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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация  

 *** Процедура на одобрение  

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 

обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 

за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 

акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 

окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 

текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 

съгласуване със засегнатите технически служби. 

 

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 

акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 

него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 

Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 

на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 

засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...]. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 

относно правоприлагането, осъществявано от митническите органи по отношение 

на правата върху интелектуалната собственост 

(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 

(COM(2011)0285), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането 

на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0139/2011), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид член 55 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 

потребителите и становищата на комисията по международна търговия и на 

комисията по правни въпроси (A7-0046/2012), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 

съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Пускането на пазара на стоки, 

нарушаващи права върху 

интелектуалната собственост, нанася 

съществени вреди на титулярите на 

права, производителите и търговците, 

които спазват закона. Освен това така се 

(2) Пускането на пазара на стоки, 

нарушаващи права върху 

интелектуалната собственост, нанася 

съществени вреди на титулярите на 

права, производителите и търговците, 

които спазват закона. Освен това така се 



 

PE470.069v03-00 6/109 RR\898122BG.doc 

BG 

мамят потребителите и в някои случи 

биха могли да се създадат рискове за 

здравето и сигурността им. Поради това 

пускането на пазара на подобни стоки 

следва да се възпрепятства във 

възможно най-голяма степен, като за 

тази цел се приемат мерки, позволяващи 

ефикасно справяне с тази незаконна 

дейност, без същевременно да се 

затруднява законната търговия. 

мамят потребителите и в някои случаи 

биха могли да се създадат рискове за 

здравето и сигурността им. Поради това 

въвеждането на митническа 

територия и пускането на пазара на 

подобни стоки следва да се 

възпрепятства във възможно най-голяма 

степен, като за тази цел се приемат 

мерки, позволяващи ефикасно справяне 

с тази незаконна дейност, без 

същевременно да се затруднява 

законната търговия. Поради тази 

причина потребителите трябва да 

бъдат добре информирани относно 

рисковете, свързани с купуването на 

тези стоки. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) При преразглеждането на Регламент 

(ЕО) № 1383/2003 стана ясно, че са 

необходими определени подобрения на 

правната рамка за засилване на 

правоприлагането в областта на правата 

върху интелектуалната собственост, 

както и за гарантиране на подходяща 

правна яснота, като се вземат предвид 

развитията в областите на 

икономиката, търговията и правото. 

(3) При преразглеждането на Регламент 

(ЕО) № 1383/2003 стана ясно, че са 

необходими определени подобрения на 

правната рамка за засилване на 

правоприлагането в областта на правата 

върху интелектуалната собственост от 

страна на митническите органи, 

както и за гарантиране на подходяща 

правна яснота, като се вземат предвид 

промените в областите на икономиката, 

търговията и правото.  

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Митническите органи следва да имат 

възможност да упражняват контрол 

върху стоки, които са или следва да 

(4) Митническите органи следва да имат 

възможност да упражняват контрол 

върху стоки, които са или следва да 
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бъдат обект на митнически надзор в 

рамките на митническата територия на 

Европейския съюз с оглед 

правоприлагане в областта на правата 

върху интелектуалната собственост. 

При правоприлагането в областта на 

правата върху интелектуалната 

собственост при граничния контрол, 

независимо къде се намират или къде 

следва да се намират стоките под 

„митнически надзор“ съгласно 

определението в Регламент (ЕИО) 

№ 2913/92 на Съвета относно създаване 

на Митнически кодекс на Общността, 

ресурсите се използват по рационален 

начин. Когато стоките биват задържани 

от митническите органи на границата, е 

необходимо само едно правно 

производство, докато за същото ниво на 

правоприлагане за открити на пазара 

стоки, които вече са били разпределени 

и доставени на търговците на дребно, 

биха били необходими няколко отделни 

производства. Изключение следва да се 

прави за стоки, допуснати за свободно 

обращение под режим специфично 

предназначение, като такива стоки 

остават под митнически надзор, въпреки 

че са допуснати за свободно обращение. 

Също така е целесъобразно настоящият 

регламент да не се прилага за стоки, 

пренасяни от пътниците в техния личен 

багаж, при условие че тези стоки са за 

тяхна собствена лична употреба и не 

съществуват основания да се 

предполага, че те са част от търговски 

трафик. 

бъдат обект на митнически надзор в 

рамките на митническата територия на 

Европейския съюз, включително върху 

стоки, поставени под режим с 

отложено плащане, с оглед 

правоприлагане в областта на правата 

върху интелектуалната собственост. 

При правоприлагането в областта на 

правата върху интелектуалната 

собственост при граничния контрол, 

независимо къде се намират или къде 

следва да се намират стоките под 

„митнически надзор“ съгласно 

определението в Регламент (ЕИО) 

№ 2913/92 на Съвета относно създаване 

на Митнически кодекс на Общността, 

ресурсите се използват по рационален 

начин. Когато стоките биват задържани 

от митническите органи на границата, е 

необходимо само едно правно 

производство, докато за същото ниво на 

правоприлагане за открити на пазара 

стоки, които вече са били разпределени 

и доставени на търговците на дребно, 

биха били необходими няколко отделни 

производства. Изключение следва да се 

прави за стоки, допуснати за свободно 

обращение под режим специфично 

предназначение, като такива стоки 

остават под митнически надзор, въпреки 

че са допуснати за свободно обращение. 

Също така е целесъобразно настоящият 

регламент да не се прилага за стоки, 

пренасяни от пътниците в техния личен 

багаж, при условие че тези стоки са за 

тяхна собствена лична употреба и не 

съществуват основания да се 

предполага, че те са част от търговски 

трафик. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Регламент (ЕО) № 1383/2003 не 

обхваща определени права върху 

интелектуалната собственост и 

изключва определени нарушения. С цел 

засилване на правоприлагането в 

областта на правата върху 

интелектуалната собственост 

митническият контрол следва да бъде 

разширен, така че да се обхванат и 

други видове нарушения, например 

нарушенията в резултат на 

паралелна търговия, както и други 

нарушения на права, спрямо които 

митническите органи вече 

осъществяват правоприлагане, но 

които не са обхванати от Регламент 

(ЕО) № 1383/2003. За същата цел в 

допълнение към правата, които вече са 

обхванати от Регламент (ЕО) 

№ 1383/2003, е подходящо в обхвата на 

настоящия регламент да се включат 

търговските наименования, доколкото 

те са защитени от изключителни права 

върху собствеността съгласно 

националното законодателство, 

топологиите на полупроводниковите 

изделия, полезните модели и 

устройствата за заобикаляне на 

техническите мерки, както и всяко 

изключително право върху 

интелектуалната собственост, 

установено от законодателството на 

Съюза. 

(5) Регламент (ЕО) № 1383/2003 не 

обхваща определени права върху 

интелектуалната собственост и 

изключва определени нарушения. С цел 

засилване на правоприлагането в 

областта на правата върху 

интелектуалната собственост 

митническият контрол следва да бъде 

разширен, така че да се обхванат и 

други видове нарушения, които не са 

обхванати от Регламент (ЕО) 

№ 1383/2003. За тази цел в допълнение 

към правата, които вече са обхванати от 

Регламент (ЕО) № 1383/2003, е 

подходящо в обхвата на настоящия 

регламент да се включат търговските 

наименования, доколкото те са 

защитени от изключителни права върху 

собствеността съгласно националното 

законодателство, топологиите на 

полупроводниковите изделия, полезните 

модели и устройствата за заобикаляне 

на техническите мерки, както и всяко 

изключително право върху 

интелектуалната собственост, 

установено от законодателството на 

Съюза. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 5a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5а) Държавите членки следва да 

предоставят достатъчно ресурси, за 

да могат митническите органи да 
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изпълняват своите разширени 

отговорности и да предоставят 

подходящо обучение за митническите 

служители. Комисията и държавите 

членки следва да приемат насоки за 

гарантиране на правилното и 

еднообразно прилагане на 

митническия контрол за различните 

видове нарушения, обхванати от 

настоящия регламент. 

Обосновка 

За да се намалят опасенията по отношение на способността на митническите 

органи да изпълняват ефективно своите задължения, свързани с новите видове 

нарушения, които са включени в обхвата на регламента, е полезно да се подчертае 

значението на отпускането на достатъчно ресурси, предоставянето на подходящо 

обучение, както и разработването на насоки за подпомагане на митническите органи 

при извършване на необходимия контрол. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 5б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5б) Настоящият регламент, когато 

бъде изцяло приложен, следва да 

окаже допълнителен принос за 

изграждането на единен пазар, в 

който се гарантира по-ефективна 

защита на титулярите на права и 

който стимулира творческия подход 

и иновациите и предоставя на 

потребителите надеждни и 

висококачествени продукти, което на 

свой ред следва да укрепи 

трансграничните сделки между 

потребители, предприятия и 

търговци. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 5в (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5в) Комисията следва да предприеме 

всички необходими мерки, за да 

гарантира, че митническите органи 

прилагат по хармонизиран начин и без 

ненужно забавяне новата правна 

рамка на територията на целия 

Съюз, с оглед на ефикасното 

правоприлагане в областта на 

правата върху интелектуалната 

собственост, което би осигурило 

защита на титулярите на права, без 

да възпрепятства търговията. 

Прилагането на осъвременения 

Митнически кодекс и по-специално на 

оперативно съвместимата система 

„Електронни митници“ (eCustoms) би 

могло в бъдеще да улесни това 

правоприлагане. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 5г (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5г) Държавите членки са изправени 

пред все по-ограничени ресурси в 

областта на митниците. По тази 

причина новите регламенти не следва 

да водят до допълнителна финансова 

тежест за националните органи. 

Следва да се оказва подкрепа за 

насърчаването на нови технологии за 

управление на риска и стратегии за 

увеличаване до максимум на 

ресурсите, които са на разположение 

на националните органи. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Настоящият регламент съдържа 

процедурни правила за митническите 

органи. Съответно с настоящия 

регламент не се въвеждат нови 

критерии за установяване на нарушение 

на приложимото право в областта на 

интелектуална собственост. 

(6) Настоящият регламент съдържа 

процедурни правила за митническите 

органи. Съответно с настоящия 

регламент не се определят критерии за 

установяване на нарушение на 

приложимото право в областта на 

интелектуалната собственост. 

 

Обосновка 

В съответствие с целта за поддържане на ясно разграничаване между процесуалната 

уредба и материалноправната уредба в областта на интелектуалната собственост, 

регламентът не следва да определя критерии за установяване на нарушение на ПИС. 

Съществуващите разпоредби, които биха могли да бъдат тълкувани по такъв начин, 

следва да бъдат заличени. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) С цел да се гарантира 

своевременното правоприлагане в 

областта на правата върху 

интелектуалната собственост следва да 

бъде предвидено, че когато въз основа 

на достатъчни доказателства 
митническите органи подозират, че 

стоки под техен надзор нарушават права 

върху интелектуалната собственост, 

посочените митнически органи имат 

право да суспендират вдигането на 

стоките или да задържат стоките по своя 

инициатива или при наличие на молба, 

така че лицата, които имат право да 

подадат молба за намеса до 

митническите органи, да могат да 

започнат производство за определяне на 

това дали е нарушено право върху 

интелектуалната собственост. 

(10) С цел да се гарантира 

своевременното правоприлагане в 

областта на правата върху 

интелектуалната собственост следва да 

бъде предвидено, че когато 

митническите органи имат 

достатъчно основания да подозират, 

че стоки под техен надзор нарушават 

права върху интелектуалната 

собственост, посочените митнически 

органи имат право да суспендират 

вдигането на стоките или да задържат 

стоките по своя инициатива или при 

наличие на молба, така че лицата, които 

имат право да подадат молба за намеса 

до митническите органи, да могат да 

започнат производство за определяне на 

това дали е нарушено право върху 

интелектуалната собственост. 
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Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 10a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10а) Когато има подозрение, че стоки 

в режим на транзит са имитация или 

копие на продукт, който е защитен в 

Съюза с право върху 

интелектуалната собственост, 

деклараторът или държателят на 

стоките следва да докаже крайното 

местоназначение на стоките. За 

крайно местоназначение на стоките 

следва да се счита пазарът на Съюза 

при липса на ясни и убедителни 

доказателства за противното, 

предоставени от декларатора, 

държателя или собственика на 

стоките. Комисията следва да 

приеме насоки, които да съдържат 

критерии, въз основа на които 

митническите органи да извършват 

ефективна оценка на риска за 

отклонение на стоките на пазара на 

Съюза, като се вземе предвид 

съответната съдебна практика на 

Съда на Европейския съюз. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Когато стоки, за които е налице 

подозрение, че нарушават права върху 

интелектуалната собственост, не са 

фалшифицирани или пиратски стоки, 

за митническите органи може да 

бъде трудно да определят единствено 

чрез визуална проверка дали е било 

заличава се 
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нарушено право върху 

интелектуалната собственост. 

Поради това е подходящо да се 

включи разпоредба за започване на 

производство, освен ако засегнатите 

страни, а именно държателят на 

стоките и титулярят на правата, 

дадат съгласието си за оставяне на 

стоките за унищожаване. 

Компетентните органи, които се 

занимават с такива производства, 

следва да преценят дали е било 

нарушено право върху 

интелектуалната собственост и да 

вземат подходящи решения относно 

нарушаването на съответните 

нарушени права върху 

интелектуалната собственост. 

Обосновка 

Опростената процедура само за фалшифицирани и пиратски стоки би създала правна 

несигурност на практика, тъй като не е ясно коя процедура следва да бъде прилагана, 

когато стоките също така нарушават както търговската марка/авторското право, 

така и други права върху интелектуалната собственост (например патенти). По 

тази причина се предлага заменяне на параграфите от член 20 с адаптираната 

формулировка на член 23, която в такъв случай би била прилагана за всички нарушения 

на ПИС. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) С Регламент (ЕО) № 1383/2003 на 

държавите членки се позволява да 

предвидят процедура, която дава 

възможност за унищожаване на 

определени стоки без задължение да се 

започва производство за определяне на 

това дали е нарушено право върху 

интелектуалната собственост. Както е 

признато в Резолюцията на 

Европейския парламент от 18 декември 

2008 г. относно въздействието на 

(12) С Регламент (ЕО) № 1383/2003 на 

държавите членки се позволява да 

предвидят процедура, която дава 

възможност за унищожаване на 

определени стоки без задължение да се 

започва производство за определяне на 

това дали е нарушено право върху 

интелектуалната собственост. Както е 

признато в резолюцията на 

Европейския парламент от 18 декември 

2008 г. относно въздействието на 
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подправянето на продукти върху 

международната търговия, тази 

процедура се оказала много успешна в 

държавите членки, в които е била 

въведена. Поради това тази процедура 

трябва да бъде направена задължителна 

за онези видими нарушения, които 

лесно се установяват при визуална 

проверка от митническите органи, и 

следва да се прилага по искане на 

титуляря на правото, когато 

деклараторът или държателят на 

стоките не възразява срещу 

унищожаването. 

подправянето на продукти върху 

международната търговия, тази 

процедура се е оказала много успешна в 

държавите членки, в които е била 

въведена. Поради това тази процедура 

следва да бъде направена задължителна 

по отношение на всички нарушения и 

следва да се прилага по искане на 

титуляря на правото, когато 

титулярят на правото потвърди 

нарушението на право върху 

интелектуалната собственост и се 

съгласи с унищожаването и когато 
деклараторът или държателят на 

стоките не възразява срещу 

унищожаването. 

Обосновка 

Опростената процедура само за фалшифицирани и пиратски стоки би създала правна 

несигурност на практика, тъй като не е ясно коя процедура следва да бъде прилагана, 

когато стоките също така нарушават както търговската марка/авторското право, 

така и други права върху интелектуалната собственост (например патенти). В 

допълнение към потвърждаването на съгласието си с унищожаването титулярят на 

право следва също така да потвърди нарушението на ПИС и да посочи за кое ПИС 

става въпрос с цел да гарантира своята отговорност за унищожаването. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) С цел свеждане до минимум на 

административната тежест и разходите 

следва да бъде въведена специална 

процедура за малки пратки от 

фалшифицирани и пиратски стоки, 

която да позволи тези стоки да бъдат 

унищожавани без съгласието на 

титуляря на правото. С цел определяне 

на праговете, под които пратките ще 

се считат за малки пратки, с 

настоящия регламент следва да се 

делегира правомощие на Комисията 

да приема незаконодателни актове 

(13) С цел свеждане до минимум на 

административната тежест и разходи и 

без да се накърнява правото на 

потребителите да бъдат надлежно 

информирани в рамките на разумен 

срок относно правното основание за 

действията, предприети от 

митническите органи, следва да бъде 

въведена специална процедура за малки 

пратки, която да позволи тези стоки да 

бъдат унищожавани без съгласието на 

титуляря на правото, когато той е 

изискал използването на специалната 
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от общ характер съгласно член 290 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз. Важно е 

Комисията да проведе подходящи 

консултации по време на своята 

подготвителна работа, включително 

на равнище експерти. 

процедура в своето заявление. 

Обосновка 

Определението на „малка пратка“ и в частност праговете за определяне на малки 

пратки са съществени елементи от предложението за регламент. По тази причина 

съзаконодателите следва да имат правото да решават относно определението и 

приложимите прагове. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) По време на разработването и 

изготвянето на делегираните актове 

Комисията следва да гарантира 

едновременно предаване на 

съответните документи на 

Европейския парламент и на Съвета в 

срок и по подходящ начин. 

заличава се 

Обосновка 

Определението на „малка пратка“ и в частност праговете за определяне на малки 

пратки са съществени елементи от предложението за регламент. По тази причина 

съзаконодателите следва да имат правото да решават относно определението и 

приложимите прагове. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) С оглед осигуряване на 

допълнителна правна яснота и с цел 

(15) С оглед осигуряване на 

допълнителна правна яснота и с цел 
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защита на интересите на изрядните 

търговци срещу възможна злоупотреба с 

разпоредбите за правоприлагане в 

областта на граничния контрол е 

подходящо да бъдат изменени сроковете 

за задържане на стоки, за които се 

подозира, че нарушават права върху 

интелектуалната собственост, 

условията, при които митническите 

органи изпращат информация за 

пратките на титулярите на правата, 

условията за прилагане на процедурата, 

която позволява унищожаване на стоки 

под митнически контрол, различни от 

фалшифицирани и пиратски стоки, 
при подозрение за нарушение на права 

върху интелектуалната собственост, 

както и да бъде въведена разпоредба, 

която позволява на държателя на стоки 

да изрази своето становище преди 

митническата администрация да вземе 

решение, което би могло да окаже 

отрицателно въздействие върху 

него/нея. 

защита на интересите на изрядните 

търговци срещу възможна злоупотреба с 

разпоредбите за правоприлагане в 

областта на граничния контрол е 

подходящо да бъдат изменени сроковете 

за задържане на стоки, за които се 

подозира, че нарушават права върху 

интелектуалната собственост, 

условията, при които митническите 

органи изпращат информация за 

пратките на титулярите на правата, и 

условията за прилагане на процедурата, 

която позволява унищожаване на стоки 

под митнически контрол, при 

подозрение за нарушение на права 

върху интелектуалната собственост. 

Когато митническите органи вземат 

мерки вследствие на удовлетворяване 

на молба, е целесъобразно също така 

да бъде въведена разпоредба, която 

позволява на държателя на стоки да 

изрази своето становище преди 

митническата администрация да 

суспендира вдигането на стоките или 

да ги задържи при подозрение за 

нарушение на права върху 

интелектуалната собственост, 

когато те не са фалшифицирани или 

пиратски стоки, тъй като за 

митническите органи може да бъде 

трудно да определят единствено чрез 

визуална проверка дали е било 

нарушено право върху 

интелектуалната собственост. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Като се взема предвид временният 

и превантивен характер на мерките, 

приети от митническите органи в тази 

област, както и конфликтът между 

интересите на страните, засегнати от 

(16) Като се взема предвид временният 

и превантивен характер на мерките, 

приети от митническите органи в тази 

област, както и конфликтът между 

интересите на страните, засегнати от 
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мерките, някои аспекти на процедурите 

следва да бъдат адаптирани, за да се 

гарантира безпроблемното прилагане на 

регламента, като същевременно се 

зачитат правата на засегнатите страни. 

Поради това, що се отнася до 

различните уведомления, предвидени в 

настоящия регламент, митническите 

органи следва да уведомят най-

подходящото лице въз основа на 

документите относно митническата 

обработка или въз основа на ситуацията, 

в които се намират стоките. 

Определените в настоящия регламент 

срокове за изискваните уведомления 

следва да се изчисляват от момента на 

тяхното изпращане от митническите 

органи с цел съгласуване на всички 

срокове на уведомленията, изпратени 

до засегнатите страни. Срокът на 

правото за изслушване преди вземане на 

неблагоприятно решение следва да 

бъде три работни дни, при условие че 

притежателите на решения, 

удовлетворяващи молба за намеса, 

доброволно са поискали от 

митническите органи да предприемат 

намеса и че деклараторите или 

държателите на стоките са 

информирани за конкретната 

ситуация, в която се намират 

техните стоки при поставянето им 

под митнически надзор. При 

специалната процедура за малки пратки, 

когато е вероятно потребителите да 

бъдат пряко засегнати и когато от тях не 

може да се очаква същото ниво на 

старание, както при останалите 

икономически оператори, които 

обикновено участват в приключването 

на митническите формалности, този 

срок следва да бъде значително 

удължен. 

мерките, някои аспекти на процедурите 

следва да бъдат адаптирани, за да се 

гарантира безпроблемното прилагане на 

регламента, като същевременно се 

зачитат правата на засегнатите страни. 

Поради това, що се отнася до 

различните уведомления, предвидени в 

настоящия регламент, митническите 

органи следва да уведомят най-

подходящото лице въз основа на 

документите относно митническата 

обработка или въз основа на ситуацията, 

в която се намират стоките. 

Определените в настоящия регламент 

срокове за изискваните уведомления 

следва да се изчисляват от момента на 

тяхното получаване. Срокът на правото 

за изслушване преди суспендиране на 

вдигането или задържане на стоки, 

различни от фалшифицирани или 

пиратски стоки, следва да бъде три 

работни дни след получаването, 

когато притежателите на решения, 

удовлетворяващи молба за намеса, 

доброволно са поискали от 

митническите органи да предприемат 

намеса. При специалната процедура за 

малки пратки, когато е вероятно 

потребителите да бъдат пряко засегнати 

и когато от тях не може да се очаква 

същото ниво на старание, както при 

останалите икономически оператори, 

които обикновено участват в 

приключването на митническите 

формалности, правото на изслушване 

следва да се предоставя за всички 

видове стоки, а срокът за 

упражняване на правото следва да 

бъде удължен. При отчитането на 

потенциалната натовареност, 

произтичаща от правоприлагането 

от страна на митническите органи 

във връзка с настоящия регламент, те 

следва да отдават предимство на 

обработката на големи пратки. 
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Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Съгласно „Декларацията относно 

ТРИПС и общественото здраве“, приета 

на Министерската конференция на СТО 

в Доха на 14 ноември 2001 г., 

Споразумението за ТРИПС може и 

следва да бъде тълкувано по начин, 

който подкрепя правото на членовете на 

СТО да закрилят общественото здраве и 

по-специално да насърчават достъпа до 

лекарствени продукти за всички. По-

специално по отношение на 

лекарствените продукти, чието 

преминаване през територията на 

Европейския съюз със или без 

претоварване, складиране, разпределяне 

на товара или промяна на вида 

транспорт или транспортното средство 

представлява само част от цялото 

пътуване, което започва и приключва 

извън територията на Съюза, при 

оценката на риска от нарушение на 

право върху интелектуалната 

собственост митническите органи 

следва да вземат предвид всяка 

значителна вероятност за 

отклонение на тези стоки с цел 

пускането им на пазара на Съюза. 

(17) Съгласно „Декларацията относно 

ТРИПС и общественото здраве“, приета 

на Министерската конференция на СТО 

в Доха на 14 ноември 2001 г., 

Споразумението за ТРИПС може и 

следва да бъде тълкувано по начин, 

който подкрепя правото на членовете на 

СТО да закрилят общественото здраве и 

по-специално да насърчават достъпа до 

лекарствени продукти за всички. 

Следователно е от особено значение 

митническите органи да гарантират, 

че всички предприети от тях мерки 

са в съответствие с международните 

ангажименти на Съюза и не 

задържат или суспендират пускането 

на генерични лекарствени продукти, 

чието преминаване през територията на 

Европейския съюз със или без 

претоварване, складиране, разпределяне 

на товара или промяна на вида 

транспорт или транспортното средство 

представлява само част от цялото 

пътуване, което започва и приключва 

извън територията на Съюза, когато 

няма достатъчно основания да се 

подозира, че те са предназначени за 

продажба в Съюза. За да се определи 

рискът за отклонение на лекарствени 

продукти на пазара на Съюза, 
митническите органи следва да вземат 

предвид, наред с другото, дали 

получателят или държателят на 

стоките има разрешение за пускане 

на пазара или статут на 

възстановяване в дадена държава 

членка. 

 

Изменение  19 
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Предложение за регламент 

Съображение 17a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17а) Лекарствените продукти, 

обозначени с фалшива търговска 

марка или търговско описание, 

представят погрешно своя произход и 

равнище на качеството и 

следователно следва да бъдат 

третирани като фалшифицирани 

лекарствени продукти съгласно 

Директива 2011/62/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 8 юни 

2011 г. за изменение на 

Директива 2001/83/ЕО за 

утвърждаване на кодекс на 

Общността относно лекарствени 

продукти за хуманна употреба по 

отношение на предотвратяването на 

навлизането на фалшифицирани 

лекарствени продукти в законната 

верига на доставка1. Следва да се 

вземат подходящи мерки за 

предотвратяване на това, такива 

продукти и други продукти, свързани 

със здравето, които са обозначени с 

фалшива търговска марка или 

търговско описание, да достигат до 

пациенти и потребители. До …* 

Комисията следва да представи 

доклад, в който се анализира 

ефективността на съществуващите 

митнически мерки, които целят 

борба срещу фалшифицираните 

лекарствени продукти. 

 ______________ 

 1 OВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 74. 

 *ОВ: моля въведете дата: 24 месеца 

след датата на влизане в сила на 

настоящия регламент. 

 

Изменение  20 
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Предложение за регламент 

Съображение 17б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17б) С цел ускоряване на действията 

срещу нарушенията спрямо права 

върху интелектуалната собственост, 

Европейската обсерватория за 

фалшифицирането и пиратството 

следва да играе важна роля при 

предоставянето на митническите 

органи на полезна информация, която 

да им позволи да действат бързо и 

ефективно. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Съображение 17в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17в) Противодействието на 

нарушаването на права върху 

интелектуалната собственост на 

външните граници на Съюза следва да 

бъде съчетано с целенасочени усилия 

при източника. Това изисква 

сътрудничество както с трети 

държави, така и на международно 

равнище, при което Комисията и 

държавите членки следва да изградят 

респект и да насърчават високи 

стандарти за защита на правата 

върху интелектуалната собственост. 

Това следва да обхваща одобряване на 

включването и прилагането на права 

върху интелектуалната собственост 

в търговски споразумения, техническо 

сътрудничество, насърчаване на 

разискванията в различните 

международни форуми, комуникация 

и обмен на информация, както и 

допълнителни стъпки във връзка с 

оперативното сътрудничество с 

трети държави и съответните 
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промишлени сектори. 

Обосновка 

Противодействието срещу нарушаването на права върху интелектуалната 

собственост следва да бъде подпомагано от засилено двустранно сътрудничество, 

както и от координирани международни действия.  

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Съображение 17г (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17г) С оглед премахването на 

международната търговия със стоки, 

които нарушават права върху 

интелектуалната собственост, 

член 69 от Споразумението за 

свързаните с търговията аспекти на 

правата върху интелектуалната 

собственост предвижда членовете на 

СТО да насърчават обмена на 

информация между митническите 

органи относно търговията със 

стоки, които нарушават права върху 

интелектуалната собственост. 

Подобен обмен на информация следва 

да позволи да бъдат проследявани 

мрежите за трафик с цел да бъде 

спряно производството и 

разпространението на стоки, които 

нарушават правата върху 

интелектуалната собственост на по-

ранен етап от веригата на доставка. 

Следователно е необходимо да се 

установят условията за обмен на 

информация между митническите 

органи в Съюза и съответните органи 

в трети държави, включително 

относно защита на данните. 

Обосновка 

Поради международния характер на фалшифицирането и широките презгранични 

мрежи на фалшификаторите, от ключово значение е митническите органи да могат 
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да споделят и използват информация, включително с трети държави, за да 

проследяват мрежи и маршрути, използвани от фалшификаторите.  

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Съображение 17д (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17д) В съответствие с целта на 

Съюза за засилване на 

международното сътрудничество в 

борбата срещу фалшифицирането, 

пиратството и незаконната 

паралелна търговия със стоки, които 

нарушават правата върху 

интелектуалната собственост на 

регистрираните титуляри на права, 

новата Европейска обсерватория за 

фалшифицирането и пиратството 

ще играе ключова роля, като 

предоставя на всички митнически 

органи на държавите членки 

релевантна и своевременна 

информация, с цел извършване на 

необходимия контрол на одобрените 

вносители и дистрибутори на стоки, 

за които се подозира, че нарушават 

право върху интелектуалната 

собственост в рамките на вътрешния 

пазар, както и на износителите към 

чуждестранните пазари. Тази роля би 

могла допълнително да се засили чрез 

създаването на база данни с истински 

продукти и услуги на Съюза, 

защитени с регистрирани търговски 

марки, промишлен дизайн и патенти, 

която би могла също да се предоставя 

на чуждестранни митнически органи, 

които сътрудничат със Съюза в 

областта на по-добрата защита и 

правоприлагане в областта на 

правата върху интелектуалната 

собственост. 
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Изменение  24 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Подходящо е да се въведе 

разпоредба, че, ако митническите 

органи предприемат намеса по 

предварителна молба, притежателят на 

решението, удовлетворяващо молбата за 

намеса на митническите органи, следва 

да възстанови всички разходи, 

направени от митническите органи при 

намесата за принудително зачитане на 

неговите/нейните права върху 

интелектуалната собственост. Това 

обаче не трябва да възпрепятства 

притежателя на решението да 

потърси компенсация от нарушителя 

или други лица, които могат да бъдат 

счетени за отговорни съгласно 

законодателството на съответната 

държава членка. Разходите и щетите, 

понесени от лица, различни от 

митническите администрации, в 

резултат на митническа намеса със 

задържане на стоки въз основа на иск на 

трета страна във връзка с интелектуална 

собственост, следва да се уреждат от 

конкретното законодателство във всеки 

отделен случай. 

(20) Подходящо е да се въведе 

разпоредба, че, ако митническите 

органи предприемат намеса по 

предварителна молба, притежателят на 

решението, удовлетворяващо молбата за 

намеса на митническите органи, следва 

да възстанови всички разходи, 

направени от митническите органи при 

намесата за принудително зачитане на 

неговите/нейните права върху 

интелектуалната собственост. 

Притежателят на решението обаче 

следва да има правото да потърси 

компенсация от нарушителя или други 

лица, които могат да бъдат счетени за 

отговорни съгласно законодателството 

на съответната държава членка, 

например определени посредници 

като превозвачи. Разходите и щетите, 

понесени от лица, различни от 

митническите администрации, в 

резултат на митническа намеса със 

задържане на стоки въз основа на иск на 

трета страна във връзка с интелектуална 

собственост, следва да се уреждат от 

конкретното законодателство във всеки 

отделен случай. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Съображение 20a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20a) Настоящият регламент 

въвежда възможността 

митническите органи да позволят 

преместването на стоки, оставени за 

унищожаване, под митнически 
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надзор, между различни места в 

рамките на митническата 

територия на Съюза. Митническите 

органи следва да бъдат насърчавани да 

използват настоящата разпоредба с 

цел улесняване на целесъобразното от 

икономическа и екологична гледна 

точка унищожаване на тези стоки, а 

също и за образователни и изложбени 

цели, като същевременно предвиждат 

подходящи мерки за сигурност. 

Обосновка 

Следва да се разреши преместването на стоките и за образователни или изложбени 

цели. От една страна, те биха могли да бъдат използвани за обучаване на митнически 

служители, в частност по отношение на нови и комплексни нарушения на ПИС. От 

друга страна, те биха могли да служат за обучението на потребителите относно 

това, как да разпознават подобни стоки, както и за повишаването на 

осведомеността относно свързаните с тях рискове. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Съображение 21a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21а) В законодателството на Съюза 

следва да се предвидят определения за 

следните елементи, свързани с базата 

данни: образуванието, което ще 

контролира и администрира базата 

данни, и образуванието, което ще 

гарантира сигурността на 

обработката на данните, включени в 

нея. Въвеждането на всякакъв вид 

евентуална оперативна 

съвместимост или обмен следва преди 

всичко да съответства на принципа 

за ограничаване в рамките на целта, а 

именно данните следва да се 

използват за целта, поради която е 

създадена базата данни, като не бива 

да се допуска по-нататъшен обмен 

или взаимовръзки извън съответната 

цел. 
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Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 4а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Настоящият регламент се 

прилага по отношение на стоки в 

режим на транзит през 

митническата територия на Съюза, 

за които са налице подозрения, че 

нарушават право върху 

интелектуалната собственост. 

Обосновка 

С цел яснота третирането на стоки в режим на транзит следва изрично да се 

разгледа в новия регламент. При наличие на подозрение за нарушение на правата, 

предоставени от материалното право на ЕС и държавите членки в областта на 

интелектуалната собственост, и на конкретен риск от отклоняване на стоките във 

вътрешния пазар, докато са в режим на транзит, митниците могат с основание да 

задържат съответните стоки. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 1 – буква к) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

к) полезен модел, както е предвидено в 

законодателството на съответната 

държава членка; 

к) полезен модел, доколкото е 

защитен като изключително право 

върху интелектуалната собственост 
в законодателството на съответната 

държава членка; 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 5 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) стоки, които са предмет на намеса за а) стоки, които са предмет на намеса за 
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нарушение на търговска марка и върху 

които е поставена без разрешение 

търговска марка, идентична с 

търговската марка, валидно 

регистрирана за същия тип стоки, или 

която не може да бъде отличена в 

основните си аспекти от такава 

търговска марка; 

нарушение на търговска марка и върху 

които е поставена без разрешение 

търговска марка, идентична с 

търговската марка, валидно 

регистрирана за същия тип стоки, или 

която не може да бъде отличена в 

основните си аспекти от такава 

търговска марка, както и всеки знак за 

търговска марка, дори и ако е 

представен отделно, и опаковките, 

носещи търговските марки на 

фалшифицираните стоки; 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 7 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. „стоки, за които се подозира, че 

нарушават право върху интелектуалната 

собственост“ означава стоки, по 

отношение на които съществуват 

достатъчно доказателства, така че 

митническите органи да се убедят, че в 

държавата членка, където са открити, 

стоките prima facie са: 

7. „стоки, за които се подозира, че 

нарушават право върху интелектуалната 

собственост“ означава стоки, по 

отношение на които съществуват 

достатъчно основания, така че 

митническите органи да се убедят, че в 

държавата членка, където са открити, 

стоките prima facie са: 

Обосновка 

Не е възможно едновременно да се подозира, че стоки нарушават право върху 

интелектуалната собственост, и да се изисква да има достатъчно доказателства. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 7 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) стоки, които са предмет на намеса за 

нарушение на право върху 

интелектуалната собственост съгласно 

правото на Съюза или на посочената 

държава членка; 

a) стоки, които са предмет на намеса за 

нарушение на право върху 

интелектуалната собственост в 

държавата членка, в която са 

открити; 
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Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 7 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) всеки калъп или матрица, специално 

проектирани или адаптирани за 

производството на стоки, нарушаващи 

право върху интелектуалната 

собственост, ако използването на такива 

калъпи или матрици нарушава правата 

на титуляря на правото съгласно 

правото на Съюза или на посочената 

държава членка; 

в) всеки калъп или матрица, специално 

проектирани или адаптирани за 

производството на стоки, нарушаващи 

право върху интелектуалната 

собственост, ако използването на такива 

калъпи или матрици нарушава правата 

на титуляря в държавата членка, в 

която са открити стоките; 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) „декларатор“ означава 

деклараторът, както е посочено в 

член 4, параграф 18 от Регламент 

(ЕИО) № 2913/92 

(13) „декларатор“ означава лицето, 

което представя декларация от свое 

име, или лицето, от чието име е 

подадена митническа декларация; 

Обосновка 

С оглед осигуряване на правна яснота е по-целесъобразно да се дадат определенията в 

самото предложение за регламент, отколкото да се предвижда външна препратка 

към друг законодателен акт. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) „митнически надзор“ означава 

надзорът, осъществяван от 

(15) „митнически надзор“ означава 

съвкупността от действията на 
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митническите органи, както е посочено 

в член 4, параграф 13 от Регламент 

(ЕИО) № 2913/92; 

митническите органи с цел осигуряване 

спазването на митническото 

законодателство и по 

целесъобразност — на други 

разпоредби, приложими за стоки, 

които са предмет на такива 

действия; 

Обосновка 

С оглед осигуряване на правна яснота е по-целесъобразно да се дадат определенията в 

самото предложение за регламент, отколкото да се предвижда външна препратка 

към друг законодателен акт. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 17а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17а) „малка пратка“ означава 

единичен пакет с търговски характер, 

в който: 

 а) се включват по-малко от три 

артикула; или 

 б) се включват артикули с общо тегло 

по-малко от 2 килограма. 

Обосновка 

Определението за „малки пратки“ и в частност праговете, които определят малките 

пратки, са съществени елементи от настоящия регламент. По тази причина 

съзаконодателите следва да имат правото да решават относно определението и 

приложимите прагове. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 17б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17б) „бързо разваляща се стока“ 

означава стока, която може 
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значително да намали стойността си 

с течение на времето или поради 

характера си има опасност да бъде 

унищожена. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) органите за управление на 

колективни права върху 

интелектуалната собственост, чието 

право да представляват титуляри на 

авторски права или сходни права е 

надлежно признато; 

б) органите за управление на 

колективни права върху 

интелектуалната собственост, които 

законно представляват титуляри на 

авторски права или сходни права; 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) органите за професионална закрила, 

чието право да представляват титуляри 

на права върху интелектуалната 

собственост е надлежно признато; 

в) органите за професионална закрила, 

които законно представляват титуляри 

на права върху интелектуалната 

собственост; 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Лицата, посочени в член 4, 

представят само една молба за всяко 

право върху интелектуалната 

собственост, което се закриля в 

дадена държава членка или в Съюза.   
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Обосновка 

С това се избягва подаването на множество молби за едно и също право върху 

интелектуалната собственост и паралелното подаване на молби на национално 

равнище и на равнището на Съюза, което предизвика объркване в миналото. 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията установява формуляр на 

молбата посредством актовете за 

изпълнение. Тези актове за изпълнение 

се приемат в съответствие с 

процедурата по консултиране, посочена 

в член 29, параграф 2. 

Комисията установява формуляр на 

молбата посредством актовете за 

изпълнение. Тези актове за изпълнение 

се приемат в съответствие с 

процедурата по консултиране, посочена 

в член 29, параграф 2. Когато 

упражнява изпълнителните си 

правомощия, Комисията се 

консултира с Европейския надзорен 

орган по защита на данните. 

Обосновка 

Настоящото изменение следва препоръките, отправени в становището на 

Европейския надзорен орган по защита на данните (2011/C 363/01). 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 – алинея 2 – буква ж) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) специфични и технически данни за 

автентичните стоки, включително 

изображения, където е подходящо; 

ж) специфични и технически данни за 

автентичните стоки, включително 

обозначаване, като например баркод, 

и изображения, където е подходящо; 

Обосновка 

С цел улесняване на възможността за проследяване на паралелно внасяни стоки 

титулярите на права и техните представители следва да предоставят на 

митниците цялата информация, която е от значение за идентифицирането на 
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оригиналните продукти, като например обозначаване и оторизирани дистрибутори. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 – алинея 2 – буква и) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) всяка приложима информация за 

анализа и оценката на риска на 

митническите органи от нарушение на 

съответното право или права върху 

интелектуалната собственост; 

и) приложима информация за анализа и 

оценката на риска на митническите 

органи от нарушение на съответното 

право или права върху интелектуалната 

собственост, като например 

оторизираните дистрибутори; 

Обосновка 

Прекалено е да се изисква от титулярите на права да предават и актуализират 

„всяка“ приложима информация, тъй като вероятно дори и най-малката подробност 

може да се счита за относима. С цел улесняване на възможността за проследяване на 

паралелно внасяни стоки титулярите на права и техните представители следва да 

предоставят на митниците цялата информация, която е от значение за 

идентифицирането на оригиналните продукти, като например обозначаване и 

оторизирани дистрибутори. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 – алинея 2 – буква o) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

o) декларация на подателя, че е 

съгласен данните, предоставени от 

него/нея, да бъдат обработени от 

Комисията; 

заличава се 

Обосновка 

Тази изключително чувствителна и поверителна информация е предназначена за 

изключителното ползване от страна на митническите органи за целите на 

настоящия регламент. Настоящият параграф не уточнява за какви цели Комисията 

би използвала данните и кой друг би имал достъп до тях. Това би могло да създаде 

проблеми по отношение на изпълнението и да застраши търговските интереси 

(поверителност, антитръстови разпоредби и др.) на титулярите на правата. 
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Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 – алинея 2а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Молбата съдържа информацията, 

която трябва да се предоставя на 

физическото лице съгласно 

Регламент (ЕО) № 45/2001 и 

националните закони за прилагане на 

Директива 95/46/ЕО. 

Обосновка 

Настоящото изменение следва препоръките, отправени в становището на 

Европейския надзорен орган по защита на данните (2011/C 363/01). 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато са налице компютризирани 

системи за получаване и обработване на 

молбите, молбите се подават чрез 

средства за електронна обработка на 

данни. 

4. Когато са налице компютризирани 

системи за получаване и обработване на 

молбите, молбите се подават чрез 

средства за електронна обработка на 

данни. Държавите членки осигуряват 

наличието на такива системи не по-

късно от 1 януари 2014 г. 

Обосновка 

Следва да съществува правно задължение за инвестиране в оперативно съвместими 

процедури за „електронни митници“ и за тяхното въвеждане и по отношение на 

правоприлагането на ПИС. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато подателят не предостави 

липсващата информация в срока, 

посочен в параграф 1, компетентният 

митнически отдел отхвърля молбата. 

2. Когато подателят не предостави 

липсващата информация в срока, 

посочен в параграф 1, компетентният 

митнически отдел може да отхвърли 

молбата. В такъв случай 

компетентният митнически отдел 

мотивира решението си и прилага 

към него информация относно 

процедурата по обжалване. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Притежателят на решението, 

удовлетворяващо молбата, уведомява 

компетентния митнически отдел, приел 

това решение, за всяко от следните: 

Притежателят на решението, 

удовлетворяващо молбата, уведомява в 

срок от пет работни дни 
компетентния митнически отдел, приел 

това решение, за всяко от следните: 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) не изпълнява изискванията на член 

18, параграф 2 относно връщането на 

проби; 

заличава се 

Обосновка 

Връщането на пробите не винаги може да бъде осъществено и текстът не уточнява 

кой преценява дали обстоятелствата позволяват връщането им или не. В допълнение 

една ситуация не може да предрешава какви биха били бъдещите действия, 

предприети от титуляря на правата, а текстът следва да осигурява достатъчно 

гъвкав подход, за да се защити пазарът на ЕС. 

 



 

PE470.069v03-00 34/109 RR\898122BG.doc 

BG 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) не започва производство, както е 

предвидено в член 20, параграф 1, член 

23, параграф 4 или член 24, параграф 9. 

г) не започва производство, както е 

предвидено в член 20, параграф 4 или 

член 24, параграф 9. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато митническите органи на 

дадена държава членка идентифицират, 

в една от ситуациите, посочени в член 1, 

параграф 1, стоки, за които се подозира, 

че нарушават право върху 

интелектуалната собственост, обхванато 

от решение, удовлетворяващо молба за 

намеса, те вземат решение да 

суспендират вдигането на стоките или 

да ги задържат. 

1. Когато митническите органи на 

дадена държава членка идентифицират, 

в една от ситуациите, посочени в член 1, 

параграф 1, стоки, за които се подозира, 

че нарушават право върху 

интелектуалната собственост, обхванато 

от решение, удовлетворяващо молба за 

намеса, те суспендират вдигането на 

стоките или ги задържат. 

Обосновка 

Суспендирането на вдигането или задържането на стоките, за които се очаква 

решение от титуляря на правата, не представлява решение. Поради това се предлага 

думата „решение“ да бъде заличена. 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Преди да приемат решението за 

суспендиране на вдигането или за 

задържане на стоките, митническите 

органи имат право да изискат от 

2. Преди да суспендират вдигането на 

стоките или да ги задържат, 

митническите органи имат право да 

изискат от притежателя на решението, 
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притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, да им 

предостави всякаква приложима 

информация. Митническите органи 

също така имат право да предоставят 

на притежателя на решението 

информация относно действителния или 

предполагаемия брой на артикулите, 

тяхното естество, както и изображения 

на тези артикули, ако е подходящо. 

удовлетворяващо молбата, да им 

предостави всякаква приложима 

информация. Митническите органи 

също така предоставят на притежателя 

на решението, по негово искане, 

информация относно действителния или 

предполагаемия брой на артикулите, 

тяхното естество, както и снимки на 

тези артикули, ако е подходящо. 

Обосновка 

Суспендирането на вдигането или задържането на стоките, за които се очаква 

решение от титуляря на правата, не представлява решение. Поради това се предлага 

думата „решение“ да бъде заличена. Митническите органи следва да имат 

задължението да предоставят на титуляря на правото информация относно 

артикулите по негово искане. Това ще помогне на титуляря на правото да установи 

нарушения и да предприеме по-нататъшни действия срещу нарушителя. 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Преди да приемат решението за 

суспендиране на вдигането или за 

задържане на стоките, митническите 

органи съобщават своето намерение на 

декларатора или, в случаите, при които 

стоките следва да бъдат задържани, на 

държателя на стоките. Деклараторът или 

държателят на стоките получава 

възможност да изрази своето становище 

в срок от три работни дни от 

изпращането на това съобщение. 

3. Когато стоки, за които се подозира, 

че нарушават права върху 

интелектуалната собственост, не са 

фалшифицирани или пиратски стоки, 

митническите органи съобщават своето 

намерение на декларатора или, в 

случаите, при които стоките следва да 

бъдат задържани, на държателя на 

стоките, преди да суспендират 

вдигането на стоките или да ги 

задържат. Деклараторът или 

държателят на стоките получава 

възможност да изрази своето становище 

в срок от три работни дни от 

получаването на това съобщение. 

 

Изменение  53 
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Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Когато стоки, за които се 

подозира, че са имитация или копие 

на продукт, който е защитен в Съюза 

с право върху интелектуалната 

собственост, бъдат поставени под 

режим с отложено плащане, 

митническите органи изискват от 

декларатора или от държателя на 

стоките да предостави, в срок от три 

работни дни от получаването на 

искането, задоволителни 

доказателства, че крайното 

местоназначение на стоките е извън 

територията на Съюза. Когато не 

бъде представено задоволително 

доказателство за противното, 

митническите органи приемат, че 

крайното местоназначение на 

стоките е територията на Съюза. 

 До …* Комисията приема насоки за 

митническите органи за оценка на 

риска от отклоняване на стоките, 

посочени в първа алинея, към пазара 

на Съюза в съответствие с 

процедурата по консултиране, 

посочена в член 29, параграф 2.   

 * ОВ: моля, въведете дата: 12 месеца 

от датата на влизане в сила на 

настоящия регламент. 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Митническите органи уведомяват 

притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, и 

декларатора или държателя на стоките 

Митническите органи уведомяват 

притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, и 

декларатора или държателя на стоките 
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за своето решение за суспендиране на 

вдигането на стоките или за тяхното 

задържане в срок от един работен ден 

от приемането на своето решение. 

за суспендирането на вдигането на 

стоките или за тяхното задържане в срок 

от един работен ден. Като 

алтернатива митническите органи 

могат да изискат притежателят на 

решението, удовлетворяващо 

молбата, да уведоми съответно 

декларатора или държателя на 

стоките, когато притежателят на 

решението, удовлетворяващо 

молбата, гарантира, че ще спази 

сроковете и задълженията, посочени 

в настоящия регламент. 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 4 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Уведомлението до декларатора или 

държателя на стоките съдържа 

информация относно правните 

последствия, предвидени в член 20 по 

отношение на други стоки, различни 

от фалшифицирани и пиратски 

стоки, и в член 23 по отношение на 

фалшифицирани и пиратски стоки. 

Уведомлението до декларатора или 

държателя на стоките съдържа 

информация относно правните 

последствия, предвидени в член 20. 

Обосновка 

Опростената процедура само за фалшифицирани и пиратски стоки би създала правна 

несигурност на практика, тъй като не е ясно коя процедура следва да бъде прилагана, 

когато стоките също така нарушават както търговската марка/авторското право, 

така и други права върху интелектуалната собственост (например патенти). По 

тази причина се предлага заменяне на параграфите от член 20 с адаптираната 

формулировка на член 23, която в такъв случай би била прилагана за всички нарушения 

на ПИС. 
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Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Митническите органи уведомяват 

притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, и 

декларатора или държателя на стоките 

за действителното или приблизителното 

количество на стоките, чието вдигане е 

било суспендирано или които са били 

задържани, за тяхното действително или 

предполагаемо естество, включително 

изображения на тези артикули, ако е 

подходящо. 

5. Митническите органи уведомяват 

притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, и 

декларатора или държателя на стоките 

за действителното или приблизителното 

количество на стоките, чието вдигане е 

било суспендирано или които са били 

задържани, за тяхното действително или 

предполагаемо естество, включително 

снимки на тези артикули, ако е 

подходящо. 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Преди да приемат решението за 

суспендиране на вдигането или за 

задържане на стоките, митническите 

органи имат право, без да разкриват 

друга информация освен действителния 

или предполагаемия брой на 

артикулите, тяхното естество и 

изображения на тези артикули, ако е 

подходящо, да поискат от всяко лице, 

което има право да подаде молба 

относно предполагаемо нарушение на 

права върху интелектуалната 

собственост, да им предостави всякаква 

приложима информация. 

2. Преди да суспендират вдигането на 

стоките или да ги задържат, 

митническите органи имат право, без да 

разкриват друга информация освен 

действителния или предполагаемия 

брой на артикулите, тяхното естество и 

снимки на тези артикули, ако е 

подходящо, да поискат от всяко лице, 

което има право да подаде молба 

относно предполагаемо нарушение на 

права върху интелектуалната 

собственост, да им предостави всякаква 

приложима информация. 

Обосновка 

Суспендирането на вдигането или задържането на стоките, за които се очаква 

решение от титуляря на правата, не представлява решение. Поради това се предлага 

думата „решение“ да бъде заличена. 
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Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Преди да приемат решение за 

суспендиране на вдигането или за 

задържане на стоките, 

митническите органи съобщават 

своето намерение на декларатора или, 

в случаите, при които стоките следва 

да бъдат задържани, на държателя 

на стоките. Деклараторът или 

държателят на стоките получава 

възможност да изрази своето 

становище в срок от три работни 

дни от изпращането на това 

съобщение. 

заличава се 

Обосновка 

Това допълнително задължение би създало несъразмерна административна тежест 

за митническите органи, която евентуално би довела до намаляване на възможните 

случаи на задържане. Стопанските субекти, които внасят стоки в ЕС, знаят много 

добре, че техните пратки могат да бъдат подложени на митнически контрол, което 

може да доведе до суспендиране на вдигането на пратките. Това не нарушава 

правата на вносителя, тъй като митническият орган само упражнява своите 

законово уредени права и задължения. 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Когато стоки, за които се 

подозира, че са имитация или копие 

на продукт, който е защитен в Съюза 

с право върху интелектуалната 

собственост, бъдат поставени под 

режим с отложено плащане, 

митническите органи изискват от 

декларатора или от държателя на 

стоките да предостави, в срок от три 
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работни дни от изпращането на 

искането, задоволителни 

доказателства, че крайното 

местоназначение на стоките е извън 

територията на Съюза. Когато не 

бъде представено задоволително 

доказателство за противното, 

митническите органи приемат, че 

крайното местоназначение на 

стоките е територията на Съюза. 

 До …* Комисията приема насоки за 

митническите органи за оценка на 

риска от отклоняване на стоките, 

посочени в първа алинея, към пазара 

на Съюза в съответствие с 

процедурата по консултиране, 

посочена в член 29, параграф 2. 

 * ОВ: моля, въведете дата: 12 месеца 

от датата на влизане в сила на 

настоящия регламент. 

Обосновка 

Тъй като е малко вероятно материалното законодателство да бъде изменено, за да 

обхване обикновения транзит на стоки, които са имитация или копие на стоки, 

защитени в ЕС, се предлага включването на тази допълнителна предпазна мярка, за да 

се предотврати навлизането на тези стоки на вътрешния пазар. Две условия трябва 

да бъдат изпълнени, за да могат митниците да суспендират вдигането на стоките 

или да ги задържат: за стоките трябва да има подозрение, че са фалшифицирани или 

пиратски, и представените доказателства трябва да бъдат незадоволителни. 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 4а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. В случай че не може да се 

идентифицира лице, което има право 

да подаде молба, митническите 

органи сътрудничат на 

компетентните органи с цел 

идентифициране на лице, което има 

право да подаде молба. 
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Обосновка 

Настоящото изменение цели подобрение на сътрудничеството между митническите 

и компетентните органи за идентифициране на лицето, което има право да подаде 

молба. Това би разрешило съществуващия проблем, че митниците трябва да 

разрешат вдигането на стоки, за които се подозира, че нарушават ПИС, или да 

прекратят тяхното задържане, ако не са в състояние да идентифицират лицето, 

което има право да подаде молба, в срок от един работен ден. 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 5 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Митническите органи уведомяват 

декларатора или държателя на стоките 

за своето решение за суспендиране на 

вдигането или за задържане на 

стоките в срок от един работен ден от 

приемането на тяхното решение. 

Митническите органи уведомяват 

декларатора или държателя на стоките 

за суспендирането на вдигането на 

стоките или за тяхното задържане в 

срок от един работен ден. 

Обосновка 

Суспендирането на вдигането или задържането на стоките, за които се очаква 

решение от титуляря на правата, не представлява решение. Поради това се предлага 

думата „решение“ да бъде заличена. 

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Настоящият член не се прилага по 

отношение на бързо развалящи се 

стоки. 

заличава се 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Митническите органи имат право да 

вземат проби и при поискване могат да 

предоставят проби на притежателя на 

решението, удовлетворяващо молбата, 

единствено с цел анализ и улесняване на 

последващата процедура по отношение 

на фалшифицирани и пиратски стоки. 

Притежателят на решението, 

удовлетворяващо молбата, носи цялата 

отговорност за извършване на анализ на 

тези проби. 

Митническите органи имат право да 

вземат представителни проби за 

стоките като цяло и при поискване 

могат да предоставят или изпратят 

такива проби на притежателя на 

решението, удовлетворяващо молбата, 

единствено с цел анализ и улесняване на 

последващата процедура по отношение 

на фалшифицирани и пиратски стоки. 

Притежателят на решението, 

удовлетворяващо молбата, носи цялата 

отговорност за извършване на анализ на 

тези проби. 

Обосновка 

С цел ефективна борба с фалшифицирането е необходимо да се насърчава ефикасно и 

евтино взаимодействие между митниците и притежателите на решението, 

удовлетворяващо молбата. 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. При поискване и ако тази 

информация им е известна, 

митническите органи предоставят на 

притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, имената и 

адресите на получателя, изпращача, 

декларатора или държателя на стоките, 

митническия режим и произхода, 

мястото на произход и 

местоназначението на стоките, за които 

се подозира, че нарушават право върху 

интелектуалната собственост. 

3. При поискване и ако тази 

информация им е известна, 

митническите органи предоставят на 

притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, а когато е 

подходящо — на правоприлагащите 

органи и агенции, имената и адресите 

на получателя, изпращача, декларатора 

или държателя на стоките, митническия 

режим и произхода, мястото на 

произход и местоназначението на 

стоките, за които се подозира, че 

нарушават право върху интелектуалната 

собственост. 

 

Изменение  65 
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Предложение за регламент 

Член 19 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) за започване на производство за 

определяне на това дали е нарушено 

право върху интелектуалната 

собственост; 

a) за започване на производство за 

определяне на това, дали е нарушено 

право върху интелектуалната 

собственост, или в хода на такова 

производство; 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 19 – буква aа) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) за предприемане на по-

нататъшни действия с цел 

идентифициране на нарушителите 

на права върху интелектуалната 

собственост; 

Обосновка 

Титулярите на права следва да имат право да използват информацията, за да 

предприемат по-нататъшни действия с цел идентифициране на нарушители, като 

например започване на разследвания и предаване на информацията на 

правоприлагащите органи, включително в трети държави. 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 19 – буква аб) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аб) за започване на наказателно 

производство или в хода на такова 

производство; 

Обосновка 

Титулярите на права следва да имат право да използват информацията с цел 

започване на наказателно производство срещу нарушители или в хода на такова 
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производство. 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 19 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) за търсене на компенсации от 

нарушителя или от други лица, когато 

стоките са унищожени в съответствие с 

член 20, параграф 3 или член 23, 

параграф 3. 

б) за търсене на компенсации от 

нарушителя или от други лица, когато 

стоките са унищожени в съответствие с 

член 20, параграф 3. 

Обосновка 

Опростената процедура само за фалшифицирани и пиратски стоки би създала правна 

несигурност на практика, тъй като не е ясно коя процедура следва да бъде прилагана, 

когато стоките също така нарушават както търговската марка/авторското право, 

така и други права върху интелектуалната собственост (например патенти). По 

тази причина се предлага заличаване на параграфите от предложения член 20 и 

замяната им с формулировката на предложения член 23, която в такъв случай би била 

прилагана за всички нарушения на ПИС. 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 19 – буква ба) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) за използване на информацията за 

наказателно разследване или 

производство или във връзка с него, 

включително при такова, което е 

свързано с право върху 

интелектуалната собственост. 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 19 – буква бб) (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) за използване на информацията 

при преговори за извънсъдебно 

уреждане на спора. 

 

Изменение  71 

Предложение за регламент 

Член 19а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 19а 

 Споделяне на информация и данни 

между митническите органи 

 При спазване на подходящи предпазни 

мерки в областта на защитата на 

данните, Комисията може да реши, 

че информацията и данните, събрани 

в съответствие с член 18, параграф 3, 

следва да се споделят между 

митническите органи в Съюза и 

съответните органи в трети 

държави, и установява условията за 

такова споделяне. 

Обосновка 

Сътрудничеството с трети държави е от съществено значение за справянето с 

разрастването на търговията със стоки, нарушаващи ПИС. С цел постигане на 

ефективност на това сътрудничество, митническите органи на ЕС следва да могат 

да споделят информация и данни относно нарушенията на ПИС със своите партньори 

в трети държави, при условия на поверителност и при наличието на строги предпазни 

мерки в областта на защитата на данните. 

 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Раздел 2 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Започване на производство и Унищожаване на стоки, започване на 
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предвидено вдигане на стоките производство и предвидено вдигане на 

стоките 

Обосновка 

Опростената процедура само за фалшифицирани и пиратски стоки на практика би 

създала правна несигурност, тъй като не е ясно коя процедура следва да бъде 

прилагана, когато стоките също така нарушават както търговската 

марка/авторското право, така и други права върху интелектуалната собственост 

(например патенти). По тази причина се предлага заменяне на параграфите от 

член 20 с адаптираната формулировка на член 23, която в такъв случай би била 

прилагана за всички нарушения на ПИС. 

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 20 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Започване на производство Унищожаване на стоки и започване на 

производство 

Обосновка 

Опростената процедура само за фалшифицирани и пиратски стоки на практика би 

създала правна несигурност, тъй като не е ясно коя процедура следва да бъде 

прилагана, когато стоките също така нарушават както търговската 

марка/авторското право, така и други права върху интелектуалната собственост 

(например патенти). По тази причина се предлага заменяне на параграфите от 

член 20 с адаптираната формулировка на член 23, която в такъв случай би била 

прилагана за всички нарушения на ПИС. 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато за стоки, различни от 

стоките, обхванати от членове 23 и 

24, се подозира, че нарушават право 

върху интелектуалната собственост, 

притежателят на решението, 

удовлетворяващо молбата, започва 

производство за определяне на това 
дали е нарушено право върху 

интелектуалната собственост в рамките 

на 10 работни дни от изпращането 

на решението за суспендиране на 

вдигането на стоките или за 

тяхното задържане. 

1. Стоки, чието вдигане е 

суспендирано или които са задържани 

в съответствие с член 16, могат да 

бъдат унищожени под митнически 

контрол, без да е необходимо да се 

определя дали е нарушено право върху 

интелектуалната собственост съгласно 

правото на държавата членка, в 

която са открити стоките, ако са 

изпълнени всички от следните 

условия: 

В случай на бързо развалящи се стоки, 

за които се подозира, че нарушават 

право върху интелектуалната 

собственост, срокът за започване на 

производството, посочено в първа 

алинея, е три работни дни от 

изпращането на решението за 

суспендиране на вдигането на стоките 

или за тяхното задържане. 

а) въз основа на информацията, която 

му е била предоставена съгласно член 

16, параграф 2, притежателят на 

решението, удовлетворяващо 

молбата, е потвърдил писмено пред 

митническите органи, че е нарушено 

право върху интелектуалната 

собственост, като е посочил кое 

право върху интелектуалната 

собственост е било нарушено, в срок 

от 10 работни дни, а в случай на бързо 

развалящи се стоки — три работни дни, 

считано от получаването на 

уведомлението за суспендиране на 

вдигането на стоките или за тяхното 

задържане; 

 б) притежателят на решението, 

удовлетворяващо молбата, е 

потвърдил писмено пред 

митническите органи своето съгласие 

за унищожаване на стоките в срок от 

10 работни дни или в случай на бързо 

развалящи се стоки — три работни 

дни, считано от получаването на 

уведомлението за суспендиране на 

вдигането на стоките или за 

тяхното задържане; 

 в) деклараторът или държателят на 

стоките е потвърдил писмено пред 

митническите органи своето съгласие 

за унищожаването на стоките в срок 
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от 10 работни дни или в случай на 

бързо развалящи се стоки — три 

работни дни, считано от 

получаването на уведомлението за 

суспендиране на вдигането на 

стоките или за тяхното задържане. 

Обосновка 

Изменение на член 23, параграф 1: освен че потвърждава своето съгласие за 

унищожаването, титулярят на право следва също така да потвърди, че дадено право 

върху интелектуалната собственост е било нарушено и да посочи за кое право се 

касае, въз основа на информацията, която му е била предоставена от митническите 

органи. Само тогава, и при условие че деклараторът/държателят на стоките е дал 

съгласие, стоките могат да бъдат оставени за унищожаване. За да се избегнат 

проблеми, свързани с изпращането на уведомлението, крайният срок следва да бъде 

определен спрямо получаването на уведомлението, а не спрямо изпращането му.  

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Митническите органи разрешават 

вдигането на стоките или прекратяват 

тяхното задържане незабавно след 

приключване на всички митнически 

формалности, когато не са били 

информирани от притежателя на 

решението, удовлетворяващо 

молбата, в посочения в параграф 1 

срок за някое от следните: 

2. Когато деклараторът или 

държателят на стоките не е 

потвърдил в сроковете, посочени в 

параграф 1, буква в), своето съгласие 

за унищожаването, нито е съобщил 

своето възражение срещу 

унищожаването на стоките на 

митническите органи, които са 

приели решението за суспендиране на 
вдигането на стоките или за тяхното 

задържане, митническите органи 

считат, че деклараторът или 

държателят на стоките е дал 

съгласието си за тяхното 

унищожаване. 

a) започване на производство за 

определяне на това дали е нарушено 

право върху интелектуалната 

собственост; 

 

б) писмено съгласие между 

притежателя на решението, 
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удовлетворяващо молбата, и 

държателя на стоките за оставяне 

на стоките за унищожаване. 

Обосновка 

Изменение на член 23, параграф 2: за целите на правната яснота се променя мястото 

в синтактичната конструкция на позоваването на сроковете, посочени в параграф 1, 

буква в), с цел те да се прилагат както по отношение на съгласието за унищожаване, 

така и по отношение на възражението срещу унищожаването. Освен това следва да 

се гарантира, че се прилага концепцията за мълчаливо съгласие, ако деклараторът или 

държателят на стоките не съобщи своето възражение срещу унищожаването на 

стоките, чрез замяната на „имат право да считат“ със „считат“, тъй като това 

вече е практика в някои държави членки. 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В случай на съгласие за оставяне на 

стоките за унищожаване, посочено в 

параграф 2, буква б), унищожаването се 

извършва под митнически контрол за 

сметка на и на отговорността на 

притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, освен ако в 

законодателството на държавата членка, 

в която се унищожават стоките, е 

определено друго. 

3. Унищожаването се извършва под 

митнически контрол за сметка и на 

отговорността на притежателя на 

решението, удовлетворяващо молбата, 

освен ако в законодателството на 

държавата членка, в която се 

унищожават стоките, е определено 

друго. Преди унищожаването могат 

да бъдат взети проби. 

Обосновка 

Първоначалният текст на член 23, параграф 3 се премества в член 20, тъй като член 

23 в изменен вид следва да се прилага към всички нарушения на права върху 

интелектуалната собственост. 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Митническите органи имат право 

да удължат срока, посочен в параграф 

1, първа алинея, с не повече от 10 

работни дни при поискване от страна 
на притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, в 

подходящите случаи. 

4. Когато няма съгласие за 

унищожаването или деклараторът 

или държателят на стоките 

възразява срещу унищожаването на 

стоките, притежателят на 
решението, удовлетворяващо молбата, 

започва производство за определяне на 

това, дали е нарушено право върху 

интелектуалната собственост, в 

срок от 20 работни дни, а в случай на 

бързо развалящи се стоки — три 

работни дни, считано от 

получаването на уведомлението за 

суспендиране на вдигането на 

стоките или за тяхното задържане. 

Срокът, посочен в параграф 1, втора 

алинея, не се удължава в случай на 

бързо развалящи се стоки. 

 

Обосновка 

Изменение на формулировката на член 23, параграф 4: на титулярите на права следва 

да се позволи да изчакат деклараторът или държателят на стоките да възрази 

срещу унищожаването в рамките на срока, посочен в параграф 1, буква в), преди да 

вземат решение за започване на производство. Това налага удължаване на срока над 

10 работни дни. 

 

Изменение  78 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 4а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Митническите органи разрешават 

вдигането на стоките или по 

целесъобразност прекратяват 

тяхното задържане незабавно след 

приключване на всички митнически 

формалности, когато не са получили 

информация от притежателя на 

решението, удовлетворяващо 

молбата, за някое от следните: 



 

RR\898122BG.doc 51/109 PE470.069v03-00 

 BG 

 a) неговото съгласие за 

унищожаването в сроковете, 

посочени в параграф 1, буква б); 

 б) започването на производство за 

определяне на това дали е нарушено 

право върху интелектуалната 

собственост в срока, посочен в 

параграф 4. 

Обосновка 

Първоначалният текст на член 23, параграф 5 се премества в член 20, тъй като член 

23 в изменен вид следва да се прилага към всички нарушения на права върху 

интелектуалната собственост. 

 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Стоките, оставени за унищожаване 

съгласно член 20, 23 или 24, не могат да 

бъдат: 

1. Стоките, оставени за унищожаване 

съгласно член 20 или 24, не могат да 

бъдат: 

 

Изменение  80 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Чрез изключение от разпоредбите 

на параграф 1, митническите органи 

могат да разрешат на обществени 

или частни организации, които имат 

за цел борба с фалшифицирането и са 

получили индивидуално разрешение 

преди тези операции, да използват 

гореспоменатите мерки. Преди 

унищожаване на оставените стоки, 

оторизираните организации могат да 

ги съхраняват, при определените в 

разрешението условия, с цел анализ и 

установяване на база данни с 
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информация за борба с 

фалшифицирането. Списъкът с 

оторизирани организации се 

публикува на уеб страницата на 

Комисията. 

Обосновка 

Проучването на фалшифицираните или пиратските стоки предоставя информация за 

разбиране на проблема и дава възможност за въвеждане на съответни стратегии за 

борба с него. Във връзка с това е необходимо такива стоки да се анализират, преди да 

бъдат унищожени. 

 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Митническите органи имат право да 

разрешат стоките, посочени в 

параграф 1, да бъдат преместени под 

митнически надзор на друго място в 

рамките на митническата територия на 

Съюза с оглед на тяхното унищожаване 

под митнически контрол. 

2. Митническите органи имат право да 

разрешат стоките, посочени в параграф 

1, да бъдат преместени под митнически 

надзор на друго място в рамките на 

митническата територия на Съюза с 

оглед на тяхното унищожаване под 

митнически контрол или използването 

им за образователни или изложбени 

цели при подходящи мерки за 

сигурност. 

Обосновка 

Следва да се разреши преместването на стоките и за образователни или изложбени 

цели. От една страна, те биха могли да се използват при обучението на митнически 

служители, по-специално що се отнася до нови и сложни нарушения на права върху 

интелектуалната собственост. От друга страна, те биха могли са служат за 

обучението на потребителите относно това, как да разпознават подобни стоки, 

както и за повишаването на осведомеността относно свързаните с тях рискове. 

 

Изменение  82 

Предложение за регламент 

Раздел 3 – заглавие 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Pаздел 3 заличава се 

Фалшифицирани и пиратски стоки  

Обосновка 

Опростената процедура само за фалшифицирани и пиратски стоки на практика би 

създала правна несигурност, тъй като не е ясно коя процедура следва да бъде 

прилагана, когато стоките също така нарушават както търговската 

марка/авторското право, така и други права върху интелектуалната собственост 

(например патенти). По тази причина се предлага заменяне на параграфите от 

член 20 с адаптираната формулировка на член 23, която в такъв случай би била 

прилагана за всички нарушения на ПИС. 

 

Изменение  83 

Предложение за регламент 

Член 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 23 заличава се 

Унищожаване и започване на 

производство 

 

1. Стоки, за които се подозира, че са 

фалшифицирани или пиратски стоки, 

могат да бъдат унищожени под 

митнически контрол без да е 

необходимо да се определи дали е 

нарушено право върху 

интелектуалната собственост 

съгласно правото на държавата 

членка, в която са открити стоките, 

ако са изпълнени всички от следните 

условия: 

 

a) притежателят на решението, 

удовлетворяващо молбата, е уведомил 

писмено митническите органи за 

своето съгласие за унищожаване на 

стоките в срок от 10 работни дни 

или три работни дни в случай на 

бързо развалящи се стоки от 

изпращането на решението за 
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суспендиране на вдигането на 

стоките или за тяхното задържане; 

б) деклараторът или държателят на 

стоките е потвърдил писмено пред 

митническите органи своето съгласие 

за унищожаването на стоките в срок 

от 10 работни дни или три работни 

дни в случай на бързо развалящи се 

стоки от изпращането на решението 

за суспендиране на вдигането на 

стоките или за тяхното задържане. 

 

2. Когато деклараторът или 

държателят на стоките не е 

потвърдил своето съгласие за 

унищожаването в сроковете, 

посочени в параграф 1, буква б), нито е 

съобщил своето възражение срещу 

унищожаването на стоките на 

митническите органи, които са 

приели решението за суспендиране на 

вдигането на стоките или за 

тяхното задържане, митническите 

органи имат право да считат, че 

деклараторът или държателят на 

стоките е дал съгласието си за 

тяхното унищожаване. 

 

Митническите органи информират 

притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, по 

съответния начин. 

 

Когато деклараторът или 

държателят на стоките възрази 

срещу унищожаването на стоките, 

митническите органи информират 

притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, за това 

възражение. 

 

3. Унищожаването се извършва под 

митнически контрол за сметка и на 

отговорността на притежателя на 

решението, удовлетворяващо 

молбата, освен ако в 

законодателството на държавата 

членка, в която се унищожават 

стоките, е определено друго. Преди 

унищожаването могат да бъдат 
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взети проби. 

4. Когато няма съгласие за 

унищожаването, притежателят на 

решението, удовлетворяващо 

молбата, започва производство за 

определяне на това дали е нарушено 

право върху интелектуалната 

собственост в срок от 10 работни 

дни или три работни дни в случай на 

бързо развалящи се стоки от 

изпращането на решението за 

суспендиране на вдигането на 

стоките или за тяхното задържане.  

 

Митническите органи имат право да 

удължат посочените в първа алинея 

срокове с не повече от 10 работни дни 

при поискване от страна на 

притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, в 

подходящите случаи. 

 

Тези срокове не се удължават в случай 

на бързо развалящи се стоки. 

 

5. Митническите органи разрешават 

вдигането на стоките или 

прекратяват тяхното задържане 

незабавно след приключване на всички 

митнически формалности, когато не 

са получили информация от 

притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, за някое 

от следните: 

 

a) неговото/нейното съгласие за 

унищожаването в сроковете, 

посочени в параграф 1, буква а); 

 

б) започването на производство за 

определяне на това дали е нарушено 

право върху интелектуалната 

собственост в срока, посочен в 

параграф 4. 

 

Обосновка 

Опростената процедура само за фалшифицирани и пиратски стоки на практика би 

създала правна несигурност, тъй като не е ясно коя процедура следва да бъде 

прилагана, когато стоките също така нарушават както търговската 
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марка/авторското право, така и други права върху интелектуалната собственост 

(например патенти). По тази причина се предлага заменяне на параграфите от 

член 20 с адаптираната формулировка на член 23, която в такъв случай би била 

прилагана за всички нарушения на ПИС. 

 

Изменение  84 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) стоки, за които се подозира, че са 

фалшифицирани или пиратски стоки; 

a) стоки, за които се подозира, че 

нарушават право върху 

интелектуалната собственост; 

Обосновка 

Специалната процедура за малки пратки следва да се прилага към всички нарушения 

на права върху интелектуалната собственост, за да се опрости нейното прилагане и 

да се подобри ефективността на защитата на правата върху интелектуалната 

собственост. 

 

Изменение  85 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1 – буква ва) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) в своята молба притежателят на 

решението, удовлетворяващо 

молбата, е отправил искане за 

прилагането на специалната 

процедура; 

Обосновка 

„Правото на участие“ на титуляря на права следва да е необходимо за целите на 

прилагането на специалната процедура спрямо нарушенията, обхванати от неговата 

молба, тъй като той ще трябва също така да заплати предварително разходите за 

съхранение и унищожаване. 

 

Изменение  86 
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Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Член 16, параграфи 3, 4 и 5 и член 18, 

параграф 2 не се прилагат. 

2. Член 16, параграфи 4 и 5 и член 18, 

параграф 2 не се прилагат. 

 

Изменение  87 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Деклараторът или държателят на 

стоките получава възможност да изрази 

своето становище в срок от 20 работни 

дни от изпращането на решението за 

суспендиране на вдигането на стоките 

или за тяхното задържане. 

4. Деклараторът или държателят на 

стоките получава възможност да изрази 

своето становище в срок от пет 

работни дни от получаването на 

решението за суспендиране на 

вдигането на стоките или за тяхното 

задържане. 

Обосновка 

Предоставянето на декларатора или държателя на стоките на срок от 20 работни 

дни, за да потвърди своето съгласие за унищожаването на стоките, изглежда 

неоснователно и несъразмерно. Това ненужно би забавило процедурите и би повишило 

разходите за съхранение. 

 

Изменение  88 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Съответните стоки могат да бъдат 

унищожени, когато деклараторът или 

държателят на стоките потвърди пред 

митническите органи своето съгласие за 

унищожаването на стоките в срок от 20 

работни дни от изпращането на 

решението за суспендиране на 

вдигането на стоките или за 

тяхното задържане. 

5. Съответните стоки могат да бъдат 

унищожени, когато деклараторът или 

държателят на стоките потвърди в 

писмен вид пред митническите органи 

своето съгласие за унищожаването на 

стоките. Такова унищожаване се 

извършва под митнически контрол за 

сметка на притежателя на 

решението, удовлетворяващо молбата. 
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Обосновка 

Не е необходимо да се ограничава срокът, в който деклараторът/държателят на 

стоките може да потвърди своето съгласие за унищожаването. По този начин 

процедурата може да се прилага по-гъвкаво, например ако митническите органи 

получат съгласието един ден по-късно или след като титулярят на правата се е 

свързал с държателя на стоките/декларатора. Освен това методът на 

потвърждаване следва да бъде приведен в съответствие с метода, посочен в 

изменение 34 на член 21. Накрая, в настоящия параграф се включва член 24, параграф 7 

в изменен вид. 

 

Изменение  89 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Унищожаването се извършва под 

митнически контрол и за сметка на 

митническите органи. 

заличава се 

 

Изменение  90 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 7а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7а. Митническите органи 

предоставят на притежателя на 

решението, удовлетворяващо 

молбата, достъп до информация 

относно действителния или 

предполагаемия брой на 

унищожените артикули и тяхното 

естество, когато е подходящо. 

Обосновка 

Титулярите на права следва да получат достъп до информация за унищожените в 

съответствие с процедурата стоки, която те могат да използват за своите 

разследвания. Един ефективен начин това да бъде организирано, без да се създава 

несъразмерна тежест за митническите органи, би могла да бъде електронна база 

данни, в която се регистрират всички стоки, обхванати от решение, 

удовлетворяващо молба. Титулярите на права с решение, удовлетворяващо молба, ще 
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получават достъп до информация само за тези стоки. 

 

Изменение  91 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Когато деклараторът или държателят 

на стоките възрази срещу 

унищожаването на стоките, 

митническите органи уведомяват 

притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, за това 

възражение и за броя на артикулите и 

тяхното естество, включително 

изображения на тези артикули, когато е 

подходящо. 

8. Когато в срок от 10 работни дни от 

получаването на решението за 

суспендиране на вдигането на 

стоките или за тяхното задържане 
деклараторът или държателят на 

стоките не е потвърдил своето 

съгласие за унищожаването, нито е 

съобщил своето възражение срещу 

унищожаването на стоките, 

митническите органи уведомяват 

притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, за липсата 

на такова съгласие или възражение, 

както и за броя на артикулите и 

тяхното естество, включително 

изображения на тези артикули или 

проби, когато е подходящо. 

 

Изменение  92 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

10. Комисията се упълномощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 30 относно 

праговете за определяне на малки 

пратки за целите на настоящия член. 

заличава се 

Обосновка 

Определението на „малка пратка“ и в частност праговете за определяне на малки 

пратки са съществени елементи от предложението за регламент. По тази причина 

съзаконодателите следва да имат правото да решават относно определението и 

приложимите прагове. 
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Изменение  93 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При поискване от страна на 

митническите органи притежателят на 

решението, удовлетворяващо молбата, 

възстановява всички разходи, понесени 

от митническата администрация за 

съхранение на стоките под митнически 

надзор в съответствие с членове 16 и 17 

и за унищожаване на стоките в 

съответствие с членове 20 и 23. 

1. При поискване от страна на 

митническите органи притежателят на 

решението, удовлетворяващо молбата, 

възстановява всички разходи, понесени 

от митническата администрация за 

съхранение на стоките под митнически 

надзор в съответствие с членове 16 и 17 

и за унищожаване на стоките в 

съответствие с членове 20 и 24. При 

поискване притежателят на решение 

получава информация от страна на 

митническите органи относно това 

къде и как се съхраняват 

задържаните стоки и относно 

разходите, свързани с тяхното 

съхраняване, и му се предоставя 

възможност да изкаже становище 

относно това съхраняване. 

Обосновка 

Опростената процедура само за фалшифицирани и пиратски стоки би създала правна 

несигурност, тъй като не е ясно коя процедура следва да се прилага, когато стоките 

нарушават и други права върху ПИС. Титулярите на права следва да възстановяват и 

разходите за специалната процедура за малки пратки. Освен това, изискването 

титулярят на права да извърши икономическо изчисление, когато внася молба за 

намеса, може да представлява проблем за МСП и може на свой ред да доведе до това, 

титулярят на права да предпочете да не подава молба, като по този начин става 

възможно нарушаващи стоки да преминат границата. 

 

Изменение  94 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. В случаите, когато нарушителят 
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не може да бъде идентифициран, не е 

материално лице или не е в състояние 

да предостави компенсация, 

притежателят на решението, 

удовлетворяващо молбата, може да 

търси компенсация от собственика 

на стоките или от лице, което има 

подобно право на разпореждане с тях. 

Обосновка 

Титулярите на права следва да имат право първо да търсят компенсация от 

получателите, тъй като те участват пряко в търговската сделка. 

 

Изменение  95 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Параграф 2а не се прилага към 

процедурата, предвидена в член 24. 

Обосновка 

В случай на малки пратки, когато получателите често са потребители, които 

действат добросъвестно, член 2а (нов) не следва да се прилага. 

 

Изменение  96 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки определят 

правилата за административните 

санкции, приложими по отношение на 

нарушенията на разпоредбите на 

настоящия регламент, и предприемат 

всички необходими мерки за 

гарантиране на тяхното изпълнение. 

Предвидените административни 

санкции трябва да бъдат ефективни, 

пропорционални и възпиращи. 

Без да се засягат разпоредбите на 

националното право държавите членки 

прилагат правилата за 

административните санкции по 

отношение на нарушенията на 

разпоредбите на настоящия регламент, и 

предприемат всички необходими мерки 

за гарантиране на тяхното изпълнение. 

Предвидените административни 

санкции трябва да бъдат ефективни, 
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пропорционални и възпиращи. 

 

Изменение  97 

Предложение за регламент 

Глава 5 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

КОМИТЕТ, ДЕЛЕГИРАНЕ И 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

КОМИТЕТ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ 

Обосновка 

Определението на „малка пратка“ и в частност праговете за определяне на малки 

пратки са съществени елементи от предложението за регламент. По тази причина 

съзаконодателите следва да имат правото да решават относно определението и 

приложимите прагове. 

 

Изменение  98 

Предложение за регламент 

Член 30 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 30 заличава се 

Делегиране  

1. Правомощието за приемане на 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при условията, 

определени в настоящия член. 

 

2. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 24, параграф 10, се 

предоставя за неопределен срок от 

датата на влизане в сила на 

настоящия регламент. 

 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 24, параграф 10, може 

да бъде отменено по всяко време от 

Европейския парламент или от 

Съвета. Решението за отмяна 

прекратява делегирането на 

правомощия, посочено в това 
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решение. То влиза в сила в деня след 

публикуване на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна дата, посочена в 

него. То не засяга валидността на 

делегираните актове, които вече са 

влезли в сила. 

4. Незабавно след като приеме 

делегиран акт, Комисията уведомява 

за това едновременно Европейския 

парламент и Съвета. 

 

5. Делегираният акт, приет съгласно 

член 24, параграф 10, влиза в сила 

единствено ако няма изразено 

възражение от страна на 

Европейския парламент или на 

Съвета в срок от 2 месеца от 

уведомяването на Европейския 

парламент и на Съвета за този акт 

или ако преди изтичането на този 

срок Европейският парламент и 

Съветът уведомят Комисията, че 

нямат възражения. Този срок се 

удължава с 2 месеца по инициатива 

на Европейския парламент или на 

Съвета. 

 

Обосновка 

Определението на „малка пратка“ и в частност праговете за определяне на малки 

пратки са съществени елементи от предложението за регламент. По тази причина 

съзаконодателите следва да имат правото да решават относно определението и 

приложимите прагове. 

 

Изменение  99 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Компетентните митнически отдели 

уведомяват Комисията за следното: 

1. Компетентните митнически отдели 

съобщават на Комисията 

необходимата информация по 

отношение на следното: 

a) молби за намеса, включително a) решения, удовлетворяващи молби, 



 

PE470.069v03-00 64/109 RR\898122BG.doc 

BG 

фотография(и), изображение(я), 

брошура(и); 

включително молби за намеса и 

фотография(и), изображение(я), 

брошура(и); 

б) решения, удовлетворяващи молби;  

в) решения за удължаване на срока, през 

който следва да се намесят 

митническите органи, или решения за 

отмяна на решение, удовлетворяващо 

или изменящо молба; 

б) решения за удължаване на срока, през 

който следва да се намесят 

митническите органи, или решения за 

отмяна на решение, удовлетворяващо 

или изменящо молба; 

г) суспендиране на решение, 

удовлетворяващо молба. 

в) суспендиране на решение, 

удовлетворяващо молба. 

 

Изменение  100 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Цялата информация, посочена в 

параграфи 1 и 2, се съхранява в 

централна база данни на Комисията. 

3. Цялата информация, посочена в 

параграфи 1 и 2, се съхранява в 

централна база данни на Комисията. 

След като централната база данни на 

Комисията започне да функционира, 

предаването на информацията, 

посочена в параграфи 1 и 2, се 

извършва посредством тази база 

данни. 

 

Изменение  101 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията предоставя приложимата 

информация, посочена в параграфи 1 и 

2, на митническите органи на държавите 

членки в електронна форма. 

4. Комисията предоставя приложимата 

информация, посочена в параграфи 1 и 

2, на митническите органи на държавите 

членки в електронна форма възможно 

най-бързо и не по-късно от 1 януари 

2015 г. 

 4а. За целите на гарантирането на 

обработката на информацията, 
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посочена в параграфи от 1 до 4, 

централната база данни, посочена в 

параграф 3, се установява в 

електронна форма. Централната 

база данни съдържа информацията, 

включително личните данни, 

посочени в член 6, параграф 3, член 13 

и член 31. 

 4б. Митническите органи на 

държавите членки и Комисията 

имат достъп до информацията, 

която се съдържа в централната база 

данни. 

 4б. Митническият орган въвежда в 

централната база данни 

информацията, свързана с 

подадените в компетентния 

митнически отдел молби. Когато е 

необходимо, митническият орган, 

който е въвел информацията в 

централната база данни изменя, 

добавя, поправя или изтрива тази 

информация. Всеки митнически 

орган, който е въвел информация в 

централната база данни, носи 

отговорност за точността, 

адекватността и уместността на 

тази информация. 

 4г. Комисията установява и 

поддържа подходящи технически и 

организационни мерки за надеждното 

и сигурно функциониране на 

централната база данни. 

Митническите органи на всяка 

държава членка установяват и 

поддържат подходящи технически и 

организационни мерки за гарантиране 

на поверителността и сигурността 

на обработката, по отношение на 

действията за обработка, 

извършвани от техните митнически 

органи и терминалите на 

централната база данни, 

разположени на територията на 

тази държава членка. 

 4д. Обработката на личните данни в 
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централната база данни се извършва 

в съответствие с член 32. 

 

Изменение  102 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Обработката на лични данни в 

централната база данни на Комисията се 

извършва в съответствие с Регламент 

(ЕО) № 45/2001 и под надзора на 

Европейския надзорен орган по защита 

на данните. 

1. Обработката на лични данни в 

централната база данни на Комисията се 

извършва в съответствие с Регламент 

(ЕО) № 45/2001 и под надзора на 

Европейския надзорен орган по защита 

на данните. Във всеки случай, мерките 

за прилагане, които следва да бъдат 

приети, следва да посочват подробно 

функционалните и техническите 

характеристики на базата данни. 

 

Изменение  103 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграфи 2а−e (нови) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Личните данни се събират и 

използват единствено за целите на 

настоящия регламент. Събраните 

лични данни са точни и се 

актуализират. 

 2б. Всеки митнически орган, който е 

въвел лични данни в централната 

база данни, е администратор по 

отношение на обработката на тези 

данни. 

 2в. Физическото лице има право на 

достъп до отнасящите се до него 

лични данни, които се обработват 

посредством централната база данни 

и, когато е уместно, има правото да 

поправя, заличава или блокира лични 

данни в съответствие с 
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Регламент (ЕО) № 45/2001 или с 

националните закони, прилагащи 

Директива 95/46/ЕО.  

 2г. Всички искания за упражняване на 

правото на достъп, поправка, 

заличаване или блокиране се подават 

в компетентния митнически отдел и 

се обработват от него. Когато 

физическо лице е подало искане за 

упражняване на правото на достъп, 

поправка, заличаване или блокиране в 

друг отдел на митническите органи, 

или до служба на Комисията, 

службата, която е получила 

искането, препраща искането до 

компетентния митнически отдел. 

 2д. Личните данни не се съхраняват 

по-дълго от шест месеца от датата, 

когато съответното решение, 

удовлетворяващо молбата, е било 

отменено или съответният период, 

през който митническите органи е 

трябвало да предприемат действия, е 

изтекъл. 

 2е. Когато притежателят на 

решението, удовлетворяващо 

молбата, е започнал производство в 

съответствие с член 20, параграф 1 

или член 24, параграф 9 от 

настоящия регламент и е уведомил 

компетентния митнически отдел за 

началото на това производство, 

личните данни се запазват за шест 

месеца след като производството е 

определило окончателно дали са били 

нарушени права върху 

интелектуалната собственост. 

 

Изменение  104 

Предложение за регламент 

Член 37 – заглавие 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Влизане в сила и прилагане Влизане в сила и докладване 

 

Изменение  105 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 До …* Комисията представя на 

Европейския парламент и Съвета 

доклад относно прилагането на 

настоящия регламент. Ако е 

необходимо, докладът се придружава 

от подходящи предложения и/или 

препоръки. 

 _______________ 

 * ОВ: моля въведете дата: 36 месеца 

след влизането в сила на настоящия 

регламент.  

Обосновка 

Докладът ще предостави полезна информация относно функционирането на 

настоящия регламент, по-специално прилагането на допълнителните права върху 

интелектуалната собственост от страна на митническите органи, както и на 

специалната процедура за малки пратки. 

 

Изменение  106 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При все това член 24, параграфи 1—9 

се прилагат от XX.XX.20XX г.  

заличава се 

Обосновка 

Определението на „малка пратка“ и в частност праговете за определяне на малки 

пратки са установени в настоящия регламент, поради което не е необходимо да се 
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предвижда прилагането на член 24, параграфи 1–9 от по-късна дата. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

Контекст 
 

Правата върху интелектуалната собственост (ПИС) са от основополагащо значение за 

иновациите, които са ключов приоритет на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж. Предвид нарастването на нарушенията на ПИС и 

международната търговия с фалшифицирани стоки, икономическият растеж и 

работните места в ЕС зависят в голяма степен от ефективното прилагане на ПИС. 

Разходите за европейските предприятия в резултат на пиратство и фалшифициране се 

оценяват годишно на 250 милиарда евро. 

 

Освен отрицателните последици за предприятията, нарушенията на тези права също 

могат да представляват сериозна заплаха за здравето и безопасността на потребителите. 

През 2010 г. 14,5 % от общото количество задържани артикули са били продукти за 

ежедневна употреба и продукти, които биха били потенциално опасни за здравето и 

безопасността на потребителите (т.е. храни и напитки, козметични продукти, 

лекарствени продукти, електрически стоки за домакинството и играчки).  

 

Митническите органи са в сравнително добра позиция за ефективно прилагане на ПИС 

по външните граници на ЕС, преди стоките да навлязат на вътрешния пазар. Когато 

обаче стоките се разпространят в различните държави членки, става много по-трудно и 

скъпо те да се проследят и да се образува производство. 

 

Значението на подобряването на митническото правоприлагане на ПИС се подчертава 

от факта, че между 2009 и 2010 г., броят на регистрираните случаи на фалшифициране 

и пиратство почти се е удвоил. През 2010 г. митниците регистрираха 79 112 случая в 

сравнение с 43 572 през 2009 г. По-специално онлайн продажбите предизвикаха 

огромно увеличение от 200 % на задържанията в пощенския трафик, като повечето 

случаи се отнасяха до облекло, обувки и електрически стоки, а 69 % от задържаните 

стоки бяха лекарствени продукти. 

 

Като част от своята стратегия за правата върху интелектуалната собственост, 

Европейската комисия предложи да преразгледа Регламент (ЕО) № 1383/2003, с цел да 

се засили прилагането на ПИС от страна на митническите органи, както и да се подобри 

правната яснота и да се адаптират разпоредбите на регламента към новите събития. 

Преразглеждането на този регламент е включено и в одобрения от Съвета План за 

действие в областта на митниците за периода 2009—2012 г. и в Акта за единния пазар. 

 

 

Препоръки  
 

Докладчикът приветства преразглеждането на регламента, но би искал да представи 

следните препоръки: 
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Обхват 

 

Важно е да се подчертае, че предложеният регламент следва само да определя 

процедурите, позволяващи на митническите органи да предотвратяват движението на 

стоки, за които подозират, че нарушават ПИС. От друга страна самото определяне на 

нарушенията на ПИС ще се основава изключително на материалното законодателство 

на ЕС относно интелектуалната собственост или националните законодателства на 

държавите членки. Това означава, че много съществени проблеми, свързани с 

прилагането на ПИС, не могат да бъдат разрешени чрез предложения регламент, а 

единствено посредством преразглеждане на материалното законодателство, като 

например Директивата за търговските марки и Регламента за търговската марка на 

Общността.  

 

Въпреки това Комисията не следва този подход последователно, когато предлага да се 

запази изключването на личния багаж на пътниците за лично ползване. Въпросът дали 

вносът на фалшиви стоки от крайните потребители се квалифицира като действие, 

което нарушава някое от ПИС, вече се разглежда от материалното право. Поради това 

настоящото освобождаване има само декларативен характер, но изпраща погрешно 

послание към митническите органи, потребителите и търговските предприятия, че е 

приемливо да се внасят за лична употреба стоки, нарушаващи ПИС. 

 

Докладчикът е на мнение, че материалното право относно интелектуалната собственост 

следва да признава принципа, че фалшивите стоки — също и когато са за лично 

ползване — представляват нарушения на ПИС и насърчава Комисията да обърне 

внимание на този проблем чрез преразглеждане на съответното законодателство.  

 

Докладчикът приветства разширяването на обхвата до всички видове нарушения на 

ПИС, предвидени от материалното законодателство на ЕС и на държавите членки, 

включително паралелната търговия и „overruns“ (стоки, които са били произведени без 

съгласието на титуляря на права върху интелектуалната собственост). Според 

материалното законодателство на различни държави членки паралелният внос е 

незаконен и митническите органи следва да имат възможност да прилагат разпоредбите 

на материалното право относно интелектуалната собственост. Паралелният внос, често 

примесен с фалшиви стоки и липса на контрол на качеството, заблуждава 

потребителите и може да застраши здравето и безопасността им.  

 

 

Суспендиране на вдигането или задържане на стоки, за които се подозира, че 

нарушават някое от ПИС 

 

Когато митническите органи на държава членка идентифицират стоки, за които се 

подозира, че нарушават някое от ПИС, обхванати от решение, което удовлетворява 

молба за намеса, преди да приемат решение за суспендиране на вдигането или 

задържане на стоките, те следва да бъдат задължени да предоставят информация за 

артикулите на титуляря на права при поискване от негова страна. Това би помогнало на 

титуляря на права да идентифицира нарушенията и да предприеме по-нататъшни 

действия срещу нарушителя.  
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Допълнителното задължение за митническите органи, което дава възможност за право 

на изслушване, преди да се вземе неблагоприятно решение, би създало несъразмерна 

административна тежест за митническите органи, което потенциално води до 

намаляване на равнището на защита на ПИС. Освен това стопанските субекти, които 

внасят стоки в ЕС са наясно, че техните пратки могат да бъдат обект на митнически 

контрол. Този контрол не нарушава правата на вносителя, тъй като митническите 

органи единствено упражняват своите законово уредени права и задължения. Все пак, 

това не следва да изключва правото на изслушване при специалната процедура за 

малки пратки, където потребителите биха могли да бъдат пряко засегнати. 

 

 

Започване на производство  

 

Докладчикът приветства предложението на Комисията да направи въвеждането на 

опростената процедура задължително във всички държави членки. Въпреки това, 

докладчикът счита, че опростена процедура следва да се прилага не само за 

фалшифицирани и пиратски стоки, но и за всички нарушенията на ПИС. Опростената 

процедура само за фалшифицирани и пиратски стоки би създала правна несигурност в 

практиката, тъй като не е ясно коя процедура следва да се прилага, когато стоките 

нарушават едновременно правото на търговска марка, авторското право и други права 

върху ПИС (например патенти).  

 

 

Малки пратки 

 

Докладчикът приветства предложението за създаване на специална опростена 

процедура за малките пратки, но предлага различни модификации: 

 

Определението на понятието „малки пратки“ представлява съществен елемент от 

предложения регламент и следователно следва да бъде направено в него. Докладчикът 

предлага определение въз основа на броя на артикулите в един пакет (по-малко от три) 

и общото им тегло (по-малко от 2 кг). Тези критерии и прагове се основават на 

различни отговори от заинтересованите страни на обществената консултация. 

Докладчикът реши да не включва стойността на елементите, тъй като няма 

споразумение относно това коя стойност следва да се прилага (стойността на 

съмнителните стоки или на оригиналните стоки?) нито има обективни критерии как 

митническите органи да определят стойността на фалшивите стоки.  

 

Процедурата следва да бъде приложима за всички нарушения на ПИС в съответствие с 

възприетия за другите стоки подход. 

 

Унищожаването на стоки от митниците без потвърждение на нарушение на ПИС от 

титуляря на правото или от съд би представлявало неприемлива намеса в основното 

право на собственост. Следователно титулярите на права следва да се „откажат“от 

правата си, т.е. те следва да поискат прилагането на процедурата за малки пратки в 

своята молба за намеса на митническите органи. С тази молба титулярите на права биха 

приели, че те предварително финансират разходите за съхраняване и унищожаване. 
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Деклараторът/държателят на стоките, който е вероятно да бъде потребител, следва да 

разполага с право на изслушване. Все пак периодът следва да се съкрати, за да не 

забавя ненужно процедурите и увеличава разходите за съхраняване.  

 

И накрая титулярите на права следва да получат достъп до информация за стоките, 

унищожени в съответствие с тази процедура, която те могат да използват за своите 

разследвания. Един ефективен начин това да бъде организирано, би могла да бъде 

електронна база данни, в която се регистрират всички стоки, обхванати от решение, 

удовлетворяващо молба. „Интерфейсът Обществени членове“ (IPM), разработен от 

Световната митническа организация, би могъл да послужи като модел за такава 

система.  

 

 

Разходи 

 

Докладчикът приветства уточнението в предложението, че титулярят на правото, на 

когото се налага да финансира предварително всички разходи за съхраняване и 

унищожаване, има право да търси обезщетение от нарушителя или от други лица.  

 

Въпреки това докладчикът би искал да се изяснят някои от условията, при които лица 

— различни от нарушителя, които участват в търговската сделка, могат да бъдат 

подведени под отговорност. Това би помогнало на титулярите на права при търсенето 

на възстановяване на техните разходи, когато нарушителите са укрили своята 

самоличност, не могат да бъдат установени (например, защото са разположени в трета 

държава) или не са в състояние да платят.  

 

В такъв случай титулярите на права следва да имат право първо да търсят компенсации 

от получателите, тъй като те участват пряко в търговската сделка.  

 

Ако получателят не може да бъде идентифициран или не може да бъде установен, или 

не може да плати, титулярят на права следва да е в състояние да търси компенсация от 

посредници като например превозвачи или спедитори (физически притежатели на 

стоките), когато те не са извършили надлежна проверка при обработката на пратката. 

Критериите за установяване на такова неизпълнение следва да бъдат посочени в 

предложението за регламент. 

 

Стоки в режим на транзит 

 

Докладчикът приветства уточненията, предложени по отношение на третирането на 

стоки от трети държави, поставени в режим на външен транзит, за които се подозира, 

че нарушават защитени в ЕС ПИС, тъй като тези уточнения ще помогнат за решаване 

на спорове срещу ЕС в СТО и за улесняване на достъпа до лекарствени продукти в 

развиващите се страни.  

 

Предложението запазва способността на митническите органи да проверяват стоки с 

цел прилагане на ПИС, когато стоките са под техен надзор в митническата територия 

на ЕС. Въпреки това е важно да се отбележи, че в съответствие с материалното 

законодателство на ЕС относно интелектуалната собственост тези стоки могат да бъдат 
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класифицирани като нарушаващи защитените в ЕС ПИС само ако може да се установи, 

че те са предназначени за продажба в ЕС.  

 

Съдът на Европейския съюз наскоро уточни при какви условия митническите органи 

могат да подозират, че стоки, декларирани като транзитни, в действителност са 

предназначени за продажба в ЕС (съединени дела C-446/09 и C-495/09). Тези уточнения 

следва да бъдат включени в предложението за регламент в името на правната 

сигурност.  

 

Принципът на свободата на транзит не е предназначен да се прилага по отношение на 

незаконната търговия, включително на стоки, които нарушават ПИС. По тази причина 

докладчикът насърчава Комисията да гарантира, че в бъдещите преразглеждания на 

материалното право относно интелектуалната собственост стоките, поставени под 

режими с отложено плащане, които са имитации или копия на стоки, защитени в ЕС от 

ПИС, винаги могат да бъдат класифицирани като фалшифицирани и пиратски стоки. 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ (*) 

на вниманието на комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

правоприлагането, осъществявано от митническите органи по отношение на правата 

върху интелектуалната собственост 

(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD)) 

Докладчик по становище (*): Josefa Andrés Barea 

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

В условията на глобализирана икономика, интелектуалната собственост се е 

превърнала в основен фактор на европейската конкурентоспособност. Защитата на 

знанията е защита на европейските инвестиции в научни изследвания, иновации и 

работни места. Същевременно, нарушенията на правата върху интелектуална 

собственост, които водят до световна търговия на фалшиви стоки, са все по-разрастващ 

се източник на загриженост, както от гледна точка на икономическите последствия за 

европейската промишленост, така и с оглед на рисковете за здравето и безопасността на 

европейските потребители.  

 

Статистическите данни1 от задържаните на митниците стоки по външните граници на 

ЕС показват ясно нарастване на броя на пратките, за които се подозира, че нарушават 

правата върху интелектуална собственост. Въпреки че липсата на надеждни данни 

пречи на оценката на пълния размер на проблема, статистическите данни от 

митническите действия на ЕС показват стряскаща възходяща тенденция, по-специално 

що се отнася до конфискуването на малки пощенски или куриерски пратки, изпратени в 

рамките на онлайн покупки. През 2010 г. почти 69% от задържаните стоки при 

пощенски трафик са били лекарствени средства.  

 

На границите на ЕС, митническите органи са както на предната линия, така и 

същевременно са привилегировани да вземат мерки срещу фалшификациите и 

нелегалното влизане на стоки в ЕС, и по този начин да осигуряват 

конкурентоспособността на европейската търговска среда. Предложението на 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/ 
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Комисията за преразглеждане на съществуващия Регламент 1383/2003 за граничното 

правоприлагане с цел засилване на правоприлагането по отношение на правата върху 

интелектуална собственост като същевременно се уеднаквят митническите процедури е 

навременно тъй като митническите разпоредби и практики играят жизненоважна роля 

за предприемането на ефективни действия.  

 

Предложението е част от по-широка стратегия, основана на знанието и очертана в 

съобщението „Европа 2020“, както и от плана за действие на ЕС в областта на 

митниците за борба с нарушенията на правата върху интелектуална собственост за 

2009-2012 г.  

 

Предложения на докладчика 
 

Тъй като митническите формалности имат пряко въздействие върху международната 

търговия, от изключително значение е самите мерки по прилагане да не се превърнат в 

пречка пред законно извършваната търговия. Освен общите цели за улесняване на 

търговията, осигуряване на предпазни мерки срещу злоупотреби, както и увеличаване 

на правната сигурност, тези мерки трябва да бъдат в съответствие с международните 

ангажименти на ЕС. 

 

Това са някои от съображенията, които са в основата на предложенията на докладчика 

на комисията по международна търговия. Има три аспекта, които са от особен интерес 

от гледна точка на външната търговия, които докладчикът би желал да изтъкне в 

настоящото становище: стоки в режим на транзит, паралелен внос и международно 

сътрудничество. 

 

Стоки в режим на транзит  

 

Транзитно преминаващите стоки изискват специално внимание. Съображение 17 от 

новия проекторегламент, който ще замени Регламент 1383/2003, се отнася до много 

конкретен случай: внос на генерични лекарствени продукти. Позоваването е резултат 

от добре известни съображения, свързани със случаи на задържани лекарствени 

продукти в режим на транзит въз основа на твърдения за нарушен патент и 

последвалите спорове в Световната търговска организация (СТО) срещу ЕС, 

повдигнати от Индия и Бразилия.  

 

Съображение 17 е навременно връщане към ангажимента на ЕС за улесняване на 

достъпа до лекарствени продукти в развиващия се свят, както и към неговото 

задължение, съгласно правилата на СТО, да гарантира свободата на транзит. С него се 

създава допълнителна яснота и правна сигурност за законните заинтересовани страни 

по отношение на митническата обработка „по-специално“ на лекарствени продукти, 

които са само транзитно преминаващи през ЕС и не са предназначени за, нито създават 

риск да бъдат отклонени към вътрешния пазар на ЕС.  

 

Съгласно настоящото предложение, при оценката на риска от нарушение на правата 

върху интелектуалната собственост митническите служители следва да вземат предвид 

„всяка значителна вероятност за отклонение“ на тези стоки с цел пускането им на 

пазара на Съюза. По този начин митническите органи биха могли да задържат стоки, 
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идващи от държава, която не е членка на ЕС, само ако има достатъчно доказателства, че 

те незаконно ще бъдат отклонени с цел пускането им на вътрешния пазар. 

Предложението обаче не дава насоки или критерии за тълкуване на намерение за 

пускане на стоки на пазара на ЕС. Съответно новият регламент би спечелил от 

допълнително разясняване в това отношение. 

 

Освен това новият регламент следва да дава правомощия на митническите органи да 

задържат всички стоки, заподозрени като фалшиви, дори и да са в режим на транзит. В 

противен случаи, незаконни стоки биха продължили да влизат на пазара на ЕС като 

„стоки в режим на транзит“, с фалшиви документи за произход и местоназначение, 

нещо, за което съобщават засегнати предприятия.  

 

Никога не е имало намерение гарантирането на свободата на транзит да се прилага по 

отношение на незаконната търговия. Наред с това, не бива да има ограничения върху 

проверките при наличието на подозрение, че може да се изложи на опасност 

общественото здраве, без значение от крайната точка на доставка на стоките. 

Предотвратяването и предохранителните мерки следва да бъдат водещи за намесата на 

митническите органи. Съображение 2 отчита рисковете за здравето и безопасността, 

свързани със стоки, нарушаващи ПИС, но регламентът следва да уточни, че 

митническите органи на ЕС могат да задържат всяка подозрителна стока, дори тя да е в 

режим на транзит, когато съществува конкретен риск за отклонение към пазара на ЕС.  

 

Малки пратки 

 

Тъй като справянето с нарушенията на правата върху интелектуална собственост при 

стоки в режим на транзит остава като предизвикателство за митническите органи на 

държавите членки, положителна новост е въвеждането на задължително прилагане в 

целия ЕС на опростената процедура за унищожаване на фалшифицирани стоки без 

необходимост от официално установяване на нарушение по съдебен ред. Това може да 

се счита за значително подобрение по отношение на намаляването на тежестта както 

върху титулярите на права, така и върху митническите администрации, като се очаква 

да доведе до улесняване на търговията. 

 

Това важи особено за малките пратки на стоки, за които има подозрения - в резултат от 

продажба по интернет и навлизане в ЕС чрез пощенска услуга или чрез търговско 

дружество, предлагащо куриерски услуги, като се взема под внимание стойността на 

стоките, нарушаващи ПИС, спрямо тежестта, която представляват разходите за 

съхраняване и съдебни процедури.  

 

При все това, понятието „малки пратки” и свързаният с него процедурен срок може да 

спечелят, ако им се обърне по-голямо внимание. Също толкова важно е митническите 

органи да информират титулярите на права относно всички важни движения на малки 

пратки с фалшифицирани стоки, за да им помогнат да проследят пътя и тенденциите 

при фалшифицирането.  

 

Паралелна търговия 

 

Приветства се по-нататъшното разширяване на обхвата на нарушенията, които са в 
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приложното поле на проекта на регламент. Предоставянето на правомощия на 

митническите органи на ЕС да задържат паралелно внесени стоки, пуснати на пазара на 

ЕС без разрешение от страна на титуляря на права, следва да доведе до по-добро 

равнище на прилагане на правата върху интелектуална собственост. Въпреки че 

митническите органи са единствените, които са в позицията да контролират 

незаконната паралелна търговия, спирането на стоки от „сивия пазар” и установяването 

на реални нарушения вероятно ще останат проблематични.  

 

Всъщност рискът от възпрепятстване на законната търговия може да се повиши. С цел 

предотвратяване на неоснователни конфискации, титулярите на права следва да 

предоставят на митническите органи цялата необходима информация, която ще 

позволи на митниците да конфискуват паралелно внасяни стоки на границата. На 

разширеното приложно поле на регламента ще трябва да съответстват подходящи 

ресурси и обучение за митниците. 

 

Международно сътрудничество 

 

Борбата срещу нарушенията на ПИС на границата на ЕС трябва да се съчетае с 

целенасочени действия при източника с цел предотвратяване на износа на незаконни 

стоки към ЕС. Това изисква сътрудничество с трети държави и на международно 

равнище, включително със СТО, Световната митническа организация и Световната 

организация за интелектуална собственост.  

 

Сътрудничеството между митниците както с държавите източници, така и с други 

държави потребители, вече е реалност в ЕС чрез конкретни инициативи, като например 

Плана за действие на ЕС и Китай в областта на сътрудничеството между митниците по 

отношение на прилагането на ПИС. Въпреки диалозите и усилията за техническо 

сътрудничество, обмен на данни, сътрудничество с промишлеността, както и 

постигнатия известен законодателен напредък, липсва реално въздействие. На практика 

за ЕС основният източник на стоки, които нарушават ПИС, продължава да бъде Китай1. 

През 2010 г. 85% от всички артикули, нарушаващи ПИС, които са задържани от 

митниците на ЕС, идват от Китай (увеличение в размер на 64% в сравнение с 2009 г.).  

 

Макар че е в ход преразглеждането на Стратегията на ЕС от 2004 г. за зачитането на 

правата на интелектуална собственост в трети държави и се очаква новата програма 

FISCUS, докладчикът вижда ясна необходимост от засилване особено на 

целенасоченото и адаптирано техническо сътрудничество в областта на ИС с 

партньорите на ЕС, и в частност с приоритетни държави като Китай, за да се гарантира 

максимално равнище на защита на ПИС както за законните стопански дейности, така и 

за потребителите.  

 

Следва да се засили по-нататъшното оперативно сътрудничество между митниците в 

ЕС и в трети държави, включително обменът на информация, както и сътрудничеството 

с промишлеността. Нещо повече, при преговорите относно разпоредби за ПИС в 

                                                 
1 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic

s/statistics_2010.pdf 
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търговските споразумения ЕС следва да се стреми към равнища на защита, идентични с 

тези в рамките на Съюза.  

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по вътрешния пазар 

и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения: 

Изменение 1 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Пускането на пазара на стоки, 

нарушаващи права върху 

интелектуалната собственост, нанася 

съществени вреди на титулярите на 

права, производителите и търговците, 

които спазват закона. Освен това така се 

мамят потребителите и в някои случи 

биха могли да се създадат рискове за 

здравето и сигурността им. Поради това 

пускането на пазара на подобни стоки 

следва да се възпрепятства във 

възможно най-голяма степен, като за 

тази цел се приемат мерки, позволяващи 

ефикасно справяне с тази незаконна 

дейност, без същевременно да се 

затруднява законната търговия. 

(2) Пускането на пазара на стоки, 

нарушаващи права върху 

интелектуалната собственост, нанася 

съществени вреди на титулярите на 

права, производителите и търговците, 

които спазват закона. Освен това така се 

мамят потребителите и в някои случи 

биха могли да се създадат рискове за 

здравето и сигурността им. Поради това 

пускането на пазара на подобни стоки 

следва да се възпрепятства във 

възможно най-голяма степен, като за 

тази цел се приемат мерки, позволяващи 

ефикасно справяне с тази незаконна 

дейност, без същевременно да се 

затруднява законната търговия. Поради 

това потребителите трябва да са 

добре информирани относно 

рисковете, свързани с покупката на 

такива стоки. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Когато стоки, за които е налице 

подозрение, че нарушават права върху 

интелектуалната собственост, не са 

фалшифицирани или пиратски стоки, 

(11) За митническите органи може да 

бъде трудно да определят единствено 

чрез визуална проверка дали е било 

нарушено право върху интелектуалната 
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за митническите органи може да бъде 

трудно да определят единствено чрез 

визуална проверка дали е било 

нарушено право върху интелектуалната 

собственост. Поради това е подходящо 

да се включи разпоредба за започване на 

производство, освен ако засегнатите 

страни, а именно държателят на стоките 

и титулярят на правата, дадат 

съгласието си за оставяне на стоките за 

унищожаване. Компетентните органи, 

които се занимават с такива 

производства, следва да преценят дали е 

било нарушено право върху 

интелектуалната собственост и да 

вземат подходящи решения относно 

нарушаването на съответните нарушени 

права върху интелектуалната 

собственост. 

собственост. Поради това е подходящо 

да се включи разпоредба за започване на 

производство, освен ако засегнатите 

страни, а именно държателят на стоките 

и титулярят на правата, дадат 

съгласието си за оставяне на стоките за 

унищожаване. Компетентните органи, 

които се занимават с такива 

производства, следва да преценят дали е 

било нарушено право върху 

интелектуалната собственост и да 

вземат подходящи решения относно 

нарушаването на съответните нарушени 

права върху интелектуалната 

собственост. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 17 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17a) Транзитът през митническата 

територия на Съюза и евентуалното 

разпространение във вътрешния 

пазар на стоки, за които се подозира, 

че са имитации на продукти, 

защитени в Съюза с търговска марка, 

или копия на продукти, защитени в 

Съюза с авторско право, свързано с 

него право или промишлен дизайн, 

означават както значителни загуби 

за законно упражняващите дейност 

предприятия в Съюза, така и рискове 

за здравето и безопасността на 

гражданите. Във връзка с това 

митническите органи следва да бъдат 

оправомощени да проверяват и 

задържат всички стоки, за които има 

подозрения, че нарушават право върху 

интелектуална собственост, като 

предпазна мярка в случаите, в които 
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се счита, че въпросните стоки ще 

бъдат разпространени във вътрешния 

пазар. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 17 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17б) Следва да се счита, че 

съществуват доказателства за това, 

че намерението е пускане на тези 

стоки на пазара на Съюза с цел 

продажба, ако те са продадени на 

клиент в Съюза или са предложени за 

продажба или рекламирани с тази цел 

пред потребителите в Съюза или ако 

документи или кореспонденция 

показват, че се очаква да бъдат 

разпространени на вътрешния пазар 

на Съюза. Когато не е декларирано 

местоназначението на стоките, 

въпреки че такава декларация се 

изисква, или в случаи, в които липсва 

точност или релевантна информация 

за идентифициране на производителя 

или дистрибутора на продуктите, 

липсва сътрудничество с 

митническите органи, или ако бъдат 

открити документи, от които става 

ясно, че са предназначени за 

разпространение във вътрешния 

пазар, деклараторът или 

държателят на въпросните стоки 

следва да докажат, че намерението 

им не е да продават тези стоки в 

Съюза. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 17 в (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17в) Противодействието на 

нарушаването на права върху 

интелектуална собственост на 

външните граници на Съюза следва да 

бъде съчетано с целенасочени усилия 

при източника. Това изисква 

сътрудничество както с трети 

държави, така и на международно 

равнище, при което Комисията и 

държавите членки следва да изградят 

респект и да насърчават високи 

стандарти за защита на правата 

върху интелектуална собственост. 

Това следва да обхваща одобряване на 

включването и прилагането на права 

върху интелектуална собственост в 

търговски споразумения, техническо 

сътрудничество, насърчаване на 

разискванията в различните 

международни форуми, комуникация 

и обмен на информация, както и 

допълнителни стъпки в оперативно 

сътрудничество с трети държави и 

заинтересованите промишлени 

отрасли. 

Обосновка 

Противодействието срещу нарушаването на права върху интелектуална собственост 

следва да бъде подпомагано от засилено двустранно сътрудничество, както и от 

координирани международни действия.  

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 17 г (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17г) С оглед премахването на 

международната търговия със стоки, 

които нарушават права върху 

интелектуална собственост, член 69 

от Споразумението за свързаните с 
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търговията аспекти на правата 

върху интелектуалната собственост, 

предвижда членовете на СТО да 

насърчават обмена на информация 

между митническите органи относно 

търговията със стоки, които 

нарушават права върху 

интелектуална собственост. Подобен 

обмен на информация следва да 

позволи да бъдат проследявани 

мрежите за трафик с цел да бъде 

спряно производството и 

разпространението на стоки, които 

нарушават правата върху 

интелектуална собственост на по-

ранен етап от снабдителната верига. 

Следователно е необходимо да се 

установят условията за обмен на 

информация между митническите 

органи в Съюза и съответните органи 

в трети страни, включително 

относно защита на данните. 

Обосновка 

Поради международния характер на фалшифицирането и широките презгранични 

мрежи на фалшификаторите, от ключово значение е митническите органи да могат 

да споделят и използват информация, включително с трети държави, за да 

проследяват мрежи и маршрути, използвани от фалшификаторите.  

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 17 д (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17д) В съответствие с целта на 

Съюза за засилване на 

международното сътрудничество в 

борбата срещу фалшифицирането, 

пиратството и незаконната 

паралелна търговия със стоки, които 

нарушават правата върху 

интелектуална собственост на 

регистрираните титуляри на права, 

новата Европейска обсерватория за 
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фалшифицирането и пиратството 

ще играе ключова роля, като 

предоставя на всички митнически 

органи на държавите членки 

релевантна и своевременна 

информация, с цел извършване на 

необходимия контрол на одобрените 

вносители и дистрибутори на стоки, 

за които се подозира, че нарушават 

право върху интелектуална 

собственост в рамките на вътрешния 

пазар, както и на износителите към 

чуждестранните пазари. Тази роля 

може да се засили още повече чрез 

създаването на база от данни с 

истински продукти и услуги на Съюза, 

защитени с регистрирани търговски 

марки, промишлен дизайн и патенти, 

която може също да се предоставя на 

чуждестранни митнически органи, 

които сътрудничат със Съюза в 

областта на по-добрата защита и 

правоприлагане в областта на 

правата върху интелектуална 

собственост; 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Настоящият регламент се 

прилага по отношение на стоки в 

режим на транзит през 

митническата територия на Съюза, 

за които са налице подозрения, че 

нарушават право върху 

интелектуална собственост. 

Обосновка 

С цел яснота, третирането на стоки в режим на транзит следва изрично да се 

разгледа в новия регламент. При наличие на подозрение за нарушение на правата, 

предоставени от материалното право на ЕС и държавите членки в областта на ИС, 
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и на конкретен риск от отклоняване на стоките във вътрешния пазар докато са в 

режим на транзит, митниците могат с основание да задържат съответните стоки. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 7 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) стоки, които са предмет на намеса за 

нарушение на право върху 

интелектуалната собственост съгласно 

правото на Съюза или на посочената 

държава членка; 

a) стоки, които са предмет на намеса за 

нарушение на право върху 

интелектуалната собственост съгласно 

правото на Съюза или на посочената 

държава членка, или стоки, за които 

не може да се изключи, че са обект на 

подобна намеса, и които 

същевременно представляват ясна 

заплаха за здравето или 

безопасността на потребителите;  

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 – алинея 2 – буква ж) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) специфични и технически данни за 

автентичните стоки, включително 

изображения, където е подходящо; 

ж) специфични и технически данни за 

автентичните стоки, включително 

обозначаване, като например баркод, 

и изображения, където е подходящо; 

Обосновка 

С цел улесняване на възможността за проследяване на паралелно внасяни стоки, 

титулярите на права и техните представители следва да предоставят на 

митниците цялата информация, която е от значение за идентифицирането на 

оригиналните продукти, като например обозначаване и одобрените дистрибутори. 
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Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 – алинея 2 – буква и) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) всяка приложима информация за 

анализа и оценката на риска на 

митническите органи от нарушение на 

съответното право или права върху 

интелектуалната собственост; 

и) всяка приложима информация за 

анализа и оценката на риска на 

митническите органи от нарушение на 

съответното право или права върху 

интелектуалната собственост, като 

например одобрените дистрибутори; 

Обосновка 

С цел улесняване на възможността за проследяване на паралелно внасяни стоки, 

титулярите на права и техните представители следва да предоставят на 

митниците цялата информация, която е от значение за идентифицирането на 

оригиналните продукти, като например обозначаване и одобрените дистрибутори. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 10 - параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Митническите органи не 

осъществяват намеса, когато дадено 

право върху интелектуалната 

собственост престане да има действие 

или когато подателят на молбата по 

други причини престане да бъде лицето, 

което има право да подава молба. 

Решението, удовлетворяващо молбата, 

се отменя или изменя по съответния 

начин от митническите органи, които са 

взели това решение. 

3. Митническите органи не 

осъществяват по-нататъшна намеса, 

когато дадено право върху 

интелектуалната собственост престане 

да има действие или когато подателят на 

молбата по други причини престане да 

бъде лицето, което има право да подава 

молба, за което подателят уведомява 

митническите органи. Решението, 

удовлетворяващо молбата, се отменя 

или изменя по съответния начин от 

митническите органи, които са взели 

това решение. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 5 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Митническите органи не осъществяват 

намеса, когато дадено право върху 

интелектуалната собственост престане 

да има действие или когато подателят на 

молбата по други причини престане да 

бъде лицето, което има право да подава 

молба. Решението, удовлетворяващо 

удължаването на срока, се отменя или 

изменя по съответния начин от 

митническите органи, които са го взели. 

Митническите органи не осъществяват 

по-нататъшна намеса, когато дадено 

право върху интелектуалната 

собственост престане да има действие 

или когато подателят на молбата по 

други причини престане да бъде лицето, 

което има право да подава молба, за 

което подателят уведомява 

митническите органи. Решението, 

удовлетворяващо удължаването на 

срока, се отменя или изменя по 

съответния начин от митническите 

органи, които са го взели. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 19 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 19а 

 Споделяне на информация и данни 

между митническите органи 

 При спазване на подходящи предпазни 

мерки в областта на защитата на 

данните, Комисията може да реши, 

че събраните в съответствие с член 

18, параграф 3 информация и данни 

следва да се споделят между 

митническите органи в Съюза и 

съответните органи в трети 

държави, и установява условията за 

такова споделяне. 

Обосновка 

Сътрудничеството с трети държави е от съществено значение за справянето с 

разрастването на търговията със стоки, нарушаващи ПИС. С цел постигане на 

ефективност на това сътрудничество, митническите органи на ЕС следва да могат 

да споделят информация и данни относно нарушенията на ПИС със своите партньори 

в трети държави, при условия на поверителност и при наличието на строги предпазни 

мерки в областта на защитата на данните.  
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на вниманието на комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

правоприлагането, осъществявано от митническите органи по отношение на правата 

върху интелектуалната собственост 

(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD)) 

Докладчик по становище (*): Marielle Gallo 

(*) Процедура с асоциирани комисии − член 50 от Правилника 

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Контекст  

 

На 24 май 2011 г. с цел да насърчи креативността и иновациите в Европа Комисията 

прие съобщение „Единен пазар за правата върху интелектуална собственост“. 

Посочената в него глобална и последователна стратегия определя план за определен 

брой инициативи, които Комисията възнамерява да предприеме в различни области до 

2012 г.  

 

В контекста на въпросните инициативи Комисията предложи също нов регламент 

относно правоприлагането, осъществявано от митническите органи по отношение на 

правата върху интелектуалната собственост, който ще замени Регламент 

№ 1383/2003/ЕО.  

 

Предложението взема предвид анализа на оценката на въздействието, осъществен през 

2010 г., в който са събрани 89 публикации, както и възникналия международен 

контекст, по-конкретно вследствие на търговския конфликт между Европейския съюз, 

от една страна, и Индия и Бразилия, от друга, относно транзитното преминаване на 

генерични лекарствени продукти.  

 

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

 

Съображения  
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На първо място по отношение на обхвата на предложението за регламент, докладчикът 

счита, че е желателно да се разшири обхватът, така че в него да се включат търговските 

наименования, топографиите на полупроводникови изделия и полезните модели.  

 

Докладчикът подкрепя също идеята в обхвата да се включат нарушенията, дължащи се 

на разпоредби, имащи за цел заобикаляне на техническите мерки, както и други 

нарушения на правото, за чието спазване митническите органи вече следят. 

 

От друга страна докладчикът не подкрепя бъдещият регламент да обхваща и 

паралелния внос. Видно е, че съществува опасност посочената практика да причини 

значителни икономически вреди за титулярите на правата. Настоящият регламент все 

пак трябва да гарантира ефикасност и бързина на действията на митническите органи, 

като същевременно ограничи опасността да се създадат пречки за законната търговия. 

Освен това, титулярите на права ще могат да предприемат предвидените в 

законодателството на всяка държава членка съдебни действия с цел да защитят правата 

си. 

 

Докладчикът подкрепя също така предложението на Европейската комисия, което има 

за цел да укрепи правата на страните, които могат да бъдат засегнати от действия на 

митническите органи. Докладчикът все пак счита, че следва да се прави разлика между 

икономически оператори, които редовно се занимават с митнически формалности, и 

крайния потребител. 

 

Операторите, които редовно се занимават с митнически формалности, отлично 

познават митническите процедури. Следователно уместно е да не се въвеждат 

обременяващи административни процедури, които пречат на извършването на 

ефикасни и бързи действия от компетентните митнически органи. От друга страна 

крайният потребител, който не познава митническите формалности, трябва да получава 

допълнителна защита. По тази причина крайният потребител трябва да има право да 

бъде изслушан преди вземането на решение от митническите органи, така че да има 

възможност да изложи своята гледна точка. 

 

Докладчикът категорично подкрепя въвеждането на специална процедура за 

унищожаване на стоки в малки пратки. Задържането при пощенските доставки 

значително се увеличи, като от 15 000 през 2009 г. броят се увеличи до над 43 000 през 

2010 г. Следователно с цел ограничаване на това явление е целесъобразно да се въведе 

опростена и ефикасна процедура, при която се спазват правата и интересите на крайния 

потребител. 

 

Накрая, по отношение на обмена на данни между държавите членки и Европейската 

комисия, по-конкретно въвеждането на централизирана база данни на Комисията, 

следва да се зачитат изцяло разпоредбите на Регламент № 45/2001/ЕО, на Директива 

95/46/ЕО, както и становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 

12 октомври 2011 г.1 

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

10-12_Intellectual_property_rights_BG.pdf 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 

защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Пускането на пазара на стоки, 

нарушаващи права върху 

интелектуалната собственост, нанася 

съществени вреди на титулярите на 

права, производителите и търговците, 

които спазват закона. Освен това така се 

мамят потребителите и в някои случи 

биха могли да се създадат рискове за 

здравето и сигурността им. Поради това 

пускането на пазара на подобни стоки 

следва да се възпрепятства във 

възможно най-голяма степен, като за 

тази цел се приемат мерки, позволяващи 

ефикасно справяне с тази незаконна 

дейност, без същевременно да се 

затруднява законната търговия. 

(2) Пускането на пазара на стоки, 

нарушаващи права върху 

интелектуалната собственост, нанася 

съществени вреди на титулярите на 

права, производителите и търговците, 

които спазват закона. Освен това така се 

мамят потребителите и в някои случи 

биха могли да се създадат рискове за 

здравето и сигурността им. Поради това 

въвеждането на митническа 

територия и пускането на пазара на 

подобни стоки следва да се 

възпрепятства във възможно най-голяма 

степен, като за тази цел се приемат 

мерки, позволяващи ефикасно справяне 

с тази незаконна дейност, без 

същевременно да се затруднява 

законната търговия. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Регламент (ЕО) № 1383/2003 не 

обхваща определени права върху 

интелектуалната собственост и 

изключва определени нарушения. С цел 

засилване на правоприлагането в 

областта на правата върху 

интелектуалната собственост 

митническият контрол следва да бъде 

(5) Регламент (ЕО) № 1383/2003 не 

обхваща определени права върху 

интелектуалната собственост и 

изключва определени нарушения. С цел 

засилване на правоприлагането в 

областта на правата върху 

интелектуалната собственост 

митническият контрол следва да бъде 
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разширен, така че да се обхванат и 

други видове нарушения, например 

нарушенията в резултат на 

паралелна търговия, както и други 

нарушения на права, спрямо които 

митническите органи вече 

осъществяват правоприлагане, но 

които не са обхванати от Регламент 

(ЕО) № 1383/2003. За същата цел в 

допълнение към правата, които вече са 

обхванати от Регламент (ЕО) 

№ 1383/2003, е подходящо в обхвата на 

настоящия регламент да се включат 

търговските наименования, доколкото 

те са защитени от изключителни права 

върху собствеността съгласно 

националното законодателство, 

топологиите на полупроводниковите 

изделия, полезните модели и 

устройствата за заобикаляне на 

техническите мерки, както и всяко 

изключително право върху 

интелектуалната собственост, 

установено от законодателството на 

Съюза. 

разширен, така че да се обхванат и 

други видове нарушения, които не са 

обхванати от Регламент (ЕО) 

№ 1383/2003. За тази цел в допълнение 

към правата, които вече са обхванати от 

Регламент (ЕО) № 1383/2003, е 

подходящо в обхвата на настоящия 

регламент да се включат търговските 

наименования, доколкото те са 

защитени от изключителни права върху 

собствеността съгласно националното 

законодателство, топологиите на 

полупроводниковите изделия, полезните 

модели и устройствата за заобикаляне 

на техническите мерки. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) С цел да се гарантира 

своевременното правоприлагане в 

областта на правата върху 

интелектуалната собственост следва да 

бъде предвидено, че когато въз основа 

на достатъчни доказателства 

митническите органи подозират, че 

стоки под техен надзор нарушават права 

върху интелектуалната собственост, 

посочените митнически органи имат 

право да суспендират вдигането на 

стоките или да задържат стоките по своя 

инициатива или при наличие на молба, 

така че лицата, които имат право да 

(10) С цел да се гарантира 

своевременното правоприлагане в 

областта на правата върху 

интелектуалната собственост следва да 

бъде предвидено, че когато въз основа 

на достатъчно сигнали митническите 

органи подозират, че стоки под техен 

надзор нарушават права върху 

интелектуалната собственост, 

посочените митнически органи имат 

право да суспендират вдигането на 

стоките или да задържат стоките по своя 

инициатива или при наличие на молба, 

така че лицата, които имат право да 
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подадат молба за намеса до 

митническите органи, да могат да 

започнат производство за определяне на 

това дали е нарушено право върху 

интелектуалната собственост. 

подадат молба за намеса до 

митническите органи, да могат да 

започнат производство за определяне на 

това дали е нарушено право върху 

интелектуалната собственост. 

Обосновка 

Хармонизация с терминологията, използвана от Съда на Европейския съюз в неговото 

решение от 1 декември 2011 г. по съединени дела C-446/09 и C-495/09, Philips/Nokia 

(все още не е публикувано в Сборника). 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Когато стоки, за които е налице 

подозрение, че нарушават права върху 

интелектуалната собственост, не са 

фалшифицирани или пиратски стоки, за 

митническите органи може да бъде 

трудно да определят единствено чрез 

визуална проверка дали е било 

нарушено право върху интелектуалната 

собственост. Поради това е подходящо 

да се включи разпоредба за започване на 

производство, освен ако засегнатите 

страни, а именно държателят на стоките 

и титулярят на правата, дадат 

съгласието си за оставяне на стоките за 

унищожаване. Компетентните органи, 

които се занимават с такива 

производства, следва да преценят дали е 

било нарушено право върху 

интелектуалната собственост и да 

вземат подходящи решения относно 

нарушаването на съответните нарушени 

права върху интелектуалната 

собственост. 

(11) Когато стоки, за които е налице 

подозрение, че нарушават права върху 

интелектуалната собственост, не са 

фалшифицирани или пиратски стоки, за 

митническите органи може да бъде 

трудно да определят единствено чрез 

визуална проверка дали е било 

нарушено право върху интелектуалната 

собственост. Поради това е подходящо 

да се включи разпоредба за започване на 

производство, освен ако засегнатите 

страни, а именно деклараторът или 

държателят на стоките и титулярят на 

правата, дадат съгласието си за оставяне 

на стоките за унищожаване. 

Компетентните органи, които се 

занимават с такива производства, следва 

да преценят дали е било нарушено 

право върху интелектуалната 

собственост и да вземат подходящи 

решения относно нарушаването на 

съответните нарушени права върху 

интелектуалната собственост. 

 

Изменение  5 



 

PE470.069v03-00 94/109 RR\898122BG.doc 

BG 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) С цел свеждане до минимум на 

административната тежест и разходите 

следва да бъде въведена специална 

процедура за малки пратки от 

фалшифицирани и пиратски стоки, 

която да позволи тези стоки да бъдат 

унищожавани без съгласието на 

титуляря на правото. С цел определяне 

на праговете, под които пратките ще се 

считат за малки пратки, с настоящия 

регламент следва да се делегира 

правомощие на Комисията да приема 

незаконодателни актове от общ 

характер съгласно член 290 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз. Важно е Комисията да проведе 

подходящи консултации по време на 

своята подготвителна работа, 

включително на равнище експерти. 

(13) С цел свеждане до минимум на 

административната тежест и разходите 

и без да се накърнява правото на 

крайните потребители да бъдат 

надлежно информирани в рамките на 

разумен срок относно правното 

основание за действията, предприети 

от митническите органи, следва да 

бъде въведена специална процедура за 

малки пратки от фалшифицирани и 

пиратски стоки, която да позволи тези 

стоки да бъдат унищожавани без 

съгласието на титуляря на правото. С 

цел определяне на праговете, под които 

пратките ще се считат за малки пратки, 

с настоящия регламент следва да се 

делегира правомощие на Комисията да 

приема незаконодателни актове от общ 

характер съгласно член 290 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз. Важно е Комисията да проведе 

подходящи обществени консултации 

по време на своята подготвителна 

работа, включително с организациите 

за защита на потребителите и на 

гражданските права, както и на 

равнище експерти. 

Обосновка 

Въвеждането на специална процедура за малките пратки с цел намаляване на 

административната тежест и разходи не трябва да подкопава доверието на 

потребителите в електронната търговия, вж. съображение 16 и обосновката към 

него. 
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Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) С оглед осигуряване на 

допълнителна правна яснота и с цел 

защита на интересите на изрядните 

търговци срещу възможна злоупотреба с 

разпоредбите за правоприлагане в 

областта на граничния контрол е 

подходящо да бъдат изменени сроковете 

за задържане на стоки, за които се 

подозира, че нарушават права върху 

интелектуалната собственост, 

условията, при които митническите 

органи изпращат информация за 

пратките на титулярите на правата, 

условията за прилагане на процедурата, 

която позволява унищожаване на стоки 

под митнически контрол, различни от 

фалшифицирани и пиратски стоки, при 

подозрение за нарушение на права 

върху интелектуалната собственост, 

както и да бъде въведена разпоредба, 

която позволява на държателя на 

стоки да изрази своето становище 

преди митническата администрация 

да вземе решение, което би могло да 

окаже отрицателно въздействие 

върху него/нея. 

(15) С оглед осигуряване на 

допълнителна правна яснота и с цел 

защита на интересите на изрядните 

търговци срещу възможна злоупотреба с 

разпоредбите за правоприлагане в 

областта на граничния контрол е 

подходящо да бъдат изменени сроковете 

за задържане на стоки, за които се 

подозира, че нарушават права върху 

интелектуалната собственост, 

условията, при които митническите 

органи изпращат информация за 

пратките на титулярите на правата, 

условията за прилагане на процедурата, 

която позволява унищожаване на стоки 

под митнически контрол, различни от 

фалшифицирани и пиратски стоки, при 

подозрение за нарушение на права 

върху интелектуалната собственост. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Като се взема предвид временният 

и превантивен характер на мерките, 

приети от митническите органи в тази 

област, както и конфликтът между 

интересите на страните, засегнати от 

мерките, някои аспекти на процедурите 

(16) Като се взема предвид временният 

и превантивен характер на мерките, 

приети от митническите органи в тази 

област, както и конфликтът между 

интересите на страните, засегнати от 

мерките, някои аспекти на процедурите 
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следва да бъдат адаптирани, за да се 

гарантира безпроблемното прилагане на 

регламента, като същевременно се 

зачитат правата на засегнатите страни. 

Поради това, що се отнася до 

различните уведомления, предвидени в 

настоящия регламент, митническите 

органи следва да уведомят най-

подходящото лице въз основа на 

документите относно митническата 

обработка или въз основа на ситуацията, 

в които се намират стоките. 

Определените в настоящия регламент 

срокове за изискваните уведомления 

следва да се изчисляват от момента на 

тяхното изпращане от митническите 

органи с цел съгласуване на всички 

срокове на уведомленията, изпратени до 

засегнатите страни. Срокът на правото 

за изслушване преди вземане на 

неблагоприятно решение следва да 

бъде три работни дни, при условие че 

притежателите на решения, 

удовлетворяващи молба за намеса, 

доброволно са поискали от 

митническите органи да 

предприемат намеса и че 

деклараторите или държателите на 

стоките са информирани за 

конкретната ситуация, в която се 

намират техните стоки при 

поставянето им под митнически 

надзор. При специалната процедура за 

малки пратки, когато е вероятно 

потребителите да бъдат пряко засегнати 

и когато от тях не може да се очаква 

същото ниво на старание, както при 

останалите икономически оператори, 

които обикновено участват в 

приключването на митническите 

формалности, този срок следва да бъде 

значително удължен. 

следва да бъдат адаптирани, за да се 

гарантира безпроблемното прилагане на 

регламента, като същевременно се 

зачитат правата на засегнатите страни. 

Поради това, що се отнася до 

различните уведомления, предвидени в 

настоящия регламент, митническите 

органи следва да уведомят най-

подходящото лице въз основа на 

документите относно митническата 

обработка или въз основа на ситуацията, 

в която се намират стоките. 

Определените в настоящия регламент 

срокове за изискваните уведомления 

следва да се изчисляват от момента на 

тяхното изпращане от митническите 

органи с цел съгласуване на всички 

срокове на уведомленията, изпратени до 

засегнатите страни. При специалната 

процедура за малки пратки, когато е 

вероятно потребителите да бъдат пряко 

засегнати и когато от тях не може да се 

очаква същото ниво на старание, както 

при останалите икономически 

оператори, които обикновено участват в 

приключването на митническите 

формалности, следва да се предвиди 

правото на изслушване преди 

митническите органи да вземат 

решение. 
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Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Съгласно „Декларацията относно 

ТРИПС и общественото здраве“, приета 

на Министерската конференция на СТО 

в Доха на 14 ноември 2001 г., 

Споразумението за ТРИПС може и 

следва да бъде тълкувано по начин, 

който подкрепя правото на членовете на 

СТО да закрилят общественото здраве и 

по-специално да насърчават достъпа до 

лекарствени продукти за всички. По-

специално по отношение на 

лекарствените продукти, чието 

преминаване през територията на 

Европейския съюз със или без 

претоварване, складиране, разпределяне 

на товара или промяна на вида 

транспорт или транспортното средство 

представлява само част от цялото 

пътуване, което започва и приключва 

извън територията на Съюза, при 

оценката на риска от нарушение на 

право върху интелектуалната 

собственост митническите органи 

следва да вземат предвид всяка 

значителна вероятност за отклонение на 

тези стоки с цел пускането им на пазара 

на Съюза. 

(17) Съгласно „Декларацията относно 

ТРИПС и общественото здраве“, приета 

на Министерската конференция на СТО 

в Доха на 14 ноември 2001 г., 

Споразумението за ТРИПС може и 

следва да бъде тълкувано по начин, 

който подкрепя правото на членовете на 

СТО да закрилят общественото здраве и 

по-специално да насърчават достъпа до 

лекарствени продукти за всички. По-

специално по отношение на генерични 

лекарствени продукти, чието 

преминаване през територията на 

Европейския съюз със или без 

претоварване, складиране, разпределяне 

на товара или промяна на вида 

транспорт или транспортното средство 

представлява само част от цялото 

пътуване, което започва и приключва 

извън територията на Съюза, при 

оценката на риска от нарушение на 

право върху интелектуалната 

собственост митническите органи 

следва да вземат предвид всяка 

значителна вероятност за отклонение на 

тези стоки с цел пускането им на пазара 

на Съюза. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Подходящо е да се въведе 

разпоредба, че, ако митническите 

органи предприемат намеса по 

предварителна молба, притежателят на 

решението, удовлетворяващо молбата за 

(20) Подходящо е да се въведе 

разпоредба, че, ако митническите 

органи предприемат намеса по 

предварителна молба, притежателят на 

решението, удовлетворяващо молбата за 
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намеса на митническите органи, следва 

да възстанови всички разходи, 

направени от митническите органи при 

намесата за принудително зачитане на 

неговите/нейните права върху 

интелектуалната собственост. Това 

обаче не трябва да възпрепятства 

притежателя на решението да 

потърси компенсация от нарушителя 

или други лица, които могат да бъдат 

счетени за отговорни съгласно 

законодателството на съответната 

държава членка. Разходите и щетите, 

понесени от лица, различни от 

митническите администрации, в 

резултат на митническа намеса със 

задържане на стоки въз основа на иск на 

трета страна във връзка с интелектуална 

собственост, следва да се уреждат от 

конкретното законодателство във всеки 

отделен случай. 

намеса на митническите органи, следва 

да възстанови всички разходи, 

направени от митническите органи при 

намесата за принудително зачитане на 

неговите/нейните права върху 

интелектуалната собственост. 

Притежателят на решението обаче 

следва да има правото да потърси 

компенсация от нарушителя или други 

лица, които могат да бъдат счетени за 

отговорни съгласно законодателството 

на съответната държава членка. 

Разходите и щетите, понесени от лица, 

различни от митническите 

администрации, в резултат на 

митническа намеса със задържане на 

стоки въз основа на иск на трета страна 

във връзка с интелектуална собственост, 

следва да се уреждат от конкретното 

законодателство във всеки отделен 

случай. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 1 – подточка 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.13. всяко друго право, което е 

установено като изключително право 

върху интелектуалната собственост 

от законодателството на 

съответната държава членка; 

заличава се 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 5 – подточка 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5.1 стоки, които са предмет на намеса за 

нарушение на търговска марка и върху 

които е поставена без разрешение 

търговска марка, идентична с 

5.1 стоки, които са предмет на намеса за 

нарушение на търговска марка и върху 

които е поставена без разрешение 

търговска марка, идентична с 
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търговската марка, валидно 

регистрирана за същия тип стоки, или 

която не може да бъде отличена в 

основните си аспекти от такава 

търговска марка; 

търговската марка, валидно 

регистрирана за същия тип стоки, или 

която не може да бъде отличена в 

основните си аспекти от такава 

търговска марка, както и всеки знак за 

търговска марка, дори и ако е 

представен отделно, и опаковките, 

носещи търговските марки на 

фалшифицираните стоки; 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 7 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. „стоки, за които се подозира, че 

нарушават право върху интелектуалната 

собственост“ означава стоки, по 

отношение на които съществуват 

достатъчно доказателства, така че 

митническите органи да се убедят, че в 

държавата членка, където са открити, 

стоките prima facie са: 

7. „стоки, за които се подозира, че 

нарушават право върху интелектуалната 

собственост“ означава стоки, по 

отношение на които съществуват 

достатъчно сигнали, така че 

митническите органи да се убедят, че в 

държавата членка, където са открити, 

стоките prima facie са: 

Обосновка 

Хармонизация с терминологията, използвана от Съда на Европейския съюз в неговото 

решение от 1 декември 2011 г. по съединени дела C-446/09 и C-495/09, Philips/Nokia 

(все още не е публикувано в Сборника). 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато при получаване на молба 

компетентният митнически отдел счете, 

че молбата не съдържа цялата 

информация, изисквана съгласно член 6, 

параграф 3, компетентният митнически 

отдел изисква от подателя да 

предостави липсващата информация в 

1. Когато при получаване на молба 

компетентният митнически отдел счете, 

че молбата не съдържа цялата 

информация, изисквана съгласно член 6, 

параграф 3, компетентният митнически 

отдел изисква от подателя да 

предостави липсващата информация. 



 

PE470.069v03-00 100/109 RR\898122BG.doc 

BG 

срок от 10 работни дни от 

изпращането на уведомлението. 

В такъв случай срокът, посочен в член 

8, първа алинея, спира да тече до 

получаването на необходимата 

информация. 

 

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

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато подателят не предостави 

липсващата информация в срока, 

посочен в параграф 1, компетентният 

митнически отдел отхвърля молбата. 

2. Когато подателят не предостави 

липсващата информация, 

компетентният митнически отдел може 

да отхвърли молбата. 

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

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Преди да приемат решението за 

суспендиране на вдигането или за 

задържане на стоките, митническите 

органи имат право да изискат от 

притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, да им 

предостави всякаква приложима 

информация. Митническите органи 

също така имат право да предоставят на 

притежателя на решението информация 

относно действителния или 

предполагаемия брой на артикулите, 

тяхното естество, както и изображения 

на тези артикули, ако е подходящо. 

2. Преди да приемат решението за 

суспендиране на вдигането или за 

задържане на стоките, митническите 

органи имат право да изискат от 

притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, да им 

предостави всякаква приложима 

информация. Митническите органи 

също така имат право да предоставят на 

притежателя на решението информация 

относно действителния или 

предполагаемия брой на артикулите, 

тяхното естество, както и фотографии 

на тези артикули, ако е подходящо. 
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Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Преди да приемат решението за 

суспендиране на вдигането или за 

задържане на стоките, 

митническите органи съобщават 

своето намерение на декларатора или, 

в случаите, при които стоките следва 

да бъдат задържани, на държателя 

на стоките. Деклараторът или 

държателят на стоките получава 

възможност да изрази своето 

становище в срок от три работни 

дни от изпращането на това 

съобщение. 

заличава се 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Митническите органи уведомяват 

притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, и 

декларатора или държателя на стоките 

за действителното или приблизителното 

количество на стоките, чието вдигане е 

било суспендирано или които са били 

задържани, за тяхното действително или 

предполагаемо естество, включително 

изображения на тези артикули, ако е 

подходящо. 

5. Митническите органи уведомяват 

притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, и 

декларатора или държателя на стоките 

за действителното или приблизителното 

количество на стоките, чието вдигане е 

било суспендирано или които са били 

задържани, за тяхното действително или 

предполагаемо естество, включително 

фотографии на тези артикули, ако е 

подходящо. 
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Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Преди да приемат решението за 

суспендиране на вдигането или за 

задържане на стоките, митническите 

органи имат право, без да разкриват 

друга информация освен действителния 

или предполагаемия брой на 

артикулите, тяхното естество и 

изображения на тези артикули, ако е 

подходящо, да поискат от всяко лице, 

което има право да подаде молба 

относно предполагаемо нарушение на 

права върху интелектуалната 

собственост, да им предостави всякаква 

приложима информация. 

2. Преди да приемат решението за 

суспендиране на вдигането или за 

задържане на стоките, митническите 

органи имат право, без да разкриват 

друга информация освен действителния 

или предполагаемия брой на 

артикулите, тяхното естество и 

фотографии на тези артикули, ако е 

подходящо, да поискат от всяко лице, 

което има право да подаде молба 

относно предполагаемо нарушение на 

права върху интелектуалната 

собственост, да им предостави всякаква 

приложима информация. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Преди да приемат решение за 

суспендиране на вдигането или за 

задържане на стоките, 

митническите органи съобщават 

своето намерение на декларатора или, 

в случаите, при които стоките следва 

да бъдат задържани, на държателя 

на стоките. Деклараторът или 

държателят на стоките получава 

възможност да изрази своето 

становище в срок от три работни 

дни от изпращането на това 

съобщение. 

заличава се 
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Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Настоящият член не се прилага по 

отношение на бързо развалящи се 

стоки. 

заличава се 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Митническите органи имат право да 

вземат проби и при поискване могат да 

предоставят проби на притежателя на 

решението, удовлетворяващо молбата, 

единствено с цел анализ и улесняване на 

последващата процедура по отношение 

на фалшифицирани и пиратски стоки. 

Притежателят на решението, 

удовлетворяващо молбата, носи цялата 

отговорност за извършване на анализ на 

тези проби. 

2. Митническите органи имат право да 

вземат представителни проби за 

стоките като цяло и при поискване 

могат да предоставят проби на 

притежателя на решението, 

удовлетворяващо молбата, единствено с 

цел анализ и улесняване на 

последващата процедура по отношение 

на фалшифицирани и пиратски стоки. 

Притежателят на решението, 

удовлетворяващо молбата, носи цялата 

отговорност за извършване на анализ на 

тези проби. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) писмено съгласие между притежателя 

на решението, удовлетворяващо 

молбата, и държателя на стоките за 

оставяне на стоките за унищожаване. 

б) писмено съгласие между притежателя 

на решението, удовлетворяващо 

молбата, и декларатора или държателя 

на стоките за оставяне на стоките за 

унищожаване. 
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Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато деклараторът или държателят 

на стоките не е потвърдил своето 

съгласие за унищожаването в сроковете, 

посочени в параграф 1, буква б), нито е 

съобщил своето възражение срещу 

унищожаването на стоките на 

митническите органи, които са приели 

решението за суспендиране на 

вдигането на стоките или за тяхното 

задържане, митническите органи имат 

право да считат, че деклараторът или 

държателят на стоките е дал съгласието 

си за тяхното унищожаване. 

2. Когато деклараторът или държателят 

на стоките не е потвърдил своето 

съгласие за унищожаването в сроковете, 

посочени в параграф 1, буква б), нито е 

съобщил своето възражение срещу 

унищожаването на стоките на 

митническите органи, които са приели 

решението за суспендиране на 

вдигането на стоките или за тяхното 

задържане, митническите органи считат, 

че деклараторът или държателят на 

стоките е дал съгласието си за тяхното 

унищожаване. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Унищожаването се извършва под 

митнически контрол за сметка и на 

отговорността на притежателя на 

решението, удовлетворяващо молбата, 

освен ако в законодателството на 

държавата членка, в която се 

унищожават стоките, е определено 

друго. Преди унищожаването могат да 

бъдат взети проби. 

3. Унищожаването се извършва под 

митнически контрол за сметка и на 

отговорността на притежателя на 

решението, удовлетворяващо молбата, 

освен ако в законодателството на 

държавата членка, в която се 

унищожават стоките, е определено 

друго. Преди унищожаването могат да 

бъдат взети представителни проби за 

стоките като цяло. 
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Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Член 16, параграфи 3, 4 и 5 и член 18, 

параграф 2 не се прилагат. 

2. Член 16, параграфи 4 и 5 и член 18, 

параграф 2 не се прилагат. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Деклараторът или държателят на 

стоките получава възможност да изрази 

своето становище в срок от 20 работни 

дни от изпращането на решението за 

суспендиране на вдигането на стоките 

или за тяхното задържане. 

4. Деклараторът или държателят на 

стоките получава възможност да изрази 

своето становище в срок от 5 работни 

дни от изпращането на решението за 

суспендиране на вдигането на стоките 

или за тяхното задържане. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Съответните стоки могат да бъдат 

унищожени, когато деклараторът или 

държателят на стоките потвърди пред 

митническите органи своето съгласие за 

унищожаването на стоките в срок от 20 

работни дни от изпращането на 

решението за суспендиране на 

вдигането на стоките или за тяхното 

задържане. 

5. Съответните стоки могат да бъдат 

унищожени, когато деклараторът или 

държателят на стоките потвърди пред 

митническите органи своето съгласие за 

унищожаването на стоките в срок от 10 

работни дни от изпращането на 

решението за суспендиране на 

вдигането на стоките или за тяхното 

задържане. 
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Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 28 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки определят 

правилата за административните 

санкции, приложими по отношение на 

нарушенията на разпоредбите на 

настоящия регламент, и предприемат 

всички необходими мерки за 

гарантиране на тяхното изпълнение. 

Предвидените административни 

санкции трябва да бъдат ефективни, 

пропорционални и възпиращи. 

Без да се засягат разпоредбите на 

националното право държавите членки 

прилагат правилата за 

административните санкции по 

отношение на нарушенията на 

разпоредбите на настоящия регламент и 

предприемат всички необходими мерки 

за гарантиране на тяхното изпълнение. 

Предвидените административни 

санкции трябва да бъдат ефективни, 

пропорционални и възпиращи. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Компетентните митнически отдели 

уведомяват Комисията за следното: 

1. Компетентните митнически отдели 

съобщават на Комисията 

необходимата информация по 

отношение на следното: 

a) молби за намеса, включително 

фотография(и), изображение(я), 

брошура(и); 

a) решения, удовлетворяващи молби, 

включително молби за намеса и 

фотография(и), изображение(я), 

брошура(и); 

б) решения, удовлетворяващи молби; б) решения за удължаване на срока, 

през който следва да се намесят 

митническите органи, или решения за 

отмяна или изменение на решението, 

удовлетворяващо молба; 

в) решения за удължаване на срока, 

през който следва да се намесят 

митническите органи, или решения за 

отмяна на решение, удовлетворяващо 

или изменящо молба; 

в) суспендиране на решение, 

удовлетворяващо молба. 

г) суспендиране на решение,  
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удовлетворяващо молба. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Цялата информация, посочена в 

параграфи 1 и 2, се съхранява в 

централна база данни на Комисията. 

3. Цялата информация, посочена в 

параграфи 1 и 2, се съхранява в 

централна база данни на Комисията за 

продължителност, която не може да 

надвишава времето, необходимо за 

постигането на целите на 

настоящия регламент. 
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