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КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст 

На 24 май 2011 г. с цел да насърчи креативността и иновациите в Европа Комисията 
прие съобщение „Единен пазар за правата върху интелектуална собственост“. 
Посочената в него глобална и последователна стратегия определя план за определен 
брой инициативи, които Комисията възнамерява да предприеме в различни области до 
2012 г. 

В контекста на въпросните инициативи Комисията предложи също нов регламент 
относно правоприлагането, осъществявано от митническите органи по отношение на 
правата върху интелектуалната собственост, който ще замени Регламент 
№ 1383/2003/ЕО. 

Предложението взема предвид анализа на оценката на въздействието, осъществен през 
2010 г., в който са събрани 89 публикации, както и възникналия международен 
контекст, по-конкретно вследствие на търговския конфликт между Европейския съюз, 
от една страна, и Индия и Бразилия, от друга, относно транзитното преминаване на 
генерични лекарствени продукти. 

В този контекст, докладчикът би желал да се спре на следните въпроси:

Съображения 

На първо място по отношение на обхвата на предложението за регламент, докладчикът 
счита, че е желателно да се разшири обхватът, така че в него да се включат търговските 
наименования, топографиите на полупроводникови изделия и полезните модели. 

Докладчикът подкрепя също идеята в обхвата да се включат нарушенията, дължащи се 
на разпоредби, имащи за цел заобикаляне на техническите мерки, както и други 
нарушения на правото, за чието спазване митническите органи вече следят.

От друга страна докладчикът не подкрепя бъдещият регламент да обхваща и 
паралелния внос. Видно е, че съществува опасност посочената практика да причини 
значителни икономически вреди за титулярите на правата. Настоящият регламент все 
пак трябва да гарантира ефикасност и бързина на действията на митническите органи, 
като същевременно ограничи опасността да се създадат пречки за законната търговия. 
Освен това, титулярите на права ще могат да предприемат предвидените в 
законодателството на всяка държава членка съдебни действия с цел да защитят правата 
си.

Докладчикът подкрепя също така предложението на Европейската комисия, което има 
за цел да укрепи правата на страните, които могат да бъдат засегнати от действия на 
митническите органи. Докладчикът все пак счита, че следва да се прави разлика между 
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икономически оператори, които редовно се занимават с митнически формалности, и 
крайния потребител.

Операторите, които редовно се занимават с митнически формалности, отлично 
познават митническите процедури. Следователно уместно е да не се въвеждат 
обременяващи административни процедури, които пречат на извършването на 
ефикасни и бързи действия от компетентните митнически органи. От друга страна 
крайният потребител, който не познава митническите формалности, трябва да получава 
допълнителна защита. По тази причина крайният потребител трябва да има право да 
бъде изслушан преди вземането на решение от митническите органи, така че да има 
възможност да изложи своята гледна точка.

Докладчикът категорично подкрепя въвеждането на специална процедура за 
унищожаване на стоки в малки пратки. Задържането при пощенските доставки 
значително се увеличи, като от 15 000 през 2009 г. броят се увеличи до над 43 000 през 
2010 г. Следователно с цел ограничаване на това явление е целесъобразно да се въведе 
опростена и ефикасна процедура, при която се спазват правата и интересите на крайния 
потребител.

Накрая, по отношение на обмена на данни между държавите членки и Европейската 
комисия, по-конкретно въвеждането на централизирана база данни на Комисията, 
следва да се зачитат изцяло разпоредбите на Регламент № 45/2001/ЕО, на Директива 
95/46/ЕО, както и становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 
12 октомври 2011 г.1

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси 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 
права, производителите и търговците, 
които спазват закона. Освен това така се 
мамят потребителите и в някои случи 
биха могли да се създадат рискове за 

(2) Пускането на пазара на стоки, 
нарушаващи права върху 
интелектуалната собственост, нанася 
съществени вреди на титулярите на 
права, производителите и търговците, 
които спазват закона. Освен това така се 
мамят потребителите и в някои случи 
биха могли да се създадат рискове за 

                                               
1http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-
10-12_Intellectual_property_rights_BG.pdf
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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.

здравето и сигурността им. Поради това 
въвеждането на митническа 
територия и 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.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Регламент (ЕО) № 1383/2003 не 
обхваща определени права върху 
интелектуалната собственост и 
изключва определени нарушения. С цел 
засилване на правоприлагането в 
областта на правата върху 
интелектуалната собственост 
митническият контрол следва да бъде 
разширен, така че да се обхванат и 
други видове нарушения, например 
нарушенията в резултат на 
паралелна търговия, както и други 
нарушения на права, спрямо които 
митническите органи вече 
осъществяват правоприлагане, но 
които не са обхванати от Регламент 
(ЕО) № 1383/2003. За същата цел в 
допълнение към правата, които вече са 
обхванати от Регламент (ЕО) 
№ 1383/2003, е подходящо в обхвата на 
настоящия регламент да се включат 
търговските наименования, доколкото 
те са защитени от изключителни права 
върху собствеността съгласно 
националното законодателство, 
топологиите на полупроводниковите 
изделия, полезните модели и 
устройствата за заобикаляне на 
техническите мерки, както и всяко 

(5) Регламент (ЕО) № 1383/2003 не 
обхваща определени права върху 
интелектуалната собственост и 
изключва определени нарушения. С цел 
засилване на правоприлагането в 
областта на правата върху 
интелектуалната собственост 
митническият контрол следва да бъде 
разширен, така че да се обхванат и 
други видове нарушения, които не са 
обхванати от Регламент (ЕО) 
№ 1383/2003. За тази цел в допълнение 
към правата, които вече са обхванати от 
Регламент (ЕО) № 1383/2003, е 
подходящо в обхвата на настоящия 
регламент да се включат търговските 
наименования, доколкото те са 
защитени от изключителни права върху 
собствеността съгласно националното 
законодателство, топологиите на 
полупроводниковите изделия, полезните 
модели и устройствата за заобикаляне 
на техническите мерки.
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изключително право върху
интелектуалната собственост, 
установено от законодателството на 
Съюза.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се гарантира 
своевременното правоприлагане в 
областта на правата върху 
интелектуалната собственост следва да 
бъде предвидено, че когато въз основа 
на достатъчни доказателства
митническите органи подозират, че 
стоки под техен надзор нарушават права 
върху интелектуалната собственост, 
посочените митнически органи имат 
право да суспендират вдигането на 
стоките или да задържат стоките по своя 
инициатива или при наличие на молба, 
така че лицата, които имат право да 
подадат молба за намеса до 
митническите органи, да могат да 
започнат производство за определяне на 
това дали е нарушено право върху 
интелектуалната собственост.

(10) С цел да се гарантира 
своевременното правоприлагане в 
областта на правата върху 
интелектуалната собственост следва да 
бъде предвидено, че когато въз основа 
на достатъчно сигнали митническите 
органи подозират, че стоки под техен 
надзор нарушават права върху 
интелектуалната собственост, 
посочените митнически органи имат 
право да суспендират вдигането на 
стоките или да задържат стоките по своя 
инициатива или при наличие на молба, 
така че лицата, които имат право да 
подадат молба за намеса до 
митническите органи, да могат да 
започнат производство за определяне на 
това дали е нарушено право върху 
интелектуалната собственост.

Обосновка

Хармонизация с терминологията, използвана от Съда на Европейския съюз в неговото 
решение от 1 декември 2011 г. по съединени дела C-446/09 и C-495/09, Philips/Nokia 
(все още не е публикувано в Сборника).

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато стоки, за които е налице (11) Когато стоки, за които е налице 
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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 
права върху интелектуалната 
собственост.

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 деклараторът или
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.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел свеждане до минимум на 
административната тежест и разходите 
следва да бъде въведена специална 
процедура за малки пратки от 
фалшифицирани и пиратски стоки, 
която да позволи тези стоки да бъдат 
унищожавани без съгласието на 
титуляря на правото. С цел определяне 
на праговете, под които пратките ще се 
считат за малки пратки, с настоящия 
регламент следва да се делегира 
правомощие на Комисията да приема 
незаконодателни актове от общ 
характер съгласно член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Важно е Комисията да проведе 
подходящи консултации по време на 

(13) С цел свеждане до минимум на 
административната тежест и разходите 
и без да се накърнява правото на 
крайните потребители да бъдат 
надлежно информирани в рамките на 
разумен срок относно правното 
основание за действията, предприети 
от митническите органи, следва да 
бъде въведена специална процедура за 
малки пратки от фалшифицирани и 
пиратски стоки, която да позволи тези 
стоки да бъдат унищожавани без 
съгласието на титуляря на правото. С 
цел определяне на праговете, под които 
пратките ще се считат за малки пратки, 
с настоящия регламент следва да се 
делегира правомощие на Комисията да 
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своята подготвителна работа, 
включително на равнище експерти.

приема незаконодателни актове от общ 
характер съгласно член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Важно е Комисията да проведе 
подходящи обществени консултации 
по време на своята подготвителна 
работа, включително с организациите 
за защита на потребителите и на 
гражданските права, както и на 
равнище експерти.

Обосновка

Въвеждането на специална процедура за малките пратки с цел намаляване на 
административната тежест и разходи не трябва да подкопава доверието на 
потребителите в електронната търговия, вж. съображение 16 и обосновката към 
него.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С оглед осигуряване на 
допълнителна правна яснота и с цел 
защита на интересите на изрядните 
търговци срещу възможна злоупотреба с 
разпоредбите за правоприлагане в 
областта на граничния контрол е 
подходящо да бъдат изменени сроковете 
за задържане на стоки, за които се 
подозира, че нарушават права върху 
интелектуалната собственост, 
условията, при които митническите 
органи изпращат информация за 
пратките на титулярите на правата, 
условията за прилагане на процедурата, 
която позволява унищожаване на стоки 
под митнически контрол, различни от 
фалшифицирани и пиратски стоки, при 
подозрение за нарушение на права 
върху интелектуалната собственост, 
както и да бъде въведена разпоредба, 
която позволява на държателя на 
стоки да изрази своето становище 

(15) С оглед осигуряване на 
допълнителна правна яснота и с цел 
защита на интересите на изрядните 
търговци срещу възможна злоупотреба с 
разпоредбите за правоприлагане в 
областта на граничния контрол е 
подходящо да бъдат изменени сроковете 
за задържане на стоки, за които се 
подозира, че нарушават права върху 
интелектуалната собственост, 
условията, при които митническите 
органи изпращат информация за
пратките на титулярите на правата, 
условията за прилагане на процедурата, 
която позволява унищожаване на стоки 
под митнически контрол, различни от 
фалшифицирани и пиратски стоки, при 
подозрение за нарушение на права 
върху интелектуалната собственост.
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преди митническата администрация 
да вземе решение, което би могло да 
окаже отрицателно въздействие 
върху него/нея.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Като се взема предвид временният 
и превантивен характер на мерките, 
приети от митническите органи в тази 
област, както и конфликтът между 
интересите на страните, засегнати от 
мерките, някои аспекти на процедурите 
следва да бъдат адаптирани, за да се 
гарантира безпроблемното прилагане на 
регламента, като същевременно се 
зачитат правата на засегнатите страни. 
Поради това, що се отнася до 
различните уведомления, предвидени в 
настоящия регламент, митническите 
органи следва да уведомят най-
подходящото лице въз основа на 
документите относно митническата 
обработка или въз основа на ситуацията, 
в които се намират стоките. 
Определените в настоящия регламент 
срокове за изискваните уведомления 
следва да се изчисляват от момента на 
тяхното изпращане от митническите 
органи с цел съгласуване на всички 
срокове на уведомленията, изпратени до 
засегнатите страни. Срокът на правото 
за изслушване преди вземане на 
неблагоприятно решение следва да 
бъде три работни дни, при условие че 
притежателите на решения, 
удовлетворяващи молба за намеса, 
доброволно са поискали от 
митническите органи да 
предприемат намеса и че 
деклараторите или държателите на 
стоките са информирани за 

(16) Като се взема предвид временният 
и превантивен характер на мерките, 
приети от митническите органи в тази 
област, както и конфликтът между 
интересите на страните, засегнати от 
мерките, някои аспекти на процедурите 
следва да бъдат адаптирани, за да се 
гарантира безпроблемното прилагане на 
регламента, като същевременно се 
зачитат правата на засегнатите страни. 
Поради това, що се отнася до 
различните уведомления, предвидени в 
настоящия регламент, митническите 
органи следва да уведомят най-
подходящото лице въз основа на 
документите относно митническата 
обработка или въз основа на ситуацията, 
в която се намират стоките. 
Определените в настоящия регламент 
срокове за изискваните уведомления 
следва да се изчисляват от момента на 
тяхното изпращане от митническите 
органи с цел съгласуване на всички
срокове на уведомленията, изпратени до 
засегнатите страни. При специалната 
процедура за малки пратки, когато е 
вероятно потребителите да бъдат пряко 
засегнати и когато от тях не може да се 
очаква същото ниво на старание, както 
при останалите икономически 
оператори, които обикновено участват в 
приключването на митническите 
формалности, следва да се предвиди 
правото на изслушване преди 
митническите органи да вземат 
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конкретната ситуация, в която се 
намират техните стоки при 
поставянето им под митнически 
надзор. При специалната процедура за 
малки пратки, когато е вероятно 
потребителите да бъдат пряко засегнати 
и когато от тях не може да се очаква 
същото ниво на старание, както при 
останалите икономически оператори, 
които обикновено участват в 
приключването на митническите 
формалности, този срок следва да бъде 
значително удължен.

решение.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Съгласно „Декларацията относно 
ТРИПС и общественото здраве“, приета 
на Министерската конференция на СТО 
в Доха на 14 ноември 2001 г., 
Споразумението за ТРИПС може и 
следва да бъде тълкувано по начин, 
който подкрепя правото на членовете на 
СТО да закрилят общественото здраве и 
по-специално да насърчават достъпа до 
лекарствени продукти за всички. По-
специално по отношение на 
лекарствените продукти, чието 
преминаване през територията на 
Европейския съюз със или без 
претоварване, складиране, разпределяне 
на товара или промяна на вида 
транспорт или транспортното средство 
представлява само част от цялото 
пътуване, което започва и приключва 
извън територията на Съюза, при 
оценката на риска от нарушение на 
право върху интелектуалната 
собственост митническите органи 
следва да вземат предвид всяка 
значителна вероятност за отклонение на 
тези стоки с цел пускането им на пазара 

(17) Съгласно „Декларацията относно 
ТРИПС и общественото здраве“, приета 
на Министерската конференция на СТО 
в Доха на 14 ноември 2001 г., 
Споразумението за ТРИПС може и 
следва да бъде тълкувано по начин, 
който подкрепя правото на членовете на 
СТО да закрилят общественото здраве и 
по-специално да насърчават достъпа до 
лекарствени продукти за всички. По-
специално по отношение на генерични
лекарствени продукти, чието 
преминаване през територията на
Европейския съюз със или без 
претоварване, складиране, разпределяне 
на товара или промяна на вида 
транспорт или транспортното средство 
представлява само част от цялото 
пътуване, което започва и приключва 
извън територията на Съюза, при 
оценката на риска от нарушение на 
право върху интелектуалната 
собственост митническите органи 
следва да вземат предвид всяка 
значителна вероятност за отклонение на 
тези стоки с цел пускането им на пазара 
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на Съюза. на Съюза.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Подходящо е да се въведе 
разпоредба, че, ако митническите 
органи предприемат намеса по 
предварителна молба, притежателят на 
решението, удовлетворяващо молбата за 
намеса на митническите органи, следва 
да възстанови всички разходи, 
направени от митническите органи при 
намесата за принудително зачитане на 
неговите/нейните права върху 
интелектуалната собственост. Това 
обаче не трябва да възпрепятства 
притежателя на решението да 
потърси компенсация от нарушителя 
или други лица, които могат да бъдат 
счетени за отговорни съгласно 
законодателството на съответната 
държава членка. Разходите и щетите, 
понесени от лица, различни от 
митническите администрации, в 
резултат на митническа намеса със 
задържане на стоки въз основа на иск на 
трета страна във връзка с интелектуална 
собственост, следва да се уреждат от 
конкретното законодателство във всеки 
отделен случай.

(20) Подходящо е да се въведе 
разпоредба, че, ако митническите 
органи предприемат намеса по 
предварителна молба, притежателят на 
решението, удовлетворяващо молбата за 
намеса на митническите органи, следва 
да възстанови всички разходи, 
направени от митническите органи при 
намесата за принудително зачитане на 
неговите/нейните права върху 
интелектуалната собственост. 
Притежателят на решението обаче 
следва да има правото да потърси 
компенсация от нарушителя или други 
лица, които могат да бъдат счетени за 
отговорни съгласно законодателството 
на съответната държава членка. 
Разходите и щетите, понесени от лица, 
различни от митническите 
администрации, в резултат на 
митническа намеса със задържане на 
стоки въз основа на иск на трета страна 
във връзка с интелектуална собственост, 
следва да се уреждат от конкретното 
законодателство във всеки отделен 
случай.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – подточка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.13. всяко друго право, което е 
установено като изключително право 
върху интелектуалната собственост 

заличава се
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от законодателството на 
съответната държава членка;

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – подточка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.1 стоки, които са предмет на намеса за 
нарушение на търговска марка и върху 
които е поставена без разрешение 
търговска марка, идентична с 
търговската марка, валидно 
регистрирана за същия тип стоки, или 
която не може да бъде отличена в 
основните си аспекти от такава 
търговска марка;

5.1 стоки, които са предмет на намеса за 
нарушение на търговска марка и върху 
които е поставена без разрешение 
търговска марка, идентична с 
търговската марка, валидно 
регистрирана за същия тип стоки, или 
която не може да бъде отличена в 
основните си аспекти от такава 
търговска марка, както и всеки знак за 
търговска марка, дори и ако е 
представен отделно, и опаковките, 
носещи търговските марки на 
фалшифицираните стоки;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „стоки, за които се подозира, че 
нарушават право върху интелектуалната 
собственост“ означава стоки, по 
отношение на които съществуват 
достатъчно доказателства, така че 
митническите органи да се убедят, че в 
държавата членка, където са открити, 
стоките prima facie са:

7. „стоки, за които се подозира, че 
нарушават право върху интелектуалната 
собственост“ означава стоки, по 
отношение на които съществуват 
достатъчно сигнали, така че 
митническите органи да се убедят, че в 
държавата членка, където са открити, 
стоките prima facie са:

Обосновка

Хармонизация с терминологията, използвана от Съда на Европейския съюз в неговото 
решение от 1 декември 2011 г. по съединени дела C-446/09 и C-495/09, Philips/Nokia 
(все още не е публикувано в Сборника).
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато при получаване на молба 
компетентният митнически отдел счете, 
че молбата не съдържа цялата 
информация, изисквана съгласно член 6, 
параграф 3, компетентният митнически 
отдел изисква от подателя да 
предостави липсващата информация в 
срок от 10 работни дни от 
изпращането на уведомлението.

1. Когато при получаване на молба 
компетентният митнически отдел счете, 
че молбата не съдържа цялата 
информация, изисквана съгласно член 6, 
параграф 3, компетентният митнически 
отдел изисква от подателя да 
предостави липсващата информация.

В такъв случай срокът, посочен в член 
8, първа алинея, спира да тече до 
получаването на необходимата 
информация.

(Вж. изменение на член 7, параграф 2.)

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато подателят не предостави 
липсващата информация в срока, 
посочен в параграф 1, компетентният 
митнически отдел отхвърля молбата.

2. Когато подателят не предостави 
липсващата информация, 
компетентният митнически отдел може 
да отхвърли молбата.

(Вж. изменение на член 7, параграф 1.)

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да приемат решението за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, митническите 

2. Преди да приемат решението за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, митническите 
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органи имат право да изискат от 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, да им 
предостави всякаква приложима 
информация. Митническите органи 
също така имат право да предоставят на 
притежателя на решението информация 
относно действителния или 
предполагаемия брой на артикулите, 
тяхното естество, както и изображения
на тези артикули, ако е подходящо.

органи имат право да изискат от 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, да им 
предостави всякаква приложима 
информация. Митническите органи 
също така имат право да предоставят на 
притежателя на решението информация 
относно действителния или 
предполагаемия брой на артикулите, 
тяхното естество, както и фотографии 
на тези артикули, ако е подходящо.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да приемат решението за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, 
митническите органи съобщават 
своето намерение на декларатора или, 
в случаите, при които стоките следва 
да бъдат задържани, на държателя 
на стоките. Деклараторът или 
държателят на стоките получава 
възможност да изрази своето 
становище в срок от три работни 
дни от изпращането на това 
съобщение.

заличава се

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Митническите органи уведомяват 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, и 
декларатора или държателя на стоките 
за действителното или приблизителното 
количество на стоките, чието вдигане е 

5. Митническите органи уведомяват 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, и 
декларатора или държателя на стоките 
за действителното или приблизителното 
количество на стоките, чието вдигане е 
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било суспендирано или които са били 
задържани, за тяхното действително или 
предполагаемо естество, включително 
изображения на тези артикули, ако е 
подходящо.

било суспендирано или които са били 
задържани, за тяхното действително или 
предполагаемо естество, включително 
фотографии на тези артикули, ако е 
подходящо.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да приемат решението за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, митническите 
органи имат право, без да разкриват 
друга информация освен действителния 
или предполагаемия брой на 
артикулите, тяхното естество и 
изображения на тези артикули, ако е 
подходящо, да поискат от всяко лице, 
което има право да подаде молба 
относно предполагаемо нарушение на 
права върху интелектуалната 
собственост, да им предостави всякаква 
приложима информация.

2. Преди да приемат решението за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, митническите 
органи имат право, без да разкриват 
друга информация освен действителния 
или предполагаемия брой на 
артикулите, тяхното естество и 
фотографии на тези артикули, ако е 
подходящо, да поискат от всяко лице, 
което има право да подаде молба 
относно предполагаемо нарушение на 
права върху интелектуалната 
собственост, да им предостави всякаква 
приложима информация.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да приемат решение за 
суспендиране на вдигането или за 
задържане на стоките, 
митническите органи съобщават 
своето намерение на декларатора или, 
в случаите, при които стоките следва 
да бъдат задържани, на държателя 
на стоките. Деклараторът или 
държателят на стоките получава 
възможност да изрази своето 
становище в срок от три работни 

заличава се
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дни от изпращането на това 
съобщение.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящият член не се прилага по 
отношение на бързо развалящи се 
стоки.

заличава се

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Митническите органи имат право да 
вземат проби и при поискване могат да 
предоставят проби на притежателя на 
решението, удовлетворяващо молбата, 
единствено с цел анализ и улесняване на 
последващата процедура по отношение 
на фалшифицирани и пиратски стоки. 
Притежателят на решението, 
удовлетворяващо молбата, носи цялата 
отговорност за извършване на анализ на 
тези проби.

2. Митническите органи имат право да 
вземат представителни проби за 
стоките като цяло и при поискване 
могат да предоставят проби на 
притежателя на решението, 
удовлетворяващо молбата, единствено с 
цел анализ и улесняване на 
последващата процедура по отношение 
на фалшифицирани и пиратски стоки. 
Притежателят на решението, 
удовлетворяващо молбата, носи цялата 
отговорност за извършване на анализ на 
тези проби.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) писмено съгласие между притежателя 
на решението, удовлетворяващо 
молбата, и държателя на стоките за 

б) писмено съгласие между притежателя 
на решението, удовлетворяващо 
молбата, и декларатора или държателя 
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оставяне на стоките за унищожаване. на стоките за оставяне на стоките за 
унищожаване.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато деклараторът или държателят 
на стоките не е потвърдил своето 
съгласие за унищожаването в сроковете, 
посочени в параграф 1, буква б), нито е 
съобщил своето възражение срещу 
унищожаването на стоките на 
митническите органи, които са приели 
решението за суспендиране на 
вдигането на стоките или за тяхното 
задържане, митническите органи имат 
право да считат, че деклараторът или 
държателят на стоките е дал съгласието 
си за тяхното унищожаване.

2. Когато деклараторът или държателят 
на стоките не е потвърдил своето 
съгласие за унищожаването в сроковете, 
посочени в параграф 1, буква б), нито е 
съобщил своето възражение срещу 
унищожаването на стоките на 
митническите органи, които са приели 
решението за суспендиране на 
вдигането на стоките или за тяхното 
задържане, митническите органи считат, 
че деклараторът или държателят на 
стоките е дал съгласието си за тяхното 
унищожаване.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Унищожаването се извършва под 
митнически контрол за сметка и на 
отговорността на притежателя на 
решението, удовлетворяващо молбата, 
освен ако в законодателството на 
държавата членка, в която се 
унищожават стоките, е определено 
друго. Преди унищожаването могат да 
бъдат взети проби.

3. Унищожаването се извършва под 
митнически контрол за сметка и на 
отговорността на притежателя на 
решението, удовлетворяващо молбата, 
освен ако в законодателството на 
държавата членка, в която се 
унищожават стоките, е определено 
друго. Преди унищожаването могат да 
бъдат взети представителни проби за 
стоките като цяло.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Член 16, параграфи 3, 4 и 5 и член 18, 
параграф 2 не се прилагат.

2. Член 16, параграфи 4 и 5 и член 18, 
параграф 2 не се прилагат.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Деклараторът или държателят на 
стоките получава възможност да изрази 
своето становище в срок от 20 работни 
дни от изпращането на решението за 
суспендиране на вдигането на стоките 
или за тяхното задържане.

4. Деклараторът или държателят на 
стоките получава възможност да изрази 
своето становище в срок от 5 работни 
дни от изпращането на решението за 
суспендиране на вдигането на стоките 
или за тяхното задържане.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съответните стоки могат да бъдат 
унищожени, когато деклараторът или 
държателят на стоките потвърди пред 
митническите органи своето съгласие за 
унищожаването на стоките в срок от 20 
работни дни от изпращането на 
решението за суспендиране на 
вдигането на стоките или за тяхното 
задържане.

5. Съответните стоки могат да бъдат 
унищожени, когато деклараторът или 
държателят на стоките потвърди пред 
митническите органи своето съгласие за 
унищожаването на стоките в срок от 10 
работни дни от изпращането на 
решението за суспендиране на 
вдигането на стоките или за тяхното 
задържане.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 28 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят
правилата за административните 
санкции, приложими по отношение на 
нарушенията на разпоредбите на 
настоящия регламент, и предприемат 
всички необходими мерки за 
гарантиране на тяхното изпълнение. 
Предвидените административни 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

Без да се засягат разпоредбите на 
националното право държавите членки 
прилагат правилата за 
административните санкции по 
отношение на нарушенията на 
разпоредбите на настоящия регламент и 
предприемат всички необходими мерки 
за гарантиране на тяхното изпълнение. 
Предвидените административни 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните митнически отдели 
уведомяват Комисията за следното:

1. Компетентните митнически отдели 
съобщават на Комисията 
необходимата информация по 
отношение на следното:

a) молби за намеса, включително 
фотография(и), изображение(я), 
брошура(и);

a) решения, удовлетворяващи молби, 
включително молби за намеса и
фотография(и), изображение(я), 
брошура(и);

б) решения, удовлетворяващи молби; б) решения за удължаване на срока, 
през който следва да се намесят 
митническите органи, или решения за 
отмяна или изменение на решението, 
удовлетворяващо молба;

в) решения за удължаване на срока, 
през който следва да се намесят 
митническите органи, или решения за 
отмяна на решение, удовлетворяващо
или изменящо молба;

в) суспендиране на решение, 
удовлетворяващо молба.

г) суспендиране на решение, 
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удовлетворяващо молба.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Цялата информация, посочена в 
параграфи 1 и 2, се съхранява в 
централна база данни на Комисията.

3. Цялата информация, посочена в 
параграфи 1 и 2, се съхранява в 
централна база данни на Комисията за 
продължителност, която не може да 
надвишава времето, необходимо за 
постигането на целите на 
настоящия регламент.
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