah izmenjati 
informacije in podatke, ki so bili zbrani 
na podlagi člena 18(3), ter uvede pogoje 



AD\889522SL.doc 13/14 PE476.120v02-00

SL

za to izmenjavo.

Obrazložitev

Pri preprečevanju širjenja trgovine z blagom, ki krši pravice intelektualne lastnine, je 
bistveno sodelovanje s tretjimi državami. Da bi bilo to sodelovanje učinkovito, bi morali imeti 
carinski organi EU možnost, da si v okviru zaupnosti, in če so bili uvedeni strogi zaščitni 
ukrepi za varstvo podatkov, izmenjajo informacije in podatke na področju kršitev pravic 
intelektualne lastnine s sorodnimi organi v tretjih državah. 
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