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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Východiská 

Komisia prijala 24. mája 2011 oznámenie s názvom Jednotný trh pre práva duševného 
vlastníctva na podporu kreativity a inovácií v Európe. V tejto globálnej a ucelenej stratégii sa 
vymedzuje plán v súvislosti s niekoľkými iniciatívami, ktoré Komisia plánuje prijať do roku 
2012 v rozličných oblastiach. 

Na základe týchto iniciatív Komisia takisto navrhla nové nariadenie o presadzovaní práv 
duševného vlastníctva colnými orgánmi, ktoré nahradí nariadenie 1383/2003/ES. 

V tomto návrhu sa zohľadňuje analýza štúdie o vplyve z roku 2010, ktorá obsahuje 89 
príspevkov, ako aj medzinárodný kontext, najmä v nadväznosti na obchodný spor medzi 
Európskou úniou na jednej strane a Indiou a Brazíliou na druhej strane, pokiaľ ide o tranzit 
generických liekov. 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko by v tejto súvislosti chcela upozorniť na 
tieto otázky:

Úvahy 

Po prvé, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti návrhu nariadenia, spravodajkyňa výboru 
požiadaného o stanovisko sa domnieva, že je žiaduce rozšíriť rozsah pôsobnosti tak, aby 
zahŕňal aj obchodné názvy, topografie polovodičov a úžitkové vzory. 

Spravodajkyňa takisto podporuje myšlienku zahrnúť do rozsahu pôsobnosti aj prípady 
porušenia vyplývajúce zo zariadení na obchádzanie technologických opatrení, ako aj iné 
prípady porušenia práv, ktorých dodržiavanie colné úrady už presadzujú.  

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko naopak nepodporuje myšlienku, aby sa 
budúce nariadenie vzťahovalo na paralelný dovoz. Je zrejmé, že takáto prax by mohla 
spôsobiť značnú hospodársku škodu držiteľom práv. Toto nariadenie však musí zabezpečiť 
účinný a rýchly postup colných orgánov a zároveň znížiť riziká obmedzenia legálneho 
obchodu. Okrem toho budú môcť držitelia práv využívať opravné prostriedky stanovené 
v právnych predpisoch každého členského štátu na uplatňovanie svojich práv.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko ďalej podporuje návrh Európskej komisie, 
ktorého cieľom je posilniť práva strán, ktoré môžu byť postihnuté zákrokom colných 
orgánov. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa však domnieva, že je potrebné 
rozlišovať medzi hospodárskymi subjektmi, ktoré sa pravidelne podieľajú na vybavovaní 
colných formalít, a konečným spotrebiteľom.

Subjekty, ktoré pravidelne vybavujú colné formality, majú výborné znalosti colných 
postupov. Preto je potrebné, aby sa nezavádzali žiadne ťažkopádne administratívne postupy, 
ktoré by zamedzili vykonávaniu účinných a urýchlených opatrení príslušného colného orgánu. 
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Naopak, konečného spotrebiteľa, ktorý nie je oboznámený s colnými formalitami, treba viac 
chrániť. Z tohto dôvodu musí mať konečný spotrebiteľ právo na vypočutie pred tým, ako 
colný orgán prijme rozhodnutie, aby mal možnosť vyjadriť svoje stanovisko.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko podporuje najmä zavedenie osobitného 
postupu na zničenie tovaru v malých zásielkach. Počet prípadov zabaveného tovaru v 
poštovom styku značne vzrástol: z 15 000 v roku 2009 na viac ako 43 000 v roku 2010. Preto 
je potrebné zaviesť jednoduchý a účinný postup na obmedzenie tohto javu a pritom 
rešpektovať práva a záujmy konečného spotrebiteľa.

Napokon, pokiaľ ide o výmenu údajov medzi členskými štátmi a Európskou komisiou 
a najmä zavedenie centrálnej databázy Komisie, je potrebné v plnej miere dodržiavať 
ustanovenia nariadenia 45/2001/ES, smernice 95/46/ES, ako aj stanovisko európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov z 12. októbra 20111.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

                                               
1http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-
10-12_Intellectual_property_rights_sk.pdf
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Nariadenie (ES) č. 1383/2003 sa 
nevzťahuje na niektoré práva duševného 
vlastníctva a sú z neho vylúčené niektoré 
porušenia. S cieľom posilniť presadzovanie 
práv duševného vlastníctva by sa preto 
mala rozšíriť colná kontrola na ďalšie 
druhy porušení, akými sú porušenia 
vyplývajúce z paralelného obchodu, ako aj 
na ďalšie porušenia práv, ktoré už colné 
orgány presadzujú, no nevzťahuje sa na
ne nariadenie (ES) č. 1383/2003. Na ten 
istý účel je vhodné zahrnúť do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, okrem práv, 
na ktoré sa nariadenie (ES) č. 1383/2003 
už vzťahuje, aj obchodné mená, pokiaľ sú 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch 
chránené ako výhradné práva vlastníctva, 
topografie polovodičových výrobkov, 
úžitkové vzory a zariadenia na obchádzanie 
technologických opatrení, ako aj každé 
výhradné právo duševného vlastníctva 
ustanovené v právnych predpisoch Únie.

(5) Nariadenie (ES) č. 1383/2003 sa 
nevzťahuje na niektoré práva duševného 
vlastníctva a sú z neho vylúčené niektoré 
porušenia. S cieľom posilniť presadzovanie 
práv duševného vlastníctva by sa preto 
mala rozšíriť colná kontrola na ďalšie 
druhy porušení, na ktoré sa nevzťahuje 
nariadenie (ES) č. 1383/2003. Na tento
účel je vhodné zahrnúť do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, okrem práv, 
na ktoré sa nariadenie (ES) č. 1383/2003 
už vzťahuje, aj obchodné mená, pokiaľ sú 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch 
chránené ako výhradné práva vlastníctva, 
topografie polovodičových výrobkov, 
úžitkové vzory a zariadenia na obchádzanie 
technologických opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) S cieľom zabezpečiť rýchle 
presadzovanie práv duševného vlastníctva 
by sa malo ustanoviť, že v prípade, ak 
colné orgány majú na základe primeraných 
dôkazov podozrenie, že tovar pod ich 
dohľadom porušuje práva duševného 
vlastníctva, môžu tieto colné orgány 
pozastaviť prepustenie tovaru alebo 
zadržať tovar z vlastnej iniciatívy, alebo na 
základe žiadosti s cieľom umožniť, aby 

(10) S cieľom zabezpečiť rýchle 
presadzovanie práv duševného vlastníctva 
by sa malo ustanoviť, že v prípade, ak 
colné orgány majú na základe primeraných 
indícií podozrenie, že tovar pod ich 
dohľadom porušuje práva duševného 
vlastníctva, môžu tieto colné orgány 
pozastaviť prepustenie tovaru alebo 
zadržať tovar z vlastnej iniciatívy alebo na 
základe žiadosti s cieľom umožniť, aby 
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osoby oprávnené predložiť žiadosť 
o prijatie opatrenia colných orgánov začali 
konanie o určení toho, či došlo k porušeniu 
práva duševného vlastníctva.

osoby oprávnené predložiť žiadosť 
o prijatie opatrenia colných orgánov začali 
konanie o určení toho, či došlo k porušeniu 
práva duševného vlastníctva.

Odôvodnenie

Zosúladenie s terminológiou, ktorú uplatňuje Súdny dvor vo svojom rozsudku z 1. decembra 
2011 v spojených veciach C-446/09 a C-495/09, Philips/Nokia (zatiaľ neuverejnené 
v zbierke)..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(11) V prípade, keď tovar podozrivý 
z porušenia práv duševného vlastníctva nie 
je falšovaný alebo pirátsky, môže byť 
ťažké určiť len na základe vizuálneho 
preskúmania colnými orgánmi, či mohlo 
dôjsť k porušeniu práva duševného 
vlastníctva. Preto je vhodné stanoviť, že by 
sa malo začať konanie, okrem prípadov, 
keď príslušné strany, konkrétne deklarant 
alebo držiteľ tovaru a držiteľ práva, 
súhlasia s prepadnutím tovaru s cieľom 
zničiť ho. Príslušné orgány, ktoré sú činné 
v týchto konaniach, by mali stanoviť, či 
došlo k porušeniu práva duševného 
vlastníctva a prijať príslušné rozhodnutia 
vo veci porušení príslušných práv 
duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) S cieľom znížiť administratívne 
zaťaženie a náklady na minimum by sa mal 
zaviesť osobitný postup pre malé zásielky 

(13) S cieľom znížiť administratívne 
zaťaženie a náklady na minimum bez toho, 
aby bolo dotknuté právo konečného 
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falšovaného a pirátskeho tovaru, ktorý by 
umožnil zničiť tovar bez súhlasu nositeľa
práv. S cieľom určiť prahové hodnoty, pod 
úrovňou ktorých sa majú zásielky 
považovať za malé zásielky, by sa týmto 
nariadením mala na Komisiu delegovať 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie právomoc 
prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne 
akty. Je dôležité, aby Komisia viedla počas 
prípravných prác primerané konzultácie, a 
to aj na úrovni expertov.

spotrebiteľa byť riadne a v primeranom 
čase informovaný o právnom základe 
opatrení, ktoré prijali colné orgány, by sa 
mal zaviesť osobitný postup pre malé 
zásielky falšovaného a pirátskeho tovaru, 
ktorý by umožnil zničiť tovar bez súhlasu 
držiteľa práv. S cieľom určiť prahové 
hodnoty, pod úrovňou ktorých sa majú 
zásielky považovať za malé zásielky, by sa 
týmto nariadením mala na Komisiu 
delegovať v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie právomoc 
prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne 
akty. Je dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutoènila vhodné a 
verejné konzultácie vrátane konzultácií s 
organizáciami na ochranu práv 
spotrebiteľa a občianskch práv, a to aj na 
expertnej úrovni.

Odôvodnenie

Zavedenie osobitného postupu pre malé zásielky, ktorého cieľom je znížiť administratívne 
zaťaženie a náklady, nesmie ohroziť dôveru spotrebiteľov v elektronický obchod (pozri 
odôvodnenie 16).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Pre lepšiu právnu zrozumiteľnosť a s 
cieľom ochrany záujmov zákonne 
podnikajúcich obchodníkov pred možným
zneužitím ustanovení o presadzovaní práv 
na hraniciach je vhodné upraviť časové 
horizonty pre zadržanie tovaru 
podozrivého z porušenia práva duševného 
vlastníctva; upraviť podmienky, za ktorých 
informácie o zásielkach majú colné orgány 
postupovať nositeľom práv; upraviť
podmienky na uplatnenie postupu 
umožňujúceho zničenie tovaru pod colným 
dohľadom pri podozrení z porušenia práv 
duševného vlastníctva iných ako falšovaný 

(15) V záujme lepšej právnej 
zrozumiteľnosti a s cieľom chrániť záujmy
zákonne podnikajúcich obchodníkov pred 
možným zneužitím ustanovení 
o presadzovaní práv duševného vlastníctva 
na hraniciach je vhodné upraviť časové 
horizonty pre zadržanie tovaru 
podozrivého z porušenia práv duševného 
vlastníctva; podmienky, za ktorých majú 
colné orgány postupovať držiteľom práv 
informácie o zásielkach; a podmienky na 
uplatnenie postupu umožňujúceho zničenie 
tovaru iného ako falšovaného a pirátskeho 
tovaru pod colným dohľadom pri 
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a pirátsky tovar a zaviesť ustanovenie, 
ktoré držiteľovi tovaru umožní vyjadriť 
názor predtým, ako colná správa prijme 
rozhodnutie, ktoré by malo na neho 
negatívny vplyv.

podozrení z porušenia práv duševného 
vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Vzhľadom na dočasný a preventívny 
charakter opatrení prijímaných colnými 
orgánmi v tejto oblasti a na protikladné 
záujmy strán dotknutých týmito 
opatreniami by sa na zabezpečenie 
bezproblémového uplatňovania nariadenia 
mali prispôsobiť niektoré aspekty 
postupov, pri súčasnom rešpektovaní práv 
dotknutých strán. Vzhľadom na rôzne 
oznámenia predpokladané v tomto 
nariadení by preto colné orgány mali 
informovať najvhodnejšiu osobu na 
základe dokumentov týkajúcich sa colného 
režimu alebo situácie, v ktorej sa tovar 
nachádza. Takisto lehoty stanovené 
v tomto nariadení pre potrebné oznámenia 
by sa mali počítať od času ich odoslania 
colnými orgánmi s cieľom zosúladiť všetky 
lehoty oznámení zasielaných dotknutým 
stranám. Lehota poskytujúca právo na 
vypočutie pred prijatím negatívneho 
rozhodnutia by mala byť tri pracovné dni, 
za predpokladu, že držitelia rozhodnutia 
o schválení žiadosti o opatrenie 
dobrovoľne požiadali colné orgány 
o prijatie opatrenia a že deklaranti alebo 
držitelia tovaru musia byť pri umiestnení 
tovaru pod colný dohľad informovaní 
o konkrétnej situácii ich tovaru. V prípade 
osobitného postupu pre malé zásielky, keď 
budú pravdepodobne dotknutí priamo 
spotrebitelia a nemožno očakávať, že budú 
rovnako dôslední ako ostatné hospodárske 
subjekty, ktoré sú zvyčajne účastníkom 

(16) Vzhľadom na dočasný a preventívny 
charakter opatrení prijímaných colnými 
orgánmi v tejto oblasti a na protikladné 
záujmy strán dotknutých týmito 
opatreniami by sa na zabezpečenie 
bezproblémového uplatňovania nariadenia 
mali prispôsobiť niektoré aspekty 
postupov, a to pri súčasnom rešpektovaní 
práv dotknutých strán. Vzhľadom na rôzne 
oznámenia predpokladané v tomto 
nariadení by preto colné orgány mali 
informovať najvhodnejšiu osobu na 
základe dokumentov týkajúcich sa colného 
režimu alebo situácie, v ktorej sa tovar 
nachádza. Lehoty stanovené v tomto 
nariadení pre potrebné oznámenia by sa 
mali počítať od času ich odoslania colnými 
orgánmi s cieľom zosúladiť všetky lehoty 
oznámení zasielaných dotknutým stranám. 
V prípade osobitného postupu pre malé 
zásielky, keď budú pravdepodobne 
dotknutí priamo spotrebitelia a nemožno 
očakávať, že budú rovnako dôslední ako 
ostatné hospodárske subjekty, ktoré bežne 
vybavujú colné formality, by sa malo 
stanoviť právo na vypočutie pred tým, ako 
colné orgány prijmú rozhodnutie.
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vybavovania colných formalít, by sa táto 
lehota mala výrazne predĺžiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Na základe Vyhlásenia o dohode 
TRIPS a verejnom zdraví, ktoré bolo 
prijaté na ministerskej konferencii WTO v 
Doha 14. novembra 2001, sa dohoda 
TRIPS môže a mala by sa vykladať a 
uplatňovať spôsobom, ktorý bude 
podporovať právo členov WTO na ochranu 
verejného zdravia, a najmä na podporu 
prístupu k liekom pre všetkých. Najmä v 
súvislosti s liekmi, ktorých prechod cez 
územie Európskej únie s prekládkou alebo 
bez prekládky, so skladovaním alebo bez 
neho, rozdeľovaním hromadného tovaru 
alebo bez neho, alebo so zmenou spôsobu 
dopravy alebo dopravného prostriedku, 
alebo bez nej, je len časťou celkovej cesty, 
ktorá sa začína a končí mimo územia Únie, 
by colné orgány mali pri posudzovaní 
rizika porušenia práv duševného 
vlastníctva zohľadňovať všetky značné 
pravdepodobnosti presmerovania tohto 
tovaru na trh Únie.

(17) Na základe Vyhlásenia o dohode 
TRIPS a verejnom zdraví, ktoré bolo 
prijaté na ministerskej konferencii WTO v 
Dauhe 14. novembra 2001, sa dohoda 
TRIPS môže a mala by sa vykladať a 
uplatňovať spôsobom, ktorý bude 
podporovať právo členov WTO na ochranu 
verejného zdravia, a najmä na podporu 
prístupu k liekom pre všetkých. Najmä v 
súvislosti s generickými liekmi, ktorých 
prechod cez územie Európskej únie s 
prekládkou alebo bez prekládky, so 
skladovaním alebo bez neho, 
rozdeľovaním hromadného tovaru alebo 
bez neho, alebo so zmenou spôsobu 
dopravy alebo dopravného prostriedku, 
alebo bez nej, je len časťou celkovej cesty, 
ktorá sa začína a končí mimo colného 
územia Únie, by colné orgány mali pri 
posudzovaní rizika porušenia práv 
duševného vlastníctva zohľadňovať všetky 
značné pravdepodobnosti presmerovania 
tohto tovaru na trh Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Ak colné orgány prijmú opatrenie na 
základe predchádzajúcej žiadosti, je 
vhodné ustanoviť, že držiteľ rozhodnutia 
o schválení žiadosti o prijatie opatrenia 
colných orgánov by mal uhradiť všetky 

(20) Ak colné orgány prijmú opatrenie na 
základe predchádzajúcej žiadosti, je 
vhodné ustanoviť, že držiteľ rozhodnutia 
o schválení žiadosti o prijatie opatrenia 
colných orgánov by mal uhradiť všetky 
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náklady, ktoré colným orgánom vzniknú 
pri prijatí opatrenia na presadzovanie jeho 
práv duševného vlastníctva. To by však 
nemalo brániť držiteľovi rozhodnutia
žiadať náhradu od osoby porušujúcej právo 
duševného vlastníctva alebo od iných osôb, 
ktoré by mohli byť považované za 
zodpovedné podľa právnych predpisov 
príslušného členského štátu. Náklady 
a škody, ktoré vznikli osobám iným ako 
colné správy v dôsledku opatrenia prijatého 
colnými orgánmi, keď sa tovar zadrží na 
základe nároku tretej strany, ktorý je 
založený na duševnom vlastníctve, by sa 
mali v jednotlivých prípadoch riadiť 
špecifickými právnymi predpismi.

náklady, ktoré colným orgánom vzniknú 
pri prijatí opatrenia na presadzovanie jeho 
práv duševného vlastníctva. Držiteľ 
rozhodnutia by však mal mať právo
žiadať náhradu od osoby porušujúcej právo 
duševného vlastníctva alebo od iných osôb, 
ktoré by mohli byť považované za 
zodpovedné podľa právnych predpisov 
príslušného členského štátu. Náklady 
a škody, ktoré vznikli osobám iným ako 
colné správy v dôsledku opatrenia prijatého 
colnými orgánmi, keď sa tovar zadrží na 
základe nároku tretej strany, ktorý je 
založený na duševnom vlastníctve, by sa 
mali v jednotlivých prípadoch riadiť 
špecifickými právnymi predpismi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 1 – podbod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.13. akékoľvek iné právo, ktoré je 
právnymi predpismi Únie ustanovené ako 
výhradné právo duševného vlastníctva;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 5 – podbod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5.1 tovar, ktorý je predmetom konania 
porušujúceho ochrannú známku a ktorý je 
bez povolenia označený ochrannou 
známkou, ktorá je totožná s ochrannou 
známkou platne registrovanou v súvislosti 
s rovnakým druhom tovaru alebo ktorú nie 
je možné rozlíšiť vo svojich podstatných 
aspektoch od takejto ochrannej známky;

5.1 tovar, ktorý je predmetom konania 
porušujúceho ochrannú známku a ktorý je 
bez povolenia označený ochrannou 
známkou, ktorá je totožná s ochrannou 
známkou platne registrovanou v súvislosti 
s rovnakým druhom tovaru alebo ktorú nie 
je možné rozlíšiť v jej podstatných 
aspektoch od takejto ochrannej známky 
vrátane každého znaku ochrannej 
známky, a to aj vtedy, ak sa uvádza 
samostatne, a obalov 
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opatrených ochrannými známkami 
falšovaného tovaru;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. „tovar podozrivý z porušovania práva 
duševného vlastníctva“ znamená tovar, v 
súvislosti s ktorým existuje dostatok 
dôkazov na to, aby colné orgány boli 
presvedčené, že v členskom štáte, v ktorom 
sa tovar nachádza, predstavuje evidentne:

7. „tovar podozrivý z porušovania práva 
duševného vlastníctva“ znamená tovar, v 
súvislosti s ktorým existuje dostatok indícií
na to, aby colné orgány boli presvedčené, 
že v členskom štáte, v ktorom sa tovar 
nachádza, predstavuje evidentne:

Odôvodnenie

Zosúladenie s terminológiou, ktorú uplatňuje Súdny dvor vo svojom rozsudku z 1. decembra 
2011 v spojených veciach C-446/09 a C-495/09, Philips/Nokia (zatiaľ neuverejnené 
v zbierke)..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Keď sa po doručení žiadosti príslušné 
colné oddelenie domnieva, že žiadosť 
neobsahuje všetky informácie vyžadované 
v článku 6 ods. 3, príslušné colné 
oddelenie požiada žiadateľa o poskytnutie 
chýbajúcich informácií do desiatich 
pracovných dní odo dňa odoslania 
oznámenia.

1. Keď sa po doručení žiadosti príslušné 
colné oddelenie domnieva, že žiadosť 
neobsahuje všetky informácie vyžadované 
v článku 6 ods. 3, požiada žiadateľa 
o poskytnutie chýbajúcich informácií.

V takýchto prípadoch sa časový limit 
uvedený v článku 8 prvom pododseku 
pozastaví až do doručenia príslušných 
informácií.

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 7 ods. 2.)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Keď žiadateľ neposkytne chýbajúce 
informácie v lehote uvedenej v odseku 1, 
príslušné colné oddelenie žiadosť 
zamietne.

2. Keď žiadateľ neposkytne chýbajúce 
informácie, príslušné colné oddelenie môže 
žiadosť zamietnuť.

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 7 ods. 1.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Colné orgány môžu pred prijatím 
rozhodnutia o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru požiadať 
držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti, 
aby im poskytol všetky príslušné 
informácie. Colné orgány môžu tiež 
poskytnúť držiteľovi rozhodnutia 
informácie o skutočnom alebo 
predpokladanom počte položiek, ich 
povahe, a podľa potreby aj obrázky týchto 
položiek.

2. Colné orgány môžu pred prijatím 
rozhodnutia o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru požiadať 
držiteľa rozhodnutia o schválení žiadosti, 
aby im poskytol všetky príslušné 
informácie. Colné orgány môžu tiež 
poskytnúť držiteľovi rozhodnutia 
informácie o skutočnom alebo 
predpokladanom počte položiek, ich 
povahe, a podľa potreby aj fotografie 
týchto položiek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Colné orgány pred prijatím rozhodnutia 
o pozastavení prepustenia tovaru alebo 
o zadržaní tovaru oznámia svoj zámer 
deklarantovi, alebo keď sa má tovar 
zadržať, držiteľovi tovaru. Deklarant 
alebo držiteľ tovaru dostanú príležitosť 
vyjadriť svoj názor do troch pracovných 

vypúšťa sa
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dní odo dňa odoslania tohto oznámenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Colné orgány informujú držiteľa 
rozhodnutia o schválení žiadosti 
a deklaranta alebo držiteľa tovaru 
o skutočnom alebo odhadovanom 
množstve, skutočnej alebo predpokladanej 
povahe tovaru, podľa potreby vrátane 
obrázkov týchto položiek, ktorých 
prepustenie sa pozastavilo, alebo ktoré boli 
zadržané.

5. Colné orgány informujú držiteľa 
rozhodnutia o schválení žiadosti 
a deklaranta alebo držiteľa tovaru 
o skutočnom alebo odhadovanom 
množstve, skutočnej alebo predpokladanej 
povahe tovaru, podľa potreby vrátane 
fotografií týchto položiek, ktorých 
prepustenie sa pozastavilo alebo ktoré boli 
zadržané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Colné orgány môžu pred prijatím 
rozhodnutia o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru, bez 
poskytnutia iných informácií ako skutočný 
alebo predpokladaný počet položiek, o ich 
povahe a podľa potreby obrázky týchto 
položiek, požiadať ktorúkoľvek osobu 
oprávnenú podať žiadosť týkajúcu sa 
údajného porušenia práv duševného 
vlastníctva, aby im poskytla všetky 
príslušné informácie.

2. Colné orgány môžu pred prijatím 
rozhodnutia o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru, bez 
poskytnutia informácií iných ako skutočný 
alebo predpokladaný počet položiek, 
informácií o ich povahe a podľa potreby 
fotografií týchto položiek, požiadať 
ktorúkoľvek osobu oprávnenú podať 
žiadosť týkajúcu sa údajného porušenia 
práv duševného vlastníctva, aby im 
poskytla všetky príslušné informácie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Colné orgány pred prijatím rozhodnutia 
o pozastavení prepustenia tovaru alebo 
o zadržaní tovaru oznámia svoj zámer 
deklarantovi, alebo keď sa má tovar 
zadržať, držiteľovi tovaru. Deklarant 
alebo držiteľ tovaru dostanú príležitosť 
vyjadriť svoj názor do troch pracovných 
dní odo dňa odoslania tohto oznámenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Tento článok sa nevzťahuje na tovar 
podliehajúci rýchlej skaze.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Colné orgány môžu odobrať vzorky 
a môžu poskytnúť vzorky držiteľovi 
rozhodnutia o schválení žiadosti, na jeho 
žiadosť, jedine na účely analýzy a na 
uľahčenie následného konania vo vzťahu 
k falšovanému a pirátskemu tovaru. 
Analýza týchto vzoriek sa vykoná v rámci 
výhradnej zodpovednosti držiteľa 
rozhodnutia o schválení žiadosti.

2. Colné orgány môžu odobrať vzorky, 
ktoré sú reprezentatívne pre všetok tovar, 
a môžu ich poskytnúť držiteľovi 
rozhodnutia o schválení žiadosti na jeho 
žiadosť, jedine však na účely analýzy a na 
uľahčenie následného konania vo vzťahu 
k falšovanému a pirátskemu tovaru. 
Analýza týchto vzoriek sa vykoná v rámci 
výhradnej zodpovednosti držiteľa 
rozhodnutia o schválení žiadosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) písomnej dohode medzi držiteľom 
rozhodnutia o schválení žiadosti 
a držiteľom tovaru o prepadnutí tovaru 
s cie¾om zničenia.

b) písomnej dohode medzi držiteľom 
rozhodnutia o schválení žiadosti 
a deklarantom alebo držiteľom tovaru 
o prepadnutí tovaru urèeného na znièenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Keď deklarant alebo držiteľ tovaru 
nepotvrdil colným orgánom, ktoré prijali 
rozhodnutie o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru, súhlas 
so zničením v lehotách stanovených 
v odseku 1 písm. b), ani im neoznámil 
námietky proti zničeniu, colné orgány to 
môžu považovať za súhlas deklaranta 
alebo držiteľa tovaru so zničením tovaru.

2. Keď deklarant alebo držiteľ tovaru 
nepotvrdil colným orgánom, ktoré prijali 
rozhodnutie o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru, súhlas 
s jeho zničením v lehotách stanovených 
v odseku 1 písm. b), ani im neoznámil 
námietky proti jeho zničeniu, colné orgány 
to považujú za súhlas deklaranta alebo 
držiteľa tovaru so zničením tovaru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Tovar sa zničí pod colným dohľadom na 
náklady držiteľa rozhodnutia o schválení 
žiadosti a v rámci jeho zodpovednosti, ak 
nie je uvedené inak v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa vykonáva 
zničenie tovaru. Pred zničením tovaru sa 
môžu odobrať vzorky.

3. Tovar sa zničí pod colným dohľadom na 
náklady držiteľa rozhodnutia o schválení 
žiadosti a v rámci jeho zodpovednosti, ak 
nie je uvedené inak v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa vykonáva 
zničenie tovaru. Pred zničením tovaru sa 
môžu odobrať vzorky, ktoré sú 
reprezentatívne pre všetok tovar.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Článok 16 ods. 3, 4 a 5 a článok 18 
ods. 2 sa neuplatňujú.

2. Článok 16 ods. 4 a 5 a článok 18 ods. 2 
sa neuplatňujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Deklarantovi alebo držiteľovi tovaru sa 
poskytne príležitosť vyjadriť svoj názor do 
dvadsiatich pracovných dní odo dňa 
odoslania rozhodnutia o pozastavení 
prepustenia tovaru alebo o zadržaní tovaru.

4. Deklarantovi alebo držiteľovi tovaru sa 
poskytne príležitosť vyjadriť svoj názor do 
piatich pracovných dní odo dňa odoslania 
rozhodnutia o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Príslušný tovar sa môže zničiť, keď 
deklarant alebo držiteľ tovaru do 20 
pracovných dní odo dňa odoslania 
rozhodnutia o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru potvrdí 
colným orgánom svoj súhlas so zničením 
tovaru.

5. Príslušný tovar sa môže zničiť, keď 
deklarant alebo držiteľ tovaru do desiatich
pracovných dní odo dňa odoslania 
rozhodnutia o pozastavení prepustenia 
tovaru alebo o zadržaní tovaru potvrdí 
colným orgánom svoj súhlas so zničením 
tovaru.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá 
administratívnych sankcií za porušenia 
ustanovení tohto nariadenia a prijmú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich uplatňovania. Stanovené 
administratívne sankcie musia byť účinné, 
primerané a odrádzajúce.

Bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne 
právo, členské štáty uplatňujú pravidlá 
týkajúce sa administratívnych sankcií za 
porušenia ustanovení tohto nariadenia 
a prijmú všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené 
administratívne sankcie musia byť účinné, 
primerané a odrádzajúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné colné oddelenia oznamujú 
Komisii:

1. Príslušné colné oddelenia oznamujú 
Komisii potrebné informácie o:

a) žiadosti o prijatie opatrení vrátane 
prípadných fotografií, obrázkov a brožúr;

a) rozhodnutiach o schválení žiadostí 
vrátane žiadostí o prijatie opatrení a 
všetkých fotografií, obrázkov a brožúr;

b) rozhodnutia o schválení žiadostí; b) každom rozhodnutí o predĺžení lehoty, 
počas ktorej majú colné orgány prijať 
opatrenie, alebo rozhodnutí o zrušení 
rozhodnutia o schválení žiadosti alebo 
o jeho zmene a doplnení;

c) rozhodnutia o predĺžení lehoty, počas 
ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, 
alebo rozhodnutia o zrušení rozhodnutia 
o schválení žiadosti alebo o jeho zmene 
a doplnení;

c) každom pozastavení platnosti 
rozhodnutia o schválení žiadosti.

d) pozastavenie platnosti rozhodnutia 
o schválení žiadosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Všetky informácie uvedené v odsekoch 
1 a 2 sa uchovávajú v centrálnej databáze 
Komisie.

3. Všetky informácie uvedené v odsekoch 
1 a 2 sa uchovávajú v centrálnej databáze 
Komisie počas obdobia, ktoré nemôže 
presiahnuť obdobie potrebné na 
uskutočnenie cieľov tohto nariadenia.
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