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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

Dnia 24 maja 2011 r. Komisja przyjęła komunikat „Jednolity rynek w obszarze praw 
własności intelektualnej” w celu wspierania kreatywności i innowacji w Europie. W tej 
ogólnej i spójnej strategii zdefiniowano plan dotyczący szeregu inicjatyw, które Komisja 
zamierza zrealizować do 2012 r. w różnych dziedzinach.

W ramach tych inicjatyw Komisja zaproponowała również nowe rozporządzenie dotyczące 
egzekwowania przez organy celne praw własności intelektualnej, które to rozporządzenie 
zastąpi rozporządzenie 1383/2003/WE.

We wniosku tym uwzględniono analizę oceny wpływu zrealizowanej w 2010 r., w ramach 
której zgromadzono 89 wkładów, a także kontekst międzynarodowy, zwłaszcza w odniesieniu 
do konfliktu handlowego między Unią Europejską a Indiami i Brazylią dotyczącego tranzytu 
leków generycznych.

Sprawozdawczyni koncentruje się przede wszystkim na następujących kwestiach:

Uwagi

Przede wszystkim jeśli chodzi o zakres stosowania wniosku w sprawie rozporządzenia, 
sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że należałoby objąć rozporządzeniem nazwy 
handlowe, topografie układów scalonych i wzory użytkowe.

Sprawozdawczyni opowiada się również za włączeniem w zakres stosowania naruszeń 
wynikających z urządzeń służących do obchodzenia środków technicznych oraz innych 
naruszeń praw już egzekwowanych przez organy celne.

Nie zgadza się jednak ona na objęcie przyszłym rozporządzeniem importu równoległego. Jest 
oczywiste, że taka praktyka może narazić podmioty praw na znaczne straty ekonomiczne. 
Niemniej jednak niniejsze rozporządzenie musi zapewniać skuteczność i szybkość interwencji 
organów celnych, ograniczając jednocześnie ryzyko utrudniania handlu prowadzonego 
zgodnie z prawem. Poza tym podmioty praw będą mogły wnosić odwołania przewidziane w 
ustawodawstwie każdego państwa członkowskiego celem obrony swoich praw.

Ponadto sprawozdawczyni popiera propozycję Komisji Europejskiej, której celem jest 
umocnienie praw stron mogących ucierpieć wskutek interwencji celnej. Uważa ona jednak, 
że należy wprowadzić rozróżnienie operatorów ekonomicznych dopełniających regularnie 
formalności celnych i konsumentów końcowych.

Operatorzy dopełniający regularnie formalności celnych doskonale znają procedury celne. 
Nie należy zatem wprowadzać uciążliwych procedur administracyjnych, które utrudniają 
skuteczne i szybkie działania właściwych organów celnych. Natomiast konsument końcowy, 
który nie jest obeznany z formalnościami celnymi, musi być chroniony w większym stopniu. 
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Dlatego właśnie konsument końcowy musi mieć prawo do bycia wysłuchanym przed 
podjęciem decyzji przez organ celny, tak aby mógł wyrazić swój punkt widzenia.

Sprawozdawczyni jak najbardziej popiera wprowadzenie szczególnej procedury w przypadku 
niszczenia towarów w małych przesyłkach. Liczba konfiskat w obrocie pocztowym znacznie 
wzrosła, z 15 000 w 2009 r. do ponad 43 000 w 2010 r., w związku z czym należy 
wprowadzić prostą i skuteczną procedurę celem ograniczenia tego zjawiska, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw i interesów konsumenta końcowego.

Natomiast jeśli chodzi o wymianę danych między państwami członkowskimi a Komisją 
Europejską, a zwłaszcza ustanowienie centralnej bazy danych Komisji, należy w pełni 
przestrzegać postanowień rozporządzenia 45/2001/WE, dyrektywy 95/46/WE oraz opinii 
EIOD z dnia 12 października 2011 r.1

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 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,
wprowadzaniu takich towarów na rynek 
oraz podjąć działania umożliwiające 
przeciwstawienie się tej bezprawnej 
działalności, nie ograniczając przy tym 
wolności handlu prowadzonego zgodnie z 
prawem.

(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,
wchodzeniu takich towarów na obszar 
celny i ich wprowadzaniu na rynek oraz 
podjąć działania umożliwiające 
przeciwstawienie się tej bezprawnej 
działalności, nie ograniczając przy tym 
wolności handlu prowadzonego zgodnie z 
prawem.

                                               
1http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-
10-12_Intellectual_property_rights_PL.pdf
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1383/2003 nie 
obejmuje niektórych praw własności 
intelektualnej oraz wyłącza niektóre 
naruszenia. W celu wzmocnienia 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej należy zatem rozszerzyć 
kontrolę celną na inne typy naruszeń 
takich jak naruszenia wynikające z 
handlu równoległego oraz inne 
naruszenia praw, które są już 
egzekwowane przez organy celne, ale nie 
są jeszcze objęte rozporządzeniem (WE) nr 
1383/2003. W tym samym celu należy 
objąć przepisami tego rozporządzenia, 
obok praw już objętych rozporządzeniem 
(WE) nr 1383/2003: nazwy handlowe, w 
zakresie w którym są one chronione jako 
wyłączne prawa własności intelektualnej w 
danym prawie krajowym, topografie 
układów scalonych, wzory użytkowe i 
urządzenia służące do obchodzenia 
środków technicznych, jak również inne 
wyłączne prawa własności intelektualnej 
ustanowione prawodawstwem unijnym.

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1383/2003 nie 
obejmuje niektórych praw własności 
intelektualnej oraz wyłącza niektóre 
naruszenia. W celu wzmocnienia 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej należy zatem rozszerzyć 
kontrolę celną na inne typy naruszeń, które 
nie są jeszcze objęte rozporządzeniem 
(WE) nr 1383/2003. W tym celu należy 
objąć przepisami tego rozporządzenia, 
obok praw już objętych rozporządzeniem 
(WE) nr 1383/2003: nazwy handlowe, w 
zakresie w którym są one chronione jako 
wyłączne prawa własności intelektualnej w 
danym prawie krajowym, topografie 
układów scalonych, wzory użytkowe i 
urządzenia służące do obchodzenia 
środków technicznych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zapewnienia szybkiego trybu 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej w przypadku gdy organy 
celne mają uzasadnione podejrzenie, że 
towary znajdujące się pod ich dozorem 
naruszają prawa własności intelektualnej, 

(10) W celu zapewnienia szybkiego trybu 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej w przypadku gdy organy 
celne mają uzasadnione poszlakami
podejrzenie, że towary znajdujące się pod 
ich dozorem naruszają prawa własności 
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należy przewidzieć możliwość zawieszenia 
zwolnienia lub zatrzymania towarów przez 
organy celne, z ich własnej inicjatywy lub 
na wniosek, aby osoby uprawnione do 
złożenia wniosku o podjęcie działania 
przez organy celne mogły wszcząć 
postępowanie w celu ustalenia, czy prawo 
własności intelektualnej zostało naruszone.

intelektualnej, należy przewidzieć 
możliwość zawieszenia zwolnienia lub 
zatrzymania towarów przez organy celne, z 
ich własnej inicjatywy lub na wniosek, aby 
osoby uprawnione do złożenia wniosku o 
podjęcie działania przez organy celne 
mogły wszcząć postępowanie w celu 
ustalenia, czy prawo własności 
intelektualnej zostało naruszone.

Uzasadnienie

Uspójnienie z terminologią użytą przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 1 grudnia 
2011 r. w połączonych sprawach C–446/09 i C-495/09, Philips/Nokia (jeszcze 
niepublikowane w Zb.Orz.).

Poprawka 4

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) 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. zgłaszający lub 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 5



AD\890142PL.doc 7/19 PE478.335v02-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu ograniczenia do minimum 
obciążeń i kosztów administracyjnych, 
należy wprowadzić szczególną procedurę 
w odniesieniu do małych przesyłek 
towarów podrobionych i pirackich, co 
pozwoliłoby na ich zniszczenie bez 
konieczności uzyskania zgody 
uprawnionego. W celu określenia progów, 
poniżej których przesyłki towarów są 
uznawane za małe przesyłki, w niniejszym 
rozporządzeniu należy przekazać Komisji 
prawo do przyjmowania aktów o 
charakterze nieustawodawczym o zasięgu 
ogólnym zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ważne 
jest, aby Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym na szczeblu 
ekspertów.

(13) W celu ograniczenia do minimum 
obciążeń i kosztów administracyjnych, bez 
uszczerbku dla prawa konsumenta 
końcowego do otrzymania w rozsądnym
terminie informacji o podstawie prawnej 
działań podjętych przez organy celne,
należy wprowadzić szczególną procedurę 
w odniesieniu do małych przesyłek 
towarów podrobionych i pirackich, co 
pozwoliłoby na ich zniszczenie bez 
konieczności uzyskania zgody 
uprawnionego. W celu określenia progów, 
poniżej których przesyłki towarów są 
uznawane za małe przesyłki, w niniejszym 
rozporządzeniu należy przekazać Komisji 
prawo do przyjmowania aktów o 
charakterze nieustawodawczym o zasięgu 
ogólnym zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ważne 
jest, aby Komisja prowadziła odpowiednie 
konsultacje publiczne podczas swych prac 
przygotowawczych, w tym z 
organizacjami konsumentów i 
organizacjami działającymi na rzecz praw 
obywatelskich oraz na szczeblu ekspertów.

Uzasadnienie

Wprowadzenie odrębnej procedury w odniesieniu do małych przesyłek towarów w celu 
ograniczenia obciążeń i kosztów administracyjnych nie może podważać zaufania 
konsumentów do handlu elektronicznego, patrz 16 punkt preambuły z uzasadnieniem.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia większej jasności 
prawa i ochrony interesów handlowców 
działających zgodnie z prawem przed 

(15) W celu zapewnienia większej jasności 
prawa i ochrony interesów handlowców 
działających zgodnie z prawem przed 
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potencjalnymi naruszeniami przepisów 
dotyczących egzekwowania prawa na 
granicach, należy zmienić ramy czasowe 
zatrzymania towarów podejrzanych o 
naruszenie prawa własności intelektualnej, 
warunki dotyczące przekazywania przez 
organy celne uprawnionym informacji o 
przesyłkach towarów, warunki dotyczące 
stosowania procedury umożliwiającej 
zniszczenie towarów znajdujących się pod 
kontrolą organów celnych w związku z 
podejrzeniem naruszenia praw własności 
intelektualnej innych niż towary 
podrobione i pirackie oraz wprowadzić 
przepis dający posiadaczowi towarów 
możliwość przedstawienia swojego 
stanowiska przed wydaniem przez organy 
administracji celnej decyzji, która byłaby 
dla niego niekorzystna.

potencjalnymi naruszeniami przepisów 
dotyczących egzekwowania prawa na 
granicach, należy zmienić ramy czasowe 
zatrzymania towarów podejrzanych o 
naruszenie prawa własności intelektualnej, 
warunki dotyczące przekazywania przez 
organy celne uprawnionym informacji o 
przesyłkach towarów, warunki dotyczące 
stosowania procedury umożliwiającej 
zniszczenie towarów znajdujących się pod 
kontrolą organów celnych w związku z 
podejrzeniem naruszenia praw własności 
intelektualnej innych niż towary 
podrobione i pirackie.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Biorąc pod uwagę tymczasowy i 
zapobiegawczy charakter środków 
przyjmowanych w tej dziedzinie przez 
organy celne oraz sprzeczne interesy stron, 
na które środki te wpływają, należy 
dostosować niektóre aspekty tych
procedur, aby zapewnić sprawne 
wdrożenie przepisów rozporządzenia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw 
zainteresowanych stron. Dlatego też w 
przypadku różnych typów powiadomień 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu organy celne powinny 
powiadamiać osobę, która wydaje się 
najbardziej właściwa na podstawie 
dokumentów dotyczących odprawy celnej 
lub sytuacji, w której znajdują się towary. 
Bieg terminów ustalonych w niniejszym 
rozporządzeniu na potrzeby wymaganych 
powiadomień powinien rozpoczynać się z 

(16) Biorąc pod uwagę tymczasowy i 
zapobiegawczy charakter środków 
przyjmowanych w tej dziedzinie przez 
organy celne oraz sprzeczne interesy stron, 
na które środki te wpływają, należy 
dostosować niektóre aspekty tych 
procedur, aby zapewnić sprawne 
wdrożenie przepisów rozporządzenia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw 
zainteresowanych stron. Dlatego też w 
przypadku różnych typów powiadomień 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu organy celne powinny 
powiadamiać osobę, która wydaje się 
najbardziej właściwa na podstawie 
dokumentów dotyczących odprawy celnej 
lub sytuacji, w której znajdują się towary. 
Bieg terminów ustalonych w niniejszym 
rozporządzeniu na potrzeby wymaganych 
powiadomień powinien rozpoczynać się z 
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chwilą ich wysłania przez organy celne, tak 
aby ujednolicić wszystkie terminy 
powiadomień wysyłanych do 
zainteresowanych stron. Okres, w którym 
przysługuje prawo do wysłuchania przed 
podjęciem niekorzystnej decyzji, powinien 
wynosić trzy dni robocze, ponieważ
posiadacze decyzji uwzględniającej 
wniosek o podjęcie działania zwrócili się z 
własnej inicjatywy do organów celnych o 
podjęcie działania, a zgłaszający lub 
posiadacz towarów musi wiedzieć o 
szczególnej sytuacji swoich towarów, gdy 
są one obejmowane dozorem celnym. W 
przypadku szczególnej procedury 
dotyczącej małych przesyłek, gdy 
bezpośrednio zaangażowaną stroną są 
najczęściej konsumenci, od których nie 
można oczekiwać takiego samego poziomu 
staranności jak od przedsiębiorców, którzy 
zwykle zajmują się formalnościami 
celnymi, okres ten należy znacznie 
wydłużyć.

chwilą ich wysłania przez organy celne, tak 
aby ujednolicić wszystkie terminy 
powiadomień wysyłanych do 
zainteresowanych stron. W przypadku 
szczególnej procedury dotyczącej małych 
przesyłek, gdy bezpośrednio 
zaangażowaną stroną są najczęściej 
konsumenci, od których nie można 
oczekiwać takiego samego poziomu 
staranności jak od przedsiębiorców, którzy 
zwykle zajmują się formalnościami 
celnymi, należy przewidzieć prawo do 
bycia wysłuchanym zanim organy celne 
podejmą decyzję.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zgodnie z Deklaracją w sprawie 
porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego przyjętą przez Konferencję 
Ministerialną WTO w Doha w dniu 14 
listopada 2001 r., porozumienie TRIPS 
może i powinno być interpretowane i 
wdrażane w taki sposób, aby wspierać 
prawa członków WTO do ochrony zdrowia 
publicznego, a w szczególności aby 
ułatwiać powszechny dostęp do leków.
Szczególnie w odniesieniu do leków, 
których przewóz przez obszar Unii 
Europejskiej, obejmujący lub 
nieobejmujący przeładunek, składowanie, 
otwarcie luków ładunkowych czy też 
zmiany rodzaju lub środka transportu, 

(17) Zgodnie z Deklaracją w sprawie 
porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego przyjętą przez Konferencję 
Ministerialną WTO w Doha w dniu 14 
listopada 2001 r., porozumienie TRIPS 
może i powinno być interpretowane i 
wdrażane w taki sposób, aby wspierać 
prawa członków WTO do ochrony zdrowia 
publicznego, a w szczególności aby 
ułatwiać powszechny dostęp do leków.
Szczególnie w odniesieniu do leków 
generycznych, których przewóz przez 
obszar Unii Europejskiej, obejmujący lub 
nieobejmujący przeładunek, składowanie, 
otwarcie luków ładunkowych czy też 
zmiany rodzaju lub środka transportu, 
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stanowi jedynie część łącznej trasy 
rozpoczynającej się i kończącej poza 
obszarem Unii, organy celne powinny 
uwzględniać przy ocenie ryzyka naruszenia 
praw własności intelektualnej istotne 
prawdopodobieństwo zmiany 
przeznaczenia tych towarów i skierowania 
ich na rynek Unii.

stanowi jedynie część łącznej trasy 
rozpoczynającej się i kończącej poza 
obszarem Unii, organy celne powinny 
uwzględniać przy ocenie ryzyka naruszenia 
praw własności intelektualnej istotne 
prawdopodobieństwo zmiany 
przeznaczenia tych towarów i skierowania 
ich na rynek Unii.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ organy celne podejmują 
działania po otrzymaniu wniosku, należy 
przewidzieć przepis, zgodnie z którym 
posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek 
o podjęcie działania przez organy celne 
powinien zwrócić wszystkie koszty 
poniesione przez organy celne w ramach 
działań egzekwujących jego prawa 
własności intelektualnej. Niemniej jednak
przepis ten nie powinien uniemożliwiać 
posiadaczowi decyzji ubiegania się o 
odszkodowanie od osoby winnej 
naruszenia lub innych osób, które mogą 
zostać uznane za odpowiedzialne na mocy 
ustawodawstwa danego państwa 
członkowskiego. Koszty i straty ponoszone 
przez osoby inne niż organy administracji 
celnej w wyniku działań organów celnych 
w przypadku zatrzymania towarów w 
oparciu o roszczenie osoby trzeciej na 
podstawie praw własności intelektualnej 
powinny być uregulowane szczegółowymi 
przepisami prawa mającymi zastosowanie 
w danym indywidualnym przypadku.

(20) Ponieważ organy celne podejmują 
działania po otrzymaniu wniosku, należy 
przewidzieć przepis, zgodnie z którym 
posiadacz decyzji uwzględniającej wniosek 
o podjęcie działania przez organy celne 
powinien zwrócić wszystkie koszty 
poniesione przez organy celne w ramach 
działań egzekwujących jego prawa 
własności intelektualnej. Niemniej jednak
posiadacz decyzji powinien mieć prawo do
ubiegania się o odszkodowanie od osoby 
winnej naruszenia lub innych osób, które 
mogą zostać uznane za odpowiedzialne na 
mocy ustawodawstwa danego państwa 
członkowskiego. Koszty i straty ponoszone 
przez osoby inne niż organy administracji 
celnej w wyniku działań organów celnych 
w przypadku zatrzymania towarów w 
oparciu o roszczenie osoby trzeciej na 
podstawie praw własności intelektualnej 
powinny być uregulowane szczegółowymi 
przepisami prawa mającymi zastosowanie 
w danym indywidualnym przypadku.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – podpunkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.13. inne prawo, które zostało 
ustanowione jako wyłączne prawo 
własności intelektualnej na mocy 
prawodawstwa unijnego;

skreślony

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5 – podpunkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.1 towary będące przedmiotem działania 
naruszającego znak towarowy i oznaczone 
bez zezwolenia znakiem towarowym, który 
jest identyczny ze znakiem towarowym 
ważnie zarejestrowanym, odnoszącym się 
do towarów tego samego rodzaju, lub 
których istotnych aspektów nie można 
odróżnić od takiego znaku towarowego;

5.1 towary będące przedmiotem działania
naruszającego znak towarowy i oznaczone 
bez zezwolenia znakiem towarowym, który 
jest identyczny ze znakiem towarowym 
ważnie zarejestrowanym, odnoszącym się 
do towarów tego samego rodzaju, lub 
których istotnych aspektów nie można 
odróżnić od takiego znaku towarowego, a 
także jakikolwiek symbol znaku 
towarowego, nawet przedstawiony 
oddzielnie, oraz opakowania towarów 
podrabianych oznaczone znakiem 
towarowym;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „towary podejrzane o naruszenie prawa 
własności intelektualnej” oznaczają 
towary, w odniesieniu do których organy 
celne mają uzasadnione podejrzenie, że w 
państwie członkowskim, w którym 
ujawniono te towary, są one prima facie:

7. „towary podejrzane o naruszenie prawa 
własności intelektualnej” oznaczają 
towary, w odniesieniu do których organy 
celne mają uzasadnione poszlakami
podejrzenie, że w państwie członkowskim, 
w którym ujawniono te towary, są one 
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prima facie:

Uzasadnienie

Uspójnienie z terminologią użytą przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 1 grudnia 
2011 r. w połączonych sprawach C–446/09 i C-495/09, Philips/Nokia (jeszcze 
niepublikowane w Zb.Orz.).

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli po otrzymaniu wniosku właściwe 
służby celne stwierdzą, że nie zawiera on 
wszystkich informacji, które są wymagane 
na mocy art. 6 ust. 3, zwracają się one do 
wnioskodawcy o dostarczenie brakujących 
informacji w terminie 10 dni roboczych od 
wysłania powiadomienia.

1. Jeżeli po otrzymaniu wniosku właściwe 
służby celne stwierdzą, że nie zawiera on 
wszystkich informacji, które są wymagane 
na mocy art. 6 ust. 3, zwracają się one do 
wnioskodawcy o dostarczenie brakujących 
informacji.

W takich przypadkach termin, o którym 
mowa w art. 8 akapit pierwszy, zostaje 
zawieszony do czasu otrzymania 
odpowiednich informacji.

(Zob. poprawka do art. 7 ust. 2.)

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli wnioskodawca nie dostarczy 
brakujących informacji w terminie 
określonym w ust. 1, właściwe służby 
celne odrzucają wniosek.

2. Jeżeli wnioskodawca nie dostarczy 
brakujących informacji, właściwe służby 
celne mogą odrzucić wniosek

(Zob. poprawka do art. 7 ust. 1.)
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
organy celne mogą zwrócić się do 
posiadacza decyzji uwzględniającej 
wniosek o dostarczenie im stosownych 
informacji. Organy celne mogą również 
przekazać posiadaczowi decyzji informacje 
na temat faktycznej lub przypuszczalnej 
ilości i rodzaju towarów oraz, w 
stosownych przypadkach, ich ilustracje.

2. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
organy celne mogą zwrócić się do 
posiadacza decyzji uwzględniającej 
wniosek o dostarczenie im stosownych 
informacji. Organy celne mogą również 
przekazać posiadaczowi decyzji informacje 
na temat faktycznej lub przypuszczalnej 
ilości i rodzaju towarów oraz, w 
stosownych przypadkach, ich zdjęcia.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
organy celne informują o tym zamiarze 
zgłaszającego lub – w przypadku 
zamierzonego zatrzymania towarów –
posiadacza towarów. Zgłaszającemu lub 
posiadaczowi towarów umożliwia się 
przedstawienie swojego stanowiska w 
terminie trzech dni roboczych od wysłania 
takiej informacji.

skreślony

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organy celne przekazują posiadaczowi 
decyzji uwzględniającej wniosek oraz 
zgłaszającemu lub posiadaczowi towarów 

5. Organy celne przekazują posiadaczowi 
decyzji uwzględniającej wniosek oraz 
zgłaszającemu lub posiadaczowi towarów 
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informacje o faktycznej lub szacunkowej 
ilości oraz faktycznym lub 
przypuszczalnym rodzaju towarów – w 
tym, w odpowiednich przypadkach, ich 
ilustracje – których zwolnienie zostało 
zawieszone lub które zostały zatrzymane.

informacje o faktycznej lub szacunkowej 
ilości oraz faktycznym lub 
przypuszczalnym rodzaju towarów – w 
tym, w odpowiednich przypadkach, ich 
zdjęcia – których zwolnienie zostało 
zawieszone lub które zostały zatrzymane.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
organy celne mogą, nieujawniając przy 
tym innych informacji niż faktyczna lub 
przypuszczalna ilość i rodzaj towarów 
oraz, w stosownych przypadkach, ich 
ilustracje, zwrócić się do osoby 
uprawnionej do złożenia wniosku 
dotyczącego domniemanego naruszenia 
praw własności intelektualnej o 
dostarczenie im stosownych informacji.

2. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
organy celne mogą, nieujawniając przy 
tym innych informacji niż faktyczna lub 
przypuszczalna ilość i rodzaj towarów 
oraz, w stosownych przypadkach, ich 
zdjęcia, zwrócić się do osoby uprawnionej 
do złożenia wniosku dotyczącego 
domniemanego naruszenia praw własności 
intelektualnej o dostarczenie im 
stosownych informacji.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed przyjęciem decyzji o zawieszeniu 
zwolnienia lub zatrzymaniu towarów 
organy celne informują o tym zamiarze 
zgłaszającego lub – w przypadku 
zamierzonego zatrzymania towarów –
posiadacza towarów. Zgłaszającemu lub 
posiadaczowi towarów umożliwia się 
przedstawienie swojego stanowiska w 
terminie trzech dni roboczych od wysłania 
takiej informacji.

skreślony
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do towarów łatwo psujących się.

skreślony

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organy celne mogą pobrać próbki oraz 
przekazać lub przesłać je posiadaczowi 
decyzji uwzględniającej wniosek, na jego 
prośbę, wyłącznie do celów analizy oraz 
ułatwienia późniejszej procedury 
dotyczącej towarów podrobionych i 
pirackich. Wszelkie analizy tych próbek są 
przeprowadzane na wyłączną 
odpowiedzialność posiadacza decyzji 
uwzględniającej wniosek.

2. Organy celne mogą pobrać próbki 
reprezentatywne dla wszystkich towarów
oraz przekazać lub przesłać je 
posiadaczowi decyzji uwzględniającej 
wniosek, na jego prośbę, wyłącznie do 
celów analizy oraz ułatwienia późniejszej 
procedury dotyczącej towarów 
podrobionych i pirackich. Wszelkie analizy 
tych próbek są przeprowadzane na 
wyłączną odpowiedzialność posiadacza 
decyzji uwzględniającej wniosek.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pisemnym porozumieniu pomiędzy 
posiadaczem decyzji uwzględniającej 
wniosek a posiadaczem towarów 
dotyczącym zrzeczenia się towarów w celu 
ich zniszczenia.

b) pisemnym porozumieniu pomiędzy 
posiadaczem decyzji uwzględniającej 
wniosek a zgłaszającym lub posiadaczem 
towarów dotyczącym zrzeczenia się 
towarów w celu ich zniszczenia.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli zgłaszający lub posiadacz 
towarów nie przekazał organom celnym, 
które przyjęły decyzję o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu, 
potwierdzenia swojej zgody na zniszczenie 
towarów w terminach określonych w ust. 1 
lit. b) ani nie zgłosił im swojego sprzeciwu 
wobec zniszczenia towarów, organy celne 
mogą uznać, że zgłaszający lub posiadacz 
towarów zgodził się na ich zniszczenie.

2. Jeżeli zgłaszający lub posiadacz 
towarów nie przekazał organom celnym, 
które przyjęły decyzję o zawieszeniu 
zwolnienia towarów lub ich zatrzymaniu, 
potwierdzenia swojej zgody na zniszczenie 
towarów w terminach określonych w ust. 1 
lit. b) ani nie zgłosił im swojego sprzeciwu 
wobec zniszczenia towarów, organy celne 
uznają, że zgłaszający lub posiadacz 
towarów zgodził się na ich zniszczenie.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zniszczenia dokonuje się pod kontrolą 
organów celnych na koszt i 
odpowiedzialność posiadacza decyzji 
uwzględniającej wniosek, o ile nie 
wskazano inaczej w przepisach państwa 
członkowskiego, w którym towary są 
niszczone. Przed zniszczeniem towarów 
można pobrać próbki.

3. Zniszczenia dokonuje się pod kontrolą 
organów celnych na koszt i 
odpowiedzialność posiadacza decyzji 
uwzględniającej wniosek, o ile nie 
wskazano inaczej w przepisach państwa 
członkowskiego, w którym towary są 
niszczone. Przed zniszczeniem towarów 
można pobrać próbki reprezentatywne dla 
wszystkich towarów.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Art. 16 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 18 ust. 2 nie 
mają zastosowania.

2. Art. 16 ust. 4 i 5 oraz art. 18 ust. 2 nie 
mają zastosowania.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgłaszającemu lub posiadaczowi 
towarów umożliwia się przedstawienie 
swojego stanowiska w terminie 20 dni 
roboczych od wysłania informacji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub o ich 
zatrzymaniu.

4. Zgłaszającemu lub posiadaczowi 
towarów umożliwia się przedstawienie 
swojego stanowiska w terminie 5 dni 
roboczych od wysłania informacji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub o ich 
zatrzymaniu.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przedmiotowe towary mogą zostać 
zniszczone, jeżeli zgłaszający lub 
posiadacz towarów potwierdził wobec 
organów celnych, w ciągu 20 dni 
roboczych od wysłania decyzji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich 
zatrzymaniu, swoją zgodę na zniszczenie 
towarów.

5. Przedmiotowe towary mogą zostać 
zniszczone, jeżeli zgłaszający lub 
posiadacz towarów potwierdził wobec 
organów celnych, w ciągu 10 dni 
roboczych od wysłania decyzji o 
zawieszeniu zwolnienia towarów lub ich 
zatrzymaniu, swoją zgodę na zniszczenie 
towarów.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają zasady
dotyczące sankcji administracyjnych 
mających zastosowanie w przypadku 
naruszenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia i podejmują wszelkie 
środki niezbędne do ich wdrożenia. 
Przewidziane sankcje administracyjne 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

Bez uszczerbku dla prawa krajowego 
państwa członkowskie stosują zasady 
dotyczące sankcji administracyjnych 
obowiązujących w przypadku naruszenia 
przepisów niniejszego rozporządzenia i 
podejmują wszelkie środki niezbędne do 
ich wdrożenia. Przewidziane sankcje 
administracyjne muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe służby celne powiadamiają 
Komisję o:

1. Właściwe służby celne przedstawiają 
Komisji niezbędne informacje o:

a) wnioskach o podjęcie działania, w tym 
fotografii(-ach), ilustracji(-ach), 
broszurze(-ach);

a) decyzjach uwzględniających wnioski, w 
tym wnioski o podjęcie działania, oraz
fotografiach, ilustracjach i broszurach;

b) decyzjach uwzględniających wnioski; b) decyzjach przedłużających okres, w 
którym organy celne mają podjąć 
działanie, lub decyzjach o cofnięciu lub 
zmianie decyzji uwzględniającej wniosek;

c) decyzjach przedłużających okres, w 
którym organy celne mają podjąć 
działanie, lub decyzjach o cofnięciu lub 
zmianie decyzji uwzględniającej wniosek;

c) zawieszeniu decyzji uwzględniającej 
wniosek.

d) zawieszeniu decyzji uwzględniającej 
wniosek.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wszystkie informacje, o których mowa 
w ust. 1 i 2, są przechowywane w 
centralnej bazie danych Komisji.

3. Wszystkie informacje, o których mowa 
w ust. 1 i 2, są przechowywane w 
centralnej bazie danych Komisji przez 
okres nie dłuższy niż okres konieczny do 
realizacji celów niniejszego 
rozporządzenia..
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