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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje 

Komisija je 24. maja 2011 sprejela sporočilo o enotnem trgu na področju varstva pravic 
intelektualne lastnine, da bi spodbujala ustvarjalnost in inovacije v Evropi. V tej celoviti in 
skladni strategiji je opredeljen načrt za nekatere pobude, ki jih namerava Komisija do 
leta 2012 sprejeti na različnih področjih. 

V okviru teh pobud je Komisija predlagala tudi novo uredbo o uveljavljanju pravic 
intelektualne lastnine s strani carinskih organov, ki bo nadomestila Uredbo št. 1383/2003/ES. 

Ta predlog upošteva oceno učinka, ki je bila opravljena leta 2010 na podlagi 89 prispevkov, in 
mednarodni okvir, zlasti po trgovinskem sporu med Evropsko unijo na eni strani ter Indijo in 
Brazilijo na drugi glede tranzita generičnih zdravil. 

Pripravljavka mnenja želi pri tem poudariti naslednje točke:

Ugotovitve 

Kar zadeva področje uporabe predloga uredbe, meni, da bi ga bilo treba razširiti, tako da bi 
zajemalo trgovska imena, topografije polprevodniških izdelkov in uporabne modele. 

Prav tako je naklonjena temu, da se vanj vključijo kršitve, ki izhajajo iz ureditev za izogibanje 
tehnološkim ukrepom, ter druge kršitve pravic, ki jih carinski organi že uveljavljajo. 

Ni pa naklonjena temu, da bi prihodnja uredba zajemala vzporedne uvoze, saj je očitno, da 
lahko takšno ravnanje povzroči veliko gospodarsko škodo imetnikom pravic. Vendar mora 
uredba zagotoviti, da bodo carinski organi učinkovito in hitro ukrepali, hkrati pa omejiti 
tveganje oviranja zakonite trgovine. Poleg tega bodo lahko imetniki pravic za uveljavljanje 
svojih pravic uporabili pravna sredstva, ki jih določa zakonodaja posameznih držav članic.

Pripravljavka mnenja podpira predlog Evropske komisije za okrepitev pravic strani, ki jih 
utegnejo carinski ukrepi prizadeti. Meni pa, da je treba razlikovati med gospodarskimi 
subjekti, ki redno izpolnjujejo carinske formalnosti, in končnimi potrošniki.

Gospodarski subjekti, ki redno izpolnjujejo carinske formalnosti, te zelo dobro poznajo. Zato 
ne bi smeli uvajati obremenjujočih upravnih postopkov, ki bi preprečevali učinkovito in hitro 
ukrepanje pristojnega carinskega organa. Končni potrošniki pa niso seznanjeni s carinskimi 
formalnostmi, zato morajo biti bolj zaščiteni. Tako morajo imeti pravico do glasu, preden 
carinski organ sprejme odločitev, in s tem možnost, da izrazijo svoje mnenje.

Pripravljavka mnenja je še posebej naklonjena uvedbi posebnega postopka za uničenje blaga 
v manjših pošiljkah. Zadržanje pošiljk se je močno povečalo: s 15.000 leta 2009 na 43.000 
leta 2010. Za omejitev tega je treba zato uvesti enostaven in učinkovit postopek, pri tem pa 
upoštevati pravice in koristi končnih potrošnikov.
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Kar zadeva izmenjavo podatkov med državami članicami in Evropsko komisijo, zlasti 
vzpostavitev osrednje podatkovne zbirke Komisije, je treba v celoti upoštevati določbe 
Uredbe št. 45/2001/ES, Direktive 95/46/CE in mnenja Evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov z dne 12. oktobra 20111.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V Uredbi (ES) št. 1383/2003 nekatere 
pravice intelektualne lastnine niso zajete, 
nekatere kršitve pa so izključene. Za 
okrepitev uveljavljanja pravic intelektualne 

(5) V Uredbi (ES) št. 1383/2003 nekatere 
pravice intelektualne lastnine niso zajete, 
nekatere kršitve pa so izključene. Za 
okrepitev uveljavljanja pravic intelektualne 

                                               
1http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-
10-12_Intellectual_property_rights_EN.pdf
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lastnine bi bilo torej treba carinsko 
kontrolo razširiti na druge vrste kršitev, kot 
so kršitve, ki izhajajo iz vzporedne 
trgovine, in druge kršitve pravic, ki jih 
carinski organi že uveljavljajo, vendar 
niso zajete z Uredbo (ES) št. 1383/2003. Iz 
istega namena je primerno, da se na 
področje uporabe te uredbe poleg pravic, ki 
so že zajete z Uredbo (ES) št. 1383/2003, 
vključijo trgovska imena, če so na podlagi 
nacionalnega prava zaščitena kot izključne 
lastninske pravice, topografije 
polprevodniških izdelkov, uporabni modeli 
in naprave za izogibanje tehnološkim 
ukrepom ter tudi vse izključne pravice 
intelektualne lastnine, določene z 
zakonodajo Unije.

lastnine bi bilo torej treba carinsko 
kontrolo razširiti na druge vrste kršitev, ki 
niso zajete z Uredbo (ES) št. 1383/2003. Iz 
tega namena je primerno, da se na področje 
uporabe te uredbe poleg pravic, ki so že 
zajete z Uredbo (ES) št. 1383/2003, 
vključijo trgovska imena, če so na podlagi 
nacionalnega prava zaščitena kot izključne 
lastninske pravice, topografije 
polprevodniških izdelkov, uporabni modeli 
in naprave za izogibanje tehnološkim 
ukrepom.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za zagotovitev hitrega uveljavljanja 
pravic intelektualne lastnine bi bilo treba 
predvideti, da lahko carinski organi, kadar 
na podlagi ustreznih dokazov sumijo, da 
blago pod njihovim nadzorom krši pravice 
intelektualne lastnine, bodisi na svojo 
pobudo bodisi na podlagi zahteve prekinejo 
sprostitev blaga ali ga zadržijo, da osebam, 
upravičenim do vložitve zahteve za 
ukrepanje carinskih organov, omogočijo 
sprožitev postopka za ugotovitev, ali je bila 
kršena pravica intelektualne lastnine.

(10) Za zagotovitev hitrega uveljavljanja 
pravic intelektualne lastnine bi bilo treba 
predvideti, da lahko carinski organi, kadar 
na podlagi ustreznih znamenj sumijo, da 
blago pod njihovim nadzorom krši pravice 
intelektualne lastnine, bodisi na svojo 
pobudo bodisi na podlagi zahteve prekinejo 
sprostitev blaga ali ga zadržijo, da osebam, 
upravičenim do vložitve zahteve za 
ukrepanje carinskih organov, omogočijo 
sprožitev postopka za ugotovitev, ali je bila 
kršena pravica intelektualne lastnine.

Obrazložitev

Uskladitev izrazov, ki jih uporablja Sodišče v sodbi z dne 1. decembra 2011 v skupnih 
zadevah C–446/09 in C–495/09, Philips proti Nokia (še neobjavljeno v Zbirki odločb).
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Kadar blago, pri katerem obstaja sum 
kršitve pravic intelektualne lastnine, ni 
ponarejeno ali piratsko blago, je včasih z 
običajnim vizualnim pregledom, ki ga 
opravijo carinski organi, težko ugotoviti, 
ali je bila morda kršena pravica 
intelektualne lastnine. Zato je primerno 
določiti, da je treba sprožiti postopek, 
razen če se zadevni stranki, in sicer imetnik 
blaga in imetnik pravice, dogovorita o 
odstopu blaga v uničenje. Pristojni organi, 
ki se ukvarjajo s takšnimi postopki, bi 
morali biti tisti, ki odločijo o tem, ali je bila 
pravica intelektualne lastnine kršena, in 
sprejmejo ustrezne odločitve o kršitvah 
zadevnih pravic intelektualne lastnine.

(11) Kadar blago, pri katerem obstaja sum 
kršitve pravic intelektualne lastnine, ni 
ponarejeno ali piratsko blago, je včasih z 
običajnim vizualnim pregledom, ki ga 
opravijo carinski organi, težko ugotoviti, 
ali je bila morda kršena pravica 
intelektualne lastnine. Zato je primerno 
določiti, da je treba sprožiti postopek, 
razen če se zadevni stranki, in sicer 
deklarant ali imetnik blaga in imetnik 
pravice, dogovorita o odstopu blaga v 
uničenje. Pristojni organi, ki se ukvarjajo s 
takšnimi postopki, bi morali biti tisti, ki 
odločijo o tem, ali je bila pravica 
intelektualne lastnine kršena, in sprejmejo 
ustrezne odločitve o kršitvah zadevnih 
pravic intelektualne lastnine.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Za čim večje zmanjšanje upravne 
obremenitve in stroškov bi bilo treba za 
manjše pošiljke ponarejenega in piratskega 
blaga uvesti poseben postopek, s katerim bi 
bilo blago mogoče uničiti brez soglasja 
imetnika pravice. Za določitev zgornjih 
meja, do katerih se pošiljke štejejo za 
manjše pošiljke, bi bilo treba s to uredbo na 
Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se 
splošno uporabljajo, v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Pomembno je, da Komisija pri 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, vključno na ravni 

(13) Za čim večje zmanjšanje upravne 
obremenitve in stroškov brez poseganja v 
pravico končnega potrošnika do primerne 
obveščenosti v razumnem času o pravni 
podlagi za ukrepe carinskih organov bi 
bilo treba za manjše pošiljke ponarejenega 
in piratskega blaga uvesti poseben 
postopek, s katerim bi bilo blago mogoče 
uničiti brez soglasja imetnika pravice. Za 
določitev zgornjih meja, do katerih se 
pošiljke štejejo za manjše pošiljke, bi bilo 
treba s to uredbo na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje nezakonodajnih 
aktov, ki se splošno uporabljajo, v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 



AD\890142SL.doc 7/18 PE478.335v02-00

SL

strokovnjakov. unije. Pomembno je, da Komisija pri 
pripravljalnem delu opravi ustrezna javna 
posvetovanja, tudi z organizacijami za 
varstvo potrošnikov in državljanske 
pravice ter na ravni strokovnjakov.

Obrazložitev

Uvedba posebnega postopka za manjše pošiljke, da se zmanjša upravna obremenitev in 
stroški, ne sme spodkopati zaupanja potrošnikov v elektronsko trgovino (glej uvodno izjavo 
16 z obrazložitvijo).

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zaradi večje pravne jasnosti in varstva 
interesov zakonitih trgovcev pred 
morebitno zlorabo določb o uveljavljanju 
pravic na meji je primerno spremeniti roke 
za zadržanje blaga, pri katerem obstaja sum 
kršitve pravice intelektualne lastnine, 
pogoje, pod katerimi carinski organi 
informacije o pošiljkah posredujejo 
imetnikom pravic, in pogoje za uporabo 
postopka, ki omogoča uničenje blaga pod 
carinskim nadzorom zaradi suma kršitev 
pravic intelektualne lastnine, razen za 
ponarejeno in piratsko blago, ter uvesti 
določbo, na podlagi katere lahko imetnik 
blaga izrazi svoje stališče, preden carinska 
uprava sprejme odločitev, ki bi mu
škodovala.

(15) Zaradi večje pravne jasnosti in varstva 
interesov zakonitih trgovcev pred 
morebitno zlorabo določb o uveljavljanju 
pravic na meji je primerno spremeniti roke 
za zadržanje blaga, pri katerem obstaja sum 
kršitve pravice intelektualne lastnine, 
pogoje, pod katerimi carinski organi 
informacije o pošiljkah posredujejo 
imetnikom pravic, in pogoje za uporabo 
postopka, ki omogoča uničenje blaga pod 
carinskim nadzorom zaradi suma kršitev 
pravic intelektualne lastnine, razen za 
ponarejeno in piratsko blago.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ob upoštevanju začasne in 
preventivne narave ukrepov, ki jih na tem 

(16) Ob upoštevanju začasne in 
preventivne narave ukrepov, ki jih na tem 
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področju sprejmejo carinski organi, in 
nasprotujočih si interesov strank, ki jih 
zadevajo ukrepi, bi bilo treba nekatere 
vidike postopkov prilagoditi, da bi 
zagotovili nemoteno uporabo Uredbe in 
sočasno upoštevali pravice zadevnih 
strank. Kar zadeva različna uradna 
obvestila, predvidena s to uredbo, bi tako 
carinski organi morali na podlagi 
dokumentov o carinski obravnavi ali 
situaciji, v kateri se nahaja blago, uradno 
obvestiti najprimernejšo osebo. Roki, ki so 
v tej uredbi določeni za zahtevana uradna 
obvestila, bi se morali šteti od trenutka, ko 
carinski organi pošljejo ta obvestila, da bi 
se uskladili vsi roki za uradna obvestila, 
poslana zadevnim strankam. Rok, v 
katerem ima oseba pravico do zaslišanja, 
preden se sprejme neugodna odločitev, bi 
moral biti tri delovne dni, glede na to, da 
so imetniki odločb o ugoditvi zahtevam za 
ukrepanje carinske organe prostovoljno 
zaprosili za ukrepanje in da se morajo 
deklaranti ali imetniki blaga zavedati 
posebnega položaja svojega blaga, ko je to 
pod carinski nadzorom. Pri posebnem 
postopku za majhne pošiljke, ko te 
potrošnike verjetno neposredno zadevajo in 
se od njih ne more pričakovati enaka raven 
skrbnosti kot od drugih gospodarskih 
subjektov, ki navadno opravljajo carinske 
formalnosti, bi moral biti navedeni rok 
bistveno daljši.

področju sprejmejo carinski organi, in 
nasprotujočih si interesov strank, ki jih 
zadevajo ukrepi, bi bilo treba nekatere 
vidike postopkov prilagoditi, da bi 
zagotovili nemoteno uporabo Uredbe in 
sočasno upoštevali pravice zadevnih 
strank. Kar zadeva različna uradna 
obvestila, predvidena s to uredbo, bi tako 
carinski organi morali na podlagi 
dokumentov o carinski obravnavi ali 
situaciji, v kateri se nahaja blago, uradno 
obvestiti najprimernejšo osebo. Roki, ki so 
v tej uredbi določeni za zahtevana uradna 
obvestila, bi se morali šteti od trenutka, ko 
carinski organi pošljejo ta obvestila, da bi 
se uskladili vsi roki za uradna obvestila, 
poslana zadevnim strankam. Pri posebnem 
postopku za majhne pošiljke, ko te 
potrošnike verjetno neposredno zadevajo in 
se od njih ne more pričakovati enaka raven 
skrbnosti kot od drugih gospodarskih 
subjektov, ki navadno opravljajo carinske 
formalnosti, bi jim bilo treba pred 
sprejetjem odločitve carinskih organov 
zagotoviti pravico do glasu.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) V skladu z „Izjavo o Sporazumu 
TRIPS in javnem zdravju“, sprejeto na 
ministrski konferenci STO v Dohi 14. 
novembra 2001, se Sporazum TRIPS lahko 
in mora razlagati in izvajati tako, da 
podpira pravico članic STO do varovanja 

(17) V skladu z „Izjavo o Sporazumu 
TRIPS in javnem zdravju“, sprejeto na 
ministrski konferenci STO v Dohi 14. 
novembra 2001, se Sporazum TRIPS lahko 
in mora razlagati in izvajati tako, da 
podpira pravico članic STO do varovanja 
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javnega zdravja in zlasti spodbujanja 
dostopa do zdravil za vse. Zlasti pri 
zdravilih, pri katerih je prehod čez to 
ozemlje Evropske unije s pretovarjanjem, 
skladiščenjem, delitvijo tovora ali 
spremembo načina ali sredstva prevoza ali 
brez njih samo del celotne poti, ki se začne 
in konča zunaj ozemlja Unije, morajo 
carinski organi pri ocenjevanju tveganja 
kršitve pravic intelektualne lastnine 
upoštevati vsako precejšnjo verjetnost 
preusmeritve tega blaga na trg Unije.

javnega zdravja in zlasti spodbujanja 
dostopa do zdravil za vse. Zlasti pri 
generičnih zdravilih, pri katerih je prehod 
čez to ozemlje Evropske unije s 
pretovarjanjem, skladiščenjem, delitvijo 
tovora ali spremembo načina ali sredstva 
prevoza ali brez njih samo del celotne poti, 
ki se začne in konča zunaj ozemlja Unije, 
morajo carinski organi pri ocenjevanju 
tveganja kršitve pravic intelektualne 
lastnine upoštevati vsako precejšnjo 
verjetnost preusmeritve tega blaga na trg 
Unije.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ker carinski organi ukrepajo na 
podlagi predhodne zahteve, je primerno 
določiti, da bi moral imetnik odločbe o 
ugoditvi zahtevi za ukrepanje carinskih 
organov povrniti vse stroške, ki so 
carinskim organom nastali pri ukrepanju za 
uveljavitev njegovih pravic intelektualne 
lastnine. Kljub temu to imetniku odločbe 
ne bi smelo preprečiti, da bi zahteval
nadomestilo od kršitelja ali drugih oseb, ki 
bi se lahko štele za odgovorne v skladu z 
zakonodajo zadevne države članice. Stroški 
in škoda, nastali osebam, ki niso carinske 
uprave, zaradi ukrepanja carinskih 
organov, kadar je blago zadržano na 
podlagi zahtevka tretje strani na podlagi 
intelektualne lastnine, bi morali biti urejeni 
s posebno zakonodajo v vsakem 
posameznem primeru.

(20) Ker carinski organi ukrepajo na 
podlagi predhodne zahteve, je primerno 
določiti, da bi moral imetnik odločbe o 
ugoditvi zahtevi za ukrepanje carinskih 
organov povrniti vse stroške, ki so 
carinskim organom nastali pri ukrepanju za 
uveljavitev njegovih pravic intelektualne 
lastnine. Kljub temu bi moral imeti 
imetnik odločbe pravico zahtevati
nadomestilo od kršitelja ali drugih oseb, ki 
bi se lahko štele za odgovorne v skladu z 
zakonodajo zadevne države članice. Stroški 
in škoda, nastali osebam, ki niso carinske 
uprave, zaradi ukrepanja carinskih 
organov, kadar je blago zadržano na 
podlagi zahtevka tretje strani na podlagi 
intelektualne lastnine, bi morali biti urejeni 
s posebno zakonodajo v vsakem 
posameznem primeru.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1 – podtočka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) katero koli drugo pravico, ki je z 
zakonodajo Unije določena kot izključna 
pravica intelektualne lastnine;

črtano

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5 – podtočka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) blago, ki je predmet dejavnosti, ki krši 
blagovno znamko, in brez dovoljenja 
označeno z blagovno znamko, ki je enaka 
blagovni znamki, veljavno registrirani za 
enako vrsto blaga, ali ki je po njenih 
bistvenih lastnostih ni mogoče ločiti od 
take blagovne znamke;

(a) blago, ki je predmet dejavnosti, ki krši 
blagovno znamko, in brez dovoljenja 
označeno z blagovno znamko, ki je enaka 
blagovni znamki, veljavno registrirani za 
enako vrsto blaga, ali ki je po njenih 
bistvenih lastnostih ni mogoče ločiti od 
take blagovne znamke, kar velja tudi za 
kakršen koli znak blagovne znamke, 
četudi je predložen ločeno, in embalažo, ki 
je označena z znakom ponarejenega 
blaga;

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „blago, pri katerem obstaja sum kršitve 
pravice intelektualne lastnine,“ pomeni 
blago, za katerega obstajajo zadostni 
dokazi, da so carinski organi v državi 
članici, v kateri je blago najdeno, 
prepričani, da je blago prima facie:

7. „blago, pri katerem obstaja sum kršitve 
pravice intelektualne lastnine,“ pomeni 
blago, za katerega obstajajo zadostna 
znamenja, da so carinski organi v državi 
članici, v kateri je blago najdeno, 
prepričani, da je blago prima facie:
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Obrazložitev

Uskladitev izrazov, ki jih uporablja Sodišče v sodbi z dne 1. decembra 2011 v skupnih 
zadevah C–446/09 in C–495/09, Philips proti Nokia (še neobjavljeno v Zbirki odločb)..

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če pristojni carinski oddelek ob prejemu 
zahteve meni, da ta ne vsebuje vseh 
informacij, zahtevanih s členom 6(3), od 
vlagatelja zahteva, da manjkajoče 
informacije predloži v 10 delovnih dneh od 
pošiljanja uradnega obvestila.

1. Če pristojni carinski oddelek ob prejemu 
zahteve meni, da ta ne vsebuje vseh 
informacij, zahtevanih s členom 6(3), od 
vlagatelja zahteva, da manjkajoče 
informacije predloži.

V takih primerih rok iz prvega 
pododstavka člena 8 začasno preneha teči 
do prejetja zadevnih informacij.

(Glej predlog spremembe člena 7(2).)

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če vlagatelj manjkajočih informacij ne 
predloži v roku iz odstavka 1, pristojni 
carinski oddelek zahtevo zavrne.

2. Če vlagatelj manjkajočih informacij ne 
predloži, lahko pristojni carinski oddelek 
zahtevo zavrne.

(Glej predlog spremembe člena 7(1).)

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Carinski organi lahko pred sprejetjem 
odločbe o prekinitvi sprostitve blaga ali 

2. Carinski organi lahko pred sprejetjem 
odločbe o prekinitvi sprostitve blaga ali 
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njegovem zadržanju imetnika odločbe o 
ugoditvi zahtevi prosijo, da jim zagotovi 
vse ustrezne informacije. Carinski organi 
lahko imetniku odločbe tudi zagotovijo 
informacije o dejanskem ali domnevnem 
številu artiklov in njihovi naravi ter slike
teh artiklov, če je to ustrezno.

njegovem zadržanju imetnika odločbe o 
ugoditvi zahtevi prosijo, da jim zagotovi 
vse ustrezne informacije. Carinski organi 
lahko imetniku odločbe tudi zagotovijo 
informacije o dejanskem ali domnevnem 
številu artiklov in njihovi naravi ter 
fotografije teh artiklov, če je to ustrezno.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Carinski organi pred sprejetjem 
odločbe o prekinitvi sprostitve blaga ali 
njegovem zadržanju svoj namen sporočijo 
deklarantu ali pri zadržanju blaga 
imetniku blaga. Deklarantu ali imetniku 
blaga se omogoči, da izrazi svoje stališče v 
treh delovnih dneh od dneva pošiljanja 
navedenega sporočila.

črtano

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Carinski organi obvestijo imetnika 
odločbe o ugoditvi zahtevi in deklaranta ali 
imetnika blaga o dejanski ali ocenjeni 
količini ter dejanski ali domnevni naravi 
blaga, katerega sprostitev je bila prekinjena 
ali ki je bilo zadržano, in vključijo slike teh 
artiklov, če je to ustrezno.

5. Carinski organi obvestijo imetnika 
odločbe o ugoditvi zahtevi in deklaranta ali 
imetnika blaga o dejanski ali ocenjeni 
količini ter dejanski ali domnevni naravi 
blaga, katerega sprostitev je bila prekinjena 
ali ki je bilo zadržano, in vključijo 
fotografije teh artiklov, če je to ustrezno.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Carinski organi lahko pred sprejetjem 
odločbe o prekinitvi sprostitve blaga ali 
njegovem zadržanju brez razkritja katerih 
koli drugih informacij, kot so dejansko ali 
domnevno število artiklov, njihova narava 
in slike, če je to ustrezno, zaprosijo katero 
koli osebo, upravičeno do vložitve zahteve 
v zvezi z domnevno kršitvijo pravic 
intelektualne lastnine, da jim predloži vse 
ustrezne informacije.

2. Carinski organi lahko pred sprejetjem 
odločbe o prekinitvi sprostitve blaga ali 
njegovem zadržanju brez razkritja katerih 
koli drugih informacij, kot so dejansko ali 
domnevno število artiklov, njihova narava 
in fotografije, če je to ustrezno, zaprosijo 
katero koli osebo, upravičeno do vložitve 
zahteve v zvezi z domnevno kršitvijo 
pravic intelektualne lastnine, da jim 
predloži vse ustrezne informacije.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Carinski organi pred sprejetjem 
odločbe o prekinitvi sprostitve blaga ali 
njegovem zadržanju svoj namen sporočijo 
deklarantu ali pri zadržanju blaga 
imetniku blaga. Deklarantu ali imetniku 
blaga se omogoči, da izrazi svoje stališče v 
treh delovnih dneh od dneva pošiljanja 
navedenega sporočila.

črtano

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ta člen se ne uporablja za pokvarljivo 
blago.

črtano
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Carinski organi lahko vzamejo vzorce in 
imetniku odločbe o ugoditvi zahtevi na 
njegovo zahtevo zagotovijo vzorce, in sicer 
izključno za namene analize in olajšanje 
nadaljnjega postopka v zvezi s ponarejenim 
in piratskim blagom. Kakršna koli analiza 
navedenih vzorcev se opravi pod izključno 
odgovornostjo imetnika odločbe o ugoditvi 
zahtevi.

2. Carinski organi lahko vzamejo 
reprezentativne vzorce vsega blaga in 
imetniku odločbe o ugoditvi zahtevi na 
njegovo zahtevo zagotovijo vzorce, in sicer 
izključno za namene analize in olajšanje 
nadaljnjega postopka v zvezi s ponarejenim 
in piratskim blagom. Kakršna koli analiza 
navedenih vzorcev se opravi pod izključno 
odgovornostjo imetnika odločbe o ugoditvi 
zahtevi.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pisnem dogovoru med imetnikom 
odločbe o ugoditvi zahtevi in imetnikom 
blaga o odstopu blaga v uničenje.

(b) pisnem dogovoru med imetnikom 
odločbe o ugoditvi zahtevi in deklarantom 
ali imetnikom blaga o odstopu blaga v 
uničenje.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – alinea 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če deklarant ali imetnik blaga carinskim 
organom, ki so sprejeli odločbo o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, ni potrdil soglasja za uničenje v 
rokih, določenih v odstavku 1(b), niti ni 
sporočil, da uničenju nasprotuje, lahko 
carinski organi štejejo, da deklarant ali 
imetnik blaga soglaša z uničenjem blaga.

2. Če deklarant ali imetnik blaga carinskim 
organom, ki so sprejeli odločbo o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju, ni potrdil soglasja za uničenje v 
rokih, določenih v odstavku 1(b), niti ni 
sporočil, da uničenju nasprotuje, carinski 
organi štejejo, da deklarant ali imetnik 
blaga soglaša z uničenjem blaga.
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uničenje se opravi pod carinskim 
nadzorom, na stroške in odgovornost 
imetnika odločbe o ugoditvi zahtevi, razen 
če ni v zakonodaji države članice, v kateri 
se blago uniči, določeno drugače. Pred 
uničenjem se lahko vzamejo vzorci.

3. Uničenje se opravi pod carinskim 
nadzorom, na stroške in odgovornost 
imetnika odločbe o ugoditvi zahtevi, razen 
če ni v zakonodaji države članice, v kateri 
se blago uniči, določeno drugače. Pred 
uničenjem se lahko vzamejo 
reprezentativni vzorci vsega blaga.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Člen 16(3), (4) in (5) ter člen 18(2) se ne 
uporabljata.

2. Člen 16(4) in (5) ter člen 18(2) se ne 
uporabljata.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Deklarantu ali imetniku blaga se 
omogoči, da izrazi svoje stališče v 20
delovnih dneh od dneva pošiljanja odločbe 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju.

4. Deklarantu ali imetniku blaga se 
omogoči, da izrazi svoje stališče v petih
delovnih dneh od dneva pošiljanja odločbe 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju.
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Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Zadevno blago se lahko uniči, če je 
deklarant ali imetnik blaga v 20 delovnih 
dneh od dneva pošiljanja odločbe o 
prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju carinskim organom potrdil svoje 
soglasje za uničenje blaga.

5. Zadevno blago se lahko uniči, če je 
deklarant ali imetnik blaga v desetih
delovnih dneh od dneva pošiljanja odločbe 
o prekinitvi sprostitve blaga ali njegovem 
zadržanju carinskim organom potrdil svoje 
soglasje za uničenje blaga.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 28 – alinea 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila za 
administrativne sankcije, ki se uporabljajo 
za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo 
vse potrebne ukrepe za zagotovitev 
njihovega izvajanja. Tako določene 
administrativne sankcije morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Brez poseganja v nacionalno pravo države 
članice uporabljajo pravila za 
administrativne sankcije za kršitve določb 
te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe 
za zagotovitev njihovega izvajanja. Tako 
določene administrativne sankcije morajo 
biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni carinski oddelki Komisijo 
uradno obvestijo o naslednjem:

1. Pristojni carinski oddelki Komisiji 
sporočijo potrebne informacije o:

(a) zahtevah za ukrepanje, vključno s
kakršnimi koli fotografijami, slikami, 
brošurami;

(a) odločbah o ugoditvi zahtevam, 
vključno z zahtevami za ukrepanje in
kakršnimi koli fotografijami, slikami, 
brošurami;

(b) odločbah o ugoditvi zahtevam; (b) kakršnih koli odločbah o podaljšanju 
obdobja, v katerem morajo carinski 
organi ukrepati, ali odločbah o preklicu 
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odločbe o ugoditvi zahtevi ali o njeni 
spremembi;

(c) kakršnih koli odločbah o podaljšanju 
obdobja, v katerem morajo carinski 
organi ukrepati, ali odločbah o preklicu 
odločbe o ugoditvi zahtevi ali o njeni 
spremembi;

(c) kakršnem koli začasnem zadržanju 
izvajanja odločbe o ugoditvi zahtevi.

(d) kakršnem koli začasnem zadržanju 
izvajanja odločbe o ugoditvi zahtevi.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vse informacije iz odstavkov 1 in 2 se 
shranijo v osrednji podatkovni zbirki 
Komisije.

3. Vse informacije iz odstavkov 1 in 2 se 
shranijo v osrednji podatkovni zbirki 
Komisije za obdobje, ki ne sme biti daljše 
od obdobja, potrebnega za uresničitev 
ciljev te uredbe.
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