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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par muitas darbu 
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā
(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0285),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0139/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0046/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tādu preču tirdzniecība, ar kurām 
pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, rada 
lielu kaitējumu tiesību subjektiem, 
likumīgajiem ražotājiem un tirgotājiem. Ar 
to tiek maldināti patērētāji, un dažos 
gadījumos var pat tikt apdraudēta 
patērētāju veselība un drošība. Šādas 
preces, cik vien tas ir iespējams, nedrīkst 
laist apgrozībā, un ir jāpieņem pasākumi, 
lai apkarotu šādas pretlikumīgas darbības, 
neierobežojot likumīgu tirdzniecību.

(2) Tādu preču tirdzniecība, ar kurām 
pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, rada 
lielu kaitējumu tiesību subjektiem, 
likumīgajiem ražotājiem un tirgotājiem. Ar 
to tiek maldināti patērētāji, un dažos 
gadījumos var pat tikt apdraudēta 
patērētāju veselība un drošība. Būtu pēc 
iespējas jānovērš šādu preču iekļūšana 
muitas teritorijā, un tās nedrīkst laist 
apgrozībā, un būtu jāpieņem pasākumi, lai 
apkarotu šādas pretlikumīgas darbības, 
neierobežojot likumīgu tirdzniecību. Šā 
iemesla dēļ patērētāji ir pietiekami 
jāinformē par risku, ko rada šādu preču 
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iegāde.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Regulas (EK) Nr. 1383/2003 
pārskatīšana rādīja, ka bija nepieciešami 
atsevišķi tiesiskā regulējuma uzlabojumi, 
lai pastiprinātu intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošanu un nodrošinātu 
pienācīgu tiesisko skaidrību, ņemot vērā 
attīstību ekonomikas, tirdzniecības un 
juridiskajā jomā.

(3) Regulas (EK) Nr. 1383/2003 
pārskatīšanā tika konstatēts, ka bija 
nepieciešami atsevišķi tiesiskā regulējuma 
uzlabojumi, lai muitas iestādes 
intelektuālā īpašuma tiesības īstenotu 
efektīvāk un lai nodrošinātu pienācīgu 
tiesisko skaidrību, ņemot vērā attīstību 
ekonomikas, tirdzniecības un juridiskajā 
jomā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai īstenotu intelektuālā īpašuma 
tiesības, muitas iestādēm būtu jāspēj 
kontrolēt preces, kuras ir vai kurām būtu 
jābūt muitas uzraudzībā Savienības muitas 
teritorijā. Intelektuālā īpašuma tiesību 
īstenošana uz robežām, kad, kā noteikts 
Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par 
Kopienas muitas kodeksa izveidi, preces ir 
vai tām būtu jābūt "muitas uzraudzībā", ir 
efektīva resursu izmantošana. Ja muita uz 
robežas aiztur preces, ir vajadzīga viena 
tiesvedības procedūra, taču būtu 
nepieciešamas vairākas procedūras, lai tādā 
pašā līmenī nodrošinātu tiesību īstenošanu 
attiecībā uz precēm, kas nonākušas tirgū un 
kuru sūtījumi ir sadalīti un piegādāti 
mazumtirgotājiem. Izņēmums būtu 
jānosaka attiecībā uz precēm, kas izlaistas 
brīvai apgrozībai galapatēriņa režīmā, jo 
šādas preces joprojām ir muitas 

(4) Lai īstenotu intelektuālā īpašuma 
tiesības, muitas iestādēm būtu jāspēj 
kontrolēt preces, kuras ir vai kurām 
vajadzētu būt muitas uzraudzībā 
Savienības muitas teritorijā, tostarp preces, 
attiecībā uz kurām īsteno neuzlikšanas 
procedūru. Intelektuālā īpašuma tiesību 
īstenošana uz robežām, kad, kā noteikts 
Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par 
Kopienas muitas kodeksa izveidi, preces ir 
vai tām būtu jābūt „muitas uzraudzībā”, ir 
efektīva resursu izmantošana. Ja muita uz 
robežas aiztur preces, ir vajadzīga viena 
juridiskā procedūra, taču būtu 
nepieciešamas vairākas procedūras, lai tādā 
pašā līmenī nodrošinātu tiesību īstenošanu 
attiecībā uz precēm, kas nonākušas tirgū un 
kuru sūtījumi ir sadalīti un piegādāti 
mazumtirgotājiem. Izņēmums būtu 
jānosaka attiecībā uz precēm, kas izlaistas 
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uzraudzībā, kaut arī ir izlaistas brīvai 
apgrozībai. Turklāt nav lietderīgi regulu 
piemērot attiecībā uz precēm, kuras ceļotāji 
pārvadā savā personiskajā bagāžā, ciktāl 
šīs preces ir paredzētas ceļotāju personīgai 
lietošanai un nav nekādu pazīmju, kas 
liecinātu, ka notiek komerciāla rakstura 
pārvadājumi.

brīvai apgrozībai galapatēriņa režīmā, jo 
šādas preces joprojām ir muitas 
uzraudzībā, kaut arī ir izlaistas brīvai 
apgrozībai. Turklāt nav lietderīgi regulu 
piemērot attiecībā uz precēm, kuras ceļotāji 
pārvadā savā personiskajā bagāžā, ciktāl 
šīs preces ir paredzētas ceļotāju personīgai 
lietošanai un nav nekādu pazīmju, kas 
liecinātu, ka notiek komerciāla rakstura 
pārvadājumi.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Regula (EK) Nr. 1383/2003 neattiecas 
uz dažām intelektuālā īpašuma tiesībām un 
atsevišķiem pārkāpumu veidiem. Lai 
stiprinātu intelektuālā īpašuma tiesību 
īstenošanu, muitas kontrole būtu jāattiecina 
uz citiem pārkāpumu veidiem, piemēram, 
pārkāpumiem, kas radušies no paralēlās 
tirdzniecības, kā arī citiem tādu tiesību 
pārkāpumiem, kuras muitas iestādes jau 
īsteno, bet uz kurām neattiecas Regula 
(EK) Nr. 1383/2003. Papildus Regulā (EK) 
No. 1383/2003 jau iekļautajām intelektuālā 
īpašuma tiesībām ir lietderīgi šo regulu 
attiecināt arī uz komercnosaukumiem, 
ciktāl tie ir aizsargāti kā izņēmuma tiesības 
attiecīgās valsts tiesību aktos, uz 
pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijām, uz 
lietderīgajiem modeļiem un ierīcēm 
tehnoloģisko līdzekļu apiešanai, ka arī uz 
jebkurām Savienības tiesību aktos 
noteiktām intelektuālā īpašuma izņēmuma
tiesībām.

(5) Regula (EK) Nr. 1383/2003 neattiecas 
uz dažām intelektuālā īpašuma tiesībām un 
atsevišķiem pārkāpumu veidiem. Lai 
stiprinātu intelektuālā īpašuma tiesību 
īstenošanu, muitas kontrole būtu jāattiecina 
uz citiem pārkāpumu veidiem, uz kuriem
neattiecas Regula (EK) Nr. 1383/2003. 
Tādēļ papildus Regulā (EK) Nr. 1383/2003 
jau iekļautajām intelektuālā īpašuma 
tiesībām ir lietderīgi šo regulu attiecināt arī 
uz komercnosaukumiem, ciktāl tie ir 
aizsargāti kā ekskluzīvas īpašuma tiesības 
attiecīgās valsts tiesību aktos, uz 
pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijām, uz 
lietderīgajiem modeļiem un ierīcēm 
tehnoloģisko līdzekļu apiešanai, kā arī uz 
jebkurām Savienības tiesību aktos 
noteiktām intelektuālā īpašuma 
ekskluzīvām tiesībām.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Dalībvalstīm būtu jāparedz 
pietiekami daudz resursu, lai muitas 
iestādes varētu veikt savus pienākumus, 
kuru skaits ir palielināts, un jānodrošina 
tās amatpersonu atbilstīga apmācība. 
Komisijai un dalībvalstīm būtu jāpieņem 
pamatnostādnes, pamatojoties uz kurām 
muita veic pareizu un vienādu tādu 
dažādu veidu pārkāpumu kontroli, kas ir 
reglamentēti šajā regulā.

Pamatojums

Lai novērstu bažas par muitas iestāžu spēju efektīvi veikt savus pienākumus, kas attiecas uz 
jauniem regulas darbības jomā iekļautiem pārkāpumu veidiem, ir lietderīgi uzsvērt, cik 
svarīgi ir paredzēt pietiekami daudz līdzekļu, nodrošināt atbilstošu apmācību un izstrādāt 
tādas pamatnostādnes, ar kuru palīdzību muitas iestādes veic nepieciešamo kontroli.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Ar šo regulu pēc tās pilnīgas 
ieviešanas būtu jāveicina tāda vienotā 
tirgus darbības uzlabojums, kurā tiek 
nodrošināta tiesību subjektu efektīvāka 
aizsardzība, sekmēts radošums un 
jauninājumi, kā arī patērētājiem 
nodrošināti uzticami un kvalitatīvi 
produkti, kam savukārt būtu jāstiprina 
pārrobežu darījumu veikšana starp 
patērētājiem, uzņēmumiem un 
tirgotājiem;

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) Komisijai būtu jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi nolūkā 
nodrošināt, lai muitas iestādes bez 
nepamatotas kavēšanās saskaņoti 
piemērotu jauno tiesisko regulējumu visā 
Eiropas Savienībā, tādējādi panākot 
intelektuālā īpašuma tiesību efektīvu 
īstenošanu, kas savukārt aizsargātu 
tiesību subjektus, neradot šķēršļus 
tirdzniecībai. Modernizētā muitas kodeksa 
piemērošana un jo īpaši sadarbspējīga „e-
muitas” sistēma turpmāk varētu atvieglot 
minēto tiesību īstenošanu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5d) Dalībvalstu resursi muitas jomā kļūst 
arvien ierobežotāki. Tādēļ nevajadzētu 
pieļaut, ka jauni noteikumi valsts 
iestādēm rada papildu finansiālu slogu. 
Būtu jāatbalsta jaunu riska pārvaldības 
tehnoloģiju un stratēģiju veicināšana, lai 
maksimāli palielinātu valstu iestādēm 
pieejamos resursus.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šajā regulā ir iekļauti procesuālie 
noteikumi muitas iestādēm. Tātad ar šo 
regulu netiek ieviesti jauni kritēriji, pēc 
kuriem nosaka, vai noticis attiecīgo 
intelektuālā īpašuma tiesību aktu 
pārkāpums.

(6) Šajā regulā ir iekļauti procesuālie 
noteikumi muitas iestādēm. Tātad ar šo 
regulu netiek paredzēti kritēriji, pēc kuriem 
nosaka, vai noticis attiecīgo intelektuālā 
īpašuma tiesību aktu pārkāpums.
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Pamatojums

Tā kā regula atbilst mērķim saglabāt procesuālo un materiālo IĪT precīzu nošķīrumu, tajā 
nebūtu jāparedz nekādi IĪT pārkāpuma noteikšanas kritēriji. Visas normas, kas varētu tikt 
šādi interpretētas, būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai nodrošinātu savlaicīgu intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanu, būtu 
jānodrošina, ka gadījumos, kad muitas 
iestādēm, pamatojoties uz atbilstošiem 
pierādījumiem, ir aizdomas, ka ar to 
uzraudzībā esošajam precēm tiek pārkāptas 
intelektuālā īpašuma tiesības, muitas 
iestādes gan pēc savas iniciatīvas, gan pēc 
pieprasījuma rīkoties var gan atlikt šo 
preču izlaišanu apgrozībai, gan tās aizturēt, 
lai ļautu personām, kuras ir tiesīgas 
iesniegt pieprasījumu muitas iestādēm 
rīkoties, uzsākt tiesvedību, kurā nosaka, vai 
ir pārkāptas kādas no intelektuālā īpašuma 
tiesībām.

(10) Lai nodrošinātu savlaicīgu intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanu, būtu 
jānodrošina, ka gadījumos, kad muitas 
iestādēm ir pietiekams pamats uzskatīt, ka 
ar to uzraudzībā esošajam precēm tiek 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, 
muitas iestādes pēc savas iniciatīvas vai
pēc pieprasījuma var gan atlikt šo preču 
izlaišanu apgrozībai, gan tās aizturēt, lai 
ļautu personām, kuras ir tiesīgas iesniegt 
pieprasījumu muitas iestādēm rīkoties, 
uzsākt procesu, kurā nosaka, vai ir 
pārkāptas kādas no intelektuālā īpašuma 
tiesībām.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ja pastāv aizdomas, ka tranzītpreces 
ir tāda izstrādājuma atdarinājums vai 
kopija, ko Savienībā aizsargā ar 
intelektuālā īpašuma tiesībām, preču 
deklarētājam vai valdītājam būtu 
jāpierāda preču galamērķis. Būtu 
jāpieņem, ka preču galamērķis ir 
Savienības tirgus, ja preču deklarētājs, 
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valdītājs vai īpašnieks precīzi un 
pārliecinoši nepierāda pretējo. Komisijai 
būtu jāpieņem pamatnostādnes, lai muitas 
iestādēm būtu kritēriji, saskaņā ar kuriem 
tās varētu efektīvi novērtēt risku, ka šīs 
preces novirzīs uz Savienības tirgu, ņemot 
vērā Eiropas Savienības Tiesas attiecīgo 
judikatūru.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ja preces, par kurām ir aizdomas, ka 
ar tām pārkāpj intelektuālā īpašuma 
tiesības, nav ne viltotas, ne pirātiskas, 
muitas iestāžu veikta vizuālā apskate var 
būt nepietiekama, lai konstatētu, vai ir 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības. 
Tādēļ ir lietderīgi noteikt, ka būtu jāuzsāk 
tiesvedība, ja vien iesaistītās puses, proti, 
preču valdītājs un tiesību subjekts, 
nevienojas preces iznīcināt. Tiesvedībai, 
kas paredzēta, lai noteiktu, vai noticis 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums, 
un pieņemtu atbilstošos lēmumus par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumiem, būtu jābūt atbildīgo iestāžu 
kompetencē.

svītrots

Pamatojums

Vienkāršota procedūra, kas paredzēta tikai viltotām un pirātiskām precēm, praksē radītu 
juridisko nenoteiktību, jo nav saprotams, kura procedūra ir jāpiemēro gadījumos, kad preces 
vēl pārkāpj gan preču zīmes tiesības vai autortiesības, gan citas intelektuālā īpašuma tiesības 
(piemēram, patentus). Tāpēc tiek ierosināts 20. panta punktus aizstāt ar 23. pantu pielāgotā 
redakcijā, kas tad būtu jāpiemēro visiem IĪT pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Regula (EK) Nr. 1383/2003 paredzēja 
iespēju dalībvalstīm noteikt procedūru, kas 
ļauj iznīcināt noteiktas preces, neuzsākot 
tiesvedību, kurā konstatē, vai ir pārkāptas 
intelektuālā īpašuma tiesības. Eiropas 
Parlamenta 2008. gada 18. decembra 
Rezolūcijā par viltošanas ietekmi uz 
starptautisko tirdzniecību atzīts, ka valstīs, 
kurās procedūra ir pieejama, tā ir guvusi 
ievērojamus panākumus. Tādēļ šāda 
procedūra būtu jāpadara obligāta tādu
pārkāpumu gadījumos, kurus muitas 
iestādēm viegli konstatēt, veicot vizuālu 
apskati, un procedūra būtu jāpiemēro pēc 
tiesību subjekta pieprasījuma tad, kad 
preču deklarētājs vai valdītājs neiebilst pret 
preču iznīcināšanu.

(12) Regula (EK) Nr. 1383/2003 paredzēja 
iespēju dalībvalstīm noteikt procedūru, kas 
ļauj iznīcināt noteiktas preces, neuzsākot 
procesu, kurā konstatē, vai ir pārkāptas 
intelektuālā īpašuma tiesības. Eiropas 
Parlamenta 2008. gada 18. decembra 
Rezolūcijā par viltošanas ietekmi uz 
starptautisko tirdzniecību atzīts, ka valstīs, 
kurās procedūra ir pieejama, tā ir guvusi 
ievērojamus panākumus. Tādēļ šāda 
procedūra būtu jāpadara obligāta attiecībā 
uz visiem pārkāpumiem un būtu jāpiemēro 
pēc tiesību subjekta pieprasījuma tad, kad 
tiesību subjekts ir apstiprinājis 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu 
un ir piekritis iznīcināšanai un kad preču 
deklarētājs vai valdītājs neiebilst pret preču 
iznīcināšanu.

Pamatojums

Vienkāršota procedūra, kas paredzēta tikai viltotām un pirātiskām precēm, praksē radītu 
juridisko nenoteiktību, jo nav saprotams, kura procedūra ir jāpiemēro gadījumos, kad preces 
vēl pārkāpj gan preču zīmes tiesības vai autortiesības, gan citas intelektuālā īpašuma tiesības 
(piemēram, patentus). Papildus tam, ka tiesību subjekts apstiprina piekrišanu iznīcināšanai, 
šim subjektam būtu jāapstiprina arī pats IĪT pārkāpums un jānorāda, kuras tieši IĪT ir 
pārkāptas, lai pārliecinātos par šā subjekta atbildību attiecībā uz iznīcināšanu.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai maksimāli samazinātu 
administratīvo slogu un izmaksas, būtu 
jāievieš īpaša procedūra attiecībā uz 
maziem sūtījumiem, kuros ir viltotas un 
pirātiskas preces; tas ļautu šīs preces 
iznīcināt bez tiesību subjekta piekrišanas.
Lai noteiktu robežvērtības ar mērķi 
konstatēt, kuri sūtījumi uzskatāmi par 

(13) Lai maksimāli samazinātu 
administratīvo slogu un izmaksas, neskarot 
galapatērētāja tiesības atbilstīgā termiņā 
būt pienācīgi informētam par muitas 
iestāžu veikto darbību juridisko pamatu,
būtu jāievieš īpaša procedūra attiecībā uz 
maziem sūtījumiem, kas ļautu šīs preces 
iznīcināt bez tiesību subjekta piekrišanas, 
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maziem, šajā regulā būtu Komisijai 
jādeleģē pilnvaras pieņemt vispārēji 
piemērojamus neleģislatīvus aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu. Ir svarīgi, 
lai sagatavošanas darba gaitā Komisija 
veiktu pienācīgu apspriešanos, tostarp 
ekspertu līmenī.

ja šis subjekts savā pieprasījumā ir 
prasījis piemērot īpašo procedūru.

Pamatojums

Maza sūtījuma definīcija un it īpaši robežvērtības, ar kurām nosaka mazus sūtījumus, ir 
būtiski regulas priekšlikuma elementi. Tāpēc kopīgajiem likumdevējiem vajadzētu būt 
tiesībām izlemt par definīciju un spēkā esošām robežvērtībām.

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina, lai 
attiecīgos dokumentus vienlaikus, 
savlaicīgi un regulāri nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

svītrots

Pamatojums

Maza sūtījuma definīcija un it īpaši robežvērtības, ar kurām nosaka mazus sūtījumus, ir 
būtiski regulas priekšlikuma elementi. Tāpēc kopīgajiem likumdevējiem vajadzētu būt 
tiesībām izlemt par definīciju un spēkā esošām robežvērtībām.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai vairotu juridisko skaidrību un 
aizsargātu likumīgo tirgotāju intereses no, 
iespējams, ļaunprātīgi izmantotas tiesību 
īstenošanas uz robežām, ir lietderīgi mainīt 
termiņus attiecībā uz tādu preču 
aizturēšanu, par kurām ir aizdomas, ka ar 
tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, 

(15) Lai vairotu juridisko skaidrību un 
aizsargātu likumīgo tirgotāju intereses no, 
iespējams, ļaunprātīgi izmantotas tiesību 
īstenošanas uz robežām, ir lietderīgi mainīt 
termiņus attiecībā uz tādu preču 
aizturēšanu, par kurām ir aizdomas, ka ar 
tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, 



PE470.069v03-00 14/93 RR\898122LV.doc

LV

mainīt apstākļus, kuros muitas iestādes 
sniegtu tiesību subjektiem informāciju par 
sūtījumiem, mainīt nosacījumus 
iznīcināšanas procedūras piemērošanai 
attiecībā uz muitas kontrolē esošām 
precēm, par kurām ir aizdomas, ka ar tām 
pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, bet 
kuras nav ne viltotas, ne pirātiskas, kā arī 
ieviest noteikumu, kas ļauj preču 
valdītājam izteikt savus apsvērumus muitas 
iestādei, pirms tā pieņem lēmumu, kas 
varētu nelabvēlīgi ietekmēt preču 
valdītāju.

mainīt apstākļus, kuros muitas iestādes 
sniegtu tiesību subjektiem informāciju par 
sūtījumiem, un mainīt nosacījumus 
iznīcināšanas procedūras piemērošanai 
attiecībā uz muitas kontrolē esošām 
precēm, par kurām ir aizdomas, ka ar tām 
pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības. Ja 
muitas iestādes veic pasākumus pēc 
pieprasījuma apstiprināšanas, ir lietderīgi
arī ieviest noteikumu, kas ļauj preču 
valdītājam izteikt savus apsvērumus muitas 
iestādei, pirms tā atliek tādu preču 
izlaišanu, par kurām ir aizdomas, ka ar 
tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, 
un kuras nav viltotas vai pirātiskas preces,
vai aiztur šādas preces, jo muitas 
iestādēm, pamatojoties tikai uz vizuālu 
novērtējumu, varētu būt sarežģīti noteikt, 
vai ir pārkāptas kādas intelektuālā 
īpašuma tiesības.

,

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ņemot vērā, ka muitas iestāžu 
pieņemtie pasākumi šajā jomā ir pagaidu 
un preventīvi, kā arī to, ka atšķiras to pušu 
intereses, uz kurām šie pasākumi attiecas,
būtu jāpielāgo daži procedūru aspekti, lai 
nodrošinātu regulas netraucētu 
piemērošanu, vienlaicīgi respektējot 
iesaistīto pušu tiesības. Tādējādi šajā 
regulā minētajos dažādu paziņojumu 
gadījumos muitas iestādēm būtu jāpaziņo 
piemērotākajai personai, pamatojoties uz 
dokumentiem par muitas apstrādi vai 
situāciju, kādā preces atrodas. Šajā regulā 
noteiktie termiņi paziņojumiem būtu 
jāskaita no dienas, kad muitas iestādes tos 
nosūtījušas, lai vienādotu visu 
iesaistītajām pusēm nosūtīto paziņojumu 
termiņus. Termiņam tiesībām tikt 

(16) Ņemot vērā, ka muitas iestāžu 
pieņemtie pasākumi šajā jomā ir pagaidu 
un preventīvi, kā arī to, ka atšķiras to pušu 
intereses, uz kurām šie pasākumi attiecas, 
būtu jāpielāgo daži procedūru aspekti, lai 
nodrošinātu regulas netraucētu 
piemērošanu, vienlaicīgi respektējot 
iesaistīto pušu tiesības. Tādējādi šajā 
regulā minētajos dažādu paziņojumu 
gadījumos muitas iestādēm būtu jāpaziņo 
piemērotākajai personai, pamatojoties uz 
dokumentiem par muitas apstrādi vai 
situāciju, kādā preces atrodas. Šajā regulā 
noteiktie termiņi paziņojumiem būtu 
jāskaita no dienas, kad tie saņemti. 
Termiņam, lai īstenotu tiesības tikt 
uzklausītam pirms tiek atlikta tādu preču 
izlaišana vai aizturēšana, kas nav viltotas 
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uzklausītam pirms nelabvēlīga lēmuma 
pieņemšanas vajadzētu būt trīs darba 
dienas, ņemot vērā, ka pieprasījumu 
rīkoties apstiprinoša lēmuma saņēmēji ir 
brīvprātīgi pieprasījuši muitas iestādēm 
rīkoties un ka preču deklarētājiem vai 
valdītājiem jābūt informētiem par preču 
situāciju, kamēr tās atrodas muitas 
uzraudzībā. Mazo sūtījumu īpašās 
procedūras gadījumā, kad procedūra, 
visticamāk, tieši skars patērētājus, no 
kuriem nevarētu sagaidīt tādu uzcītību kā 
no citiem ekonomikas dalībniekiem, kam
muitas formalitāšu izpilde ir pierasta lieta, 
šis termiņš būtu ievērojami jāpagarina.

vai pirātiskas preces, vajadzētu būt trim
darba dienām pēc to saņemšanas, ja
pieprasījumu rīkoties apstiprinoša lēmuma 
saņēmēji ir brīvprātīgi pieprasījuši muitas 
iestādēm rīkoties. Mazo sūtījumu īpašās 
procedūras gadījumā, kad procedūra, 
visticamāk, tieši skars patērētājus, no 
kuriem nevarētu sagaidīt tādu uzcītību kā 
no citiem ekonomikas dalībniekiem, kas 
parasti kārto muitas formalitātes, tiesības 
tikt uzklausītam būtu jāpiešķir attiecībā uz 
visiem preču veidiem un būtu jāpagarina 
šo tiesību īstenošanas termiņš. Ņemot 
vērā iespējamo slodzi, kas rodas, muitas 
iestādēm īstenojot šajā regulā noteiktās 
procedūras, šīm iestādēm būtu jādod 
priekšroka lielu sūtījumu apstrādei.

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Saskaņā ar PTO ministru konferencē 
Dohā 2001. gada 14. novembrī pieņemto 
Deklarāciju par TRIPS līgumu un 
sabiedrības veselību TRIPS līgums var un 
būtu jāinterpretē un jāīsteno, atbalstot PTO 
locekļu tiesības aizsargāt sabiedrības 
veselību un it sevišķi tiesības veicināt plašu 
piekļuvi medikamentiem. Jo sevišķi 
attiecībā uz medikamentiem, kuru Eiropas 
Savienības teritorijas fiziskā šķērsošana (ar 
vai bez pārkraušanas, uzglabāšanas 
noliktavā, kravas sadalīšanas vai transporta 
veida maiņas) veido tikai daļu no visa 
brauciena, kas sākas un beidzas ārpus 
Savienības muitas teritorijas, muitas 
iestādēm, novērtējot intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpuma risku, jāņem vērā 
jebkura būtiska iespējamība, ka šīs preces
var tikt laistas Savienības tirgū.

(17) Saskaņā ar PTO ministru konferencē 
Dohā 2001. gada 14. novembrī pieņemto 
Deklarāciju par TRIPS līgumu un 
sabiedrības veselību TRIPS līgums var un 
būtu jāinterpretē un jāīsteno, atbalstot PTO 
locekļu tiesības aizsargāt sabiedrības 
veselību un it sevišķi tiesības veicināt plašu 
piekļuvi medikamentiem. Tāpēc jo sevišķi 
svarīgi ir muitas iestādēm nodrošināt, lai 
visi šo iestāžu veiktie pasākumi atbilstu 
Savienības starptautiskajām saistībām un 
lai tās neaizturētu ģenēriskās zāles, kuru 
Eiropas Savienības teritorijas fiziskā 
šķērsošana (ar vai bez pārkraušanas, 
uzglabāšanas noliktavā, kravas sadalīšanas 
vai transporta veida maiņas) veido tikai 
daļu no visa brauciena, kas sākas un 
beidzas ārpus Savienības muitas teritorijas, 
vai neatliktu to izlaišanu, ja nepastāv 
pietiekami pamatotas aizdomas, ka tās ir 
paredzētas pārdošanai Savienībā. Lai 
noteiktu, cik liels ir zāļu laišanas 
Savienības tirgū risks, muitas iestādēm 
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cita starpā būtu jāņem vērā tas, vai kravas 
saņēmējam vai valdītājam ir tirdzniecības 
atļauja vai to personu statuss, kurām kādā 
no dalībvalstīm atmaksā nodokļus.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Zāles, kuru preču zīme ir viltota vai 
kuru ražotāja preču aprakstā ir sniegtas 
nepatiesas ziņas par to izcelsmi un 
kvalitātes līmeni, līdz ar to saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 8. jūnija Direktīvu 
2011/62/ES, ar ko Direktīvu 2001/83/EK 
par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētām zālēm, groza 
attiecībā uz to, kā novērst viltotu zāļu 
nokļūšanu legālas piegādes ķēdē1 būtu 
jākvalificē kā viltotas zāles. Būtu jāveic 
atbilstīgi pasākumi, lai nepieļautu, ka šādi 
produkti un citi veselības aprūpes 
produkti ar viltotu preču zīmi vai ražotāja 
preču aprakstu nonāk pie pacientiem un 
patērētājiem. Komisijai līdz …* būtu 
jāiesniedz ziņojums, kurā tā analizētu to 
pašreizējo muitas pasākumu efektivitāti, 
kurus īsteno, lai novērstu viltoto zāļu 
tirdzniecību.
______________
1 OV L 174, 1.7.2011., 74. lpp.
*OV: lūdzu, ievietojiet datumu: — 24 
mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)



RR\898122LV.doc 17/93 PE470.069v03-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Lai aktīvāk vērstos pret intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumiem, Eiropas 
Viltošanas un pirātisma novērošanas 
centram būtu jāuzņemas nozīmīga loma, 
sniedzot muitas iestādēm noderīgu 
informāciju, kas ļautu tām ātri un efektīvi 
rīkoties.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
17.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17c) Intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu novēršana uz Savienības 
ārējām robežām būtu jāveic vienlaikus ar 
mērķtiecīgiem pasākumiem pārkāpumu 
izdarīšanas vietās. Tādēļ ir jāsadarbojas 
gan ar trešām valstīm, gan starptautiskā 
līmenī, un sadarbojoties Komisijai un 
dalībvalstīm būtu jāveicina intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzības augstu 
standartu ievērošana un šie standarti 
jāpopularizē. Tas būtu jāveic, atbalstot 
intelektuālā īpašuma tiesību iekļaušanu 
tirdzniecības nolīgumos un to īstenošanu 
saskaņā ar tiem, veicinot tehnisko 
sadarbību, sekmējot diskusijas dažādos 
starptautiskos forumos, darot zināmu 
informāciju un apmainoties ar to un 
veicot operatīvās sadarbības papildu
pasākumus ar trešām valstīm un 
attiecīgajām nozarēm.

Pamatojums

Intelektuālā īpašuma tiesību novēršanai būtu jāuzlabojas, pastiprināti sadarbojoties 
divpusējā līmenī un koordinējot starptautisko rīcību. 
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
17.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17d) Lai likvidētu tādu preču 
starptautisko tirdzniecību, ar kurām 
pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības,
TRIPS nolīguma 69. pantā ir noteikts, ka 
PTO dalībvalstīm ir jāveicina 
informācijas apmaiņa starp muitas 
iestādēm par tādu preču tirdzniecību, ar 
kurām pārkāpj intelektuālā īpašuma 
tiesības. Apmainoties ar šādu informāciju, 
būtu jāvar izsekot kontrabandas tīkliem, 
lai piegādes ķēdes agrīnā posmā izbeigtu 
tādu preču ražošanu un izplatīšanu, ar 
kurām pārkāpj intelektuālā īpašuma 
tiesības. Tāpēc ir jānosaka nosacījumi, 
saskaņā ar kuriem Savienības muitas 
iestādes un trešo valstu attiecīgās iestādes 
apmainās ar informāciju, tostarp par datu 
aizsardzību.

Pamatojums

Ņemot vērā viltošanas starptautisko izplatību un viltotāju plašos pārrobežu tīklus, ir ļoti 
svarīgi, lai muitas iestādes varētu apmainīties ar informāciju, tostarp ar trešām valstīm, un to 
lietot nolūkā izsekot viltotāju izmantotiem tīkliem un ceļiem. 

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
17.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17e) Saskaņā ar Savienības mērķi 
stiprināt starptautisko sadarbību, lai 
cīnītos pret viltošanu, pirātismu un 
nelegālo paralēlo tādu preču tirdzniecību, 
ar kurām pārkāpj reģistrētu tiesību 
subjektu intelektuālās tiesības, jaunais 
Eiropas Viltošanas un pirātisma 
novērošanas centrs ir galvenais 
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atbildīgais, kas visām muitas iestādēm 
savlaicīgi sniedz vajadzīgo informāciju, 
lai veiktu to preču oficiālo importētāju un 
izplatītāju atbilstošu kontroli, attiecībā uz 
kurām pastāv aizdomas, ka ar tām iekšējā 
tirgū pārkāpj kādas no intelektuālā 
īpašuma tiesībām, kā arī, lai veiktu šādu 
preču eksportētāju uz ārvalstu tirgiem 
atbilstošu kontroli. Šo kompetenci varētu 
paplašināt, radot Savienības tādu 
autentisku izstrādājumu un pakalpojumu 
datubāzi, kurus aizsargā ar reģistrētām 
preču zīmēm, dizainparaugiem un 
patentiem un ar kuriem varētu iepazīties 
arī ārvalstu muitas iestādes, kas 
sadarbojas ar Savienību, lai labāk 
aizsargātu intelektuālā īpašuma tiesības 
un tās labāk īstenotu;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā, ka muitas iestādes rīkojas 
pēc iepriekš saņemta pieprasījuma, ir
piemēroti paredzēt, ka pieprasījumu 
rīkoties apstiprinoša lēmuma saņēmējam 
būtu jāsedz visas izmaksas, kas muitas 
iestādēm radušās, rīkojoties, lai īstenotu 
attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības. 
Taču tam nebūtu jāliedz lēmuma 
saņēmējam iespēja prasīt kompensāciju no 
pārkāpēja vai citām personām, kuras varētu 
būt uzskatāmas par atbildīgām, atbilstoši 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. 
Izmaksas un zaudējumi, kas muitas rīcības 
rezultātā radušies personām, kas nav 
muitas iestādes, ja preces ir aizturētas, 
pamatojoties uz trešās personas prasību, 
kas balstīta uz intelektuālā īpašuma 
tiesībām, būtu jāregulē ar īpašiem tiesību 
aktiem katrā konkrētā gadījumā.

(20) Ņemot vērā, ka muitas iestādes rīkojas 
pēc iepriekš saņemta pieprasījuma, ir
lietderīgi paredzēt, ka pieprasījumu rīkoties 
apstiprinoša lēmuma saņēmējam būtu 
jāsedz visas izmaksas, kas muitas iestādēm 
radušās, rīkojoties, lai īstenotu attiecīgās 
intelektuālā īpašuma tiesības. Taču lēmuma 
saņēmējam vajadzētu būt tiesībām prasīt 
kompensāciju no pārkāpēja vai citām 
personām, kuras varētu būt uzskatāmas par 
atbildīgām, tostarp, no atsevišķiem 
starpniekiem, piemēram, pārvadātājiem,
atbilstoši attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem. Izmaksas un zaudējumi, kas muitas 
rīcības rezultātā radušies personām, kas 
nav muitas iestādes, ja preces ir aizturētas, 
pamatojoties uz trešās personas prasību, 
kas balstīta uz intelektuālā īpašuma 
tiesībām, būtu jāregulē ar īpašiem tiesību 
aktiem katrā konkrētā gadījumā.
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Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Šajā regulā ir paredzēta iespēja 
muitas iestādēm piekrist muitas 
uzraudzībā no vienas vietas uz otru 
Savienības muitas teritorijā pārvadāt 
preces, kas ir atstātas iznīcināšanai.
Muitas iestādes būtu jāmudina izmantot 
šo normu, lai no ekonomikas vai vides 
viedokļa sekmētu šo preču pareizu 
iznīcināšanu, kā arī, lai tās izmantotu 
izglītības un demonstrēšanas nolūkā, ja 
tiek nodrošināta atbilstošu drošības 
pasākumu veikšana.

Pamatojums

Būtu jāatļauj arī preču pārvadāšana izglītības un demonstrēšanas nolūkā. No vienas puses, 
tās varētu izmantot, lai apmācītu muitas amatpersonas, it īpaši par jaunajiem un 
sarežģītajiem IĪT pārkāpumiem. No otras puses, tās varētu noderēt kā līdzekļi, ar kuriem 
patērētājiem māca, kā atpazīt šādas preces, un vairāk informē par risku, kas ar tām ir saistīts.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Savienības tiesību aktos būtu 
jānosaka šādi datubāzes elementi: 
struktūrvienība, kas kontrolēs un 
pārvaldīs datubāzi, un struktūrvienība, 
kas būs atbildīga par minētās datubāzes 
datu apstrādes drošību. Ieviešot jebkāda 
veida iespējamo savstarpējo 
izmantojamību vai apmaiņu, pirmām 
kārtām būtu svarīgi ievērot lietošanas 
mērķa ierobežošanas principu, proti, dati 
būtu jāizmanto attiecīgās datubāzes 
izveides mērķim, un nevajadzētu atļaut 
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datu papildu apmaiņu vai savstarpēju 
izmantojamību, kas pārsniedz šo mērķi.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šī regula attiecas uz precēm, kuras 
tranzītā pārvadā pa Savienības muitas 
teritoriju un attiecībā uz kurām pastāv 
aizdomas, ka ar tām ir pārkāptas kādas 
intelektuālā īpašuma tiesības.

Pamatojums
Skaidrības labad tranzītpreču atmuitošana būtu konkrēti jārisina jaunā regulā. Ja pastāv 
aizdomas par ES un dalībvalstu materiālajās IĪT noteikto tiesību pārkāpumu un konkrēts šo 
preču novirzīšanas uz iekšējo tirgu risks, tās tranzītā vedot pa ES teritoriju, muitai ir tiesības 
šīs preces aizturēt.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) lietderīgo modeli, atbilstoši attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem;

(k) lietderīgo modeli tiktāl, ciktāl tas tiek 
aizsargāts kā ekskluzīvas intelektuālā 
īpašuma tiesības atbilstoši attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) preces, uz kurām attiecas preču zīmes 
tiesību pārkāpums un uz kurām bez 

(a) preces, ar kurām pārkāpj preču zīmes 
tiesības un uz kurām bez atļaujas norādīta 
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atļaujas norādīta preču zīme, kas pilnīgi 
atbilst preču zīmei, kas ir likumīgi 
reģistrēta tādam pašam preču veidam, vai 
preču zīme, kuras būtiskos elementus nav 
iespējams atšķirt no likumīgi reģistrētas 
preču zīmes;

preču zīme, kas pilnīgi atbilst preču zīmei, 
kura ir likumīgi reģistrēta tādam pašam 
preču veidam, vai preču zīme, kuras 
būtiskos elementus nav iespējams atšķirt 
no likumīgi reģistrētas preču zīmes, kā arī 
visi preču zīmes simboli, pat ja tie ir 
atveidoti atsevišķi, un iepakojums, uz kura 
ir atveidotas viltotu preču zīmes;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. "preces, par kurām ir aizdomas, ka ar 
tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības" 
ir preces, par kurām ir pietiekami 
pierādījumi, lai muitas iestādes uzskatītu, 
ka preces tajā dalībvalstī, kurā tās ir 
atklātas, prima facie ir:

7. „preces, par kurām ir aizdomas, ka ar 
tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības”
ir preces, par kurām muitas iestādēm ir 
pietiekami iemesli uzskatīt, ka preces tajā 
dalībvalstī, kurā tās ir atklātas, prima facie
ir:

Pamatojums

Nav iespējams prasīt pienācīgus pierādījumus par to, ka ar precēm pārkāpj intelektuālā 
īpašuma tiesības, ja pastāv tikai aizdomas par to.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) preces, uz kurām attiecas intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpums saskaņā ar 
Savienības vai attiecīgās dalībvalsts 
tiesību aktiem,

(a) preces, uz kurām attiecas intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpums dalībvalstī, 
kurā tās ir atklātas;

Grozījums Nr. 32
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Regulas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) jebkura veidne vai matrice, kas ir īpaši 
izveidota vai pielāgota tādu preču 
ražošanai, ar kurām pārkāpj intelektuālā 
īpašuma tiesības, ja šādas veidnes vai 
matrices izmantošana pārkāpj tiesību 
subjekta tiesības saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem vai attiecīgās dalībvalsts
tiesību aktiem;

(c) jebkura veidne vai matrice, kas ir īpaši 
izveidota vai pielāgota tādu preču 
ražošanai, ar kurām pārkāpj intelektuālā 
īpašuma tiesības, ja šādas veidnes vai 
matrices izmantošana pārkāpj tiesību 
subjekta tiesības dalībvalstī, kurā tās ir 
atklātas;

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
2. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) "deklarētājs" ir deklarētājs Regulas 
(EEK) Nr. 2913/92 4. panta 18. punkta 
izpratnē;

(13) „deklarētājs” ir persona, kas iesniedz 
muitas deklarāciju savā vārdā, vai 
persona, kuras vārdā tā tiek iesniegta;

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko skaidrību, termini būtu jādefinē pašā regulas priekšlikumā, nevis 
jāsniedz atsauces uz ārējiem avotiem citā tiesību aktā.

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
2. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) "muitas uzraudzība" ir muitas 
uzraudzība Regulas (EEK) Nr. 2913/92 4. 
panta 13. punkta izpratnē;

(15) „muitas uzraudzība” ir darbība, ko 
parasti veic muitas iestādes, lai 
nodrošinātu, ka tiek ievēroti muitas jomā 
pieņemtie tiesību akti un vajadzības 
gadījumā arī citas normas, kas 
piemērojamas precēm, uz kurām attiecas 
šāda darbība;

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko skaidrību, termini būtu jādefinē pašā regulas priekšlikumā, nevis 
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jāsniedz atsauces uz ārējiem avotiem citā tiesību aktā.

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
2. pants – 17.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) „mazs sūtījums” ir atsevišķs 
komerciāla rakstura sūtījums, kurā ir
(a) mazāk par trim vienībām vai
(b) kura vienību kopējais svars ir mazāks 
par 2 kilogramiem.

Pamatojums

Maza sūtījuma definīcija un it īpaši robežvērtības, ar kurām nosaka mazus sūtījumus, ir 
būtiski šīs regulas elementi. Tāpēc kopīgajiem likumdevējiem vajadzētu būt tiesībām izlemt 
par definīciju un spēkā esošām robežvērtībām.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
2. pants – 17.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) „ātrbojīga prece” ir prece, kuras 
vērtība laika gaitā var ievērojami 
samazināties, vai kura tās īpašību dēļ var 
sabojāties.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) intelektuālā īpašuma tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas, ko regulāri 
atzīst par tādām, kuras ir tiesīgas 
pārstāvēt autortiesību vai blakustiesību 
subjektus;

(b) intelektuālā īpašuma tiesību kolektīvā 
pārvaldījuma organizācijas, kas likumīgi 
pārstāv autortiesību vai blakustiesību 
subjektus;
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Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) profesionālās aizstāvības iestādes, ko
regulāri atzīst par tādām, kuras ir tiesīgas 
pārstāvēt autortiesību vai blakustiesību 
subjektus;

(c) profesionālās aizstāvības iestādes, kas 
likumīgi pārstāv autortiesību vai 
blakustiesību subjektus;

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Regulas 4. pantā minētās personas par 
katru dalībvalstī vai Savienībā 
aizsargājamo intelektuālā īpašuma tiesību 
veidu iesniedz tikai vienu iesniegumu.

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai novērstu daudzu iesniegumu iesniegšanu par vienu un to pašu IĪT 
veidu un paralēlos iesniegumus gan valsts, gan Savienības iestādēm, kas agrāk radīja jucekli.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija īstenošanas aktos nosaka 
pieprasījuma veidlapas paraugu. Šos 
īstenojošos tiesību aktus pieņem saskaņā ar 
29. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Komisija īstenošanas aktos nosaka 
pieprasījuma veidlapas paraugu. Šos 
īstenojošos tiesību aktus pieņem saskaņā ar 
29. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru. Izmantojot īstenošanas 
pilnvaras, Komisija apspriežas ar Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītāju.
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Pamatojums

Šis grozījums izriet no ieteikumiem, kas izklāstīti Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 
atzinumā (2011/C 363/01).

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) konkrētus un tehniskus datus par 
autentiskajām precēm, tostarp 
nepieciešamības gadījumā arī attēlus;

(g) konkrētus un tehniskus datus par 
autentiskajām precēm, tostarp marķējumu, 
piemēram, svītrkodu, un nepieciešamības 
gadījumā arī attēlus;

Pamatojums
Lai atvieglotu paralēlā importa izsekojamību, tiesību subjektiem un to pārstāvjiem būtu 
muitai jāsniedz visa nepieciešamā informācija nolūkā konstatēt izstrādājumu autentiskumu, 
piemēram, informācija par marķējumu un oficiālajiem izplatītājiem.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) jebkuru informāciju, kas svarīga muitas 
iestāžu analīzei un novērtējumam saistībā 
ar attiecīgo intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpuma risku;

i) informāciju, kas svarīga muitas iestāžu 
analīzei un novērtējumam saistībā ar 
attiecīgo intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpuma risku, piemēram, informāciju 
par oficiālajiem izplatītājiem;

Pamatojums

Prasība tiesību subjektam iesniegt un atjaunināt „jebkuru” nozīmīgo informāciju ir pārāk 
apgrūtinoša, jo pat vismazākais sīkums var, iespējams, tikt uzskatīts par nozīmīgu. Lai 
atvieglotu paralēlā importa izsekojamību, tiesību subjektiem un to pārstāvjiem būtu muitai 
jāsniedz visa nepieciešamā informācija nolūkā konstatēt izstrādājumu autentiskumu, 
piemēram, informācija par marķējumu un oficiālajiem izplatītājiem.
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Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(o) pieprasītāja apņemšanos piekrist tam, 
ka viņa iesniegtos datus apstrādās 
Komisija.

svītrots

Pamatojums

Ārkārtīgi jutīgā un konfidenciālā informācija ir paredzēta izmantošanai tikai muitā, lai 
īstenotu šo regulu. Šajā punktā nav precizēts, kādiem nolūkiem Komisija ir paredzējusi šos 
datus izmantot un kurš vēl varēs ar tiem iepazīties. Tas saistībā ar īstenošanu varētu radīt 
problēmas un apdraudēt tiesību subjektu komerciālās intereses (konfidencialitāte, 
konkurences nodrošināšana u. c.).

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieprasījumā iekļauj informāciju, kas 
datu subjektam ir jāsniedz saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 45/2001 un valstu 
tiesībām, ar kurām īsteno Direktīvu 
95/46/EK.

Pamatojums

Šis grozījums izriet no ieteikumiem, kas izklāstīti Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 
atzinumā (2011/C 363/01).

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir pieejamas datorizētas pieprasījumu 
saņemšanas un apstrādes sistēmas, 
pieprasījumus iesniedz, izmantojot 

4. Ja ir pieejamas datorizētas pieprasījumu 
saņemšanas un apstrādes sistēmas, 
pieprasījumus iesniedz, izmantojot 
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elektroniskas datu apstrādes metodes. elektroniskas datu apstrādes metodes.
Dalībvalstis šādas sistēmas dara 
pieejamas ne vēlāk kā 2014. gada 
1. janvārī.

Pamatojums

Ir jānosaka juridisks pienākums ieguldīt līdzekļus sadarbspējīgās „e-muitas” procedūrās arī 
attiecībā uz IĪT īstenošanu un ieviest šādas procedūras.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pieprasītājs neiesniedz trūkstošo 
informāciju 1. punktā minētajā termiņā, 
kompetentā muitas struktūrvienība 
pieprasījumu noraida.

2. Ja pieprasītājs neiesniedz trūkstošo 
informāciju 1. punktā minētajā termiņā, 
kompetentā muitas struktūrvienība 
pieprasījumu var noraidīt. Šādā gadījumā 
attiecīgā muitas struktūrvienība norāda 
lēmuma iemeslus un sniedz informāciju 
par pārsūdzēšanas kārtību.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs kompetentajai muitas 
struktūrvienībai, kas pieņēmusi lēmumu, 
paziņo:

Pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs kompetentajai muitas 
struktūrvienībai, kas pieņēmusi lēmumu, 
piecu darba dienu laikā paziņo:

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nepilda 18. panta 2. punkta prasības svītrots
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par paraugu atdošanu;

Pamatojums

Paraugu atdošana ne vienmēr ir iespējama, un tekstā nav precīzi norādīts, kurš novērtēs to, 
vai apstākļi ļauj atdot paraugu vai nē. Turklāt pēc vienas situācijas nevar spriest par to, 
kādas turpmākas darbības tiesību īpašniekam būtu jāveic, tāpēc tekstā ir jānodrošina 
pietiekami elastīga pieeja, lai aizsargātu ES tirgu.

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) neuzsāk tiesvedību, kā noteikts 
20. panta 1. punktā, 23. panta 4. punktā
vai 24. panta 9. punktā.

(d) neuzsāk tiesvedību, kā noteikts 
20. panta 4. punktā vai 24. panta 9. punktā.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts muitas iestādes vienā no 
1. panta 1. punktā minētajām situācijām 
konstatē preces, par kurām ir aizdomas, ka 
ar tām pārkāpj intelektuālā īpašuma 
tiesības, uz kurām attiecas pieprasījumu 
rīkoties apstiprinošs lēmums, tās pieņem 
lēmumu atlikt preču izlaišanu vai preces 
aizturēt.

1. Ja dalībvalsts muitas iestādes vienā no 
1. panta 1. punktā minētajām situācijām 
konstatē preces, par kurām ir aizdomas, ka 
ar tām pārkāpj intelektuālā īpašuma 
tiesības, uz kurām attiecas pieprasījumu 
rīkoties apstiprinošs lēmums, tās atliek
preču izlaišanu vai preces aiztur.

Pamatojums

Lēmums par preču izlaišanas atlikšanu vai preču aizturēšanu netiek pieņemts, gaidot tiesību 
subjekta lēmumu. Tāpēc tiek ierosināts svītrot vārdu „lēmumu”.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms pieņemt lēmumu par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu, muitas iestādes var lūgt 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmēju sniegt tām jebkādu būtisku 
informāciju. Muitas iestādes var lēmuma 
saņēmējam sniegt informāciju par preču 
vienību faktisko vai šķietamo skaitu un to 
veidu, kā arī atbilstošos gadījumos nosūtīt
preču vienību attēlus.

2. Pirms atlikt preču izlaišanu vai aizturēt 
preces, muitas iestādes var lūgt 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmēju sniegt tām jebkādu būtisku 
informāciju. Muitas iestādes lēmuma 
saņēmējam pēc šīs personas lūguma
sniedz arī informāciju par preču vienību 
faktisko vai šķietamo skaitu un to veidu, kā 
arī atbilstošos gadījumos nosūta preču 
vienību fotogrāfijas.

Pamatojums

Lēmums par preču izlaišanas atlikšanu vai preču aizturēšanu netiek pieņemts, gaidot tiesību 
subjekta lēmumu. Tāpēc tiek ierosināts svītrot vārdu „lēmumu”. Tam vajadzētu būt muitas 
iestāžu pienākumam pēc tiesību subjekta lūguma informēt viņu par preču vienībām. Tas 
palīdzēs tiesību subjektam atklāt pārkāpumus un veikt turpmākās pret pārkāpēju vērstās 
darbības.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms pieņemt lēmumu par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu, muitas iestādes par saviem 
nodomiem paziņo deklarētājam vai, ja 
preces paredzēts aizturēt — preču 
valdītājam. Deklarētājam vai preču 
valdītājam dod iespēju izteikt savu viedokli 
trīs dienu laikā no minētā paziņojuma 
nosūtīšanas.

3. Ja preces, par kurām ir aizdomas, ka ar 
tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, 
nav viltotas vai pirātiskas preces, muitas 
iestādes par saviem nodomiem paziņo 
deklarētājam vai, ja preces paredzēts 
aizturēt — preču valdītājam, vēl pirms tās 
atliek izlaišanu vai aiztur preces. 
Deklarētājam vai preču valdītājam dod 
iespēju izteikt savu viedokli trīs darba 
dienu laikā no minētā paziņojuma 
saņemšanas.

Grozījums Nr. 53
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Regulas priekšlikums
16. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja attiecībā uz precēm, par kurām ir 
aizdomas, ka tās ir tāda produkta 
imitācija vai kopija, kas Savienībā tiek 
aizsargāts ar intelektuālā īpašuma 
tiesībām, īsteno neuzlikšanas procedūru, 
muitas iestādes prasa preču deklarētājam 
vai valdītājam sniegt atbilstošus 
pierādījumus, ka attiecīgo preču 
galamērķis ir ārpus Savienības teritorijas, 
šos pierādījumus iesniedzot trīs darba 
dienu laikā no minētās prasības 
saņemšanas. Ja nav pietiekamu 
pierādījumu par pretējo, muitas iestādes 
uzskata, ka preču galamērķis ir 
Savienības teritorija.
Komisija līdz ...* pieņem pamatnostādnes, 
saskaņā ar kurām muitas iestādes varētu 
novērtē risku, ka pirmajā apakšpunktā 
minētās preces novirzīs uz Savienības 
tirgu, ievērojot 29. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.
*OV: lūdzu, ievietojiet datumu —
12 mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Muitas iestādes pieprasījumu apstiprinoša 
lēmuma saņēmējam un preču deklarētājam 
vai preču valdītājam par savu lēmumu 
atlikt preču izlaišanu vai preces aizturēt
paziņo vienas darba dienas laikā no šāda 
lēmuma pieņemšanas.

Muitas iestādes pieprasījumu apstiprinoša 
lēmuma saņēmējam un preču deklarētājam 
vai valdītājam par preču izlaišanas 
atlikšanu vai preču aizturēšanu paziņo 
vienas darba dienas laikā. Taču muitas 
iestādes var arī prasīt pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmējam paziņot 
attiecīgi preču deklarētājam vai 
valdītājam, ja pieprasījumu apstiprinoša
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lēmuma saņēmējs garantē, ka viņš ievēros 
šajā regulā noteiktos termiņus un 
pienākumus.

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojums deklarētajam vai preču 
valdītājam ietver informāciju par 
juridiskajām sekām, kas noteiktas 20. pantā 
saistībā ar precēm, kas nav ne viltotas, ne 
pirātiskas, un 23. pantā saistībā ar 
precēm, kas ir viltotas un pirātiskas.

Paziņojums deklarētajam vai preču 
valdītājam ietver informāciju par 
juridiskajām sekām, kas noteiktas 
20. pantā.

Pamatojums

Vienkāršota procedūra, kas paredzēta tikai viltotām un pirātiskām precēm, praksē radītu 
juridisko nenoteiktību, jo nav saprotams, kura procedūra ir jāpiemēro gadījumos, kad preces 
vēl pārkāpj gan preču zīmes tiesības vai autortiesības, gan citas intelektuālā īpašuma tiesības 
(piemēram, patentus). Tāpēc tiek ierosināts 20. panta punktus aizstāt ar 23. pantu pielāgotā 
redakcijā, kas tad būtu jāpiemēro visiem IĪT pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Muitas iestādes informē pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmēju un preču 
deklarētāju vai preču valdītāju par to preču, 
kuru izlaišana ir atlikta vai kuras ir 
aizturētas, faktisko vai lēsto daudzumu un 
preču faktisko vai šķietamo veidu, tostarp 
atbilstošos gadījumos nosūta preču vienību 
attēlus.

5. Muitas iestādes informē pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmēju un preču
deklarētāju vai preču valdītāju par to preču, 
kuru izlaišana ir atlikta vai kuras ir 
aizturētas, faktisko vai lēsto daudzumu un 
preču faktisko vai šķietamo veidu, tostarp 
atbilstošos gadījumos nosūta preču vienību 
fotogrāfijas.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms pieņemt lēmumu par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu, muitas iestādes, izpaužot tikai 
informāciju par preču vienību faktisko vai 
lēsto daudzumu un to faktisko vai šķietamo
veidu, tostarp atbilstošos gadījumos 
nosūtot preču vienību attēlus, var lūgt 
jebkuru personu, kas ir tiesīga iesniegt 
pieprasījumu par intelektuālā īpašuma 
tiesību varbūtējo pārkāpumu, sniegt muitas 
iestādēm jebkādu būtisku informāciju.

2. Pirms atlikt preču izlaišanu vai aizturēt 
tās, muitas iestādes, izpaužot tikai 
informāciju par preču vienību faktisko vai 
lēsto daudzumu un to veidu, tostarp 
atbilstošos gadījumos nosūtot preču 
vienību fotogrāfijas, var lūgt jebkuru 
personu, kas ir tiesīga iesniegt 
pieprasījumu par intelektuālā īpašuma 
tiesību varbūtējo pārkāpumu, sniegt muitas 
iestādēm jebkādu būtisku informāciju.

Pamatojums

Lēmums par preču izlaišanas atlikšanu vai preču aizturēšanu netiek pieņemts, gaidot tiesību 
subjekta lēmumu. Tāpēc tiek ierosināts svītrot vārdu „lēmumu”.

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms pieņemt lēmumu par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu, muitas iestādes par saviem 
nodomiem paziņo deklarētājam vai, ja 
preces paredzēts aizturēt — preču 
valdītājam. Deklarētājam vai preču 
valdītājam dod iespēju izteikt savu 
viedokli trīs dienu laikā no minētā 
paziņojuma nosūtīšanas.

svītrots

Pamatojums

Šis papildu pienākums muitas iestādēm radītu nesamērīgu administratīvo slogu, kas var 
novest pie iespējamo konfiskāciju gadījumu skaita samazināšanās. Ekonomikas dalībnieki, 
kas importē preces Eiropas Savienībā, ir labi informēti par to, ka muita to sūtījumus var 
kontrolēt, kā rezultātā var tikt atlikta to izlaišana. Ar to netiek pārkāptas importētāja tiesības, 
jo muitas iestāde tikai izmanto savas tiesību aktos noteiktās tiesības un veic tajos noteiktos 
pienākumus.

Grozījums Nr. 59
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Regulas priekšlikums
17. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja attiecībā uz precēm, par kurām ir 
aizdomas, ka tās ir tāda produkta 
imitācija vai kopija, kas Savienībā tiek 
aizsargāts ar intelektuālā īpašuma 
tiesībām, īsteno neuzlikšanas procedūru, 
muitas iestādes prasa preču deklarētājam 
vai valdītājam sniegt atbilstošus 
pierādījumus, ka attiecīgo preču 
galamērķis ir ārpus Savienības teritorijas, 
šos pierādījumus iesniedzot trīs darba 
dienu laikā no minētās prasības 
nosūtīšanas. Ja nav pietiekamu 
pierādījumu par pretējo, muitas iestādes 
uzskata, ka preču galamērķis ir 
Savienības teritorija.
Komisija līdz ...* pieņem pamatnostādnes, 
saskaņā ar kurām muitas iestādes novērtē 
iespējamību, ka pirmajā apakšpunktā 
minētās preces varētu novirzīt uz 
Savienības tirgu, ievērojot 29. panta 
2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.
*OV: lūdzu, ievietojiet datumu — 12 
mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Pamatojums

Tā kā ir ļoti grūti paredzēt, vai tiks grozītas materiālās tiesības, tās attiecinot tikai uz tādu 
preču tranzītu, kas ir ES aizsargātu preču imitācijas vai kopijas, tiek ierosināts iekļaut šo 
papildu nodrošinājumu, lai novērstu minēto preču nonākšanu iekšējā tirgū. Lai muita varētu 
apturēt preču izlaišanu vai aizturēt tās, ir jāievēro divi nosacījumi — jābūt aizdomām par 
viltotām precēm vai pirātiskām precēm, un sniegtajiem pierādījumiem jābūt nepietiekamiem.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
17. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja nevar noteikt nevienu personu, 
kura būtu tiesīga iesniegt pieprasījumu, 
muitas iestādes sadarbojas ar 
kompetentajām iestādēm, lai noskaidrotu 
personu, kurai ir tiesības iesniegt 
pieprasījumu.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzlabot sadarbību starp muitas iestādēm un kompetentajām iestādēm, 
lai noskaidrotu personu, kurai ir tiesības iesniegt pieprasījumu. Tas atrisinātu pastāvošo 
problēmu, ka pat gadījumā, ja ir aizdomas, ka ar precēm pārkāpj intelektuālā īpašuma 
tiesības, muitai ir jāļauj izlaist preces vai jāpārtrauc to aizturēšana, ja tā vienas darba dienas 
laikā nespēj identificēt personu, kurai ir tiesības iesniegt pieprasījumu.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Muitas iestādes preču deklarētājam vai 
preču valdītājam par savu lēmumu atlikt
preču izlaišanu vai preces aizturēt paziņo 
vienas darba dienas laikā no šāda lēmuma 
pieņemšanas.

Muitas iestādes preču deklarētājam vai 
valdītājam par preču izlaišanas atlikšanu
vai preču aizturēšanu paziņo vienas darba 
dienas laikā.

Pamatojums

Lēmums par preču izlaišanas atlikšanu vai preču aizturēšanu netiek pieņemts, gaidot tiesību 
subjekta lēmumu. Tāpēc tiek ierosināts svītrot vārdu „lēmumu”.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
17. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šo pantu nepiemēro ātrbojīgām 
precēm.

svītrots
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Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Muitas iestādes var ņemt paraugus un var 
pēc pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmēja lūguma tam izsniegt preču 
paraugus, kas paredzēti tikai un vienīgi 
analīzei un turpmākas procedūras 
sekmēšanai attiecībā uz viltotām un 
pirātiskām precēm. Par jebkuras šādu 
paraugu analīzes veikšanu atbild tikai 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs.

Muitas iestādes var ņemt paraugus, kas 
raksturo preces kopumā, un var pēc 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmēja lūguma tam izsniegt vai nosūtīt
šādus preču paraugus, kas paredzēti tikai 
un vienīgi analīzei un turpmākas 
procedūras sekmēšanai attiecībā uz 
viltotām un pirātiskām precēm. Par 
jebkuras šādu paraugu analīzes veikšanu 
atbild tikai pieprasījumu apstiprinoša 
lēmuma saņēmējs.

Pamatojums

Lai iedarbīgi cīnītos pret preču viltošanu, ir jāveicina efektīva un izmaksu ziņā lēta 
mijiedarbība starp muitu un pieprasījumu apstiprinoša lēmuma turētājiem.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Muitas iestādes pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmējam pēc 
pieprasījuma dara zināmu preču, par kurām 
ir aizdomas, ka ar tām pārkāpj intelektuālā 
īpašuma tiesības, nosūtītāja, saņēmēja, 
deklarētāja vai valdītāja vārdu 
(nosaukumu) un adresi, muitas procedūru 
un preču izcelsmi, vietu, no kuras tās tiek 
ievestas, kā arī to galamērķi (ja minētā 
informācija ir pieejama).

3. Muitas iestādes pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmējam un, ja 
nepieciešams, tiesībaizsardzības iestādēm 
un aģentūrām pēc pieprasījuma dara 
zināmu preču, par kurām ir aizdomas, ka ar 
tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, 
nosūtītāja, saņēmēja, deklarētāja vai 
valdītāja vārdu (nosaukumu) un adresi, 
muitas procedūru un preču izcelsmi, vietu, 
no kuras tās tiek ievestas, kā arī to 
galamērķi (ja minētā informācija ir 
pieejama).

Grozījums Nr. 65
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Regulas priekšlikums
19. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tiesvedības uzsākšanai, lai noteiktu, vai 
ir pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības;

(a) procesa uzsākšanai, lai noteiktu, vai ir 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības vai 
šāda procesa gaitā;

Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
19. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) papildu darbību veikšanai, lai 
noskaidrotu intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpēja identitāti;

Pamatojums

Tiesību subjektiem vajadzētu būt tiesībām izmantot informāciju, lai veiktu papildu darbības, 
ar kurām konstatē pārkāpēju, piemēram, sākt izmeklēšanas darbības un nosūtīt informāciju 
uzraudzības iestādēm, tostarp trešo valstu iestādēm.

Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
19. pants – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) kriminālprocesa ierosināšanai vai 
izmantošanai šā procesa laikā;

Pamatojums

Tiesību subjektiem vajadzētu būt tiesībām izmantot informāciju, lai pret pārkāpējiem 
ierosinātu kriminālprocesu vai to izmantotu šā procesa laikā.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
19. pants – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kompensācijas piedzīšanai no tiesību 
pārkāpēja vai citām personām, ja preces 
iznīcinātas saskaņā ar 20. panta 3. punktu
vai 23. panta 3. punktu.

(b) kompensācijas piedzīšanai no tiesību 
pārkāpēja vai citām personām, ja preces 
iznīcinātas saskaņā ar 20. panta 3. punktu.

Pamatojums

Vienkāršota procedūra, kas paredzēta tikai viltotām un pirātiskām precēm, praksē radītu 
juridisko nenoteiktību, jo nav saprotams, kura procedūra ir jāpiemēro gadījumos, kad preces 
vēl pārkāpj gan preču zīmes tiesības vai autortiesības, gan citas intelektuālā īpašuma tiesības 
(piemēram, patentus). Tāpēc tiek ierosināts svītrot ierosinātā 20. panta punktus un aizstāt tos 
ar formulējumu no ierosinātā 23. panta, kurš tad tiktu piemērots visiem IĪT pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
19. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) informācijas izmantošanai 
kriminālizmeklēšanas vai kriminālprocesa 
īstenošanai vai saistībā ar tiem, tostarp 
gadījumos, kad tie attiecas uz intelektuālā 
īpašuma tiesībām.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
19. pants – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) informācijas izmantošanai, lai 
panāktu vienošanos ārpustiesas 
mierizlīguma sarunās.
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Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Informācijas un datu apmaiņa starp 

muitas iestādēm
Ievērojot atbilstošos datu aizsardzības 
noteikumus, Komisija ir tiesīga nolemt, ka 
visām Savienības muitas iestādēm un 
attiecīgajām iestādēm trešās valstīs ir 
jāapmainās ar informāciju un datiem, kas 
iegūti saskaņā ar 18. panta 3. punktu, un 
noteikt šādas informācijas apmaiņas 
nosacījumus.

Pamatojums

Sadarbība ar trešām valstīm ir būtiska, lai cīnītos ar IĪT pārkāpuma preču pārdošanas 
izplatību. Lai šī sadarbība būtu efektīva, ES muitas iestādēm būtu jāspēj savstarpēji sniegt 
informāciju un datus par IĪT pārkāpumiem sadarbības partneriem trešās valstīs, ievērojot 
konfidencialitāti un nodrošinot datu aizsardzības stingru noteikumu pieņemšanu. >

Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
2. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesvedības uzsākšana un paredzamā preču 
izlaišana

Preču iznīcināšana, procesa uzsākšana un 
agrāka preču izlaišana

Pamatojums

Vienkāršota procedūra, kas paredzēta tikai viltotām un pirātiskām precēm, praksē radītu 
juridisko nenoteiktību, jo nav saprotams, kura procedūra ir jāpiemēro gadījumos, kad preces 
vēl pārkāpj gan preču zīmes tiesības vai autortiesības, gan citas intelektuālā īpašuma tiesības 
(piemēram, patentus). Tāpēc tiek ierosināts 20. panta punktus aizstāt ar 23. pantu pielāgotā 
redakcijā, kas tad būtu jāpiemēro visiem IĪT pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
20. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesvedības uzsākšana Preču iznīcināšana un procesa uzsākšana

Pamatojums

Vienkāršota procedūra, kas paredzēta tikai viltotām un pirātiskām precēm, praksē radītu 
juridisko nenoteiktību, jo nav saprotams, kura procedūra ir jāpiemēro gadījumos, kad preces 
vēl pārkāpj gan preču zīmes tiesības vai autortiesības, gan citas intelektuālā īpašuma tiesības 
(piemēram, patentus). Tāpēc tiek ierosināts 20. panta punktus aizstāt ar 23. pantu pielāgotā 
redakcijā, kas tad būtu jāpiemēro visiem IĪT pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir aizdomas, ka ar precēm, kas nav 
minētas 23. un 24. pantā, pārkāpj
intelektuālā īpašuma tiesības, 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs 10 darba dienu laikā no lēmuma 
nosūtīšanas par preču izlaišanas 
atlikšanu vai preču aizturēšanu ierosina 
tiesvedību, lai noteiktu, vai ir pārkāptas 
intelektuālā īpašuma tiesības.

1. Preces, kuru izlaišana ir atlikta vai kas 
ir aizturētas saskaņā ar 16. pantu, var 
muitas uzraudzībā iznīcināt, neievērojot 
vajadzību noteikt, vai saskaņā ar tās 
dalībvalsts tiesībām, kurā preces ir 
atrastas, nav pārkāptas intelektuālā 
īpašuma tiesības, ja ir izpildīti visi šādi 
nosacījumi:

Ja preces, par kurām ir aizdomas, ka ar 
tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, 
ir ātrbojīgas, termiņš pirmajā daļā 
minētās tiesvedības ierosināšanai ir trīs 
darba dienas no lēmuma nosūtīšanas par 
preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu.

(a) pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs, pamatojoties uz šai personai 
saskaņā ar 16. panta 2. punktu sniegto 
informāciju, muitas iestādes 10 darba 
dienu laikā (vai trīs darba dienu laikā 
ātrbojīgu preču gadījumā) no lēmuma par 
preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu saņemšanas dienas ir 
rakstiski informējis, ka ir pārkāptas 
intelektuālā īpašuma tiesības, un norādījis 
pārkāpto tiesību konkrēto veidu;

(b) pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs savu piekrišanu preču 
iznīcināšanai ir rakstiski apliecinājis 
muitas iestādēm 10 darba dienu laikā (vai 
trīs darba dienu laikā ātrbojīgu preču 
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gadījumā) no lēmuma par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču aizturēšanu 
saņemšanas dienas;
(c) preču deklarētājs vai valdītājs par savu 
piekrišanu preču iznīcināšanai ir rakstiski 
apliecinājis muitas iestādēm 10 darba 
dienu laikā (vai trīs darba dienu laikā 
ātrbojīgu preču gadījumā) no lēmuma par 
preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu saņemšanas dienas.

Pamatojums
Grozītais 23. panta 1. punkts — papildus tam, ka tiesību subjekts apstiprina piekrišanu 
iznīcināšanai, šim subjektam būtu jāapstiprina arī pats IĪT pārkāpums un jānorāda, kuras 
tieši IĪT ir pārkāptas, pamatojoties uz informāciju, ko viņš vai viņa ir saņēmusi no muitas 
iestādēm. Tikai tad un ja ir saņemta preču deklarētāja vai valdītāja piekrišana, preces drīkst 
atstāt iznīcināšanai. Lai izvairītos no problēmām, kas saistītas ar paziņošanu, termiņš ir 
jānosaka nevis saistībā ar paziņojuma nosūtīšanu, bet gan tā saņemšanu.

Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Muitas iestādes dod atļauju izlaist 
preces vai izbeigt to aizturēšanu tūlīt pēc 
visu muitas formalitāšu nokārtošanas, ja 
1. punktā minētāja termiņā tās no 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmēja nav saņēmušas informāciju 
par:

2. Ja preču deklarētājs vai valdītājs 
1. punkta c) apakšpunktā minētajos 
termiņos nav ne apliecinājis savu 
piekrišanu preču iznīcināšanai, ne arī 
darījis zināmus savus iebildumus pret 
preču iznīcināšanu muitas iestādēm, kas 
pieņēmušas lēmumu atlikt preču izlaišanu 
vai preces aizturēt, muitas iestādes 
uzskata, ka preču deklarētājs vai valdītājs 
ir piekritis preču iznīcināšanai.

(a) tiesvedības uzsākšanu, lai noteiktu, vai 
ir pārkāptas intelektuālā īpašuma 
tiesības;
(b) rakstisku vienošanos starp 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmēju un preču valdītāju par preču 
iznīcināšanu.
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Pamatojums

Grozītais 23. panta 2. punkts — juridiskās precizitātes dēļ atsauces uz 1. punkta c) 
apakšpunktā minēto termiņu novietojums teikumā ir mainīts, lai to varētu piemērot gan 
piekrišanai iznīcināt, gan iebilšanai pret iznīcināšanu. Turklāt būtu jānodrošina, lai 
piekrišanas prezumpcijas koncepciju piemērotu gadījumos, kad preču deklarētājs vai 
valdītājs neinformē par saviem iebildumiem pret iznīcināšanu, vārdus „ir tiesīgs” aizvietojot 
ar īstenības izteiksmi, kā tas jau tiek darīts dažās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja noslēgta 2. punkta b) apakšpunktā 
minētā vienošanās par preču 
iznīcināšanu, to veic muitas kontrolē, bet 
atbildību un izmaksas par to uzņemas 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs, ja vien tās dalībvalsts, kurā 
preces tiek iznīcinātas, tiesību aktos nav 
noteikts citādi.

3. Preces iznīcina muitas kontrolē, un 
izdevumus un atbildību par to uzņemas 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs, ja vien tās dalībvalsts, kurā 
preces tiek iznīcinātas, tiesību aktos nav 
noteikts citādi. Pirms preču iznīcināšanas 
var ņemt paraugus.

Pamatojums

Regulas 23. panta 3. punkta sākotnējais teksts ir pārcelts uz 20. pantu, jo 23. pants grozītajā 
redakcijā būtu jāpiemēro visiem IĪT pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Muitas iestādes 1. punkta pirmajā daļā 
minēto termiņu var atbilstošos gadījumos 
pagarināt pēc pieprasījumu apstiprinoša 
lēmuma saņēmēja pieprasījuma, bet ne 
ilgāk kā par 10 darba dienām.

4. Ja nav saņemta piekrišana preču 
iznīcināšanai vai arī ja preču deklarētājs 
vai valdītājs iebilst pret iznīcināšanu, 
20 darba dienu laikā (vai trīs darba dienu 
laikā ātrbojīgu preču gadījumā) no 
lēmuma par preču izlaišanas atlikšanu vai 
preču aizturēšanu saņemšanas dienas
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma
saņēmējs uzsāk procesu, lai noteiktu, vai 
nav pārkāptas intelektuālā īpašuma 
tiesības.

Ātrbojīgu preču gadījumā 1. punkta 
otrajā daļā minēto termiņu nepagarina.

Pamatojums

Grozītā 23. panta 4. punkta redakcija — tiesību subjektiem, pirms viņi izšķiras par procesa 
sākšanu, vajadzētu atļaut gaidīt, līdz preču deklarētājs vai valdītājs izsaka iebildumus pret 
iznīcināšanu termiņā, kāds ir minēts 1. punkta c) apakšpunktā. Šim nolūkam termiņš ir 
jāpagarina, lai tas būtu ilgāks par 10 darba dienām.

Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
20. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Muitas iestādes dod atļauju izlaist 
preces vai attiecīgi izbeidz to aizturēšanu 
tūlīt pēc visu muitas formalitāšu 
nokārtošanas, ja tās no pieprasījumu
apstiprinoša lēmuma saņēmēja nav 
saņēmušas informāciju par:
(a) šīs personas piekrišanu preču 
iznīcināšanai 1. punkta b) apakšpunktā 
minētajos termiņos;
(b) procesa uzsākšanu 4. punkta minētājā 
termiņā, lai noteiktu, vai ir pārkāptas 
intelektuālā īpašuma tiesības.

Pamatojums

Regulas 23. panta 5. punkta sākotnējais teksts ir pārcelts uz 20. pantu, jo 23. pants grozītajā 
redakcijā būtu jāpiemēro visiem IĪT pārkāpumiem.
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Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Preces, kas saskaņā ar 20., 23. vai 
24. pantu paredzētas iznīcināšanai, netiek:

1. Preces, kas saskaņā ar 20. vai 24. pantu 
paredzētas iznīcināšanai, netiek:

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
22. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punktā minētajām 
prasībām, muitas iestādes var atļaut 
publiskām vai privātām organizācijām, 
kuru mērķis ir cīnīties pret viltošanu, 
izmantot iepriekš minētos pasākumus, ja 
tās pirms šādu darbību veikšanas ir 
saņēmušas individuālu atļauju. Pirms 
bezīpašnieka preču iznīcināšanas atļauju 
saņēmušās organizācijas var tās uzkrāt 
saskaņā ar atļaujā paredzētiem 
nosacījumiem, lai veiktu analīzi un 
izveidotu tādas informācijas datubāzi, kas 
paredzēta cīņai pret viltošanu. 
Informāciju par atļauju saņēmušajām 
organizācijām publicē Komisijas tīmekļa 
vietnē.

Pamatojums

Pētījumi par viltotām vai pirātiskām precēm sniedz informāciju un sekmē problēmas izpratni, 
kā arī ļauj īstenot attiecīgas stratēģijas cīņai pret šīm parādībām. Tādēļ pirms šo preču 
iznīcināšanas tās ir jāizpēta.

Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Muitas iestādes var atļaut 1. punktā 
minētās preces muitas uzraudzībā pārvietot 
no vienas vietas uz citu Savienības muitas 
teritorijā, lai tās muitas kontrolē iznīcinātu.

2. Muitas iestādes var atļaut 1. punktā 
minētās preces muitas uzraudzībā pārvietot 
no vienas vietas uz citu Savienības muitas 
teritorijā, lai tās muitas kontrolē iznīcinātu 
vai tās izmantotu izglītības un 
demonstrēšanas nolūkiem, ja tiek 
nodrošināta atbilstošu drošības pasākumu 
veikšana.

Pamatojums

Būtu jāatļauj arī preču pārvadāšana izglītības un demonstrēšanas nolūkā. No vienas puses, 
tās varētu izmantot, lai apmācītu muitas amatpersonas, it īpaši par jaunajiem un 
sarežģītajiem IĪT pārkāpumiem. No otras puses, tās varētu noderēt kā līdzekļi, ar kuriem 
patērētājiem māca, kā atpazīt šādas preces, un vairāk informē par risku, kas ar tām ir saistīts.

Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
3. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. iedaļa svītrots
Viltotas un pirātiskas preces

Pamatojums

Vienkāršota procedūra, kas paredzēta tikai viltotām un pirātiskām precēm, praksē radītu 
juridisko nenoteiktību, jo nav saprotams, kura procedūra ir jāpiemēro gadījumos, kad preces 
vēl pārkāpj gan preču zīmes tiesības vai autortiesības, gan citas intelektuālā īpašuma tiesības 
(piemēram, patentus). Tāpēc tiek ierosināts 20. panta punktus aizstāt ar 23. pantu pielāgotā 
redakcijā, kas tad būtu jāpiemēro visiem IĪT pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. pants svītrots
Iznīcināšana un tiesvedības uzsākšana
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1. Preces, par kurām ir aizdomas, ka tās ir 
viltotas vai pirātiskas, var iznīcināt muitas 
kontrolē, turklāt nav nepieciešams 
noteikt, vai ir pārkāptas intelektuālā 
īpašuma tiesības, atbilstoši tās dalībvalsts 
tiesību aktiem, kurā preces ir atklātas, ja 
ir izpildīti šādi nosacījumi:
(a) pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs par savu piekrišanu preču 
iznīcināšanai ir rakstiski informējis 
muitas iestādes 10 darba dienu laikā (vai 
trīs darba dienu laikā ātrbojīgu preču 
gadījumā) no dienas, kad nosūtīts lēmums 
par preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
iznīcināšanu;
(b) preču deklarētājs vai preču valdītājs 
par savu piekrišanu preču iznīcināšanai ir 
rakstiski informējis muitas iestādes 
10 darba dienu laikā (vai trīs darba dienu 
laikā ātrbojīgu preču gadījumā) no 
dienas, kad nosūtīts lēmums par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču 
iznīcināšanu.
2. Ja preču deklarētājs vai valdītājs 
1. punkta b) apakšpunktā minētajos 
termiņos nav apliecinājis savu piekrišanu 
preču iznīcināšanai, ne arī darījis 
zināmus savus iebildumus pret preču 
iznīcināšanu tām muitas iestādēm, kas 
pieņēmušas lēmumu atlikt preču izlaišanu 
vai preces aizturēt, muitas iestādes var 
uzskatīt, ka preču deklarētājs vai valdītājs 
ir piekritis preču iznīcināšanai.
Muitas dienesti attiecīgi informē 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmēju.
Ja preču deklarētājs vai valdītājs iebilst 
pret preču iznīcināšanu, muitas iestādes 
šos iebildumus dara zināmus 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējam.
3. Preces iznīcina muitas kontrolē, un 
atbildību un izdevumus par to uzņemas 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs, ja vien tās dalībvalsts, kurā 



RR\898122LV.doc 47/93 PE470.069v03-00

LV

preces tiek iznīcinātas, tiesību aktos nav 
noteikts citādi. Pirms preču iznīcināšanas 
var ņemt paraugus.
4. Ja nav saņemta piekrišana preču 
iznīcināšanai, 10 darba dienu laikā (vai 
trīs darba dienu laikā ātrbojīgu preču 
gadījumā) no dienas, kad nosūtīts lēmums 
par preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
iznīcināšanu, pieprasījumu apstiprinoša 
lēmuma saņēmējs uzsāk tiesvedību, lai 
noteiktu, vai ir pārkāptas intelektuālā 
īpašuma tiesības. 
Muitas iestādes pirmajā daļā minētos 
termiņus var atbilstošos gadījumos 
pagarināt pēc pieprasījumu apstiprinoša 
lēmuma saņēmēja lūguma, bet ne ilgāk kā 
par 10 darba dienām.
Ātrbojīgu preču gadījumā šos termiņus 
nepagarina.
5. Muitas iestādes dod atļauju izlaist 
preces vai izbeigt to aizturēšanu tūlīt pēc 
visu muitas formalitāšu nokārtošanas, ja 
tās no pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmēja nav saņēmušas informāciju 
par:
(a) piekrišanu preču iznīcināšanai 
1. punkta a) apakšpunktā minētajos 
termiņos;
(b) tiesvedības uzsākšanu 4. punkta 
minētājā termiņā, lai noteiktu, vai ir 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

Pamatojums

Vienkāršota procedūra, kas paredzēta tikai viltotām un pirātiskām precēm, praksē radītu 
juridisko nenoteiktību, jo nav saprotams, kura procedūra ir jāpiemēro gadījumos, kad preces 
vēl pārkāpj gan preču zīmes tiesības vai autortiesības, gan citas intelektuālā īpašuma tiesības 
(piemēram, patentus). Tāpēc tiek ierosināts 20. panta punktus aizstāt ar 23. pantu pielāgotā 
redakcijā, kas tad būtu jāpiemēro visiem IĪT pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) preces, par kurām ir aizdomas, ka tās ir 
viltotas vai pirātiskas;

(a) preces, par kurām ir aizdomas, ka ar 
tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības;

Pamatojums

Attiecībā uz visiem IĪT pārkāpumiem būtu jāpiemēro maziem sūtījumiem paredzēta īpaša 
procedūra, lai vienkāršotu tās piemērošanu un uzlabotu IĪT aizsardzības efektivitāti.

Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs savā pieprasījumā ir prasījis 
piemērot īpašu procedūru;

Pamatojums

Būtu jāparedz tiesību subjekta līdzdalības tiesības, lai viņa vai viņas pieprasījumā minētajiem 
pārkāpumiem piemērotu šo īpašo procedūru, jo viņam vai viņai būs arī iepriekš jāapmaksā 
glabāšanas un iznīcināšana.

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 16. panta 3., 4. un 5. punktu un 18. panta 
2. punktu nepiemēro.

2. Nepiemēro 16. panta 4. un 5. punktu un 
18. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Deklarētājam vai preču valdītājam dod 
iespēju izteikt savu viedokli 20 darba dienu 

4. Deklarētājam vai preču valdītājam dod 
iespēju izteikt savu viedokli piecu darba 
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laikā no dienas, kad nosūtīts lēmums par 
preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu.

dienu laikā no dienas, kad saņemts lēmums 
par preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu.

Pamatojums

Preču deklarētājam vai valdītājam paredzētais 20 darba dienu periods, lai apstiprinātu viņa 
piekrišanu preces iznīcināt, liekas nepamatots un nesamērīgs. Šāds termiņš neattaisnoti 
padarītu gausāku procedūru izpildi un palielinātu glabāšanas izmaksas. >

Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Minētās preces var iznīcināt, ja 20 darba 
dienu laikā no dienas, kad nosūtīts 
lēmums par preču izlaišanas atlikšanu vai 
preču aizturēšanu, preču deklarētājs vai 
valdītājs ir muitas iestādēm apliecinājis 
savu piekrišanu preču iznīcināšanai.

5. Minētās preces var iznīcināt, ja preču 
deklarētājs vai valdītājs ir muitas iestādēm 
rakstiski apliecinājis savu piekrišanu preču 
iznīcināšanai. Šo preču iznīcināšanu 
kontrolē muita, un ar to saistītos 
izdevumus sedz pieprasījumu apstiprinoša 
lēmuma saņēmējs.

Pamatojums

Nav jāierobežo termiņš, kurā preču deklarētājs vai valdītājs var apstiprināt savu piekrišanu 
iznīcināt preces. Nenosakot precīzu termiņu, procedūru var īstenot lokanāk, piemēram, ja 
muitas iestādes saņem piekrišanu vienu dienu pēc termiņa vai pēc tam, kad tiesību subjekts ir 
sazinājies ar preču valdītāju vai deklarētāju. Turklāt apstiprinājuma metode būtu jāsaskaņo 
ar metodi, kas minēta 34. grozījumā, ar kuru groza 21. pantu. Visbeidzot, šajā punktā iekļauj 
24. panta 7. punktu grozītajā redakcijā.

Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
24. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Preces iznīcina muitas kontrolē, un 
izdevumus par to sedz muitas iestādes.

svītrots

Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
24. pants – 7.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Muitas iestādes vajadzības gadījumā 
nodrošina pieprasījumu apstiprinoša 
lēmuma saņēmējam iespēju iepazīties ar 
informāciju par iznīcināto vienību 
faktisko vai šķietamo skaitu un veidu.

Pamatojums

Tiesību subjektiem vajadzētu būt iespējām iepazīties ar informāciju par šajā procedūrā 
iznīcinātajām precēm, kuru viņi var izmantot savā izmeklēšanā. Efektīvs veids, kā to 
organizēt, neradot nesamērīgu slogu muitas iestādēm, varētu būt tādas elektroniskās 
datubāzes izveide, kurā tiktu reģistrētas visas preces, uz kurām attiecas pieprasījumu 
apstiprinošs lēmums. Tiesību subjekti, attiecībā uz kuriem ir izdots pieprasījumu apstiprinošs 
lēmums, drīkstētu iepazīties ar informāciju tikai par šīm precēm.

Grozījums Nr. 91
Regulas priekšlikums
24. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja preču deklarētājs vai valdītājs iebilst 
pret preču iznīcināšanu, muitas iestādes 
šos iebildumus dara zināmus pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmējam, 
pievienojot informāciju par preču vienību 
faktisko vai lēsto daudzumu un to faktisko 
vai šķietamo veidu, turklāt atbilstošos 
gadījumos nosūtot preču vienību attēlus.

8. Ja preču deklarētājs vai valdītājs 
10 darba dienu laikā no lēmuma par 
preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu saņemšanas dienas nav 
apliecinājis savu piekrišanu preču 
iznīcināšanai vai nav darījis zināmus 
savus iebildumus pret to, muitas iestādes 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējam atgādina par šādu 
neapliecināto piekrišanu vai 
neizteiktajiem iebildumiem, pievienojot 
informāciju par preču vienību daudzumu 
un to veidu, turklāt atbilstošos gadījumos 
nosūtot preču vienību attēlus vai to 
paraugus.

Grozījums Nr. 92
Regulas priekšlikums
24. pants – 10. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Komisijai piešķir pilnvaras saskaņā ar 
30. pantu pieņemt deleģētos aktus par 
robežvērtībām, ar kurām šā panta 
vajadzībām nosaka to, kas uzskatāms par 
"mazu sūtījumu".

svītrots

Pamatojums

Maza sūtījuma definīcija un it īpaši robežvērtības, ar kurām nosaka mazus sūtījumus, ir 
būtiski regulas priekšlikuma elementi. Tāpēc kopīgajiem likumdevējiem vajadzētu būt 
tiesībām izlemt par definīciju un spēkā esošām robežvērtībām.

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja to pieprasa muitas iestādes, 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs sedz visas izmaksas, kas muitas 
administrācijai radušās saistībā ar preču 
paturēšanu muitas uzraudzībā saskaņā ar 
16. un 17. pantu un saistībā ar preču 
iznīcināšanu saskaņā ar 20. un 23. pantu.

1. Ja to pieprasa muitas iestādes, 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs sedz visas izmaksas, kas muitas 
administrācijai radušās saistībā ar preču 
paturēšanu muitas uzraudzībā saskaņā ar 
16. un 17. pantu un saistībā ar preču 
iznīcināšanu saskaņā ar 20. un 24. pantu.
Muitas iestādes pēc lēmuma saņēmēja 
pieprasījuma informē šo personu par to, 
kur un kā aizturētās preces tiek glabātas, 
un par izmaksām, kas saistītas ar šo 
glabāšanu, un dod tai iespēju sniegt 
komentārus par šo glabāšanu.

Pamatojums

Vienkāršota procedūra, kas paredzēta tikai viltotām un pirātiskām precēm, radītu juridisko 
nenoteiktību, jo nav saprotams, kura tieši procedūra ir jāpiemēro gadījumos, kad preces 
pārkāpj arī citas IĪT. Tiesību subjektiem būtu jāatlīdzina arī izmaksas, kas radušās, izpildot 
maziem sūtījumiem paredzēto īpašo procedūru. Turklāt prasība tiesību subjektam, iesniedzot 
pieprasījumu rīkoties, pievienot ekonomisko aprēķinu var būt problemātiska attiecībā uz 
MVU un var novest pie tā, ka tiesību subjekts izvēlas pieprasījumu neiesniegt, tādējādi ļaujot 
pārkāpjošajām precēm šķērsot robežu.
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Grozījums Nr. 94
Regulas priekšlikums
27. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja pārkāpēja identitāti nav iespējams 
noskaidrot, tas nav sasniedzams vai 
nespēj nodrošināt kompensācijas 
izmaksu, pieprasījumu apstiprinoša 
lēmuma saņēmējs var kompensāciju 
piedzīt no preču īpašnieka vai no 
personas, kurai ir līdzīgas tiesības rīkoties 
ar tām.

Pamatojums

Tiesību subjektiem vajadzētu būt tiesībām vispirms vērst kompensācijas piedziņu pret kravas 
saņēmējiem, jo tie ir tiešie komercdarījuma dalībnieki.

Grozījums Nr. 95
Regulas priekšlikums
27. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Šā panta 2.a nepiemēro attiecībā uz 
24. pantā minēto procedūru.

Pamatojums

Mazo sūtījumu gadījumos, kad saņēmēji bieži vien ir labticīgi patērētāji, 2.a pants (jauns) 
nebūtu jāpiemēro. >

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
administratīvajām sankcijām, kas 
piemērojamas šīs regulas noteikumu 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 

Neskarot savas tiesības, dalībvalstis 
piemēro noteikumus par administratīvajām 
sankcijām, kas attiecas uz šīs regulas 
noteikumu pārkāpumiem, un veic visus 
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pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu. Noteiktajām 
administratīvajām sankcijām jābūt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām.

vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 
īstenošanu. Noteiktajām administratīvajām 
sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām.

Grozījums Nr. 97
Regulas priekšlikums
V. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

KOMITEJA, DELEĢĒŠANA UN 
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

KOMITEJA UN NOBEIGUMA 
NOTEIKUMI

Pamatojums

Maza sūtījuma definīcija un it īpaši robežvērtības, ar kurām nosaka mazus sūtījumus, ir 
būtiski regulas priekšlikuma elementi. Tāpēc kopīgajiem likumdevējiem vajadzētu būt 
tiesībām izlemt par definīciju un spēkā esošām robežvērtībām.

Grozījums Nr. 98
Regulas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. pants svītrots
Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
paredzētos nosacījumus.
2. 24. panta 10. punktā minētās pilnvaras 
deleģē uz nenoteiktu laiku, sākot ar dienu, 
kad stājas spēkā šī regula.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 24. panta 10. 
punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšana. Tas stājas spēkā dienu pēc 
lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas 
tajā noteikts. Tas neietekmē neviena jau 
spēkā esoša deleģētā akta derīgumu.
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4. Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
24. panta 10. punktu, stājas spēkā tikai 
tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
divu mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei, nav cēluši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
ierosmes minēto termiņu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Pamatojums

Maza sūtījuma definīcija un it īpaši robežvērtības, ar kurām nosaka mazus sūtījumus, ir 
būtiski regulas priekšlikuma elementi. Tāpēc kopīgajiem likumdevējiem vajadzētu būt 
tiesībām izlemt par definīciju un spēkā esošām robežvērtībām.

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās muitas struktūrvienības 
Komisiju informē par:

1. Kompetentās muitas struktūrvienības 
Komisijai sniedz nepieciešamo 
informāciju par:

(a) pieprasījumiem rīkoties, pievienojot
fotogrāfijas, attēlus, brošūras;

(a) pieprasījumus, tostarp pieprasījumus 
rīkoties, apstiprinošiem lēmumiem un
nosūta visas fotogrāfijas, attēlus un 
brošūras;

(b) pieprasījumus apstiprinošiem 
lēmumiem;

(b) lēmumiem, ar kuriem pagarina termiņu, 
kurā muitas iestādēm jārīkojas, vai 
lēmumiem, ar kuriem atceļ vai groza 
lēmumu par pieprasījuma apstiprināšanu;

(c) lēmumiem, ar kuriem pagarina termiņu, 
kurā muitas iestādēm jārīkojas, vai 
lēmumiem, ar kuriem atceļ vai groza 
lēmumu par pieprasījuma apstiprināšanu;

(c) pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
īstenošanas apturēšanu.
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(d) pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
īstenošanas apturēšanu.

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Visu 1. un 2. punktā minēto informāciju 
uzglabā Komisijas centrālajā datubāzē.

3. Visu 1. un 2. punktā minēto informāciju 
uzglabā Komisijas centrālajā datubāzē. Pēc 
tam, kad ir izveidota Komisijas centrālā 
datubāze, 1. un 2. punktā minēto 
informāciju nosūta, izmantojot šo 
datubāzi.

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija 1. un 2. punktā minēto būtisko 
informāciju dara elektroniskā formā dara 
pieejamu dalībvalstu muitas iestādēm.

4. Komisija 1. un 2. punktā minēto būtisko 
informāciju elektroniskā formā dara 
pieejamu dalībvalstu muitas iestādēm pēc 
iespējas drīz, taču ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī.
4.a Lai nodrošinātu 1.–4. punktā minētās 
informācijas apstrādi, 3. punktā minēto 
centrālo datubāzi izveido elektroniskā 
formā. Centrālajā datubāzē glabā 
informāciju, tostarp 6. panta 3. punktā, 
13. pantā un 31. pantā minētos personas 
datus.
4.b Dalībvalstu muitas iestādēm un 
Komisijai nodrošina iespējas iepazīties ar 
centrālajā datubāzē esošo informāciju.
4.c Muitas iestāde centrālajā datubāzē 
ievada informāciju par kompetentajām 
muitas iestādēm iesniegtajiem 
pieprasījumiem. Muitas iestāde, kas 
informāciju ir ievadījusi centrālajā 
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datubāzē, vajadzības gadījumā šo 
informāciju arī groza, papildina, labo vai 
dzēš. Visas muitas iestādes, kas 
informāciju ir ievadījušas centrālajā 
datubāzē, atbild par šīs informācijas 
precizitāti, atbilstību un nozīmību.
4.d Lai nodrošinātu centrālās datubāzes 
uzticamu un drošu darbību, Komisija 
ievieš pienācīgus tehniskos un 
organizatoriskus risinājumus un garantē 
to ilglaicīgu efektivitāti. Lai nodrošinātu 
apstrādes konfidencialitāti un drošību 
attiecībā uz kādas dalībvalsts muitas 
iestāžu veiktajām apstrādes darbībām un 
centrālās datubāzes termināliem, kas 
atrodas tās teritorijā, šīs dalībvalsts 
muitas iestāde ievieš pienācīgus tehniskos 
un organizatoriskos risinājumus un 
garantē to ilglaicīgu efektivitāti.
4.e Personas datu apstrādi centrālajā 
datubāzē veic saskaņā ar 32. pantu.

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Personas datu apstrādi Komisijas 
centrālajā datubāzē veic saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 45/200126 un Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāja uzraudzībā.

1. Personas datu apstrādi Komisijas 
centrālajā datubāzē veic saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 45/200126 un Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāja uzraudzībā.
Jebkurā gadījumā īstenošanas 
pasākumos, kas ir jānosaka, būtu 
detalizēti jāparedz datubāzes funkcionālie 
un tehniskie raksturlielumi.

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
32. pants – 2.a – 2.f. punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Personas datus iegūst un izmanto tikai 
šajā regulā paredzētiem mērķiem. Šādi 
iegūti personas dati ir precīzi un nav 
novecojuši.
2.b Katra muitas iestāde, kas personas 
datus ir ievadījusi centrālajā datubāzē, 
pati arī kontrolē šo datu apstrādi.
2.c Datu subjektam ir tiesības iepazīties ar 
personas datiem, kas attiecas uz šo 
personu un kurus apstrādā ar centrālo 
datubāzi, un vajadzības gadījumā arī 
tiesības labot, dzēst vai bloķēt personas 
datus saskaņā ar Regulu (EK) 45/2001 vai 
valstu tiesību aktiem, ar kuriem īsteno 
Direktīvu 95/46/EK. 
2.d Visus iesniegumus par iespēju 
izmantot tiesības iepazīties ar datiem, tos 
labot, dzēst vai bloķēt iesniedz 
kompetentajām muitas iestādēm, kuras tos 
arī apstrādā. Ja datu subjekts iesniegumu 
par iespēju izmantot tiesības iepazīties ar 
datiem, tos labot, dzēst vai bloķēt ir 
iesniedzis citam muitas iestāžu birojam 
vai Komisijas birojam, iesniegumu 
saņēmušais birojs to nodod tālāk 
kompetentajai muitas struktūrvienībai.
2.e Personas datus glabā ne ilgāk par 
sešiem mēnešiem no dienas, kad ir atcelts 
attiecīgais pieprasījumu apstiprinošais 
lēmums, vai no dienas, kad beidzas 
attiecīgais termiņš, kurā muitas iestādēm 
bija jārīkojas. 
2.f Ja pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs ir sācis procesu saskaņā ar 
20. panta 1. punktu vai 24. panta 
9. punktu un šo faktu ir darījis zināmu 
kompetentās muitas iestādes 
struktūrvienībai, personas datus glabā 
sešus mēnešus pēc tam, kad procesā 
attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu ir pieņemts galīgais lēmums.
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Grozījums Nr. 104
Regulas priekšlikums
37. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stāšanās spēkā un piemērošana Stāšanās spēkā un ziņošana

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
37. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz ...* Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
šīs regulas īstenošanu. Vajadzības 
gadījumā ziņojumam pievieno attiecīgus 
priekšlikumus un/vai ieteikumus.
_______________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu —
36 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Ziņojums sniegs noderīgu informāciju par šīs regulas darbību, it īpaši par to, kā muitas 
iestādes aizsargā papildu IĪT, kā arī par īpašo procedūru attiecībā uz maziem sūtījumiem.

Grozījums Nr. 106
Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr 24. panta 1.-9. punktu piemēro no 
XX.XX.20XX. 

svītrots

Pamatojums

Šajā regulā ir sniegta maza sūtījuma definīcija un jo īpaši robežvērtības, ar kurām nosaka 
mazus sūtījumus, tāpēc nav nepieciešams paredzēt 24. panta 1.–9. punkta vēlāku 
piemērošanu.
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PASKAIDROJUMS

Vēsturisks ieskats

Intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT) ir inovāciju pamataspekts, savukārt inovācijas ir viena no 
galvenajām stratēģijas „Eiropa 2020” prioritātēm, lai nodrošinātu gudru, ilgtspējīgu un 
visaptverošu izaugsmi. Ņemot vērā, ka ir pieaudzis IĪT pārkāpumu skaits un starptautiskās 
tirdzniecības apjoms ar precēm, ar kurām ir pārkāptas minētās tiesības, ekonomiskā izaugsme 
un darbvietas Eiropas Savienībā ir lielā mērā atkarīgas no IĪT efektīvas aizsardzības.
Atbilstīgi aplēsēm pirātisma un viltošanas radītie zaudējumi Eiropas uzņēmumiem sasniedz 
250 miljardus euro gadā.

Papildus tam, ka uzņēmumi cieš zaudējumus, šo tiesību pārkāpumi var arī nopietni apdraudēt 
patērētāju veselību un drošību. Aizturēto lietu klāstā 2010. gadā 14,5 % bija ikdienas 
lietojuma izstrādājumi un ražojumi, kas varētu apdraudēt patērētāju veselību un drošību 
(piemēram, pārtikas produkti un dzērieni, ķermeņa kopšanas līdzekļi, zāles, sadzīves 
elektronika un rotaļlietas).

Muitas iestādes ir salīdzinoši labi piemērotas efektīvi nodrošināt IĪT ievērošanu uz ES ārējām 
robežām, pirms preces tiek ieviestas iekšējā tirgū. Ja preces nonāk dažādās dalībvalstīs, to 
izsekošana un tiesvedību uzsākšana kļūst daudz grūtāka un dārgāka.

Labākas IĪT īstenošanas nozīmību apliecina tas, ka 2009. un 2010. gadā reģistrēto viltošanas 
un pirātisma gadījumu skaits ir gandrīz divkāršojies. Muita 2010. gadā reģistrēja 
79 112 gadījumus salīdzinājumā ar 43 572 gadījumiem 2009. gadā. Tiešsaistes tirdzniecība 
īpaši izraisīja ievērojamo aizturēšanas gadījumu skaita pieaugumu pasta sūtījumos — par 
200 % — galvenokārt šie gadījumi attiecās uz apģērbu, apaviem un elektroniskajām precēm, 
un 69 % no aizturētajām precēm bija zāles.

Eiropas Komisija, īstenojot savu IĪT stratēģiju, ierosināja pārskatīt Regulu (EK) 1383/2003, 
lai stiprinātu muitas iestāžu nodrošināto IĪT ievērošanu un lai uzlabotu juridisko precizitāti, 
regulas normas pielāgojot atbilstīgi jaunākajām tendencēm. Regulas pārskatīšana arī bija 
iekļauta Muitas rīcības plānā 2009.–2012. gadam, kuru apstiprināja Padome, un Vienotā 
tirgus aktā.

Ieteikumi

Referents atzinīgi vērtē šīs regulas pārskatīšanu, taču viņš gribētu vērst uzmanību uz 
turpmākiem ieteikumiem.

Darbības joma



PE470.069v03-00 60/93 RR\898122LV.doc

LV

Ir jāuzsver, ka regulas priekšlikumā būtu jāparedz tikai tādas procedūras, ar kurām muitas 
iestādēm ir piešķirtas tiesības novērst to preču pārvadājumu, attiecībā uz kurām pastāv 
aizdomas par IĪT pārkāpšanu. Salīdzinājumam — IĪT pārkāpumus noteiks, pamatojoties 
vienīgi uz ES materiālo IĪT aktiem vai uz dalībvalstu tiesību aktiem. Tas nozīmē, ka daudzas 
nozīmīgas problēmas, kas attiecas uz IĪT īstenošanu, ir iespējams atrisināt nevis šajā regulas 
priekšlikumā, bet gan, pārskatot materiālo tiesību aktus, piemēram, Preču zīmju direktīvu un 
Kopienas preču zīmju regulu.

Tomēr Komisija šo pieeju neievēro konsekventi, liekot priekšā arī turpmāk paredzēt 
izņēmumu attiecībā uz ceļotāja personisko bagāžu. Jautājums par to, vai galapatērētāju veikta 
viltotu preču ievešana ir uzskatāma par darbību, ar kuru pārkāpj IĪT, ir jau atrisināts 
materiālajās tiesībās. Tāpēc tagadējam izņēmumam ir tikai deklaratīvs raksturs, taču tas 
muitas iestādēm, patērētājiem un komersantiem rada nepareizu priekšstatu, ka pārkāpjošu 
preču ievešana personīgām vajadzībām ir pieļaujama.

Referents uzskata, ka IĪ materiālās tiesībās būtu pamatos jāatzīst, ka viltotas preces ir 
uzskatāmas par IĪT pārkāpumiem arī tad, ja tās ir paredzētas privātam patēriņam, un mudina 
Komisiju šo problēmu novērst, pārskatot attiecīgos tiesību aktus.

Referents atzinīgi vērtē to, ka darbības jomā ir iekļauti visi ES un dalībvalstu materiālo tiesību 
aktos paredzētie IĪT pārkāpumi, tajā skaitā arī paralēlā tirdzniecība un neatļautie ražojumi.
Paralēlie ievedumi saskaņā ar dažādu dalībvalstu tiesību aktiem ir nelegāli, un muitas 
iestādēm vajadzētu būt tiesīgām nodrošināt šo materiālo IĪ tiesību normu ievērošanu. Tā kā 
paralēlo ievedumu preces ir bieži vien saliktas kopā ar viltotām precēm un to kvalitāte nav 
kontrolēta, tās patērētājos rada maldīgu priekšstatu un var apdraudēt viņu veselību un drošību.

Preču, par kurām ir aizdomas, ka ar tām pārkāpj IĪT, izlaišanas atlikšana vai 
aizturēšana

Ja dalībvalstu muitas iestādes atklāj preces, par kurām ir aizdomas, ka ar tām ir pārkāptas 
kādas IĪT, un uz kuru attiecas pieprasījumu rīkoties apstiprinošs lēmums, pirms pieņemt 
lēmumu par preču izlaišanas atlikšanu vai aizturēšanu, tām būtu tiesību subjektam pēc viņa 
lūguma jāsniedz informācija par preču vienībām. Tas palīdzētu tiesību subjektam atklāt 
pārkāpumus un veikt turpmākās pret pārkāpēju vērstās darbības.

Muitas iestāžu papildu pienākums uzklausīt viedokli pirms nelabvēlīga akta pieņemšanas tām 
radītu nesamērīgu administratīvo slogu, kas varētu novest pie IĪT aizsardzības līmeņa 
samazināšanās. Turklāt ekonomikas dalībnieki, kas importē preces Eiropas Savienībā, ir labi 
informēti par to, ka viņu sūtījumus muita var kontrolēt. Ar to netiek pārkāptas importētāja 
tiesības, jo muitas iestāde tikai izmanto tiesību aktos paredzētās tiesības un veic tajos 
noteiktos pienākumus. Tomēr tas nedrīkstētu liegt īstenot tiesības tikt uzklausītam maziem 
sūtījumiem paredzētajā īpašajā procedūrā, kuru veicot, patērētāju tiesības var tikt ietekmētas 
tiešā veidā.

Procesa uzsākšana
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Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu vienkāršotās procedūras īstenošanu visās 
dalībvalstīs padarīt obligātu. Tomēr referents uzskata, ka vienkāršotā procedūra būtu 
jāpiemēro ne tikai viltojumu un pirātisko preču gadījumā, bet attiecībā uz visiem IĪT 
pārkāpumiem. Vienkāršota procedūra, kas paredzēta tikai viltotām un pirātiskām precēm, 
praksē radītu juridisko nenoteiktību, jo nav saprotams, kura tieši procedūra ir jāpiemēro 
gadījumos, kad preces pārkāpj gan preču zīmes tiesības vai autortiesības, gan citas IĪT 
(piemēram, patentus).

Mazie sūtījumi

Referents atzinīgi vērtē priekšlikumu ieviest īpašu, vienkāršotu procedūru maziem 
sūtījumiem, bet iesaka dažādus turpmāk minētos grozījumus.

Jēdziena „mazs sūtījums” definīcija ir uzskatāma par būtisku regulas priekšlikuma elementu 
un būtu tāpēc tajā jāiekļauj. Referents ierosina definīciju, pamatojoties uz preču vienību skaitu 
(mazāk par trim) un to kopējo svaru (mazāk par 2 kg) vienā atsevišķā sūtījumā. Šie kritēriji un 
robežvērtības ir iegūti, apkopojot dažādās ieinteresēto personu atbildes, kas saņemtas 
sabiedriskajā apspriešanā. Referents nolēma neiekļaut preču vienību vērtību, jo nav panākta 
vienošanās par to, kura vērtība būtu jāpiemēro (aizdomās turēto preču vērtība vai autentisko 
preču vērtība), un nepastāv objektīvu kritēriju, pēc kuriem muitas iestādes varētu noteikt 
viltoto preču vērtību.

Procedūra būtu jāpiemēro visiem IĪT pārkāpumiem, īstenojot to pašu pieeju, ko piemēro citām 
precēm.

Ja muita iznīcinātu preces, nesaņemot tiesību subjekta vai tiesas apstiprinājumu par IĪT 
pārkāpumu, tas nozīmētu nepieļaujamu pamattiesību uz īpašumu ierobežojumu. Tāpēc tiesību 
subjektiem vajadzētu būt līdzdalības iespējai, proti, tiem savā muitas rīcības pieprasījumā 
būtu jāprasa piemērot mazu sūtījumu procedūru. Ar šo pieprasījumu tiesību subjekti piekristu 
tam, ka tie iepriekš apmaksā glabāšanas un iznīcināšanas izmaksas.

Preču deklarētājam vai valdītājam, kurš pats varētu būt patērētājs, būtu jāļauj īstenot tiesības 
tikt uzklausītam. Tomēr periods būtu jāsamazina, lai nevajadzīgi neaizkavētu procedūras un 
nepalielinātu glabāšanas izmaksas.

Visbeidzot, tiesību subjektiem vajadzētu būt iespējām iepazīties ar informāciju par šajā 
procedūrā iznīcinātajām precēm, kuru viņi var izmantot savā izmeklēšanā. Efektīvs veids, kā 
to organizēt, neradot nesamērīgu slogu muitas iestādēm, varētu būt tādas elektroniskās 
datubāzes izveide, kurā tiktu reģistrētas visas preces, uz kurām attiecas pieprasījumu 
apstiprinošs lēmums. Instruments „Sabiedrisko locekļu saskarne”, ko izstrādāja Pasaules 
Muitas organizācija, varētu tikt ņemts kā šādas sistēmas paraugs.

Izmaksas

Referents atzinīgi vērtē priekšlikumā sniegto precizējumu, ka tiesību subjekti, kaut arī tiem ir 
iepriekš jāapmaksā glabāšana un iznīcināšana, ir tiesīgi kompensāciju piedzīt no pārkāpēja vai 
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citām personām.

Tomēr referents gribētu precizēt dažus nosacījumus, saskaņā ar kuriem pie atbildības ir 
saucamas personas, kas nav komercdarījumā iesaistītie pārkāpēji. Tas palīdzētu tiesību 
subjektiem, kuri vēlas piedzīt izmaksas gadījumos, kad pārkāpēji neatklāj savu identitāti, nav 
sasniedzami (piemēram, tāpēc, ka atrodas trešā valstī) vai nespēj nodrošināt izmaksu.

Šādos gadījumos tiesību subjektiem vajadzētu būt tiesībām vispirms vērst kompensācijas 
piedziņu pret kravas saņēmējiem, jo tie ir tiešie komercdarījuma dalībnieki.

Ja nav iespējams konstatēt arī saņēmēja identitāti, tas nav sasniedzams vai nespēj nodrošināt 
izmaksu, tiesību subjektam vajadzētu būt tiesībām kompensāciju piedzīt no tādiem 
starpniekiem kā pārvadātāji vai ekspeditori (kuru fiziskā varā preces atrodas), ja tie, rīkojoties 
ar sūtījumu, nav bijuši pienācīgi rūpīgi. Šāda rūpības trūkuma secināšanas kritēriji būtu 
jāprecizē regulas priekšlikumā.

Tranzītpreces

Referents atzinīgi vērtē ierosinātos precizējumus par attieksmi pret precēm no trešām valstīm, 
par kurām ir aizdomas, ka ar tām ir pārkāptas ES aizsargātās IĪT un attiecībā uz kurām 
piemēro ārējo tranzīta procedūru, ar kuras palīdzību varēs atrisināt PTO strīdu ar ES un 
atvieglot iespējas jaunattīstības valstīs iegādāties zāles.

Priekšlikumā ir saglabāta muitas iestāžu iespēja pārbaudīt preces, lai nodrošinātu IĪT 
ievērošanu visos gadījumos, kad muita preces kontrolē ES muitas teritorijā. Tomēr ir 
jāatzīmē, ka saskaņā ar ES materiālo tiesību aktiem šādas preces var klasificēt kā ES 
aizsargāto IĪT pārkāpumu tikai tad, ja izdodas pierādīt, ka tās ir paredzētas pārdošanai ES.

EST nesen noteica konkrētos apstākļus, kādos muitas iestādes var turēt aizdomās preces, kas, 
kaut arī ir deklarētas kā tranzītpreces, tomēr patiesībā ir paredzētas pārdošanai ES (apvienotās 
lietas C-446/09 un C-495/09). Šīs specifikācijas būtu jāiekļauj regulas priekšlikumā, lai 
nodrošinātu juridisko noteiktību.

Tranzīta brīvības principu nekad nav bijis iecerēts piemērot attiecībā uz nelikumīgu 
tirdzniecību, tostarp attiecībā uz IĪT pārkāpjošām precēm. Tāpēc referents mudina Komisiju 
turpmākajā IĪ materiālo tiesību pārskatīšanā nodrošināt, lai preces, attiecībā uz kurām piemēro 
neuzlikšanas procedūras un kas ir tādu preču atdarinājumi vai kopijas, kuras tiek aizsargātas 
ar ES spēkā esošām IĪT, vienmēr varētu klasificēt kā viltotas vai pirātiskas preces.
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STARPTAUTISKĀS TIRDZNIECĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par muitas darbu intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanā
(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

Atzinumu sagatavoja (*): Josefa Andrés Barea

(*) Iesaistītā komiteja ― Reglamenta 50. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Globalizētā ekonomikā intelektuālais īpašums ir kļuvis par vienu no galvenajiem Eiropas 
konkurētspējas nodrošināšanas faktoriem. Zināšanu aizsardzība nozīmē, ka tiek aizsargātas 
zinātnē veiktās Eiropas investīcijas, inovācija un darbavietas. Tajā pat laikā pieaug bažas par 
intelektuālā īpašums tiesību (IĪT) pārkāpumiem un viltoto preču tirdzniecību visā pasaulē, 
kuras pamatā ir minētie pārkāpumi, ņemot vērā gan ekonomiskās sekas, kādas tie rada Eiropas 
rūpniecībai, gan patērētāju veselības un drošības apdraudējumu.

Statistikas dati1 par muitas veikto aizturēšanu, ko fiksē uz ES ārējām robežām, skaidri 
apliecina tādu kravu pieaugumu, attiecībā uz kurām pastāv aizdomas par IĪT pārkāpumu. Kaut 
arī drošu datu trūkums traucē pilnībā noteikt šīs problēmas apmēru, statistikas dati par ES 
muitas darbību uzrāda strauju izaugsmes tendenci, jo īpaši attiecībā uz precēm, kas tiek 
izņemtas no maziem pasta vai kurjerpasta sūtījumiem, kuros nosūta tiešsaistē iegādātās 
preces. Gandrīz 69 % no pasta sūtījumos 2010. gadā aizturētajiem priekšmetiem bija zāles.

ES robežu muitas iestādes attiecībā uz šo problēmu ir gan priekšplāna dalībnieces, gan atrodas 
īpaši izdevīgā situācijā, lai cīnītos pret viltošanu un preču nelegālu ievešanu ES un tādējādi 
nodrošinātu Eiropas tirdzniecības vides konkurētspēju. Tā kā muitas noteikumi un prakse ir 
ļoti nozīmīgi no efektīvas rīcības viedokļa, ir atzinīgi jāvērtē Komisijas priekšlikums pārskatīt 
spēkā esošo Regulu Nr. 1383/2003 par robežu noteikumu īstenošanu ar mērķi uzlabot IĪT 
ievērošanu, vienādojot muitas procedūras.

                                               
1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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Šis priekšlikums ir iekļauts plašākā uz zināšanām balstītā stratēģijā, kas ir vispārīgos vilcienos 
izklāstīta paziņojumā par stratēģiju „Eiropa 2020” un ES muitas rīcības plānā, lai apkarotu IĪT 
pārkāpumus 2009. –2012. gadā.

Atzinuma sagatavotājas ierosinājumi

Tā kā muitas formalitātes nepastarpināti ietekmē starptautisko tirdzniecību, ir ārkārtīgi svarīgi 
nodrošināt, lai kontroles pasākumi paši nekļūtu par likumīgas tirdzniecības šķērsli. Neskarot 
vispārējos tirdzniecības veicināšanas mērķus, pret ļaunprātīgu rīcību vērstu aizsardzības 
līdzekļu nodrošināšanu un aizvien lielāko juridisko noteiktību, šiem pasākumiem jāatbilst ES 
starptautiskajām saistībām.

Šie ir tikai daži no problēmu jautājumiem, uz kuriem pamatojoties es kā atzinuma 
sagatavotāja izstrādāju priekšlikumus Starptautiskās tirdzniecības komitejai. No ārējās 
tirdzniecības viedokļa var izdalīt trīs īpaši interesantus aspektus, kurus es vēlētos apskatīt 
tuvāk šajā atzinumā: tranzītpreces, paralēlā tirdzniecība un starptautiskā sadarbība.

Tranzītpreces

Ar tranzītu saistītiem jautājumiem jāpievērš īpaša uzmanība. Regulu Nr. 1383/2003 
aizstājošās jaunā regulas projekta 17. apsvērumā ir minēts ļoti īpašs gadījums — ģenērisko 
zāļu imports. Šīs atsauces pamatā ir plaši zināmā problēma, kas skar tranzītā pārvadājamo 
zāļu aizturēšanas gadījumus, balstoties uz iespējamiem patentu pārkāpumiem, un šīs 
aizturēšanas rezultātā Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) izskatītās domstarpības starp 
ES, no vienas puses, un Indiju un Brazīliju, no otras.

Regulas 17. apsvērums ir pozitīvi vērtējams atkārtots ES saistību apliecinājums attiecībā uz 
iespēju atvieglošanu iegādāties zāles jaunattīstības valstīs un pienākumu, pamatojoties uz 
PTO noteikumiem, garantēt tranzīta brīvību. Tajā līdz ar to ir nodrošināta papildu skaidrība un 
juridiskā noteiktība no likumīgo ieinteresēto personu viedokļa par muitas attieksmi jo īpaši 
pret zālēm, kas tranzītā tikai šķērso ES teritoriju un nav paredzētas ES iekšējam tirgum, un 
nerada laišanas ES iekšējā tirgū risku.

Saskaņā ar patlabanējo priekšlikumu muitas amatpersonām, izvērtējot IĪT pārkāpuma 
iespējamību, būtu jāņem vērā „jebkura būtiska iespējamība, ka šīs preces var tikt laistas 
Savienības tirgū”. Muita līdz ar to varētu aizturēt tikai tās preces, kuras ieved no trešām 
valstīm tranzīta nolūkā, pastāvot pietiekamiem pierādījumiem, ka tās tiks nelikumīgi laistas 
iekšējā tirgū. Tomēr priekšlikumā nav sniegtas nekādas pamatnostādnes vai kritēriji par to, kā 
interpretēt nolūku laist preces tirdzniecībā ES teritorijā. Jaunajā regulā ir tādējādi panākts 
uzlabojums, jo šis aspekts ir formulēts precīzāk.

Papildus tam saskaņā ar jauno regulu muitai vajadzētu būt tiesībām aizturēt jebkuru preci, 
attiecībā uz kuru pastāv aizdomas par viltojumu, pat ja tā ir tranzītprece. Pretējā gadījumā arī 
turpmāk ES teritorijā ievestu nelikumīgas preces kā „tranzītpreces”, nepareizi deklarējot preču 
izcelsmi un galamērķi, kā par to ir saņemta informācija no zaudējumus cietušajiem 
uzņēmumiem.
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Nekad nav bijusi iecere tranzīta brīvību attiecināt uz nelikumīgām precēm. Turklāt, ja pastāv 
aizdomas par sabiedrības veselības iespējamo apdraudējumu, kontrolei vajadzētu būt pilnīgai 
neatkarīgi no preču kravas galamērķa vietas. Profilaksei un piesardzībai vajadzētu būt muitas 
rīcību nosakošiem principiem. Kaut arī 2. apsvērumā ir atzīts IĪT pārkāpjošo preču radītais 
veselības un drošības apdraudējuma risks, regulā būtu sīkāk jānosaka, ka ES muitas iestādes ir 
tiesīgas aizturēt jebkuras aizdomīgas preces — arī tranzītpreces, ja pastāv konkrēta varbūtība, 
ka šīs preces varētu tikt laistas ES tirgū.

Mazie sūtījumi

Tā kā IĪT pārkāpumu novēršana joprojām ir viena no dalībvalstu muitas iestāžu problēmām, 
atzinīgi ir vērtējams jaunievedums visā ES obligāti piemērot viltoto preču iznīcināšanas 
vienkāršotu procedūru, pārkāpumu oficiāli nekonstatējot ar tiesas spriedumu. To var uzskatīt 
par nozīmīgu uzlabojumu, jo tiek samazināts tiesību subjektu un muitas administrāciju slogs 
un ir panākti gribētie tirdzniecības sekmēšanas rezultāti.

Tas jo īpaši attiecas uz aizdomīgu preču maziem sūtījumiem, kādos nosūta internetā iegādātas 
preces un kas nonāk ES teritorijā, izmantojot pastu vai komerciālo kurjerpastu, ņemot vērā 
pārkāpuma preču vērtību salīdzinājumā ar izmaksu slogu, ko rada glabāšana un juridiskās 
procedūras.

Tomēr jēdzienu „mazs sūtījums” un ar to saistīto procesuālo termiņu varētu uzlabot, ja tos 
izstrādātu sīkāk. Tik pat svarīgi ir nodrošināt, lai muitas iestādes informētu tiesību subjektus 
par visiem nozīmīgiem mazu viltoto sūtījumu pārvietojumiem, lai palīdzētu viņiem izsekot 
viltošanas ceļus un tendences.

Paralēla tirdzniecība

Atzinīgi jāvērtē tas, ka regulas projektā noteikto pārkāpuma definīciju ir paredzēts paplašināt 
vēl vairāk. Atļaujot ES iestādēm aizturēt paralēlā importa preces, kas bez tiesību subjektu 
piekrišanas ir laistas ES tirgū, būtu jāuzlabojas IĪT ievērošanas kontroles līmenim. Kaut arī 
muitas iestādes ir īpaši piemērotas, lai kontrolētu nelikumīgo paralēlo tirdzniecību, „pelēkā 
tirgus preču” pārtveršana un faktisko pārkāpumu atklāšana varētu arī turpmāk būt apgrūtināta.

Patiesībā varētu palielināties legālās tirdzniecības šķēršļu rašanās risks. Lai novērstu 
nepamatotas aizturēšanas gadījumus, tiesību subjektiem būtu muitas iestādēm jāsniedz visa 
nepieciešamā informācija, lai muita varētu izņemt paralēlā importa preces jau uz robežas.
Regulas paplašinātā piemērošanas joma būs jāņem vērā, paredzot atbilstošus resursus un 
attiecīgi apmācot muitu.

Starptautiskā sadarbība

IĪT pārkāpumu apkarošanai uz ES robežas ir jānotiek līdztekus mērķtiecīgiem pasākumiem, 
kurus veic nelikumīgo preču izgatavošanas valstīs, lai novērstu nelikumīgu preču eksportu uz 
ES. Šajā sakarībā ir jāsadarbojas gan ar trešām valstīm, gan starptautiskā līmenī, tostarp 
saistībā ar PTO, Pasaules Muitas organizāciju un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju.

ES jau īsteno muitas sadarbību ar nelikumīgo preču izcelsmes un citām patēriņa valstīm, 
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pieņemot īpašas iniciatīvas, piemēram, ES un Ķīnas rīcības plānu par muitas sadarbību IĪT 
ievērošanas nodrošināšanā. Neskatoties uz dialogiem un tehniskās sadarbības nodrošināšanu, 
apmaiņu ar datiem, sadarbību ar rūpniecības nozarēm un nelielo progresu likumdošanas jomā, 
īstens uzlabojums nav panākts. Patiesībā Ķīna1 joprojām ir viena no galvenajām IĪT 
pārkāpjošo tādu preču izcelsmes valstīm, kas tiek eksportētas uz ES. Ķīnas preču īpatsvars ES 
muitas 2010. gadā visu aizturēto IĪT pārkāpjošo preču klāstā ir 85 % (par 64 % vairāk nekā 
2009. gadā).

Laikā, kad tiek pārskatīta ES 2004. gada stratēģija par intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu 
trešās valstīs un tiek izstrādāta jauna FISCUS programma, atzinuma sagatavotāja saskata 
konkrētu vajadzību uzlabot mērķtiecīgu un individualizētu tehnisko sadarbību ar ES 
partneriem intelektuālā īpašuma jomā, jo īpaši sadarbību ar tādām prioritārām valstīm kā 
Ķīna, lai nodrošinātu maksimālo IĪT aizsardzības līmeni gan likumīgajiem uzņēmumiem, gan 
patērētājiem.

ES muitai un trešām valstīm būtu jāsadarbojas vēl vairāk operatīvajos jautājumos, tostarp 
attiecībā uz informācijas apmaiņu, kā arī ciešāk jāsadarbojas ar rūpniecības nozarēm. Turklāt, 
tirdzniecības sarunās apspriežot IĪT normas, ES būtu jācenšas panākt tādu pašu aizsardzības 
līmeni, kāds tiek nodrošināt Savienības dalībvalstīs.

                                               
1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counter
feit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf
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GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tādu preču tirdzniecība, ar kurām 
pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, rada 
lielu kaitējumu tiesību subjektiem, 
likumīgajiem ražotājiem un tirgotājiem. Ar 
to tiek maldināti patērētāji, un dažos 
gadījumos var pat tikt apdraudēta 
patērētāju veselība un drošība. Šādas 
preces, cik vien tas ir iespējams, nedrīkst 
laist apgrozībā, un ir jāpieņem pasākumi, 
lai apkarotu šādas pretlikumīgas darbības, 
neierobežojot likumīgu tirdzniecību.

(2) Tādu preču tirdzniecība, ar kurām 
pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, rada 
lielu kaitējumu tiesību subjektiem, 
likumīgajiem ražotājiem un tirgotājiem. Ar 
to tiek maldināti patērētāji, un dažos 
gadījumos var pat tikt apdraudēta 
patērētāju veselība un drošība. Šādas 
preces, cik vien tas ir iespējams, nedrīkst 
laist apgrozībā, un ir jāpieņem pasākumi, 
lai apkarotu šādas pretlikumīgas darbības, 
neierobežojot likumīgu tirdzniecību. Šā 
iemesla dēļ patērētājiem ir jāsaņem 
nepieciešamā informācija par risku, kas 
saistīts ar šo preču iegādi.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ja preces, par kurām ir aizdomas, ka 
ar tām pārkāpj intelektuālā īpašuma 
tiesības, nav ne viltotas, ne pirātiskas, 
muitas iestāžu veikta vizuālā apskate var 
būt nepietiekama, lai konstatētu, vai ir 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.
Tādēļ ir lietderīgi noteikt, ka būtu jāuzsāk 
tiesvedība, ja vien iesaistītās puses, proti, 
preču valdītājs un tiesību subjekts, 
nevienojas preces iznīcināt. Tiesvedībai, 

(11) Muitas iestāžu veikta vizuālā apskate 
var būt nepietiekama, lai konstatētu, vai ir 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.
Tādēļ ir lietderīgi noteikt, ka būtu jāuzsāk 
process, ja vien iesaistītās puses, proti, 
preču valdītājs un tiesību subjekts, 
nevienojas preces iznīcināt. Procesam, kas 
paredzēts, lai noteiktu, vai noticis 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums, un 
pieņemtu atbilstošos lēmumus par 
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kas paredzēta, lai noteiktu, vai noticis 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums, un 
pieņemtu atbilstošos lēmumus par 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, 
būtu jābūt atbildīgo iestāžu kompetencē.

intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, 
būtu jābūt atbildīgo iestāžu kompetencē.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Tādu preču tranzīts caur Savienības 
muitas teritoriju un iespējamā laišana 
iekšējā tirgū, par kurām pastāv aizdomas, 
ka ar tām ir atdarinātas preces, kas 
Savienībā tiek aizsargātas ar preču zīmi, 
vai ka tās ir tādu izstrādājumu kopijas, 
kurus Savienībā aizsargā ar 
autortiesībām, blakustiesībām vai 
dizainparaugu, rada gan ievērojamus 
zaudējumus likumīgajiem Savienības 
uzņēmumiem, gan apdraud iedzīvotāju 
veselību un drošību. Muitas iestādes tāpēc 
būtu jāpilnvaro piesardzības nolūkā 
pārbaudīt un aizturēt visas preces, par 
kurām pastāv aizdomas, ka ar tām tiek 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, 
ja ir pamats domāt, ka šīs preces tiks 
izplatītas iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Būtu jāuzskata, ka nolūks preces 
pārdot Savienības iekšējā tirgū ir 
pierādīts, ja tās ir pārdotas kādam 
klientam Savienībā vai piedāvātas vai 
reklamētas pārdošanai Savienības 
patērētājiem, vai ja no dokumentiem vai 
sarakstes izriet, ka tās ir paredzēts izplatīt 
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Savienības iekšējā tirgū. Ja, neskatoties 
uz pienākumu deklarēt preču galamērķi, 
tas nav deklarēts vai ja attiecīgā 
informācija par izstrādājumu ražotāju vai 
izplatītāju nav precīza vai nav sniegta 
vispār, attiecīgās personas nesadarbojas 
ar muitas iestādēm vai atklātībā nonāk 
dokumenti, no kuriem izriet, ka preces ir 
paredzētas izplatīšanai iekšējā tirgū, 
attiecīgo preču deklarētājam vai 
valdītājam būtu jāpierāda, ka viņam nav 
nolūka šīs preces pārdot Savienībā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
17.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17c) Intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu apkarošana uz Savienības 
ārējām robežām būtu jāveic vienlaikus ar 
mērķtiecīgiem pasākumiem pārkāpumu 
izdarīšanas vietās. Tādēļ ir jāsadarbojas 
gan ar trešām valstīm, gan starptautiskā 
līmenī, un sadarbojoties Komisijai un 
dalībvalstīm būtu jāveicina intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzības augstu 
standartu ievērošana un šie standarti 
jāpopularizē. Tas būtu jāveic, atbalstot 
intelektuālā īpašuma tiesību iekļaušanu 
tirdzniecības nolīgumos un to īstenošanu 
saskaņā ar tiem, sadarbojoties tehniskajā 
līmenī, sekmējot diskusijas dažādos 
starptautiskos forumos, darot zināmu 
informāciju un apmainoties ar to un 
veicot operatīvās sadarbības papildu 
pasākumus ar trešām valstīm un 
attiecīgajām ražošanas nozarēm.

Pamatojums

Intelektuālā īpašuma tiesību apkarošanai būtu jāuzlabojas, pastiprināti sadarbojoties 
divpusējā līmenī un koordinējot starptautisko rīcību.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
17.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17d) Lai likvidētu tādu preču 
starptautisko tirdzniecību, ar kurām 
pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, 
TRIPS nolīguma 69. pantā ir noteikts, ka 
PTO dalībvalstu muitas iestādēm ir 
jāapmainās ar informāciju par tādu preču 
tirdzniecību, ar kurām pārkāpj 
intelektuālā īpašuma tiesības.
Apmainoties ar šādu informāciju, būtu 
jāvar izsekot kontrabandas tīkliem, lai 
piegādes ķēdes agrīnā posmā izbeigtu 
tādu preču ražošanu un izplatīšanu, ar 
kurām pārkāpj intelektuālā īpašuma 
tiesības. Tāpēc ir jānosaka nosacījumi, 
saskaņā ar kuriem Savienības muitas 
iestādes un trešo valstu attiecīgās iestādes 
apmainās ar informāciju, tostarp par datu 
aizsardzību.

Pamatojums

Ņemot vērā viltošanas starptautisko izplatību un viltotāju plašos pārrobežu tīklus, ir ļoti 
svarīgi, lai muitas iestādes varētu apmainīties ar informāciju, tostarp ar trešām valstīm, un to 
izmantot nolūkā izsekot viltotāju izmantotiem tīkliem un ceļiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
17.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17e) Saskaņā ar Savienības mērķi 
stiprināt starptautisko sadarbību, lai 
cīnītos pret viltošanu, pirātismu un 
nelegālo paralēlo tādu preču tirdzniecību, 
ar kurām pārkāpj reģistrētu tiesību 
subjektu intelektuālās tiesības, jaunais 
Eiropas Viltošanas un pirātisma 
novērošanas centrs ir galvenais 
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atbildīgais, kas visām muitas iestādēm 
savlaicīgi sniedz vajadzīgo informāciju, 
lai veiktu to preču oficiālo importētāju un 
izplatītāju atbilstošu kontroli, attiecībā uz 
kurām pastāv aizdomas, ka ar tām iekšējā 
tirgū pārkāpj kādu no intelektuālā 
īpašuma tiesībām, kā arī, lai veiktu šādu 
preču eksportētāju uz ārvalstu tirgiem 
atbilstošu kontroli. Šo kompetenci var 
paplašināt, radot Savienības tādu 
autentisku izstrādājumu un pakalpojumu 
datubāzi, kurus aizsargā ar reģistrētām 
preču zīmēm, dizainparaugiem un 
patentiem un ar kuriem varētu iepazīties 
arī ārvalstu muitas iestādes, kas 
sadarbojas ar Savienību, lai labāk 
aizsargātu intelektuālā īpašuma tiesības 
un tās labāk īstenotu;

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šī regula attiecas uz precēm, kuras 
tranzītā pārvadā pa Savienības muitas 
teritoriju un attiecībā uz kurām pastāv 
aizdomas, ka ar tām ir pārkāpta kāda no 
intelektuālā īpašuma tiesībām.

Pamatojums
Skaidrības labad tranzītpreču atmuitošana būtu konkrēti jārisina jaunā regulā. Ja pastāv 
aizdomas par ES un dalībvalstu materiālajās intelektuālā īpašuma tiesībās noteikto tiesību 
pārkāpumu un konkrēts šo preču novirzīšanas uz iekšējo tirgu risks, tās tranzītā vedot pa ES 
teritoriju, muitai ir tiesības šīs preces aizturēt.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) preces, uz kurām attiecas intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpums saskaņā ar 
Savienības vai attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem,

(a) preces, uz kurām attiecas intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpums saskaņā ar 
Savienības vai attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem, vai preces, saistībā ar kurām ir 
jāpieļauj iespējamība, ka uz tām attiecas 
šāds pārkāpums, un kuras vienlaikus 
acīmredzami apdraud patērētāju veselību 
vai drošību;

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) konkrētus un tehniskus datus par 
autentiskajām precēm, tostarp 
nepieciešamības gadījumā arī attēlus;

(g) konkrētus un tehniskus datus par 
autentiskajām precēm, tostarp marķējumu, 
piemēram, svītrkodu, un nepieciešamības 
gadījumā arī attēlus;

Pamatojums
Lai atvieglotu paralēlā importa izsekojamību, tiesību subjektiem un to pārstāvjiem būtu 
muitai jāsniedz visa nepieciešamā informācija, lai varētu konstatēt izstrādājumu 
autentiskumu, piemēram, informācija par marķējumu un oficiālajiem izplatītājiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) jebkuru informāciju, kas svarīga muitas 
iestāžu analīzei un novērtējumam saistībā 
ar attiecīgo intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpuma risku;

(i) jebkuru informāciju, kas svarīga muitas 
iestāžu analīzei un novērtējumam saistībā 
ar attiecīgo intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpuma risku, piemēram, informāciju 
par oficiālajiem izplatītājiem;
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Pamatojums
Lai atvieglotu paralēlā importa izsekojamību, tiesību subjektiem un to pārstāvjiem būtu 
muitai jāsniedz visa nepieciešamā informācija, lai varētu konstatēt izstrādājumu 
autentiskumu, piemēram, informācija par marķējumu un oficiālajiem izplatītājiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja intelektuālā īpašuma tiesības zaudē 
spēku vai pieprasītājs kādu citu iemeslu dēļ 
vairs nav persona, kas tiesīga iesniegt 
pieprasījumu, muitas iestādes nerīkojas.
Lēmumu, ar kuru pieprasījums apstiprināts, 
atceļ vai attiecīgi groza tās muitas iestādes, 
kas lēmumu pieņēma.

3. Ja intelektuālā īpašuma tiesības zaudē 
spēku vai pieprasītājs kādu citu iemeslu dēļ 
vairs nav persona, kas tiesīga iesniegt 
pieprasījumu, pieprasītājs par to informē 
muitas iestādes, un tās vairs nerīkojas.
Lēmumu, ar kuru pieprasījums apstiprināts, 
atceļ vai attiecīgi groza tās muitas iestādes, 
kas lēmumu pieņēma.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja intelektuālā īpašuma tiesības zaudē 
spēku vai pieprasītājs kādu citu iemeslu dēļ 
vairs nav persona, kas tiesīga iesniegt 
pieprasījumu, muitas iestādes nerīkojas.
Lēmumu, ar kuru pagarinājums 
apstiprināts, atceļ vai attiecīgi groza tās 
muitas iestādes, kas lēmumu pieņēma.

Ja intelektuālā īpašuma tiesības zaudē 
spēku vai pieprasītājs kādu citu iemeslu dēļ 
vairs nav persona, kas tiesīga iesniegt 
pieprasījumu, pieprasītājs par to informē 
muitas iestādes, un tās vairs nerīkojas.
Lēmumu, ar kuru pagarinājums 
apstiprināts, atceļ vai attiecīgi groza tās 
muitas iestādes, kas lēmumu pieņēma.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Informācijas un datu apmaiņa starp 

muitas iestādēm
Ievērojot atbilstošos datu aizsardzības 
noteikumus, Komisija ir tiesīga nolemt, ka 
Savienības muitas iestādēm un 
attiecīgajām iestādēm trešās valstīs ir 
jāapmainās ar atbilstīgi 18. panta 
3. punktam iegūto informāciju un datiem, 
un noteikt šādas informācijas apmaiņas 
nosacījumus.

Pamatojums

Sadarbība ar trešām valstīm ir būtiska, lai cīnītos ar IĪT pārkāpuma preču pārdošanas 
izplatību. Lai šī sadarbība būtu efektīva, ES muitas iestādēm būtu jāspēj apmainīties ar 
informāciju un datiem par IĪT pārkāpumiem sadarbības partneriem trešās valstīs, ievērojot 
konfidencialitāti un nodrošinot datu aizsardzības stingru noteikumu pieņemšanu.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Muitas darbs intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā

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

Atbildīgā komiteja
   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO
7.6.2011

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt 
atzinumu
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA
7.6.2011

Komiteju iesaistīšanas procedūra -
datums, kad paziņoja plenārsēdē

17.11.2011

Izskatīšana komitejā 11.10.2011 20.12.2011

Pieņemšanas datums 26.1.2012

Galīgais balsojums +:
–:
0:

23
4
1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María 
Auxiliadora Correa Zamora, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Carmen 
Fraga Estévez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio 
Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, 
Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut 
Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, 
Paweł Zalewski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Albert Deß, 
Jutta Haug, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Jean Roatta, Inese 
Vaidere
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26.1.2012

JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par muitas darbu intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanā
(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

Atzinumu sagatavoja(*): Marielle Gallo

(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 50. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīga informācija

Komisija 2011. gada 24. maijā pieņēma paziņojumu „Intelektuālā īpašuma tiesību vienotais 
tirgus”, lai Eiropā veicinātu radošumu un inovāciju. Šajā visaptverošajā un saskanīgajā 
stratēģijā ir noteikts plāns attiecībā uz zināmu skaitu iniciatīvu, kuras Komisija paredz 
dažādās jomās pieņemt līdz 2012. gadam.

Izstrādājot šīs iniciatīvas, Komisija ir arī ierosinājusi jaunu regulu par muitas kontroli 
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā, ar kuru aizvietos Regulu Nr. 1383/2003/EK.

Šajā priekšlikumā ir ņemta vērā 2010. gadā veiktā ietekmes analīze, attiecībā uz kuru tika 
saņemti 89 priekšlikumi, kā arī starptautiskais konteksts, jo īpaši pēc Eiropas Savienības 
tirdzniecības konflikta ar Indiju un Brazīliju par ģenērisko zāļu tranzītu.

Atzinuma sagatavotāja šajā sakarībā īpaši vēlētos apskatīt turpmāk minētos jautājumus.

Apsvērumi
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Vispirms attiecībā uz regulas priekšlikuma darbības jomu — atzinuma sagatavotāja uzskata, 
ka šo jomu būtu vēlams paplašināt, lai tajā ietvertu komercnosaukumus, pusvadītāju 
izstrādājumu topogrāfijas un lietderīgos modeļus.

Atzinuma sagatavotāja piekrīt regulas priekšmetā iekļaut arī tiesību pārkāpumus, kas radušies, 
izmantojot ierīces, lai apietu tehnoloģiskos līdzekļus, kā arī citu tādu tiesību pārkāpumus, 
kuru ievērošanu muita jau kontrolē.  

Taču atzinuma sagatavotāja nepiekrīt tam, ka paredzētajā regulā iekļautu paralēlā importa 
jautājumu. Tas ir acīmredzami, ka šī prakse var intelektuālo tiesību subjektiem radīt nozīmīgu 
ekonomisku kaitējumu. Taču ar šo regulu ir jānodrošina muitas iestāžu rīcības efektivitāte un 
operativitāte, vienlaikus novēršot iespēju traucēt likumīgai tirdzniecībai. Lai panāktu savu 
tiesību ievērošanu, intelektuālo tiesību subjekti varēs izmantot katras dalībvalsts tiesību aktos 
paredzētos tiesību aizsardzības līdzekļus.

Vēl atzinuma sagatavotāja atbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumu, ar kuru ir paredzēts 
nostiprināt to personu tiesības, kuras var ietekmēt muitas iestāžu rīcība. Atzinuma 
sagatavotāja tomēr uzskata, ka ir jānošķir ekonomikas dalībnieki, kas regulāri izpilda muitas 
formalitātes, un galapatērētāji.

Ekonomikas dalībnieki, kas regulāri izpilda muitas formalitātes, ļoti labi pārzina muitas 
procedūras. Līdz ar to nedrīkst paredzēt apgrūtinošas administratīvās procedūras, kas traucētu 
kompetentajai muitas iestādei rīkoties efektīvi un ātri. Savukārt galapatērētājs, kas nav 
informēts par muitas formalitātēm, ir jāaizsargā vairāk. Šā iemesla dēļ, pirms attiecīgā muitas 
iestāde pieņem lēmumu, galapatērētājam ir jābūt tiesībām tikt uzklausītam, lai viņš varētu 
paust savu viedokli.

Ziņojumu sagatavotāja īpaši atzinīgi vērtē sevišķas procedūras ieviešanu, lai iznīcinātu mazos 
sūtījumos ievietotās preces. Konfiskāciju gadījumu skaits pasta sūtījumos ir pieaudzis 
ievērojami — no 15 000 gadījumu 2009. gadā līdz vairāk nekā 43 000 gadījumiem 
2010. gadā — tāpēc ir jāievieš vienkārša un efektīva procedūra, ar kuras palīdzību šo parādību 
varētu ierobežot, vienlaikus ievērojot galapatērētāja tiesības un intereses.

Visbeidzot, attiecībā uz datu apmaiņu starp dalībvalstīm un Eiropas Komisiju un jo īpaši 
Komisijas centrālās datubāzes izveidi, ir pilnībā jāievēro Regulas Nr. 45/2001/EK un 
Direktīvas 95/46/EK normas un Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2011. gada 12. oktobra 
atzinums1.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

                                               
1http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/
Opinions/2011/11-10-12_Intellectual_property_rights_EN.pdf
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tādu preču tirdzniecība, ar kurām 
pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, rada 
lielu kaitējumu tiesību subjektiem, 
likumīgajiem ražotājiem un tirgotājiem. Ar 
to tiek maldināti patērētāji, un dažos 
gadījumos var pat tikt apdraudēta 
patērētāju veselība un drošība. Šādas 
preces, cik vien tas ir iespējams, nedrīkst
laist apgrozībā, un ir jāpieņem pasākumi, 
lai apkarotu šādas pretlikumīgas darbības, 
neierobežojot likumīgu tirdzniecību.

(2) Tādu preču tirdzniecība, ar kurām 
pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, rada 
lielu kaitējumu tiesību subjektiem, 
likumīgajiem ražotājiem un tirgotājiem. Ar 
to tiek maldināti patērētāji, un dažos 
gadījumos var pat tikt apdraudēta 
patērētāju veselība un drošība. Nedrīkst 
pieļaut, cik vien tas ir iespējams, šādu 
preču nonākšanu muitas teritorijā un
laišanu apgrozībā, un ir jāpieņem 
pasākumi, lai apkarotu šādas pretlikumīgas 
darbības, neierobežojot likumīgu 
tirdzniecību.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Regula (EK) Nr. 1383/2003 neattiecas 
uz dažām intelektuālā īpašuma tiesībām un 
atsevišķiem pārkāpumu veidiem. Lai 
stiprinātu intelektuālā īpašuma tiesību 
īstenošanu, muitas kontrole būtu jāattiecina 
uz citiem pārkāpumu veidiem, piemēram, 
pārkāpumiem, kas radušies no paralēlās 
tirdzniecības, kā arī citiem tādu tiesību 
pārkāpumiem, kuras muitas iestādes jau 
īsteno, bet uz kurām neattiecas Regula 
(EK) Nr. 1383/2003. Papildus Regulā (EK) 
No. 1383/2003 jau iekļautajām intelektuālā 
īpašuma tiesībām ir lietderīgi šo regulu 
attiecināt arī uz komercnosaukumiem, 
ciktāl tie ir aizsargāti kā izņēmuma tiesības 
attiecīgās valsts tiesību aktos, uz 
pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijām, uz 
lietderīgajiem modeļiem un ierīcēm 
tehnoloģisko līdzekļu apiešanai, ka arī uz 

(5) Regula (EK) Nr. 1383/2003 neattiecas 
uz dažām intelektuālā īpašuma tiesībām un 
atsevišķiem pārkāpumu veidiem. Lai 
stiprinātu intelektuālā īpašuma tiesību 
īstenošanu, muitas kontrole būtu jāattiecina 
uz citiem pārkāpumu veidiem, uz kuriem
neattiecas Regula (EK) Nr. 1383/2003.
Šajā nolūkā papildus Regulā (EK) Nr.
1383/2003 jau iekļautajām intelektuālā 
īpašuma tiesībām ir lietderīgi šo regulu 
attiecināt arī uz komercnosaukumiem, 
ciktāl tie attiecīgās valsts tiesību aktos ir 
aizsargāti kā ekskluzīvas intelektuālā 
īpašuma tiesības, uz pusvadītāju 
izstrādājumu topogrāfijām, uz 
lietderīgajiem modeļiem un ierīcēm 
tehnoloģisko līdzekļu apiešanai.
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jebkurām Savienības tiesību aktos 
noteiktām intelektuālā īpašuma 
izņēmuma tiesībām.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai nodrošinātu savlaicīgu intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanu, būtu 
jānodrošina, ka gadījumos, kad muitas 
iestādēm, pamatojoties uz atbilstošiem
pierādījumiem, ir aizdomas, ka ar to 
uzraudzībā esošajam precēm tiek pārkāptas 
intelektuālā īpašuma tiesības, muitas 
iestādes gan pēc savas iniciatīvas, gan pēc 
pieprasījuma rīkoties var gan atlikt šo 
preču izlaišanu apgrozībai, gan tās aizturēt, 
lai ļautu personām, kuras ir tiesīgas 
iesniegt pieprasījumu muitas iestādēm 
rīkoties, uzsākt tiesvedību, kurā nosaka, vai 
ir pārkāptas kādas no intelektuālā īpašuma 
tiesībām.

(10) Lai nodrošinātu savlaicīgu intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanu, būtu 
jānodrošina, ka gadījumos, kad muitas 
iestādēm, pamatojoties uz atbilstošām 
pazīmēm, ir aizdomas, ka ar to uzraudzībā 
esošajam precēm tiek pārkāptas 
intelektuālā īpašuma tiesības, muitas 
iestādes gan pēc savas iniciatīvas, gan pēc 
pieprasījuma rīkoties var gan atlikt šo 
preču izlaišanu apgrozībai, gan tās aizturēt, 
lai ļautu personām, kuras ir tiesīgas 
iesniegt pieprasījumu muitas iestādēm 
rīkoties, uzsākt tiesvedību, kurā nosaka, vai 
ir pārkāptas kādas no intelektuālā īpašuma 
tiesībām.

Pamatojums

Grozījums veikts, lai panāktu saskaņu ar Eiropas Savienības Tiesā izmantoto terminoloģiju 
2011. gada 1. decembra apvienotajā lietā C–446/09 un C–495/09 Philips/Nokia (Krājumā vēl 
nav publicēta).

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ja preces, par kurām ir aizdomas, ka 
ar tām pārkāpj intelektuālā īpašuma 
tiesības, nav ne viltotas, ne pirātiskas, 
muitas iestāžu veikta vizuālā apskate var 
būt nepietiekama, lai konstatētu, vai ir 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

(11) Ja preces, par kurām ir aizdomas, ka 
ar tām pārkāpj intelektuālā īpašuma 
tiesības, nav ne viltotas, ne pirātiskas, 
muitas iestāžu veikta vizuālā apskate var 
būt nepietiekama, lai konstatētu, vai ir 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.
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Tādēļ ir lietderīgi noteikt, ka būtu jāuzsāk 
tiesvedība, ja vien iesaistītās puses, proti, 
preču valdītājs un tiesību subjekts, 
nevienojas preces iznīcināt. Tiesvedībai, 
kas paredzēta, lai noteiktu, vai noticis 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums, un 
pieņemtu atbilstošos lēmumus par 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, 
būtu jābūt atbildīgo iestāžu kompetencē.

Tādēļ ir lietderīgi noteikt, ka būtu jāuzsāk 
tiesvedība, ja vien iesaistītās puses, proti, 
preču deklarētājs vai valdītājs un tiesību 
subjekts, nevienojas preces iznīcināt.
Procesam, kas paredzēts, lai noteiktu, vai 
noticis intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpums, un pieņemtu atbilstošos 
lēmumus par intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumiem, būtu jābūt atbildīgo iestāžu 
kompetencē.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai maksimāli samazinātu 
administratīvo slogu un izmaksas, būtu 
jāievieš īpaša procedūra attiecībā uz 
maziem sūtījumiem, kuros ir viltotas un 
pirātiskas preces; tas ļautu šīs preces 
iznīcināt bez tiesību subjekta piekrišanas.
Lai noteiktu robežvērtības ar mērķi 
konstatēt, kuri sūtījumi uzskatāmi par 
maziem, šajā regulā būtu Komisijai 
jādeleģē pilnvaras pieņemt vispārēji 
piemērojamus neleģislatīvus aktus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu. Ir svarīgi, lai sagatavošanas 
darba gaitā Komisija veiktu pienācīgu 
apspriešanos, tostarp ekspertu līmenī.

(13) Lai maksimāli samazinātu 
administratīvo slogu un izmaksas, neskarot 
galapatērētāju tiesības būt pienācīgi 
informētiem saprātīgā termiņā par to 
darbību juridisko pamatu, kuras veic 
muitas iestādes, būtu jāievieš īpaša 
procedūra attiecībā uz maziem sūtījumiem, 
kuros ir viltotas un pirātiskas preces; tas 
ļautu šīs preces iznīcināt bez tiesību 
subjekta piekrišanas. Lai noteiktu 
robežvērtības ar mērķi konstatēt, kuri 
sūtījumi uzskatāmi par maziem, šajā regulā 
būtu Komisijai jādeleģē pilnvaras pieņemt 
vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu. Ir svarīgi, lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija veiktu 
pienācīgu sabiedrisko apspriešanos, tostarp 
ar patērētāju un pilsonisko tiesību 
organizācijām un ekspertu līmenī.

Pamatojums

Ieviešot īpašu procedūru attiecībā uz maziem sūtījumiem, lai samazinātu administratīvo slogu 
un izmaksas, nedrīkst mazināt patērētāju uzticību elektroniskajai tirdzniecībai, 
sk. 16. apsvērumu un pamatojumu.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai vairotu juridisko skaidrību un 
aizsargātu likumīgo tirgotāju intereses no, 
iespējams, ļaunprātīgi izmantotas tiesību
īstenošanas uz robežām, ir lietderīgi mainīt 
termiņus attiecībā uz tādu preču 
aizturēšanu, par kurām ir aizdomas, ka ar 
tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, 
mainīt apstākļus, kuros muitas iestādes 
sniegtu tiesību subjektiem informāciju par 
sūtījumiem, mainīt nosacījumus 
iznīcināšanas procedūras piemērošanai 
attiecībā uz muitas kontrolē esošām 
precēm, par kurām ir aizdomas, ka ar tām 
pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, bet 
kuras nav ne viltotas, ne pirātiskas, kā arī 
ieviest noteikumu, kas ļauj preču 
valdītājam izteikt savus apsvērumus 
muitas iestādei, pirms tā pieņem lēmumu, 
kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt preču 
valdītāju.

(15) Lai vairotu juridisko skaidrību un 
aizsargātu likumīgo tirgotāju intereses no, 
iespējams, ļaunprātīgas tādu normu
īstenošanas uz robežām, ar kurām 
nodrošina intelektuālā īpašuma tiesību 
ievērošanu, ir lietderīgi mainīt termiņus 
attiecībā uz tādu preču aizturēšanu, par 
kurām ir aizdomas, ka ar tām pārkāpj 
intelektuālā īpašuma tiesības, mainīt 
apstākļus, kuros muitas iestādes sniedz
tiesību subjektiem informāciju par 
sūtījumiem, nosacījumus iznīcināšanas 
procedūras piemērošanai attiecībā uz 
muitas kontrolē esošām precēm, par kurām 
ir aizdomas, ka ar tām pārkāpj intelektuālā 
īpašuma tiesības, bet kuras nav ne viltotas, 
ne pirātiskas.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ņemot vērā, ka muitas iestāžu 
pieņemtie pasākumi šajā jomā ir pagaidu 
un preventīvi, kā arī to, ka atšķiras to pušu 
intereses, uz kurām šie pasākumi attiecas, 
būtu jāpielāgo daži procedūru aspekti, lai 
nodrošinātu regulas netraucētu 
piemērošanu, vienlaicīgi respektējot
iesaistīto pušu tiesības. Tādējādi šajā 
regulā minētajos dažādu paziņojumu 
gadījumos muitas iestādēm būtu jāpaziņo 
piemērotākajai personai, pamatojoties uz 
dokumentiem par muitas apstrādi vai 

(16) Ņemot vērā, ka muitas iestāžu 
pieņemtie pasākumi šajā jomā ir pagaidu 
un preventīvi, kā arī to, ka atšķiras to pušu 
intereses, uz kurām šie pasākumi attiecas, 
būtu jāpielāgo daži procedūru aspekti, lai 
nodrošinātu regulas netraucētu 
piemērošanu, vienlaicīgi ievērojot iesaistīto 
pušu tiesības. Tādējādi šajā regulā 
minētajos dažādu paziņojumu gadījumos 
muitas iestādēm būtu jāpaziņo 
piemērotākajai personai, pamatojoties uz 
dokumentiem par muitas apstrādi vai 



PE470.069v03-00 82/93 RR\898122LV.doc

LV

situāciju, kādā preces atrodas. Šajā regulā 
noteiktie termiņi paziņojumiem būtu 
jāskaita no dienas, kad muitas iestādes tos 
nosūtījušas, lai vienādotu visu iesaistītajām 
pusēm nosūtīto paziņojumu termiņus.
Termiņam tiesībām tikt uzklausītam pirms 
nelabvēlīga lēmuma pieņemšanas 
vajadzētu būt trīs darba dienas, ņemot 
vērā, ka pieprasījumu rīkoties 
apstiprinoša lēmuma saņēmēji ir 
brīvprātīgi pieprasījuši muitas iestādēm 
rīkoties un ka preču deklarētājiem vai 
valdītājiem jābūt informētiem par preču 
situāciju, kamēr tās atrodas muitas 
uzraudzībā. Mazo sūtījumu īpašās 
procedūras gadījumā, kad procedūra, 
visticamāk, tieši skars patērētājus, no 
kuriem nevarētu sagaidīt tādu uzcītību kā 
no citiem ekonomikas dalībniekiem, kam 
muitas formalitāšu izpilde ir pierasta lieta,
šis termiņš būtu ievērojami jāpagarina.

situāciju, kādā preces atrodas. Šajā regulā 
noteiktie termiņi paziņojumiem būtu 
jāskaita no dienas, kad muitas iestādes tos 
nosūtījušas, lai vienādotu visu iesaistītajām 
pusēm nosūtīto paziņojumu termiņus.
Mazo sūtījumu īpašās procedūras 
gadījumā, kad procedūra, visticamāk, tieši 
skars patērētājus, no kuriem nevarētu 
sagaidīt tādu uzcītību kā no citiem 
ekonomikas dalībniekiem, kam muitas 
formalitāšu izpilde ir pierasta lieta, būtu 
jāparedz tiesības tikt uzklausītam, pirms 
muitas iestādes pieņem attiecīgu lēmumu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Saskaņā ar PTO ministru konferencē 
Dohā 2001. gada 14. novembrī pieņemto 
Deklarāciju par TRIPS līgumu un 
sabiedrības veselību TRIPS līgums var un
būtu jāinterpretē un jāīsteno, atbalstot PTO 
locekļu tiesības aizsargāt sabiedrības 
veselību un it sevišķi tiesības veicināt 
plašu piekļuvi medikamentiem. Jo sevišķi 
attiecībā uz medikamentiem, kuru Eiropas 
Savienības teritorijas fiziskā šķērsošana (ar 
vai bez pārkraušanas, uzglabāšanas 
noliktavā, kravas sadalīšanas vai transporta 
veida maiņas) veido tikai daļu no visa 
brauciena, kas sākas un beidzas ārpus 
Savienības muitas teritorijas, muitas 
iestādēm, novērtējot intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpuma risku, jāņem vērā 
jebkura būtiska iespējamība, ka šīs preces 

(17) Saskaņā ar PTO ministru konferencē 
Dohā 2001. gada 14. novembrī pieņemto 
Deklarāciju par TRIPS līgumu un 
sabiedrības veselību TRIPS līgums būtu 
jāinterpretē un jāīsteno, atbalstot PTO 
locekļu tiesības aizsargāt sabiedrības 
veselību un it sevišķi tiesības veicināt visu 
personu piekļuvi medikamentiem. Jo 
sevišķi attiecībā uz ģenēriskajām zālēm, 
kuru tranzīts Eiropas Savienības teritorijā 
(ar vai bez pārkraušanas, uzglabāšanas 
noliktavā, kravas sadalīšanas vai transporta 
veida maiņas) veido tikai daļu no visa 
brauciena, kas sākas un beidzas ārpus 
Savienības muitas teritorijas, muitas 
iestādēm, novērtējot intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpuma risku, jāņem vērā 
jebkura būtiska iespējamība, ka šīs preces 
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var tikt laistas Savienības tirgū. var tikt nelikumīgi piesavinātas, lai tās 
laistu Savienības tirgū.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā, ka muitas iestādes rīkojas 
pēc iepriekš saņemta pieprasījuma, ir 
piemēroti paredzēt, ka pieprasījumu 
rīkoties apstiprinoša lēmuma saņēmējam 
būtu jāsedz visas izmaksas, kas muitas 
iestādēm radušās, rīkojoties, lai īstenotu 
attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības.
Taču tam nebūtu jāliedz lēmuma 
saņēmējam iespēja prasīt kompensāciju no 
pārkāpēja vai citām personām, kuras varētu 
būt uzskatāmas par atbildīgām, atbilstoši 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.
Izmaksas un zaudējumi, kas muitas rīcības 
rezultātā radušies personām, kas nav 
muitas iestādes, ja preces ir aizturētas, 
pamatojoties uz trešās personas prasību, 
kas balstīta uz intelektuālā īpašuma 
tiesībām, būtu jāregulē ar īpašiem tiesību 
aktiem katrā konkrētā gadījumā.

(20) Ņemot vērā, ka muitas iestādes rīkojas 
pēc iepriekš saņemta pieprasījuma, ir 
jāparedz, ka pieprasījumu rīkoties 
apstiprinoša lēmuma saņēmējam būtu 
jāsedz visas izmaksas, kas muitas iestādēm 
radušās, rīkojoties, lai īstenotu šā tiesību 
subjekta intelektuālā īpašuma tiesības.
Taču lēmuma saņēmējam vajadzētu būt 
tiesībām prasīt kompensāciju no pārkāpēja 
vai citām personām, kuras varētu būt 
uzskatāmas par atbildīgām atbilstoši 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.
Izmaksas un zaudējumi, kas muitas rīcības 
rezultātā radušies personām, kas nav 
muitas iestādes, ja preces ir aizturētas, 
pamatojoties uz trešās personas prasību, 
kas balstīta uz intelektuālā īpašuma 
tiesībām, būtu jāregulē ar īpašiem tiesību 
aktiem katrā konkrētā gadījumā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 13. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.13. jebkuras citas tiesības, kas ir 
Savienības tiesību aktos noteikta 
intelektuālā īpašuma izņēmuma tiesības;

svītrots
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.1. preces, uz kurām attiecas preču zīmes 
tiesību pārkāpums un uz kurām bez 
atļaujas norādīta preču zīme, kas pilnīgi 
atbilst preču zīmei, kas ir likumīgi 
reģistrēta tādam pašam preču veidam, vai 
preču zīme, kuras būtiskos elementus nav 
iespējams atšķirt no likumīgi reģistrētas 
preču zīmes;

5.1. preces, ar kurām pārkāpj preču zīmes 
tiesības un uz kurām bez atļaujas norādīta 
preču zīme, kas pilnīgi atbilst preču zīmei, 
kura ir likumīgi reģistrēta tādam pašam 
preču veidam, vai preču zīme, kuras 
būtiskos elementus nav iespējams atšķirt 
no likumīgi reģistrētas preču zīmes, kā arī 
visi preču zīmes simboli, kas var būt pat 
atveidoti atsevišķi, un iepakojums, uz kura 
ir viltotu preču zīmes;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. „preces, par kurām ir aizdomas, ka ar 
tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības” 
ir preces, par kurām ir pietiekami
pierādījumi, lai muitas iestādes uzskatītu, 
ka preces tajā dalībvalstī, kurā tās ir 
atklātas, prima facie ir:

7. „preces, par kurām ir aizdomas, ka ar 
tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības” 
ir preces, par kurām muitas iestādēm ir 
pietiekams pamats uzskatīt, ka preces tajā 
dalībvalstī, kurā tās ir atklātas, prima facie
ir:

Pamatojums

Grozījums veikts, lai panāktu saskaņu ar Eiropas Savienības Tiesā izmantoto terminoloģiju 
2011. gada 1. decembra apvienotajā lietā C–446/09 un C–495/09 Philips/Nokia (Krājumā vēl 
nav publicēta).
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja, saņemot pieprasījumu, kompetentā 
muitas struktūrvienība uzskata, ka 
pieprasījumā nav iekļauta visa 6. panta 
3. punktā minētā informācija, kompetentā 
muitas struktūrvienība aicina pieprasītāju 
sniegt trūkstošo informāciju 10 darba 
dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas.

1. Ja, saņemot pieprasījumu, kompetentā 
muitas struktūrvienība uzskata, ka 
pieprasījumā nav iekļauta visa 6. panta 
3. punktā minētā informācija, kompetentā 
muitas struktūrvienība aicina pieprasītāju 
sniegt trūkstošo informāciju.

Šādos gadījumos 8. panta pirmajā daļā 
minēto termiņu aptur līdz brīdim, kad ir 
saņemta vajadzīgā informācija.

(Sk. 7. panta 2. punkta grozījumu)

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pieprasītājs neiesniedz trūkstošo 
informāciju 1. punktā minētajā termiņā, 
kompetentā muitas struktūrvienība 
pieprasījumu noraida.

2. Ja pieprasītājs neiesniedz trūkstošo 
informāciju, kompetentā muitas 
struktūrvienība ir tiesīga pieprasījumu 
noraidīt.

(Sk. 7. panta 1. punkta grozījumu)

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms pieņemt lēmumu par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču aizturēšanu, 
muitas iestādes var lūgt pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmēju sniegt tām 
jebkādu būtisku informāciju. Muitas 
iestādes var lēmuma saņēmējam sniegt 

2. Pirms pieņemt lēmumu par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču aizturēšanu, 
muitas iestādes var lūgt pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmēju sniegt tām 
jebkādu būtisku informāciju. Muitas 
iestādes var lēmuma saņēmējam arī sniegt 



PE470.069v03-00 86/93 RR\898122LV.doc

LV

informāciju par preču vienību faktisko vai 
šķietamo skaitu un to veidu, kā arī 
atbilstošos gadījumos nosūtīt preču vienību 
attēlus.

informāciju par preču vienību faktisko vai 
šķietamo skaitu un to veidu, kā arī 
atbilstošos gadījumos nosūtīt preču vienību 
fotoattēlus.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms pieņemt lēmumu par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu, muitas iestādes par saviem 
nodomiem paziņo deklarētājam vai, ja 
preces paredzēts aizturēt — preču 
valdītājam. Deklarētājam vai preču 
valdītājam dod iespēju izteikt savu 
viedokli trīs dienu laikā no minētā 
paziņojuma nosūtīšanas.

svītrots

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Muitas iestādes informē pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmēju un preču 
deklarētāju vai preču valdītāju par to preču, 
kuru izlaišana ir atlikta vai kuras ir 
aizturētas, faktisko vai lēsto daudzumu un 
preču faktisko vai šķietamo veidu, tostarp 
atbilstošos gadījumos nosūta preču vienību 
attēlus.

5. Muitas iestādes informē pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmēju un preču 
deklarētāju vai preču valdītāju par to preču, 
kuru izlaišana ir atlikta vai kuras ir 
aizturētas, faktisko vai lēsto daudzumu un 
preču faktisko vai šķietamo veidu, tostarp 
atbilstošos gadījumos nosūta preču vienību 
fotoattēlus.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms pieņemt lēmumu par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču aizturēšanu, 
muitas iestādes, izpaužot tikai informāciju 
par preču vienību faktisko vai lēsto 
daudzumu un to faktisko vai šķietamo
veidu, tostarp atbilstošos gadījumos 
nosūtot preču vienību attēlus, var lūgt 
jebkuru personu, kas ir tiesīga iesniegt 
pieprasījumu par intelektuālā īpašuma 
tiesību varbūtējo pārkāpumu, sniegt muitas 
iestādēm jebkādu būtisku informāciju.

2. Pirms pieņemt lēmumu par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču aizturēšanu, 
muitas iestādes, izpaužot tikai informāciju 
par preču vienību faktisko vai lēsto 
daudzumu un to veidu, tostarp atbilstošos 
gadījumos nosūtot preču vienību 
fotoattēlus, var lūgt jebkuru personu, kas ir 
tiesīga iesniegt pieprasījumu par 
intelektuālā īpašuma tiesību varbūtējo 
pārkāpumu, sniegt muitas iestādēm 
jebkādu būtisku informāciju.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms pieņemt lēmumu par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu, muitas iestādes par saviem 
nodomiem paziņo deklarētājam vai, ja 
preces paredzēts aizturēt — preču 
valdītājam. Deklarētājam vai preču 
valdītājam dod iespēju izteikt savu 
viedokli trīs dienu laikā no minētā 
paziņojuma nosūtīšanas.

svītrots

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
17. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šo pantu nepiemēro ātrbojīgām 
precēm.

svītrots
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Muitas iestādes var ņemt paraugus un 
var pēc pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmēja lūguma tam izsniegt preču 
paraugus, kas paredzēti tikai un vienīgi 
analīzei un turpmākas procedūras 
sekmēšanai attiecībā uz viltotām un 
pirātiskām precēm. Par jebkuras šādu 
paraugu analīzes veikšanu atbild tikai 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs.

2. Muitas iestādes var ņemt visu preču
paraugus un var pēc pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmēja lūguma tam 
izsniegt preču paraugus, kas paredzēti tikai 
un vienīgi analīzei un turpmākas 
procedūras sekmēšanai attiecībā uz 
viltotām un pirātiskām precēm. Par 
jebkuras šādu paraugu analīzes veikšanu 
atbild tikai pieprasījumu apstiprinoša 
lēmuma saņēmējs.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) rakstisku vienošanos starp pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmēju un preču 
valdītāju par preču iznīcināšanu.

b) rakstisku vienošanos starp pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmēju un preču 
deklarētāju vai valdītāju par preču 
iznīcināšanu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja preču deklarētājs vai valdītājs 
1. punkta b) apakšpunktā minētajos 
termiņos nav apliecinājis savu piekrišanu 
preču iznīcināšanai, ne arī darījis zināmus 
savus iebildumus pret preču iznīcināšanu 
tām muitas iestādēm, kas pieņēmušas 
lēmumu atlikt preču izlaišanu vai preces 
aizturēt, muitas iestādes var uzskatīt, ka 
preču deklarētājs vai valdītājs ir piekritis 

2. Ja preču deklarētājs vai valdītājs 
1. punkta b) apakšpunktā minētajos 
termiņos nav ne apliecinājis savu 
piekrišanu preču iznīcināšanai, ne arī 
darījis zināmus savus iebildumus pret 
preču iznīcināšanu tām muitas iestādēm, 
kas pieņēmušas lēmumu atlikt preču 
izlaišanu vai preces aizturēt, muitas 
iestādes uzskata, ka preču deklarētājs vai 
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preču iznīcināšanai. valdītājs ir piekritis preču iznīcināšanai.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Preces iznīcina muitas kontrolē, un 
atbildību un izdevumus par to uzņemas 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs, ja vien tās dalībvalsts, kurā 
preces tiek iznīcinātas, tiesību aktos nav 
noteikts citādi. Pirms preču iznīcināšanas 
var ņemt paraugus.

3. Preces iznīcina muitas kontrolē, un 
atbildību un izdevumus par to uzņemas 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs, ja vien tās dalībvalsts, kurā 
preces tiek iznīcinātas, tiesību aktos nav 
noteikts citādi. Pirms preču iznīcināšanas 
var ņemt visu preču paraugus.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
24. punkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 16. panta 3., 4. un 5. punktu un 18. panta 
2. punktu nepiemēro.

2. 16. panta 4. un 5. punktu un 18. panta 
2. punktu nepiemēro.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Deklarētājam vai preču valdītājam dod 
iespēju izteikt savu viedokli 20 darba dienu 
laikā no dienas, kad nosūtīts lēmums par 
preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu.

4. Preču deklarētājam vai valdītājam dod 
iespēju izteikt savu viedokli piecu darba 
dienu laikā no dienas, kad nosūtīts lēmums 
par preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu.
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Minētās preces var iznīcināt, ja 20 darba 
dienu laikā no dienas, kad nosūtīts lēmums 
par preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu, preču deklarētājs vai valdītājs 
ir muitas iestādēm apliecinājis savu 
piekrišanu preču iznīcināšanai.

5. Minētās preces var iznīcināt, ja 10 darba 
dienu laikā no dienas, kad nosūtīts lēmums 
par preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu, preču deklarētājs vai valdītājs 
ir muitas iestādēm apliecinājis savu 
piekrišanu preču iznīcināšanai.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
administratīvajām sankcijām, kas 
piemērojamas šīs regulas noteikumu 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu. Noteiktajām 
administratīvajām sankcijām jābūt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām.

Neskarot savas tiesības, dalībvalstis 
piemēro noteikumus par administratīvajām 
sankcijām, kas attiecas uz šīs regulas 
noteikumu pārkāpumiem, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to
īstenošanu. Noteiktajām administratīvajām 
sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās muitas struktūrvienības 
Komisiju informē par:

1. Kompetentās muitas struktūrvienības 
Komisijai sniedz nepieciešamo 
informāciju par:

a) pieprasījumiem rīkoties, pievienojot 
fotogrāfijas, attēlus, brošūras;

a) pieprasījumus, tostarp pieprasījumus
rīkoties, apstiprinošiem lēmumiem un 
nosūta visas fotogrāfijas, attēlus un 
brošūras;

b) pieprasījumus apstiprinošiem b) visiem lēmumiem, ar kuriem pagarina 
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lēmumiem; termiņu, kurā muitas iestādēm jārīkojas, 
vai par visiem lēmumiem, ar kuriem atceļ 
vai groza lēmumu par pieprasījuma 
apstiprināšanu;

c) lēmumiem, ar kuriem pagarina 
termiņu, kurā muitas iestādēm jārīkojas, 
vai lēmumiem, ar kuriem atceļ vai groza 
lēmumu par pieprasījuma apstiprināšanu;

c) visiem pieprasījumu apstiprinoša 
lēmuma īstenošanas apturēšanas 
gadījumiem.

d) pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
īstenošanas apturēšanu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Visu 1. un 2. punktā minēto informāciju 
uzglabā Komisijas centrālajā datubāzē.

3. Visu 1. un 2. punktā minēto informāciju 
uzglabā Komisijas centrālajā datubāzē tikai 
tik ilgi, lai varētu īstenot šajā regulā 
paredzētos mērķus.
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