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Uznesenie Rady
z 13. marca 2006
o reakcii colných orgánov na najnovší vývoj vo falšovaní a pirátstve
(2006/C 67/01)
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
1. PRIPOMÍNAJÚC ciele "obnoviť základ svojej konkurencieschopnosti, zvýšiť svoj potenciál rastu, ako aj
svoju produktivitu a posilniť sociálnu súdržnosť dôrazom na znalosti, inováciu a zhodnotenie ľudského
kapitálu", ktoré Únii stanovila lisabonská stratégia, obnovená Európskou radou 22. a 23. marca 2005;
2. ZDÔRAZŇUJÚC, že strategický cieľ Európskej rady sa dá dosiahnuť len vďaka fungujúcemu vnútornému
trhu a vhodným opatreniam na podporu investícií do znalostnej ekonomiky;
3. UZNÁVA hrozbu, akú pre znalostnú ekonomiku Únie, a najmä zdravie a bezpečnosť, predstavuje výrazný
nárast falšovania a pirátstva, ako aj zásadnú zodpovednosť colných orgánov za ochranu hospodárstva a
spotrebiteľov pred touto hrozbou;
4. ZDÔRAZŇUJE, že účinné a jednotné colné kontroly na ochranu zákonného podnikania pred nekalou
súťažou a krádežami znalostí sú nevyhnutné na ochranu záujmov Spoločenstva a zabránenie riziku narušenia
hospodárskej súťaže. Keďže veľkú väčšinu falšovaného tovaru zabavujú colné orgány a keďže počet
zabavení colnými orgánmi v EÚ sa v posledných piatich rokoch zvýšil o vyše 1000 %, ochranu hospodárstva
a spotrebiteľov posilnia ďalšie praktické opatrenia na zlepšenie colných kontrol;
5. VYZDVIHUJE potrebu zabezpečiť, aby opatrenia na zlepšenie colných kontrol a colnej spolupráce poskytli
hospodárstvu a spotrebiteľom čo najlepšiu ochranu pred týmto nebezpečným obchodom, a UZNÁVA, že ide o
veľkú výzvu, ktorá si žiada lepšie colné postupy. Odpoveď na túto výzvu zároveň predstavuje cenný príspevok
k podpore spravodlivého obchodu, ochrane príjmov Spoločenstva a národných príjmov, ochrane spotrebiteľov
a boju proti organizovanej trestnej činnosti a praniu špinavých peňazí;
6. VÍTA oznámenie Komisie o reakcii colných úradov na najnovší vývoj v oblasti falšovania a pirátstva [1]
(ďalej len "oznámenie"), a najmä
 konkrétne opatrenia na zlepšenie colných kontrol najmä rozsiahlejšou výmenou postupov a informácií v
oblasti riadenia rizík a na posilnenie medzinárodnej spolupráce, a to najmä s hlavnými vyvážajúcimi krajinami
a príslušnými medzinárodnými organizáciami,
 potrebu vytvoriť a podporovať silné partnerstvo medzi colnými orgánmi a podnikateľmi, založené na
obojstrannom záväzku riešiť problém falšovaného a pirátskeho tovaru,
 prístup k riešeniu narastajúceho problému falšovaného tovaru, najmä tovaru, ktorý ohrozuje zdravie a
bezpečnosť, prostredníctvom komplexného akčného plánu EÚ nadväzujúceho na konkrétne opatrenia
oznámenia;
7. VYZÝVA Komisiu, aby
 predložila vhodné návrhy na podporu vykonávania prístupu uvedeného v oznámení a venovala pritom
osobitnú pozornosť zlepšeniu výmeny informácií, a to medzi colnými orgánmi, ako aj medzi colnými orgánmi a
odborníkmi na boj proti falšovaniu a pirátstvu,
 predložila správu o vykonávaní oznámenia a opatrení, ktoré sú v ňom uvedené, ako súčasť výročnej správy
podľa článku 23 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 [2];
8. VYZÝVA Komisiu a členské štáty, aby v rámci svojich príslušných právomocí vykonali komplexný prístup
uvedený v oznámení, čím sa ďalej zlepšia colné kontroly a colná spolupráca v boji proti narastajúcej hrozbe
falšovania a pirátstva.
[1] KOM(2005) 479, konečné znenie

[2] Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z
porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa
zistilo, že sa takéto práva porušili, Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7.

