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Pakeitimas 61
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Prekyba intelektinės nuosavybės teises 
pažeidžiančiomis prekėmis daro didelę žalą 
teisių subjektams, įstatymų besilaikantiems 
gamintojams ir prekybininkams. Tokia 
prekyba taip pat klaidina vartotojus, o kai 
kuriais atvejais gali kelti pavojų jų 
sveikatai ir saugai. Kiek įmanoma reikėtų 
užtikrinti, kad tokios prekės nepatektų į 
rinką, ir imtis priemonių, kuriomis su šia 
neteisėta veikla būtų kovojama netrukdant 
teisėtai prekybai.

(2) Prekyba intelektinės nuosavybės teises 
pažeidžiančiomis prekėmis daro didelę žalą 
teisių subjektams, įstatymų besilaikantiems 
gamintojams ir prekybininkams. Tokia 
prekyba taip pat klaidina vartotojus, o kai 
kuriais atvejais gali kelti pavojų jų 
sveikatai ir saugai. Kiek įmanoma reikėtų 
užtikrinti, kad tokios prekės nepatektų į 
muitų teritoriją ir į rinką, ir imtis 
priemonių, kuriomis su šia neteisėta veikla 
būtų kovojama netrukdant teisėtai 
prekybai.

Or. fr

Pakeitimas 62
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Prekyba intelektinės nuosavybės teises 
pažeidžiančiomis prekėmis daro didelę žalą 
teisių subjektams, įstatymų besilaikantiems 
gamintojams ir prekybininkams. Tokia 
prekyba taip pat klaidina vartotojus, o kai 
kuriais atvejais gali kelti pavojų jų 
sveikatai ir saugai. Kiek įmanoma reikėtų 
užtikrinti, kad tokios prekės nepatektų į 
rinką, ir imtis priemonių, kuriomis su šia 
neteisėta veikla būtų kovojama netrukdant 
teisėtai prekybai.

(2) Prekyba prekių ženklų ir autorių teises 
pažeidžiančiomis prekėmis daro didelę žalą 
teisių subjektams, įstatymų besilaikantiems 
gamintojams ir prekybininkams. Tokia 
prekyba taip pat klaidina vartotojus, o kai 
kuriais atvejais gali kelti pavojų jų 
sveikatai ir saugai. Kiek įmanoma reikėtų 
užtikrinti, kad tokios prekės nepatektų į 
rinką, ir imtis priemonių, kuriomis su šia 
neteisėta veikla būtų kovojama netrukdant 
teisėtai prekybai.

Or. en
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Pakeitimas 63
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Reglamento (EB) Nr. 1383/2003 
peržiūra parodė, kad būtini tam tikri 
teisinės sistemos patobulinimai siekiant
geriau užtikrinti intelektinės nuosavybės 
teises ir garantuoti tinkamą teisinį 
aiškumą, kartu atsižvelgiant į pokyčius 
ekonomikos, prekybos ir teisės srityse.

(3) Reglamento (EB) Nr. 1383/2003 
peržiūra parodė, kad būtini tam tikri 
teisinės sistemos patobulinimai, jog 
muitinės geriau užtikrintų intelektinės 
nuosavybės teises ir būtų garantuotas 
tinkamas teisinis aiškumas, kartu 
atsižvelgiant į pokyčius ekonomikos, 
prekybos ir teisės srityse. Komisija turėtų 
imtis visų veiksmų, kad muitinės be 
reikalo nedelsdamos suderintai visoje 
Sąjungoje taikytų naują teisinę sistemą, 
kad būtų užtikrintos intelektinės 
nuosavybės teisės ir tokiu būdu 
nekliudant prekybai būtų apsaugoti teisių 
subjektai. Geresnės sąlygos šioms teisėms 
užtikrinti galėtų atsirasti įgyvendinus 
Modernizuotą muitinės kodeksą ir ypač 
sąveikią e. muitinės sistemą.

Or. en

Pakeitimas 64
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Reglamento (EB) Nr. 1383/2003 
peržiūra parodė, kad būtini tam tikri 
teisinės sistemos patobulinimai siekiant 
geriau užtikrinti intelektinės nuosavybės 
teises ir garantuoti tinkamą teisinį aiškumą, 
kartu atsižvelgiant į pokyčius ekonomikos, 
prekybos ir teisės srityse.

(3) Reglamento (EB) Nr. 1383/2003 
peržiūra parodė, kad būtini tam tikri 
teisinės sistemos patobulinimai siekiant 
geriau užtikrinti tam tikras intelektinės 
nuosavybės teises, ypač prekių ženklų ir 
autorių teises, ir garantuoti tinkamą teisinį 
aiškumą, kartu atsižvelgiant į pokyčius 



AM\890182LT.doc 5/112 PE480.583v02-00

LT

ekonomikos, prekybos ir teisės srityse. Ši 
peržiūra taip pat parodė, kad pasienio 
priemonės neturėtų būti taikomos kitoms 
intelektinės nuosavybės teisėms, ypač 
patentams ir medicinos produktų 
papildomos apsaugos liudijimams, kai 
tinkamas pažeidimo nustatymas priklauso 
nuo labai formalaus teismo proceso. Taip 
pat buvo nustatyta, kad pasienio 
priemonės neturėtų būti taikomos tranzitu 
gabenamoms prekėms.

Or. en

Pakeitimas 65
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Siekiant užtikrinti intelektinės 
nuosavybės teises, muitinės turėtų turėti 
galimybę tikrinti prekes, kurioms Sąjungos 
muitų teritorijoje taikoma arba turėtų būti 
taikoma muitinės priežiūra. Pasienyje 
užtikrinant intelektinės nuosavybės teises, 
kai prekės yra arba turėtų būti muitinės 
prižiūrimos, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą, 
tinkamai naudojamasi ištekliais. Jei 
muitinė prekes sulaiko pasienyje, būtinas 
vienas teisminis procesas, o jei prekės buvo 
rastos rinkoje ir buvo išskirstytos bei 
pristatytos mažmenininkams, tai reikėtų 
kelių atskirų teisminių procesų, kad 
vykdymo užtikrinimas būtų tokio pat lygio. 
Išimtis turėtų būti daroma prekėms, 
išleistoms į laisvą apyvartą pagal galutinio 
vartojimo režimą, nes tokios prekės ir 
toliau yra muitinės prižiūrimos, net jei jos 
išleistos į laisvą apyvartą. Taip pat 
reglamento derėtų netaikyti keleivių 
asmeniniame bagaže esančioms prekėms, 

(4) Siekiant užtikrinti intelektinės 
nuosavybės teises, muitinės turėtų turėti 
galimybę tikrinti prekes, kurioms Sąjungos 
muitų teritorijoje taikoma arba turėtų būti 
taikoma muitinės priežiūra, įskaitant 
prekes, kurioms taikoma sąlyginio 
neapmokestinimo procedūra. Pasienyje 
užtikrinant intelektinės nuosavybės teises, 
kai prekės yra arba turėtų būti muitinės 
prižiūrimos, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą, 
tinkamai naudojamasi ištekliais. Jei 
muitinė prekes sulaiko pasienyje, būtinas 
vienas teisminis procesas, o jei prekės buvo 
rastos rinkoje ir buvo išskirstytos bei 
pristatytos mažmenininkams, tai reikėtų 
kelių atskirų teisminių procesų, kad 
vykdymo užtikrinimas būtų tokio pat lygio. 
Išimtis turėtų būti daroma prekėms, 
išleistoms į laisvą apyvartą pagal galutinio 
vartojimo režimą, nes tokios prekės ir 
toliau yra muitinės prižiūrimos, net jei jos 
išleistos į laisvą apyvartą. Taip pat
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jei tos prekės skirtos asmeniniam 
naudojimui ir jei nėra jokių komercinės 
veiklos požymių.

reglamento derėtų netaikyti keleivių 
asmeniniame bagaže esančioms prekėms, 
jei tos prekės skirtos asmeniniam 
naudojimui ir jei nėra jokių komercinės 
veiklos požymių.

Or. en

Pakeitimas 66
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Siekiant užtikrinti intelektinės 
nuosavybės teises, muitinės turėtų turėti 
galimybę tikrinti prekes, kurioms Sąjungos 
muitų teritorijoje taikoma arba turėtų būti 
taikoma muitinės priežiūra. Pasienyje 
užtikrinant intelektinės nuosavybės teises, 
kai prekės yra arba turėtų būti muitinės 
prižiūrimos, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą, 
tinkamai naudojamasi ištekliais. Jei 
muitinė prekes sulaiko pasienyje, būtinas 
vienas teisminis procesas, o jei prekės buvo 
rastos rinkoje ir buvo išskirstytos bei 
pristatytos mažmenininkams, tai reikėtų 
kelių atskirų teisminių procesų, kad 
vykdymo užtikrinimas būtų tokio pat lygio. 
Išimtis turėtų būti daroma prekėms, 
išleistoms į laisvą apyvartą pagal galutinio 
vartojimo režimą, nes tokios prekės ir 
toliau yra muitinės prižiūrimos, net jei jos 
išleistos į laisvą apyvartą. Taip pat 
reglamento derėtų netaikyti keleivių 
asmeniniame bagaže esančioms prekėms,
jei tos prekės skirtos asmeniniam 
naudojimui ir jei nėra jokių komercinės 
veiklos požymių.

(4) Siekiant užtikrinti intelektinės 
nuosavybės teises, muitinės turėtų turėti 
galimybę tikrinti prekes, kurioms Sąjungos 
muitų teritorijoje taikoma arba turėtų būti 
taikoma muitinės priežiūra. Pasienyje 
užtikrinant intelektinės nuosavybės teises, 
kai prekės yra arba turėtų būti muitinės 
prižiūrimos, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą, 
tinkamai naudojamasi ištekliais. Jei 
muitinė prekes sulaiko pasienyje, būtinas 
vienas teisminis procesas, o jei prekės buvo 
rastos rinkoje ir buvo išskirstytos bei 
pristatytos mažmenininkams, tai reikėtų 
kelių atskirų teisminių procesų, kad 
vykdymo užtikrinimas būtų tokio pat lygio. 
Išimtis turėtų būti daroma prekėms, 
išleistoms į laisvą apyvartą pagal galutinio 
vartojimo režimą, nes tokios prekės ir 
toliau yra muitinės prižiūrimos, net jei jos 
išleistos į laisvą apyvartą. Kai keleivių 
asmeniniame bagaže esančių 
nekomercinės paskirties prekių kiekis 
neviršija neapmuitinamo kiekio ir kai 
nėra esminių požymių, rodančių, kad 
prekės yra komercinio gabenimo dalis
valstybės narės šias prekes turėtų laikyti 
nepatenkančiomis į šio reglamento 
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reguliavimo sritį.

Or. en

Pakeitimas 67
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Siekiant užtikrinti intelektinės 
nuosavybės teises, muitinės turėtų turėti 
galimybę tikrinti prekes, kurioms Sąjungos 
muitų teritorijoje taikoma arba turėtų būti 
taikoma muitinės priežiūra. Pasienyje 
užtikrinant intelektinės nuosavybės teises, 
kai prekės yra arba turėtų būti muitinės 
prižiūrimos, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą, 
tinkamai naudojamasi ištekliais. Jei 
muitinė prekes sulaiko pasienyje, būtinas 
vienas teisminis procesas, o jei prekės buvo 
rastos rinkoje ir buvo išskirstytos bei 
pristatytos mažmenininkams, tai reikėtų 
kelių atskirų teisminių procesų, kad 
vykdymo užtikrinimas būtų tokio pat lygio. 
Išimtis turėtų būti daroma prekėms, 
išleistoms į laisvą apyvartą pagal galutinio 
vartojimo režimą, nes tokios prekės ir 
toliau yra muitinės prižiūrimos, net jei jos 
išleistos į laisvą apyvartą. Taip pat 
reglamento derėtų netaikyti keleivių 
asmeniniame bagaže esančioms prekėms, 
jei tos prekės skirtos asmeniniam 
naudojimui ir jei nėra jokių komercinės 
veiklos požymių.

(4) Siekiant užtikrinti prekių ženklų ir 
autorių teises, muitinės turėtų turėti 
galimybę tikrinti prekes, kurioms Sąjungos 
muitų teritorijoje taikoma arba turėtų būti 
taikoma muitinės priežiūra. Pasienyje 
užtikrinant šias intelektinės nuosavybės 
teises, kai prekės yra arba turėtų būti 
muitinės prižiūrimos, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą, 
tinkamai naudojamasi ištekliais. Jei 
muitinė prekes sulaiko pasienyje, būtinas 
vienas teisminis procesas, o jei prekės buvo 
rastos rinkoje ir buvo išskirstytos bei 
pristatytos mažmenininkams, tai reikėtų 
kelių atskirų teisminių procesų, kad 
vykdymo užtikrinimas būtų tokio pat lygio. 
Išimtis turėtų būti daroma prekėms, 
išleistoms į laisvą apyvartą pagal galutinio 
vartojimo režimą, nes tokios prekės ir 
toliau yra muitinės prižiūrimos, net jei jos 
išleistos į laisvą apyvartą. Taip pat 
reglamento labai svarbu netaikyti keleivių 
asmeniniame bagaže esančioms prekėms, 
jei remiantis taikomomis teisinėmis 
procedūromis nėra komercinių tikslų 
požymių.

Or. en

Pakeitimas 68
Anna Hedh
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 
netaikomas tam tikroms intelektinės 
nuosavybės teisėms; be to, į jį neįtraukti 
tam tikri pažeidimai. Siekiant geriau 
užtikrinti intelektinės nuosavybės teises, 
muitinis tikrinimas turėtų būti išplėstas 
įtraukiant ir kitokius pažeidimus, kaip 
antai su lygiagrečia prekyba susijusius 
pažeidimus, taip pat kitus teisių, kurias 
jau užtikrina muitinė, bet kurioms
netaikomas Reglamentas (EB) 
Nr. 1383/2003, pažeidimus. Siekiant to 
paties tikslo, be teisių, kurioms 
Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 jau 
taikomas, į reglamento taikymo sritį 
reikėtų įtraukti prekių pavadinimus, jei jie 
pagal nacionalinę teisę saugomi kaip 
išimtinės nuosavybės teisės, taip pat 
puslaidininkių gaminių topografijas, 
naudinguosius modelius ir įtaisus, 
naudojamus siekiant išvengti techninių 
apsaugos priemonių, taip pat bet kokias 
Sąjungos teisės aktais nustatytas išimtines 
intelektinės nuosavybės teises.

(5) Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 
netaikomas tam tikroms intelektinės 
nuosavybės teisėms; be to, į jį neįtraukti 
tam tikri pažeidimai. Siekiant geriau 
užtikrinti intelektinės nuosavybės teises, 
muitinis tikrinimas turėtų būti išplėstas 
įtraukiant ir kitokius pažeidimus, kuriems 
netaikomas Reglamentas (EB) 
Nr. 1383/2003. Siekiant šio tikslo, be 
teisių, kurioms Reglamentas (EB) 
Nr. 1383/2003 jau taikomas, į reglamento 
taikymo sritį reikėtų įtraukti prekių 
pavadinimus, jei jie pagal nacionalinę teisę 
saugomi kaip išimtinės nuosavybės teisės, 
taip pat puslaidininkių gaminių 
topografijas, naudinguosius modelius ir 
įtaisus, naudojamus siekiant išvengti 
techninių apsaugos priemonių.

Or. sv

Pakeitimas 69
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 
netaikomas tam tikroms intelektinės 
nuosavybės teisėms; be to, į jį neįtraukti 
tam tikri pažeidimai. Siekiant geriau 
užtikrinti intelektinės nuosavybės teises, 

(5) Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 
netaikomas tam tikroms intelektinės
nuosavybės teisėms; be to, į jį neįtraukti 
tam tikri pažeidimai. Siekiant geriau 
užtikrinti intelektinės nuosavybės teises, 
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muitinis tikrinimas turėtų būti išplėstas 
įtraukiant ir kitokius pažeidimus, kaip 
antai su lygiagrečia prekyba susijusius 
pažeidimus, taip pat kitus teisių, kurias 
jau užtikrina muitinė, bet kurioms
netaikomas Reglamentas (EB) 
Nr. 1383/2003, pažeidimus. Siekiant to 
paties tikslo, be teisių, kurioms 
Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 jau 
taikomas, į reglamento taikymo sritį 
reikėtų įtraukti prekių pavadinimus, jei jie 
pagal nacionalinę teisę saugomi kaip 
išimtinės nuosavybės teisės, taip pat 
puslaidininkių gaminių topografijas, 
naudinguosius modelius ir įtaisus, 
naudojamus siekiant išvengti techninių 
apsaugos priemonių, taip pat bet kokias 
Sąjungos teisės aktais nustatytas išimtines 
intelektinės nuosavybės teises.

muitinis tikrinimas turėtų būti išplėstas 
įtraukiant ir kitokius pažeidimus, kuriems
netaikomas Reglamentas (EB) 
Nr. 1383/2003. Siekiant to paties tikslo, be 
teisių, kurioms Reglamentas (EB) 
Nr. 1383/2003 jau taikomas, į reglamento 
taikymo sritį reikėtų įtraukti prekių 
pavadinimus, jei jie pagal nacionalinę teisę 
saugomi kaip išimtinės nuosavybės teisės, 
taip pat puslaidininkių gaminių 
topografijas, naudinguosius modelius ir 
įtaisus, naudojamus siekiant išvengti 
techninių apsaugos priemonių, taip pat bet 
kokias Sąjungos teisės aktais nustatytas 
išimtines intelektinės nuosavybės teises.

Or. fr

Pakeitimas 70
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 
netaikomas tam tikroms intelektinės 
nuosavybės teisėms; be to, į jį neįtraukti 
tam tikri pažeidimai. Siekiant geriau 
užtikrinti intelektinės nuosavybės teises, 
muitinis tikrinimas turėtų būti išplėstas 
įtraukiant ir kitokius pažeidimus, kaip 
antai su lygiagrečia prekyba susijusius 
pažeidimus, taip pat kitus teisių, kurias 
jau užtikrina muitinė, bet kurioms 
netaikomas Reglamentas (EB) 
Nr. 1383/2003, pažeidimus. Siekiant to 
paties tikslo, be teisių, kurioms 
Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 jau 
taikomas, į reglamento taikymo sritį 
reikėtų įtraukti prekių pavadinimus, jei jie 

(5) Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 
netaikomas tam tikroms intelektinės 
nuosavybės teisėms; be to, į jį neįtraukti 
tam tikri pažeidimai. Dėl tos priežasties, be 
teisių, kurioms Reglamentas (EB) 
Nr. 1383/2003 jau taikomas, į reglamento 
taikymo sritį reikėtų įtraukti prekių 
pavadinimus, jei jie pagal nacionalinę teisę 
saugomi kaip išimtinės nuosavybės teisės, 
taip pat puslaidininkių gaminių 
topografijas, naudinguosius modelius ir 
įtaisus, naudojamus siekiant išvengti 
techninių apsaugos priemonių, taip pat bet 
kokias Sąjungos teisės aktais nustatytas 
išimtines intelektinės nuosavybės teises.
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pagal nacionalinę teisę saugomi kaip 
išimtinės nuosavybės teisės, taip pat 
puslaidininkių gaminių topografijas, 
naudinguosius modelius ir įtaisus, 
naudojamus siekiant išvengti techninių 
apsaugos priemonių, taip pat bet kokias 
Sąjungos teisės aktais nustatytas išimtines 
intelektinės nuosavybės teises.

Or. en

Pakeitimas 71
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 
netaikomas tam tikroms intelektinės 
nuosavybės teisėms; be to, į jį neįtraukti 
tam tikri pažeidimai. Siekiant geriau 
užtikrinti intelektinės nuosavybės teises, 
muitinis tikrinimas turėtų būti išplėstas 
įtraukiant ir kitokius pažeidimus, kaip 
antai su lygiagrečia prekyba susijusius 
pažeidimus, taip pat kitus teisių, kurias 
jau užtikrina muitinė, bet kurioms 
netaikomas Reglamentas (EB) 
Nr. 1383/2003, pažeidimus. Siekiant to 
paties tikslo, be teisių, kurioms 
Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 jau 
taikomas, į reglamento taikymo sritį 
reikėtų įtraukti prekių pavadinimus, jei jie 
pagal nacionalinę teisę saugomi kaip 
išimtinės nuosavybės teisės, taip pat 
puslaidininkių gaminių topografijas, 
naudinguosius modelius ir įtaisus, 
naudojamus siekiant išvengti techninių 
apsaugos priemonių, taip pat bet kokias 
Sąjungos teisės aktais nustatytas išimtines 
intelektinės nuosavybės teises.

(5) Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 
netaikomas tam tikroms intelektinės 
nuosavybės teisėms; be to, į jį neįtraukti 
tam tikri pažeidimai. Siekiant veiksmingai
užtikrinti intelektinės nuosavybės teises, 
muitinis tikrinimas turėtų būti atliekamas 
siekiant nustatyti tam tikrus pažeidimus. 
Tuo tikslu, be teisių, kurioms Reglamentas 
(EB) Nr. 1383/2003 jau taikomas, į 
reglamento taikymo sritį reikėtų įtraukti 
konkrečius įtaisus, skirtus techninėms 
apsaugos priemonėms išvengti.

Or. en
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Pakeitimas 72
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Visiškai įgyvendinus šį reglamentą 
būtų dar labiau prisidėta užtikrinant 
bendrąją rinką, kurioje užtikrinama 
veiksmingesnė teisių subjektų apsauga, 
skatinama kūrybiškumas ir naujovės ir 
vartotojams teikiami patikimi aukštos 
kokybės produktai, o tai savo ruožtu 
stiprintų tarpvalstybinius vartotojų, 
įmonių ir prekybininkų santykius.

Or. en

Pakeitimas 73
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Bet koks asmuo – nesvarbu, ar jis yra 
intelektinės nuosavybės teisių subjektas ar 
ne, – kuris gali savo vardu inicijuoti 
teisminį procesą dėl galimo tų teisių 
pažeidimo, turėtų turėti teisę pateikti 
prašymą taikyti muitinės priežiūros 
priemones.

(8) Bet koks asmuo – nesvarbu, ar jis yra 
prekių ženklų ar autorių teisių subjektas 
ar ne, – kuris gali savo vardu inicijuoti 
teisminį procesą dėl galimo tų teisių 
pažeidimo, turėtų turėti teisę pateikti 
prašymą taikyti muitinės priežiūros 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 74
Christian Engström
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Kad intelektinės nuosavybės teisės būtų 
užtikrintos visoje Sąjungoje, reikėtų 
numatyti, kad tuo atveju, kai asmuo, 
turintis teisę pateikti prašymą taikyti 
muitinės priežiūros priemones, prašo 
užtikrinti tam tikras visoje Sąjungos 
teritorijoje galiojančias intelektinės 
nuosavybės teises, tas asmuo galėtų prašyti 
valstybės narės muitinės priimti sprendimą, 
kuriuo būtų reikalaujama, kad tos valstybės 
narės muitinė ir bet kokios kitos valstybės 
narės, kurioje siekiama užtikrinti tas
intelektinės nuosavybės teises, muitinė 
imtųsi veiksmų.

(9) Kad intelektinės nuosavybės teisės būtų 
veiksmingai užtikrintos visoje Sąjungoje, 
reikėtų numatyti, kad tuo atveju, kai 
asmuo, turintis teisę pateikti prašymą 
taikyti muitinės priežiūros priemones, 
prašo užtikrinti atitinkamas visoje 
Sąjungos teritorijoje galiojančias 
intelektinės nuosavybės teises, tas asmuo 
galėtų prašyti valstybės narės muitinės 
priimti sprendimą, kuriuo būtų 
reikalaujama, kad tos valstybės narės 
muitinė ir bet kokios kitos valstybės narės, 
kurioje siekiama užtikrinti šias intelektinės 
nuosavybės teises, muitinė imtųsi veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 75
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant sklandžiai užtikrinti 
intelektinės nuosavybės teises, reikėtų 
numatyti, kad tais atvejais, kai muitinė, 
remdamasi tinkamais įrodymais, įtaria, 
kad jos prižiūrimos prekės pažeidžia 
intelektinės nuosavybės teises, ji galėtų 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti savo 
iniciatyva arba gavusi prašymą, kad 
suteiktų galimybę asmenims, turintiems 
teisę pateikti prašymą taikyti muitinės 
priežiūros priemones, inicijuoti teisminį 
procesą siekiant nustatyti, ar intelektinės 
nuosavybės teisės buvo pažeistos.

(10) Siekiant sklandžiai užtikrinti 
intelektinės nuosavybės teises, reikėtų 
numatyti, kad tais atvejais, kai muitinė, 
turėdama pakankamą pagrindą taip 
manyti, įtaria, kad jos prižiūrimos prekės 
pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, ji 
galėtų neišleisti prekių arba jas sulaikyti 
savo iniciatyva arba gavusi prašymą, kad 
suteiktų galimybę asmenims, turintiems 
teisę pateikti prašymą taikyti muitinės 
priežiūros priemones, inicijuoti teisminį 
procesą siekiant nustatyti, ar intelektinės 
nuosavybės teisės buvo pažeistos.

Or. fr
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Pakeitimas 76
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant sklandžiai užtikrinti 
intelektinės nuosavybės teises, reikėtų 
numatyti, kad tais atvejais, kai muitinė, 
remdamasi tinkamais įrodymais, įtaria, kad 
jos prižiūrimos prekės pažeidžia 
intelektinės nuosavybės teises, ji galėtų 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti savo 
iniciatyva arba gavusi prašymą, kad 
suteiktų galimybę asmenims, turintiems 
teisę pateikti prašymą taikyti muitinės 
priežiūros priemones, inicijuoti teisminį 
procesą siekiant nustatyti, ar intelektinės 
nuosavybės teisės buvo pažeistos.

(10) Siekiant veiksmingai ir teisėtai
užtikrinti intelektinės nuosavybės teises, 
reikėtų numatyti, kad tais atvejais, kai 
muitinė, remdamasi tinkamais dėl 
taikomos teisinės procedūros atsiradusiais 
požymiais, įtaria, kad jos prižiūrimos 
prekės pažeidžia atitinkamas intelektinės 
nuosavybės teises, ji galėtų neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti savo iniciatyva 
arba gavusi prašymą, kad suteiktų 
galimybę asmenims, turintiems teisę 
pateikti prašymą taikyti muitinės priežiūros 
priemones, inicijuoti teisminį procesą 
siekiant nustatyti, ar tos intelektinės 
nuosavybės teisės buvo pažeistos.

Or. en

Pakeitimas 77
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Kai įtariama, kad tranzitu 
gabenamos prekės yra Sąjungoje pagal 
intelektinės nuosavybės teises saugomo 
produkto padirbinys ar kopija, muitinė 
turėtų paprašyti deklaranto ar prekių 
turėtojo pateikti tinkamą įrodymą, jog 
galutinė prekių paskirties vieta yra už 
Sąjungos teritorijos ribų. Jei 
nepateikiama tinkamų įrodymų, muitinė 
turėtų daryti prielaidą, jog esama didelės 
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tikimybės, kad tos prekės bus nukreiptos į 
Sąjungos rinką. Komisija, atsižvelgdama į 
atitinkamą Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką, turėtų priimti gaires, 
kuriose būtų nurodyti kriterijai, pagal 
kuriuos muitinės galėtų veiksmingai 
įvertinti prekių nukreipimo į Sąjungos 
rinką riziką.

Or. en

(Žr. 16 ir 17 straipsnių pakeitimus.)

Pagrindimas

Kadangi pranešėjas mano, jog labai abejotina, kad esminiai teisės aktai bus iš dalies pakeisti, 
jog apimtų vien tik prekių, kurios yra ES saugomų prekių padirbiniai ar kopijos, tranzitą, jis 
siūlo įtraukti šią papildomą apsaugos priemonę siekiant užtikrinti, kad tos prekės nepatektų į 
vidaus rinką. Kad muitinė galėtų sustabdyti prekių gabenimą arba sulaikyti prekes, turi būti 
patenkintos dvi sąlygos: turi būti įtariama, jog prekės yra suklastotos arba piratinės, ir 
pateikti įrodymai turi būti nepakankami.

Pakeitimas 78
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Jei intelektinės nuosavybės teises 
įtariamai pažeidžiančios prekės nėra 
suklastotos ar piratinės prekės, vien iš 
vizualaus patikrinimo muitinei gali būti 
sunku nustatyti, ar intelektinės nuosavybės 
teisės pažeistos. Todėl derėtų numatyti, kad 
turėtų būti inicijuojamas teisminis 
procesas, nebent atitinkamos šalys – prekių 
turėtojas ir teisių subjektas – sutinka, kad 
prekės būtų sunaikintos. Tokio proceso 
kompetentingos institucijos turėtų 
nustatyti, ar pažeistos intelektinės 
nuosavybės teisės, ir priimti tinkamus 
sprendimus dėl atitinkamų intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų.

(11) Jei intelektinės nuosavybės teises 
įtariamai pažeidžiančios prekės nėra 
suklastotos ar piratinės prekės, vien iš 
vizualaus patikrinimo muitinei gali būti 
sunku nustatyti, ar intelektinės nuosavybės 
teisės pažeistos. Todėl derėtų numatyti, kad 
turėtų būti inicijuojamas teisminis 
procesas, nebent atitinkamos šalys –
deklarantas arba prekių turėtojas ir teisių 
subjektas – sutinka, kad prekės būtų 
sunaikintos. Tokio proceso kompetentingos 
institucijos turėtų nustatyti, ar pažeistos 
intelektinės nuosavybės teisės, ir priimti 
tinkamus sprendimus dėl atitinkamų 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų.
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Or. fr

Pakeitimas 79
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Jei intelektinės nuosavybės teises 
įtariamai pažeidžiančios prekės nėra 
suklastotos ar piratinės prekės, vien iš 
vizualaus patikrinimo muitinei gali būti 
sunku nustatyti, ar intelektinės nuosavybės 
teisės pažeistos. Todėl derėtų numatyti, kad 
turėtų būti inicijuojamas teisminis 
procesas, nebent atitinkamos šalys –
prekių turėtojas ir teisių subjektas –
sutinka, kad prekės būtų sunaikintos. 
Tokio proceso kompetentingos institucijos 
turėtų nustatyti, ar pažeistos intelektinės 
nuosavybės teisės, ir priimti tinkamus 
sprendimus dėl atitinkamų intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų.

(11) Jei intelektinės nuosavybės teises 
įtariamai pažeidžiančios prekės nėra 
suklastotos ar piratinės prekės, vien iš 
vizualaus patikrinimo muitinei gali būti 
sunku nustatyti, ar kitos intelektinės 
nuosavybės teisės pažeistos. Todėl derėtų 
numatyti, kad turėtų būti inicijuojamas 
teisminis procesas. Tokio proceso 
kompetentingos institucijos turėtų 
nustatyti, ar pažeistos atitinkamos 
intelektinės nuosavybės teisės, ir priimti 
tinkamus sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 80
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Siekiant kuo labiau sumažinti 
administracinę naštą ir išlaidas, mažoms 
suklastotų ir piratinių prekių siuntoms 
turėtų būti taikoma speciali procedūra, 
pagal kurią prekes būtų galima sunaikinti 
be teisių subjekto sutikimo. Siekiant 
nustatyti ribas, kurių neviršijančios 
siuntos laikytinos mažomis, šiuo 

(13) Siekiant kuo labiau sumažinti 
administracinę naštą ir išlaidas, mažoms 
suklastotų ir piratinių prekių siuntoms 
turėtų būti taikoma speciali procedūra, 
pagal kurią prekes būtų galima sunaikinti 
be teisių subjekto sutikimo.
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reglamentu Komisijai reikėtų deleguoti 
įgaliojimą priimti visuotinai taikomus 
įstatymo galios neturinčius teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Itin svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
rengtų tinkamas konsultacijas, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygmeniu.

Or. de

Pakeitimas 81
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Siekiant kuo labiau sumažinti 
administracinę naštą ir išlaidas, mažoms 
suklastotų ir piratinių prekių siuntoms 
turėtų būti taikoma speciali procedūra, 
pagal kurią prekes būtų galima sunaikinti 
be teisių subjekto sutikimo. Siekiant 
nustatyti ribas, kurių neviršijančios 
siuntos laikytinos mažomis, šiuo 
reglamentu Komisijai reikėtų deleguoti 
įgaliojimą priimti visuotinai taikomus 
įstatymo galios neturinčius teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Itin svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
rengtų tinkamas konsultacijas, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygmeniu.

(13) Siekiant kuo labiau sumažinti 
administracinę naštą ir išlaidas, mažoms 
suklastotų ir piratinių prekių siuntoms 
turėtų būti taikoma speciali procedūra.

Or. sv

Pakeitimas 82
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Siekiant kuo labiau sumažinti 
administracinę naštą ir išlaidas, mažoms 
suklastotų ir piratinių prekių siuntoms 
turėtų būti taikoma speciali procedūra, 
pagal kurią prekes būtų galima sunaikinti 
be teisių subjekto sutikimo. Siekiant 
nustatyti ribas, kurių neviršijančios 
siuntos laikytinos mažomis, šiuo 
reglamentu Komisijai reikėtų deleguoti 
įgaliojimą priimti visuotinai taikomus 
įstatymo galios neturinčius teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Itin svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
rengtų tinkamas konsultacijas, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygmeniu.

(13) Siekiant kuo labiau sumažinti 
administracinę naštą ir išlaidas, mažoms 
suklastotų ir piratinių prekių siuntoms 
turėtų būti taikoma speciali procedūra, 
pagal kurią prekes būtų galima sunaikinti 
be teisių subjekto sutikimo.

Or. en

Pakeitimas 83
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Siekiant kuo labiau sumažinti 
administracinę naštą ir išlaidas, mažoms 
suklastotų ir piratinių prekių siuntoms 
turėtų būti taikoma speciali procedūra, 
pagal kurią prekes būtų galima sunaikinti 
be teisių subjekto sutikimo. Siekiant 
nustatyti ribas, kurių neviršijančios siuntos 
laikytinos mažomis, šiuo reglamentu 
Komisijai reikėtų deleguoti įgaliojimą 
priimti visuotinai taikomus įstatymo galios 
neturinčius teisės aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. 
Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija rengtų tinkamas 
konsultacijas, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygmeniu.

(13) Siekiant kuo labiau sumažinti 
administracinę naštą ir išlaidas, 
nepakenkiant galutinio vartotojo teisei per 
pagrįstą laiką būti tinkamai informuotam 
apie muitinių atliekamų veiksmų teisinį 
pagrindą, mažoms suklastotų ir piratinių 
prekių siuntoms turėtų būti taikoma 
speciali procedūra, pagal kurią prekes būtų 
galima sunaikinti be teisių subjekto 
sutikimo. Siekiant nustatyti ribas, kurių 
neviršijančios siuntos laikytinos mažomis, 
šiuo reglamentu Komisijai reikėtų 
deleguoti įgaliojimą priimti visuotinai 
taikomus įstatymo galios neturinčius teisės 
aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Itin svarbu, kad 
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atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
rengtų tinkamas viešas konsultacijas, 
įskaitant konsultacijas su vartotojų ir 
pilietinių teisių organizacijomis ir 
ekspertų lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 84
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Siekiant užtikrinti didesnį teisinį 
aiškumą ir apsaugoti teisėtų prekybininkų 
interesus nuo galimo piktnaudžiavimo 
muitinės vykdymo užtikrinimo 
nuostatomis, reikėtų pakeisti intelektinės 
nuosavybės teises įtariamai pažeidžiančių 
prekių sulaikymo laikotarpius;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 85
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Siekiant užtikrinti didesnį teisinį 
aiškumą ir apsaugoti teisėtų prekybininkų 
interesus nuo galimo piktnaudžiavimo 
muitinės vykdymo užtikrinimo 
nuostatomis, reikėtų pakeisti intelektinės 
nuosavybės teises įtariamai pažeidžiančių 
prekių sulaikymo laikotarpius;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Esant šiame reglamente mažų siuntų apibrėžčiai, deleguotųjų aktų nebereikia.

Pakeitimas 86
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Siekiant užtikrinti didesnį teisinį 
aiškumą ir apsaugoti teisėtų prekybininkų 
interesus nuo galimo piktnaudžiavimo 
muitinės vykdymo užtikrinimo 
nuostatomis, reikėtų pakeisti intelektinės 
nuosavybės teises įtariamai pažeidžiančių 
prekių sulaikymo laikotarpius; sąlygas, 
kuriomis informaciją apie siuntas muitinė 
turi perduoti teisių subjektams; taip pat 
procedūros, pagal kurią dėl įtariamų 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų 
leidžiama sunaikinti muitinės prižiūrimas 
prekes, išskyrus suklastotas ir piratines 
prekes, taikymo sąlygas ir įrašyti nuostatą, 
kuria prekių turėtojui leidžiama pareikšti 
nuomonę prieš muitinės administracijai 
priimant sprendimą, kuris jam (jai) turėtų 
neigiamos įtakos.

(15) Siekiant užtikrinti didesnį teisinį 
aiškumą ir apsaugoti teisėtų prekybininkų 
interesus nuo galimo piktnaudžiavimo 
muitinės vykdymo užtikrinimo 
nuostatomis, reikėtų pakeisti intelektinės 
nuosavybės teises įtariamai pažeidžiančių 
prekių sulaikymo laikotarpius; sąlygas, 
kuriomis informaciją apie siuntas muitinė 
turi perduoti teisių subjektams; taip pat 
procedūros, pagal kurią dėl įtariamų 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų 
leidžiama sunaikinti muitinės prižiūrimas 
prekes, išskyrus suklastotas ir piratines 
prekes, taikymo sąlygas.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia skirti veiklos vykdytojus, kurie nuolat atlieka muitinės formalumus, nuo galutinio 
vartotojo. Pirmieji puikiai išmano muitinės procedūras. Todėl reikia stengtis nenustatyti ilgų 
administracinių procedūrų, kurios trukdytų susijusioms muitinėms skubiai ir veiksmingai 
atlikti veiksmus.

Pakeitimas 87
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Siekiant užtikrinti didesnį teisinį 
aiškumą ir apsaugoti teisėtų prekybininkų 
interesus nuo galimo piktnaudžiavimo 
muitinės vykdymo užtikrinimo 
nuostatomis, reikėtų pakeisti intelektinės 
nuosavybės teises įtariamai pažeidžiančių 
prekių sulaikymo laikotarpius; sąlygas, 
kuriomis informaciją apie siuntas muitinė 
turi perduoti teisių subjektams; taip pat 
procedūros, pagal kurią dėl įtariamų 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų 
leidžiama sunaikinti muitinės prižiūrimas 
prekes, išskyrus suklastotas ir piratines 
prekes, taikymo sąlygas ir įrašyti nuostatą, 
kuria prekių turėtojui leidžiama pareikšti 
nuomonę prieš muitinės administracijai 
priimant sprendimą, kuris jam (jai) turėtų 
neigiamos įtakos.

(15) Siekiant užtikrinti didesnį teisinį 
aiškumą ir apsaugoti teisėtų prekybininkų 
interesus nuo galimo piktnaudžiavimo 
muitinės vykdymo užtikrinimo 
nuostatomis, reikėtų pakeisti intelektinės 
nuosavybės teises įtariamai pažeidžiančių 
prekių sulaikymo laikotarpius; sąlygas, 
kuriomis informaciją apie siuntas muitinė 
turi perduoti teisių subjektams; taip pat 
procedūros, pagal kurią dėl įtariamų 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų 
leidžiama sunaikinti muitinės prižiūrimas 
prekes, taikymo sąlygas. Kai muitinė 
patenkinus prašymą imasi veiksmų, taip 
pat derėtų taikyti nuostatą, kuria prekių 
turėtojui leidžiama pareikšti nuomonę prieš 
muitinės administracijai neišleidžiant 
intelektinės nuosavybės teises įtariamai 
pažeidžiančių prekių, kurios nėra 
suklastotos ar piratinės, arba jas 
sulaikant, nes vien iš vizualaus 
patikrinimo muitinei gali būti sunku 
nustatyti, ar intelektinės nuosavybės teisės 
pažeistos.

Or. en

(Žr. 16 straipsnio 3 dalies pakeitimą.)

Pagrindimas

Daugeliu atvejų muitinės veiksmai grindžiami akivaizdžiu įtarimu ir ilgainiui paaiškėja, jog 
jie buvo pagrįsti. Todėl teisė būti išklausytam turi būti taikoma prekių, kurios nėra suklastotos 
ar piratinės, kai vien iš vizualaus patikrinimo muitinei gali būti sunku nustatyti, ar 
intelektinės nuosavybės teisės pažeistos, atveju ir tais atvejais, kai muitinė imasi veiksmų 
patenkinus prašymą, kai gali būti svarbu susijusių šalių prieštaraujantys interesai.

Pakeitimas 88
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Siekiant užtikrinti didesnį teisinį 
aiškumą ir apsaugoti teisėtų prekybininkų 
interesus nuo galimo piktnaudžiavimo 
muitinės vykdymo užtikrinimo 
nuostatomis, reikėtų pakeisti intelektinės 
nuosavybės teises įtariamai pažeidžiančių 
prekių sulaikymo laikotarpius; sąlygas, 
kuriomis informaciją apie siuntas muitinė 
turi perduoti teisių subjektams; taip pat 
procedūros, pagal kurią dėl įtariamų 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų
leidžiama sunaikinti muitinės prižiūrimas 
prekes, išskyrus suklastotas ir piratines 
prekes, taikymo sąlygas ir įrašyti nuostatą, 
kuria prekių turėtojui leidžiama pareikšti 
nuomonę prieš muitinės administracijai 
priimant sprendimą, kuris jam (jai) turėtų 
neigiamos įtakos.

(15) Siekiant užtikrinti didesnį teisinį 
aiškumą ir apsaugoti teisėtų prekybininkų 
interesus nuo galimo piktnaudžiavimo 
muitinės vykdymo užtikrinimo 
nuostatomis, reikėtų pakeisti atitinkamas
intelektinės nuosavybės teises įtariamai 
pažeidžiančių prekių sulaikymo 
laikotarpius; sąlygas, kuriomis informaciją 
apie siuntas muitinė turi perduoti teisių 
subjektams; taip pat procedūros, pagal 
kurią leidžiama sunaikinti muitinės 
prižiūrimas prekes, taikymo sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 89
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atsižvelgiant į laikiną ir prevencinį 
muitinės priemonių šioje srityje pobūdį ir 
priešingus šalių, kurioms tos priemonės 
turi įtakos, interesus, taip pat gerbiant 
atitinkamų šalių teises, tam tikrus 
procedūrų aspektus reikėtų pakeisti 
siekiant užtikrinti, kad reglamentas būtų 
sklandžiai taikomas. Taigi, kiek tai susiję 
su įvairiais šiame reglamente numatytais 
pranešimais, muitinė, remdamasi 
dokumentais dėl muitų režimo arba prekių 
situacija, turėtų informuoti tinkamiausią 
asmenį. Šiame reglamente nustatyti 
laikotarpiai, per kuriuos reikia pateikti 

(16) Atsižvelgiant į laikiną ir prevencinį 
muitinės priemonių šioje srityje pobūdį ir 
priešingus šalių, kurioms tos priemonės 
turi įtakos, interesus, taip pat gerbiant 
atitinkamų šalių teises, tam tikrus 
procedūrų aspektus reikėtų pakeisti 
siekiant užtikrinti, kad reglamentas būtų 
sklandžiai taikomas. Taigi, kiek tai susiję 
su įvairiais šiame reglamente numatytais 
pranešimais, muitinė, remdamasi 
dokumentais dėl muitų režimo arba prekių 
situacija, turėtų informuoti tinkamiausią 
asmenį. Pagal mažoms siuntoms taikomą 
specialią procedūrą, kai tikėtina, kad bus 
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reikalaujamus pranešimus, turėtų būti 
skaičiuojami nuo to laiko, kai muitinė 
tuos pranešimus išsiunčia, kad būtų 
galima suderinti visus atitinkamoms 
šalims siunčiamų pranešimų laikotarpius. 
Laikotarpis, kuriuo suteikiama teisė būti 
išklausytam prieš tai, kai priimamas 
neigiamą poveikį turintis sprendimas, 
turėtų trukti tris darbo dienas, 
atsižvelgiant į tai, kad sprendimų, kuriais 
patenkinami prašymai taikyti muitinės 
priežiūros priemones, turėtojai 
savanoriškai prašė muitinės taikyti 
priežiūros priemones ir kad deklarantai ar 
prekių turėtojai privalo žinoti apie 
ypatingą jų prekių situaciją, kai joms 
taikoma muitinės priežiūra. Pagal mažoms 
siuntoms taikomą specialią procedūrą, kai 
tikėtina, kad bus daroma tiesioginė įtaka 
vartotojams, ir negalima tikėtis, kad jie bus 
tokie pat stropūs kaip kiti ekonominės 
veiklos vykdytojai, paprastai dalyvaujantys 
atliekant muitinės formalumus, turėtų būti 
nustatytas daug ilgesnis laikotarpis.

daroma tiesioginė įtaka vartotojams, ir 
negalima tikėtis, kad jie bus tokie pat 
stropūs kaip kiti ekonominės veiklos 
vykdytojai, paprastai dalyvaujantys 
atliekant muitinės formalumus, turėtų būti 
numatyta teisė vartotojams būti 
išklausytiems, kol muitinė nepriėmė 
sprendimo.

Or. fr

Pagrindimas

Galutinis vartotojas gerai neišmano muitinės formalumų, todėl jį reikia apsaugoti užtikrinus 
teisę būti išklausytam, kol muitinė nepriėmė sprendimo.

Pakeitimas 90
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atsižvelgiant į laikiną ir prevencinį 
muitinės priemonių šioje srityje pobūdį ir 
priešingus šalių, kurioms tos priemonės 
turi įtakos, interesus, taip pat gerbiant 
atitinkamų šalių teises, tam tikrus 
procedūrų aspektus reikėtų pakeisti 

(16) Atsižvelgiant į laikiną ir prevencinį 
muitinės priemonių šioje srityje pobūdį ir 
priešingus šalių, kurioms tos priemonės 
turi įtakos, interesus, taip pat gerbiant 
atitinkamų šalių teises, tam tikrus 
procedūrų aspektus reikėtų pakeisti 
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siekiant užtikrinti, kad reglamentas būtų 
sklandžiai taikomas. Taigi, kiek tai susiję 
su įvairiais šiame reglamente numatytais 
pranešimais, muitinė, remdamasi 
dokumentais dėl muitų režimo arba prekių 
situacija, turėtų informuoti tinkamiausią 
asmenį. Šiame reglamente nustatyti 
laikotarpiai, per kuriuos reikia pateikti 
reikalaujamus pranešimus, turėtų būti 
skaičiuojami nuo to laiko, kai muitinė tuos 
pranešimus išsiunčia, kad būtų galima 
suderinti visus atitinkamoms šalims 
siunčiamų pranešimų laikotarpius. 
Laikotarpis, kuriuo suteikiama teisė būti 
išklausytam prieš tai, kai priimamas 
neigiamą poveikį turintis sprendimas, 
turėtų trukti tris darbo dienas, atsižvelgiant 
į tai, kad sprendimų, kuriais patenkinami 
prašymai taikyti muitinės priežiūros 
priemones, turėtojai savanoriškai prašė 
muitinės taikyti priežiūros priemones ir kad 
deklarantai ar prekių turėtojai privalo žinoti 
apie ypatingą jų prekių situaciją, kai joms 
taikoma muitinės priežiūra. Pagal mažoms 
siuntoms taikomą specialią procedūrą, kai 
tikėtina, kad bus daroma tiesioginė įtaka 
vartotojams, ir negalima tikėtis, kad jie bus 
tokie pat stropūs kaip kiti ekonominės 
veiklos vykdytojai, paprastai dalyvaujantys 
atliekant muitinės formalumus, turėtų būti 
nustatytas daug ilgesnis laikotarpis.

siekiant užtikrinti, kad reglamentas būtų 
sklandžiai taikomas. Taigi, kiek tai susiję 
su įvairiais šiame reglamente numatytais 
pranešimais, muitinė, remdamasi 
dokumentais dėl muitų režimo arba prekių 
situacija, turėtų informuoti tinkamiausią 
asmenį. Šiame reglamente nustatyti 
laikotarpiai, per kuriuos reikia pateikti 
reikalaujamus pranešimus, turėtų būti 
skaičiuojami nuo to laiko, kai tie 
pranešimai yra gauti. Laikotarpis, kuriuo 
suteikiama teisė būti išklausytam prieš tai, 
kai priimamas neigiamą poveikį turintis 
sprendimas, turėtų trukti tris darbo dienas 
nuo gavimo dienos, atsižvelgiant į tai, kad 
sprendimų, kuriais patenkinami prašymai 
taikyti muitinės priežiūros priemones, 
turėtojai savanoriškai prašė muitinės taikyti 
priežiūros priemones ir kad deklarantai ar 
prekių turėtojai privalo žinoti apie ypatingą 
jų prekių situaciją, kai joms taikoma 
muitinės priežiūra. Pagal mažoms siuntoms 
taikomą specialią procedūrą, kai tikėtina, 
kad bus daroma tiesioginė įtaka 
vartotojams, ir negalima tikėtis, kad jie bus 
tokie pat stropūs kaip kiti ekonominės 
veiklos vykdytojai, paprastai dalyvaujantys 
atliekant muitinės formalumus, turėtų būti 
nustatytas daug ilgesnis laikotarpis.

Or. sv

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad visi Europos sprendimo patenkinti prašymą turėtojai turėtų tiek pat 
laiko imtis veiksmams dėl sustabdytų ar sulaikytų prekių, nepaisant laiko, kurį sugaišta pašto 
tarnybos pristatydamos muitinės sprendimą neišleisti prekių ar jas sulaikyti, galutinis 
veiksmų terminas turėtų būti skaičiuojamas atsižvelgiant į dieną, kurią gautas sprendimas, o 
ne kurią jis išsiųstas.

Pakeitimas 91
Cornelis de Jong
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atsižvelgiant į laikiną ir prevencinį 
muitinės priemonių šioje srityje pobūdį ir 
priešingus šalių, kurioms tos priemonės 
turi įtakos, interesus, taip pat gerbiant 
atitinkamų šalių teises, tam tikrus 
procedūrų aspektus reikėtų pakeisti 
siekiant užtikrinti, kad reglamentas būtų 
sklandžiai taikomas. Taigi, kiek tai susiję 
su įvairiais šiame reglamente numatytais 
pranešimais, muitinė, remdamasi 
dokumentais dėl muitų režimo arba prekių 
situacija, turėtų informuoti tinkamiausią 
asmenį. Šiame reglamente nustatyti 
laikotarpiai, per kuriuos reikia pateikti 
reikalaujamus pranešimus, turėtų būti 
skaičiuojami nuo to laiko, kai muitinė tuos 
pranešimus išsiunčia, kad būtų galima 
suderinti visus atitinkamoms šalims 
siunčiamų pranešimų laikotarpius. 
Laikotarpis, kuriuo suteikiama teisė būti 
išklausytam prieš tai, kai priimamas 
neigiamą poveikį turintis sprendimas, 
turėtų trukti tris darbo dienas, atsižvelgiant 
į tai, kad sprendimų, kuriais patenkinami 
prašymai taikyti muitinės priežiūros 
priemones, turėtojai savanoriškai prašė 
muitinės taikyti priežiūros priemones ir kad 
deklarantai ar prekių turėtojai privalo žinoti 
apie ypatingą jų prekių situaciją, kai joms 
taikoma muitinės priežiūra. Pagal mažoms 
siuntoms taikomą specialią procedūrą, kai 
tikėtina, kad bus daroma tiesioginė įtaka 
vartotojams, ir negalima tikėtis, kad jie bus 
tokie pat stropūs kaip kiti ekonominės 
veiklos vykdytojai, paprastai dalyvaujantys 
atliekant muitinės formalumus, turėtų būti 
nustatytas daug ilgesnis laikotarpis.

(16) Atsižvelgiant į laikiną ir prevencinį 
muitinės priemonių šioje srityje pobūdį ir 
priešingus šalių, kurioms tos priemonės 
turi įtakos, interesus, taip pat gerbiant 
atitinkamų šalių teises, tam tikrus 
procedūrų aspektus reikėtų pakeisti 
siekiant užtikrinti, kad reglamentas būtų 
sklandžiai taikomas. Taigi, kiek tai susiję 
su įvairiais šiame reglamente numatytais 
pranešimais, muitinė, remdamasi 
dokumentais dėl muitų režimo arba prekių 
situacija, turėtų informuoti tinkamiausią 
asmenį. Šiame reglamente nustatyti 
laikotarpiai, per kuriuos reikia pateikti 
reikalaujamus pranešimus, turėtų būti 
skaičiuojami nuo to laiko, kai muitinė tuos 
pranešimus išsiunčia, kad būtų galima 
suderinti visus atitinkamoms šalims 
siunčiamų pranešimų laikotarpius. 
Laikotarpis, kuriuo suteikiama teisė būti 
išklausytam prieš tai, kai priimamas 
neigiamą poveikį turintis sprendimas, 
turėtų trukti tris darbo dienas, atsižvelgiant 
į tai, kad sprendimų, kuriais patenkinami 
prašymai taikyti muitinės priežiūros 
priemones, turėtojai savanoriškai prašė 
muitinės taikyti priežiūros priemones ir kad 
deklarantai ar prekių turėtojai privalo žinoti 
apie ypatingą jų prekių situaciją, kai joms 
taikoma muitinės priežiūra. Pagal mažoms 
siuntoms taikomą specialią procedūrą, kai 
tikėtina, kad bus daroma tiesioginė įtaka 
vartotojams, ir negalima tikėtis, kad jie bus 
tokie pat stropūs kaip kiti ekonominės 
veiklos vykdytojai, paprastai dalyvaujantys 
atliekant muitinės formalumus, turėtų būti 
nustatytas daug ilgesnis laikotarpis.
Planuodamos pagal šį reglamentą 
nustatyto muitinės vykdymo užtikrinimo 
darbus muitinės turėtų teikti pirmenybę 
didelių siuntų tvarkymui.

Or. en
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Pakeitimas 92
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atsižvelgiant į laikiną ir prevencinį 
muitinės priemonių šioje srityje pobūdį ir 
priešingus šalių, kurioms tos priemonės 
turi įtakos, interesus, taip pat gerbiant 
atitinkamų šalių teises, tam tikrus 
procedūrų aspektus reikėtų pakeisti 
siekiant užtikrinti, kad reglamentas būtų 
sklandžiai taikomas. Taigi, kiek tai susiję 
su įvairiais šiame reglamente numatytais 
pranešimais, muitinė, remdamasi 
dokumentais dėl muitų režimo arba prekių 
situacija, turėtų informuoti tinkamiausią 
asmenį. Šiame reglamente nustatyti 
laikotarpiai, per kuriuos reikia pateikti 
reikalaujamus pranešimus, turėtų būti 
skaičiuojami nuo to laiko, kai muitinė tuos 
pranešimus išsiunčia, kad būtų galima 
suderinti visus atitinkamoms šalims 
siunčiamų pranešimų laikotarpius. 
Laikotarpis, kuriuo suteikiama teisė būti 
išklausytam prieš tai, kai priimamas 
neigiamą poveikį turintis sprendimas, 
turėtų trukti tris darbo dienas, atsižvelgiant 
į tai, kad sprendimų, kuriais patenkinami 
prašymai taikyti muitinės priežiūros 
priemones, turėtojai savanoriškai prašė 
muitinės taikyti priežiūros priemones ir kad 
deklarantai ar prekių turėtojai privalo žinoti 
apie ypatingą jų prekių situaciją, kai joms 
taikoma muitinės priežiūra. Pagal mažoms 
siuntoms taikomą specialią procedūrą, kai 
tikėtina, kad bus daroma tiesioginė įtaka 
vartotojams, ir negalima tikėtis, kad jie bus 
tokie pat stropūs kaip kiti ekonominės 
veiklos vykdytojai, paprastai dalyvaujantys 
atliekant muitinės formalumus, turėtų būti 
nustatytas daug ilgesnis laikotarpis.

(16) Atsižvelgiant į laikiną ir prevencinį 
muitinės priemonių šioje srityje pobūdį ir 
priešingus šalių, kurioms tos priemonės 
turi įtakos, interesus, taip pat gerbiant 
atitinkamų šalių teises, tam tikrus 
procedūrų aspektus reikėtų pakeisti 
siekiant užtikrinti, kad reglamentas būtų 
sklandžiai taikomas. Taigi, kiek tai susiję 
su įvairiais šiame reglamente numatytais 
pranešimais, muitinė, remdamasi 
dokumentais dėl muitų režimo arba prekių 
situacija, turėtų informuoti tinkamiausią 
asmenį. Šiame reglamente nustatyti 
laikotarpiai, per kuriuos reikia pateikti 
reikalaujamus pranešimus, turėtų būti 
skaičiuojami nuo to laiko, kai muitinė tuos 
pranešimus išsiunčia, kad būtų galima 
suderinti visus atitinkamoms šalims 
siunčiamų pranešimų laikotarpius. 
Laikotarpis, kuriuo suteikiama teisė būti 
išklausytam prieš tai, kai prekės, kurios 
nėra suklastotos ar piratinės, 
neišleidžiamos ar sulaikomos, turėtų trukti 
tris darbo dienas, jei sprendimų, kuriais 
patenkinami prašymai taikyti muitinės 
priežiūros priemones, turėtojai 
savanoriškai prašė muitinės taikyti 
priežiūros priemones ir turint mintyje, kad 
deklarantai ar prekių turėtojai privalo žinoti 
apie ypatingą jų prekių situaciją, kai joms 
taikoma muitinės priežiūra. Pagal mažoms 
siuntoms taikomą specialią procedūrą, kai 
tikėtina, kad bus daroma tiesioginė įtaka 
vartotojams, ir negalima tikėtis, kad jie bus 
tokie pat stropūs kaip kiti ekonominės 
veiklos vykdytojai, paprastai dalyvaujantys 
atliekant muitinės formalumus, turėtų būti 
numatyta teisė būti išklausytam vežant 
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visų rūšių prekes ir turėtų būti nustatytas 
gerokai ilgesnis laikotarpis, per kurį 
galima pasinaudoti šia teise.

Or. en

Žr. 16 straipsnio 3 dalies pakeitimą.

Pagrindimas

Daugeliu atvejų muitinės veiksmai grindžiami akivaizdžiu įtarimu ir ilgainiui paaiškėja, jog 
jie buvo pagrįsti. Todėl teisė būti išklausytam turi būti taikoma prekių, kurios nėra suklastotos 
ar piratinės, kai vien iš vizualaus patikrinimo muitinei gali būti sunku nustatyti, ar 
intelektinės nuosavybės teisės pažeistos, atveju ir tais atvejais, kai muitinė imasi veiksmų 
patenkinus prašymą, kai gali būti svarbu susijusių šalių prieštaraujantys interesai.

Pakeitimas 93
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atsižvelgiant į laikiną ir prevencinį 
muitinės priemonių šioje srityje pobūdį ir 
priešingus šalių, kurioms tos priemonės 
turi įtakos, interesus, taip pat gerbiant 
atitinkamų šalių teises, tam tikrus 
procedūrų aspektus reikėtų pakeisti 
siekiant užtikrinti, kad reglamentas būtų 
sklandžiai taikomas. Taigi, kiek tai susiję 
su įvairiais šiame reglamente numatytais 
pranešimais, muitinė, remdamasi 
dokumentais dėl muitų režimo arba prekių 
situacija, turėtų informuoti tinkamiausią 
asmenį. Šiame reglamente nustatyti 
laikotarpiai, per kuriuos reikia pateikti
reikalaujamus pranešimus, turėtų būti 
skaičiuojami nuo to laiko, kai muitinė 
tuos pranešimus išsiunčia, kad būtų 
galima suderinti visus atitinkamoms 
šalims siunčiamų pranešimų laikotarpius. 
Laikotarpis, kuriuo suteikiama teisė būti 
išklausytam prieš tai, kai priimamas 
neigiamą poveikį turintis sprendimas, 

(16) Atsižvelgiant į laikiną ir prevencinį 
muitinės priemonių šioje srityje pobūdį ir 
priešingus šalių, kurioms tos priemonės 
turi įtakos, interesus, taip pat gerbiant 
atitinkamų šalių teises, tam tikrus 
procedūrų aspektus reikėtų pakeisti 
siekiant užtikrinti, kad reglamentas būtų 
sklandžiai taikomas. Taigi, kiek tai susiję 
su įvairiais šiame reglamente numatytais 
pranešimais, muitinė, remdamasi 
dokumentais dėl muitų režimo arba prekių 
situacija, turėtų informuoti tinkamiausią 
asmenį. Pagal mažoms siuntoms taikomą 
specialią procedūrą, kai tikėtina, kad bus 
daroma tiesioginė įtaka vartotojams, ir 
negalima tikėtis, kad jie bus tokie pat 
stropūs kaip kiti ekonominės veiklos 
vykdytojai, paprastai dalyvaujantys 
atliekant muitinės formalumus, turėtų būti 
numatyta teisė per pagrįstą laikotarpį būti 
informuotam apie muitinių atliekamų 
veiksmų teisinį pagrindą, taip pat ir teisė 
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turėtų trukti tris darbo dienas, 
atsižvelgiant į tai, kad sprendimų, kuriais 
patenkinami prašymai taikyti muitinės 
priežiūros priemones, turėtojai 
savanoriškai prašė muitinės taikyti 
priežiūros priemones ir kad deklarantai ar 
prekių turėtojai privalo žinoti apie 
ypatingą jų prekių situaciją, kai joms 
taikoma muitinės priežiūra. Pagal mažoms 
siuntoms taikomą specialią procedūrą, kai 
tikėtina, kad bus daroma tiesioginė įtaka 
vartotojams, ir negalima tikėtis, kad jie bus 
tokie pat stropūs kaip kiti ekonominės 
veiklos vykdytojai, paprastai dalyvaujantys 
atliekant muitinės formalumus, turėtų būti 
nustatytas daug ilgesnis laikotarpis.

būti išgirstam prieš muitinėms priimant 
nepalankų sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 94
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Muitinė, gavusi prašymą taikyti 
priežiūros priemones, neišleidžia iš ne 
Bendrijos šalies vežamų prekių, kurioms 
taikoma sąlyginio neapmokestinimo 
procedūra, arba jas sulaiko iš karto, kai 
tik turi pakankamą pagrindą įtarti, jog 
buvo pažeistos intelektinės nuosavybės 
teisės.

Or. fr

Pagrindimas

Pradinis Komisijos pasiūlymas turi būti pakeistas pridėjus tikslesnių detalių atsižvelgiant į ES 
Teisingumo Teismo sprendimą jungtinėse bylose C-446/09 ir C-495/09.



PE480.583v02-00 28/112 AM\890182LT.doc

LT

Pakeitimas 95
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Pagal 2001 m. lapkričio 14 d. Dohos 
PPO ministrų konferencijoje priimtą 
„Deklaraciją dėl TRIPS sutarties ir 
visuomenės sveikatos“ TRIPS sutartis gali 
ir turėtų būti aiškinama taip, kad būtų 
remiamos PPO narių teisės apsaugoti 
visuomenės sveikatą ir visų pirma sudaryti 
palankesnes sąlygas visiems gauti vaistų. 
Kai per Europos Sąjungos teritoriją vežami 
visų pirma vaistai, kurie gali būti (arba 
nebūti) perkraunami, sandėliuojami, 
skirstomi į mažesnes partijas arba 
perkraunami į kitos rūšies ar kitą transporto 
priemonę, ir kai toks vežimas yra tik dalis 
visos kelionės, kuri prasideda ir baigiasi ne 
Sąjungos muitų teritorijoje, tai muitinė, 
vertindama intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimo riziką, turėtų įvertinti bet kokią 
didelę tikimybę, kad tos prekės bus 
nukreiptos į Sąjungos rinką.

(17) Pagal 2001 m. lapkričio 14 d. Dohos 
PPO ministrų konferencijoje priimtą 
„Deklaraciją dėl TRIPS sutarties ir 
visuomenės sveikatos“ TRIPS sutartis gali 
ir turėtų būti aiškinama taip, kad būtų 
remiamos PPO narių teisės apsaugoti 
visuomenės sveikatą ir visų pirma sudaryti 
palankesnes sąlygas visiems gauti vaistų. 
Kai per Europos Sąjungos teritoriją vežami 
visų pirma vaistai, kurie gali būti (arba 
nebūti) perkraunami, sandėliuojami, 
skirstomi į mažesnes partijas arba 
perkraunami į kitos rūšies ar kitą transporto 
priemonę, ir kai toks vežimas yra tik dalis 
visos kelionės, kuri prasideda ir baigiasi ne 
Sąjungos muitų teritorijoje, tai muitinė, 
vertindama intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimo riziką, turėtų įvertinti bet kokią 
didelę tikimybę, kad tos prekės bus 
nukreiptos į Sąjungos rinką. Pavojingų 
produktų ir ypač 2011 m. birželio 8 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2011/62/ES, kuria iš dalies 
keičiamos Direktyvos 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, nuostatos dėl 
falsifikuotų vaistų patekimo į teisėtą 
tiekimo tinklą prevencijos1 apibrėžtų 
falsifikuotų vaistų atžvilgiu Sąjungos 
muitinės turėtų sugebėti naudotis kitomis 
Sąjungos teisės nuostatomis ir ypač 
Direktyvoje 2011/62/ES nustatytomis 
priemonėmis. Komisija per 18 mėnesių 
nuo šio reglamento priėmimo dienos 
turėtų išanalizuoti taikomų muitinės 
priemonių, kuriomis siekiama kovoti su 
falsifikuotais vaistais, veiksmingumą ir, 
jei reikia, pasiūlyti teisės aktų pakeitimų.
_____________
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1 OL L 174, 2011 7 1, p. 74.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant kovoti su falsifikuotais vaistais ir stiprinti piliečių saugumą vis tiek neužkertant kelio 
prieigai prie teisėtų generinių vaistų, būtina užtikrinti muitinės priemonių prieš falsifikuotus 
vaistus veiksmingumą.

Pakeitimas 96
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Pagal 2001 m. lapkričio 14 d. Dohos 
PPO ministrų konferencijoje priimtą 
„Deklaraciją dėl TRIPS sutarties ir 
visuomenės sveikatos“ TRIPS sutartis gali 
ir turėtų būti aiškinama taip, kad būtų 
remiamos PPO narių teisės apsaugoti 
visuomenės sveikatą ir visų pirma sudaryti 
palankesnes sąlygas visiems gauti vaistų. 
Kai per Europos Sąjungos teritoriją vežami 
visų pirma vaistai, kurie gali būti (arba 
nebūti) perkraunami, sandėliuojami, 
skirstomi į mažesnes partijas arba 
perkraunami į kitos rūšies ar kitą transporto 
priemonę, ir kai toks vežimas yra tik dalis 
visos kelionės, kuri prasideda ir baigiasi ne 
Sąjungos muitų teritorijoje, tai muitinė, 
vertindama intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimo riziką, turėtų įvertinti bet kokią 
didelę tikimybę, kad tos prekės bus 
nukreiptos į Sąjungos rinką.

(17) Pagal 2001 m. lapkričio 14 d. Dohos 
PPO ministrų konferencijoje priimtą 
„Deklaraciją dėl TRIPS sutarties ir 
visuomenės sveikatos“ TRIPS sutartis gali 
ir turėtų būti aiškinama taip, kad būtų 
remiamos PPO narių teisės apsaugoti 
visuomenės sveikatą ir visų pirma sudaryti 
palankesnes sąlygas visiems gauti vaistų. 
Kai per Europos Sąjungos teritoriją vežami 
visų pirma vaistai, kurie gali būti (arba 
nebūti) perkraunami, sandėliuojami, 
skirstomi į mažesnes partijas arba 
perkraunami į kitos rūšies ar kitą transporto 
priemonę, ir kai toks vežimas yra tik dalis 
visos kelionės, kuri prasideda ir baigiasi ne 
Sąjungos muitų teritorijoje, tai muitinė, 
vertindama intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimo riziką, turėtų įvertinti riziką, kad 
tos prekės bus nukreiptos į Sąjungos rinką.

Or. en

Pakeitimas 97
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Pagal 2001 m. lapkričio 14 d. Dohos 
PPO ministrų konferencijoje priimtą 
„Deklaraciją dėl TRIPS sutarties ir 
visuomenės sveikatos“ TRIPS sutartis gali 
ir turėtų būti aiškinama taip, kad būtų 
remiamos PPO narių teisės apsaugoti 
visuomenės sveikatą ir visų pirma sudaryti 
palankesnes sąlygas visiems gauti vaistų. 
Kai per Europos Sąjungos teritoriją vežami 
visų pirma vaistai, kurie gali būti (arba 
nebūti) perkraunami, sandėliuojami, 
skirstomi į mažesnes partijas arba 
perkraunami į kitos rūšies ar kitą transporto 
priemonę, ir kai toks vežimas yra tik dalis 
visos kelionės, kuri prasideda ir baigiasi ne 
Sąjungos muitų teritorijoje, tai muitinė, 
vertindama intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimo riziką, turėtų įvertinti bet kokią 
didelę tikimybę, kad tos prekės bus 
nukreiptos į Sąjungos rinką.

(17) Pagal 2001 m. lapkričio 14 d. Dohos 
PPO ministrų konferencijoje priimtą 
„Deklaraciją dėl TRIPS sutarties ir 
visuomenės sveikatos“ TRIPS sutartis gali 
ir turėtų būti aiškinama taip, kad būtų 
remiamos PPO narių teisės apsaugoti 
visuomenės sveikatą ir visų pirma sudaryti 
palankesnes sąlygas visiems gauti vaistų. 
Nepažeidžiant 2011 m. birželio 8 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2011/62/ES, kuria iš dalies 
keičiamos Direktyvos 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, nuostatos dėl 
falsifikuotų vaistų patekimo į teisėtą 
tiekimo tinklą prevencijos1, kai per 
Europos Sąjungos teritoriją vežami vaistai, 
kurie gali būti (arba nebūti) perkraunami, 
sandėliuojami, skirstomi į mažesnes 
partijas arba perkraunami į kitos rūšies ar 
kitą transporto priemonę, ir kai toks 
vežimas yra tik dalis visos kelionės, kuri 
prasideda ir baigiasi ne Sąjungos muitų 
teritorijoje, tai muitinė, vertindama 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo 
riziką, turėtų įvertinti bet kokią didelę 
tikimybę, kad tos prekės bus nukreiptos į 
Sąjungos rinką. Per dvejus metus nuo šio 
reglamento priėmimo Komisija įvertina 
muitinės veiksmų kovojant su 
falsifikuotais vaistais veiksmingumą.
_______________
1 OL L 174, 2011 7 1, p. 74. 

Or. fr

Pakeitimas 98
Cornelis de Jong
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Pagal 2001 m. lapkričio 14 d. Dohos 
PPO ministrų konferencijoje priimtą 
„Deklaraciją dėl TRIPS sutarties ir 
visuomenės sveikatos“ TRIPS sutartis gali 
ir turėtų būti aiškinama taip, kad būtų 
remiamos PPO narių teisės apsaugoti 
visuomenės sveikatą ir visų pirma sudaryti 
palankesnes sąlygas visiems gauti vaistų. 
Kai per Europos Sąjungos teritoriją vežami 
visų pirma vaistai, kurie gali būti (arba 
nebūti) perkraunami, sandėliuojami, 
skirstomi į mažesnes partijas arba 
perkraunami į kitos rūšies ar kitą transporto 
priemonę, ir kai toks vežimas yra tik dalis 
visos kelionės, kuri prasideda ir baigiasi ne 
Sąjungos muitų teritorijoje, tai muitinė, 
vertindama intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimo riziką, turėtų įvertinti bet kokią 
didelę tikimybę, kad tos prekės bus 
nukreiptos į Sąjungos rinką.

(17) Pagal 2001 m. lapkričio 14 d. Dohos 
PPO ministrų konferencijoje priimtą 
„Deklaraciją dėl TRIPS sutarties ir 
visuomenės sveikatos“ TRIPS sutartis gali 
ir turėtų būti aiškinama taip, kad būtų 
remiamos PPO narių teisės apsaugoti 
visuomenės sveikatą ir visų pirma sudaryti 
palankesnes sąlygas visiems gauti vaistų. 
Kai per Europos Sąjungos teritoriją vežami 
visų pirma vaistai, kurie gali būti (arba 
nebūti) perkraunami, sandėliuojami, 
skirstomi į mažesnes partijas arba 
perkraunami į kitos rūšies ar kitą transporto 
priemonę, ir kai toks vežimas yra tik dalis 
visos kelionės, kuri prasideda ir baigiasi ne 
Sąjungos muitų teritorijoje, tai muitinė 
jokiu būdu neturėtų trukdyti trečiųjų šalių 
teisėms, susijusioms su prieiga prie vaistų.

Or. en

Pakeitimas 99
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Pagal 2001 m. lapkričio 14 d. Dohos 
PPO ministrų konferencijoje priimtą 
„Deklaraciją dėl TRIPS sutarties ir 
visuomenės sveikatos“ TRIPS sutartis gali 
ir turėtų būti aiškinama taip, kad būtų 
remiamos PPO narių teisės apsaugoti 
visuomenės sveikatą ir visų pirma sudaryti 
palankesnes sąlygas visiems gauti vaistų. 
Kai per Europos Sąjungos teritoriją vežami 
visų pirma vaistai, kurie gali būti (arba 

(17) Pagal 2001 m. lapkričio 14 d. Dohos 
PPO ministrų konferencijoje priimtą 
„Deklaraciją dėl TRIPS sutarties ir 
visuomenės sveikatos“ TRIPS sutartis gali 
ir turėtų būti aiškinama taip, kad būtų 
remiamos PPO narių teisės apsaugoti 
visuomenės sveikatą ir visų pirma sudaryti 
palankesnes sąlygas visiems gauti vaistų. 
Kai per Europos Sąjungos teritoriją vežami 
visų pirma vaistai, kurie gali būti (arba 
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nebūti) perkraunami, sandėliuojami, 
skirstomi į mažesnes partijas arba 
perkraunami į kitos rūšies ar kitą transporto 
priemonę, ir kai toks vežimas yra tik dalis 
visos kelionės, kuri prasideda ir baigiasi ne 
Sąjungos muitų teritorijoje, tai muitinė, 
vertindama intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimo riziką, turėtų įvertinti bet kokią 
didelę tikimybę, kad tos prekės bus 
nukreiptos į Sąjungos rinką.

nebūti) perkraunami, sandėliuojami, 
skirstomi į mažesnes partijas arba 
perkraunami į kitos rūšies ar kitą transporto 
priemonę, ir kai toks vežimas yra tik dalis 
visos kelionės, kuri prasideda ir baigiasi ne 
Sąjungos muitų teritorijoje, tai muitinė 
turėtų užtikrinti, kad bet kokios 
priemonės, kurių ji imasi, atitiktų
Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus.
Ypač neturėtų būti leidžiama sulaikyti 
generinių vaistų, kai nėra akivaizdžių ir 
įtikinamų įrodymų, jog ketinama juos 
įvežti į Sąjungą, t. y. juos ketinama 
parduoti Sąjungos gyventojams, kurie 
juos vartos.

Or. en

Pakeitimas 100
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Nustatant tranzitu vežamų prekių, 
kurios, kaip nustatė teisių subjektas, yra 
suklastotos arba pažeidžia intelektinės 
nuosavybės teises, nukreipimo į Sąjungos 
rinką riziką, prekių deklarantas, turėtojas 
ar savininkas turėtų įrodyti galutinę 
prekių paskirties vietą. Galutine prekių 
paskirties vieta turėtų būti numanoma 
Sąjungos rinka, jei prekių deklarantas, 
turėtojas ar savininkas nepateikia aiškių 
ir įtikinamų įrodymų, jog taip nėra.

Or. en

Pakeitimas 101
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Kad būtų suaktyvinti veiksmai prieš 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, 
Europos prekių klastojimo ir piratavimo 
stebėsenos centrui turėtų tekti svarbus 
vaidmuo teikiant muitinėms naudingą 
informaciją, kuri padėtų joms veikti 
greitai ir veiksmingai.

Or. fr

Pakeitimas 102
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Pavojingų produktų ir ypač 2011 m. 
birželio 8 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2011/62/ES, kuria iš 
dalies keičiamos Direktyvos 2001/83/EB 
dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, nuostatos dėl 
falsifikuotų vaistų patekimo į teisėtą 
tiekimo tinklą prevencijos1 apibrėžtų 
falsifikuotų vaistų atžvilgiu Sąjungos 
muitinės turėtų naudotis kitomis Sąjungos 
teisės nuostatomis ir ypač Direktyvoje 
2011/62/ES nustatytomis priemonėmis. 
Iki ...* Komisija turėtų išanalizuoti 
taikomų muitinės priemonių, kuriomis 
siekiama kovoti su prekyba falsifikuotais 
vaistais, veiksmingumą ir, jei reikia, 
pasiūlyti teisės aktų pakeitimų.
_______________
1 OL L 174, 2011 7 1, p. 74.
*OL: įrašyti datą: 18 mėnesių nuo šio 
reglamento priėmimo dienos.
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Or. en

Pakeitimas 103
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) Vaistų su suklastotu prekės ženklu 
ar prekių aprašymu duomenys apie jų 
kilmę ir kokybę yra klaidingi, todėl jie 
laikomi falsifikuotais vaistais pagal 
Direktyvą 2011/62/ES. Reikėtų imtis 
tinkamų priemonių, kad tokie produktai 
ar kiti medicinos produktai su suklastotu 
prekės ženklu ar prekių aprašymu 
nepasiektų pacientų ir vartotojų 
Sąjungoje. Iki ...* Komisija turėtų pateikti 
ataskaitą, kurioje nurodytų priemones, 
kurių ji ketina imtis pagal 2011 m. 
birželio 8 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2011/62/ES, kuria iš 
dalies keičiamos Direktyvos 2001/83/EB 
dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, nuostatos dėl 
falsifikuotų vaistų patekimo į teisėtą 
tiekimo tinklą prevencijos1.
______________
1 OL L 174, 2011 7 1, p. 74.
*OL: įrašyti datą: 24 mėnesiai nuo šio 
reglamento priėmimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Suklastoti vaistai ir kiti medicinos produktai kelia rimtą pavojų pacientų sveikatai ir turėtų 
būti konfiskuojami nepaisant jų paskirties šalies. Muitinėms turėtų būti palikti jų turimi 
įgaliojimai imtis veiksmų prieš įtariamai suklastotus vaistus visais atvejais, kai 
pažeidžiančioms prekėms taikoma muitinės priežiūra, o ne tik tais atvejais, kai pažeidžiančios 
prekės deklaruojamos jas importuojant. Ši procedūra taikoma tranzitu vežamoms 
suklastotoms prekėms ir neturi trukdyti teisėtai prekybai generiniais vaistais, gautais iš 
gamintojų teisėtam pardavimui vartotojams už ES ribų (arba jų gabenimui per ES teritoriją).
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Pakeitimas 104
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Atsižvelgiant į tai, kad muitinė imasi 
veiksmų remdamasi išankstiniu prašymu, 
derėtų nustatyti, kad sprendimo, kuriuo 
patenkinamas prašymas taikyti muitinės 
priežiūros priemones, turėtojas turėtų 
padengti visas muitinės išlaidas, patirtas 
taikant priemones jo (jos) intelektinės 
nuosavybės teisėms užtikrinti. Vis dėlto tai 
neturėtų trukdyti sprendimo turėtojui
siekti gauti kompensaciją iš pažeidėjo ar 
kitų asmenų, kurie galėtų būti laikomi 
atsakingais pagal atitinkamos valstybės 
narės teisės aktus. Kitų nei muitinės 
administracija asmenų išlaidos ir žala, 
patirtos dėl muitinės veiksmų, kai prekės 
sulaikomos remiantis su intelektinės 
nuosavybės teisėmis susijusiu trečiosios 
šalies reikalavimu, turėtų būti 
reglamentuojamos specialiais teisės aktais, 
atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.

(20) Atsižvelgiant į tai, kad muitinė imasi 
veiksmų remdamasi išankstiniu prašymu, 
derėtų nustatyti, kad sprendimo, kuriuo 
patenkinamas prašymas taikyti muitinės 
priežiūros priemones, turėtojas turėtų 
padengti visas muitinės išlaidas, patirtas 
taikant priemones jo (jos) intelektinės 
nuosavybės teisėms užtikrinti. Vis dėlto 
sprendimo turėtojas turėtų turėti teisę
siekti gauti kompensaciją iš pažeidėjo ar 
kitų asmenų, kurie galėtų būti laikomi 
atsakingais pagal atitinkamos valstybės 
narės teisės aktus, pvz., tam tikri 
tarpininkai, kaip antai vežėjai. Kitų nei 
muitinės administracija asmenų išlaidos ir 
žala, patirtos dėl muitinės veiksmų, kai 
prekės sulaikomos remiantis su intelektinės 
nuosavybės teisėmis susijusiu trečiosios 
šalies reikalavimu, turėtų būti 
reglamentuojamos specialiais teisės aktais, 
atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.

Or. fr

Pakeitimas 105
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Atsižvelgiant į tai, kad muitinė imasi 
veiksmų remdamasi išankstiniu prašymu, 
derėtų nustatyti, kad sprendimo, kuriuo 
patenkinamas prašymas taikyti muitinės 

(20) Atsižvelgiant į tai, kad muitinė imasi 
veiksmų remdamasi išankstiniu prašymu, 
derėtų nustatyti, kad sprendimo, kuriuo 
patenkinamas prašymas taikyti muitinės 
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priežiūros priemones, turėtojas turėtų 
padengti visas muitinės išlaidas, patirtas 
taikant priemones jo (jos) intelektinės 
nuosavybės teisėms užtikrinti. Vis dėlto tai 
neturėtų trukdyti sprendimo turėtojui siekti 
gauti kompensaciją iš pažeidėjo ar kitų 
asmenų, kurie galėtų būti laikomi 
atsakingais pagal atitinkamos valstybės 
narės teisės aktus. Kitų nei muitinės 
administracija asmenų išlaidos ir žala, 
patirtos dėl muitinės veiksmų, kai prekės 
sulaikomos remiantis su intelektinės 
nuosavybės teisėmis susijusiu trečiosios 
šalies reikalavimu, turėtų būti 
reglamentuojamos specialiais teisės aktais, 
atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.

priežiūros priemones, turėtojas turėtų 
padengti visas muitinės išlaidas, patirtas 
taikant priemones jo (jos) intelektinės 
nuosavybės teisėms užtikrinti. Vis dėlto tai 
neturėtų trukdyti sprendimo turėtojui siekti 
gauti kompensaciją iš pažeidėjo ar kitų 
asmenų, įskaitant tarpininkus, pvz., 
vežėjus ar ekspeditorius, kurie galėtų būti 
laikomi atsakingais pagal atitinkamos 
valstybės narės teisės aktus. Kitų nei 
muitinės administracija asmenų išlaidos ir 
žala, patirtos dėl muitinės veiksmų, kai 
prekės sulaikomos remiantis su intelektinės 
nuosavybės teisėmis susijusiu trečiosios 
šalies reikalavimu, turėtų būti 
reglamentuojamos specialiais teisės aktais, 
atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.

Or. en

Pakeitimas 106
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Atsižvelgiant į tai, kad muitinė imasi 
veiksmų remdamasi išankstiniu prašymu, 
derėtų nustatyti, kad sprendimo, kuriuo 
patenkinamas prašymas taikyti muitinės 
priežiūros priemones, turėtojas turėtų 
padengti visas muitinės išlaidas, patirtas 
taikant priemones jo (jos) intelektinės 
nuosavybės teisėms užtikrinti. Vis dėlto tai 
neturėtų trukdyti sprendimo turėtojui siekti 
gauti kompensaciją iš pažeidėjo ar kitų 
asmenų, kurie galėtų būti laikomi 
atsakingais pagal atitinkamos valstybės 
narės teisės aktus. Kitų nei muitinės 
administracija asmenų išlaidos ir žala, 
patirtos dėl muitinės veiksmų, kai prekės 
sulaikomos remiantis su intelektinės 

(20) Atsižvelgiant į tai, kad muitinė imasi 
veiksmų remdamasi išankstiniu prašymu, 
derėtų nustatyti, kad sprendimo, kuriuo 
patenkinamas prašymas taikyti muitinės 
priežiūros priemones, turėtojas turėtų 
padengti visas muitinės išlaidas, patirtas 
taikant priemones jo (jos) intelektinės 
nuosavybės teisėms užtikrinti. Vis dėlto tai 
neturėtų trukdyti sprendimo turėtojui siekti 
gauti kompensaciją iš pažeidėjo ar kitų 
asmenų, kurie galėtų būti laikomi 
atsakingais pagal atitinkamos valstybės 
narės teisės aktus. Vis dėlto krovinių 
vežimo įmonės tam tikromis aplinkybėmis 
turėtų būti atsakingos už visas pagrįstas 
sąnaudas, kurias patyrė muitinės ir teisių 
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nuosavybės teisėmis susijusiu trečiosios 
šalies reikalavimu, turėtų būti 
reglamentuojamos specialiais teisės aktais, 
atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.

subjektai, užtikrindami intelektinės 
nuosavybės teises. Kitų nei muitinės 
administracija asmenų išlaidos ir žala, 
patirtos dėl muitinės veiksmų, kai prekės 
sulaikomos remiantis su intelektinės 
nuosavybės teisėmis susijusiu trečiosios 
šalies reikalavimu, turėtų būti 
reglamentuojamos specialiais teisės aktais, 
atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.

Or. de

Pagrindimas

Krovinių vežimo įmonės nesąmoningai atlieka svarbiausią vaidmenį į ES importuojant 
neteisėtas ir suklastotas prekes. Iš jų negalima reikalauti išaiškinti tokias prekes. Vis dėlto jos 
gali padėti apsaugoti ES nuo tokių prekių importo, jei jos parengiamuoju pavedimo etapu 
būtų informuotos apie ankstesnius prekių ženklų pažeidimus, kuriuos įvykdė jų gabenamų 
prekių gavėjas.

Pakeitimas 107
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Valstybės narės turėtų nustatyti 
veiksmingų, proporcingų, atgrasomų ir 
suderintų sankcijų sistemą, jog būtų 
užtikrinta, kad bus imtasi nuoseklesnių ir 
geriau koordinuojamų veiksmų siekiant 
užkirsti kelią intelektinės nuosavybės 
teisės pažeidimams ir už juos bausti ir kad 
ES vartotojai būtų tinkamai apsaugoti.

Or. it

Pakeitimas 108
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Sąjungos teisės aktuose reikėtų 
apibrėžti šiuos duomenų bazės aspektus: 
duomenų bazę kontroliuosiantį ir 
valdysiantį subjektą ir už duomenų bazėje 
esančių duomenų apdorojimo saugumo 
užtikrinimą atsakingą subjektą. Galimas 
bet kokio pobūdžio sąveikos ar mainų 
nustatymas visų pirma turėtų atitikti tikslo 
apribojimo principą, t. y. kad duomenys 
turėtų būti naudojami tuo tikslu, kuriuo 
sukurta duomenų bazė, ir kad neturėtų 
būti leidžiami jokie kiti šio tikslo 
neatitinkantys informacijos mainai ar 
ryšiai.

Or. en

Pakeitimas 109
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Valstybės narės muitinės srityje 
susiduria su vis mažesniais ištekliais. 
Todėl priėmus naują reglamentą 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
neturėtų būti suteikta papildoma 
finansinė našta. Reikėtų remti naujų 
rizikos valdymo technologijų ir strategijų, 
kuriomis siekiama kuo labiau padidinti 
nacionalinių valdžios institucijų turimus 
išteklius, skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 110
Christian Engström
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos muitinės 
veiksmų, kai intelektinės nuosavybės teises 
įtariamai pažeidžiančioms prekėms yra 
arba turėjo būti taikoma muitinės priežiūra 
Sąjungos muitų teritorijoje, sąlygos ir 
procedūros.

1. Šiuo reglamentu nustatomos muitinės 
veiksmų, kai 2 straipsnyje apibrėžtas tam 
tikras intelektinės nuosavybės teises 
įtariamai pažeidžiančioms prekėms yra 
arba turėjo būti taikoma muitinės priežiūra 
Sąjungos muitų teritorijoje, sąlygos ir 
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 111
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šis reglamentas netaikomas tranzitu 
vežamoms prekėms, t. y. Sąjungos 
teritorija vežamiems produktams, kurie 
gali būti (arba nebūti) perkraunami, 
sandėliuojami, skirstomi į mažesnes 
partijas arba perkraunami į kitos rūšies ar 
kitą transporto priemonę, kai šių prekių 
vežimas tranzitu Sąjungos teritorija yra 
tik dalis visos kelionės, kuri prasideda ir 
baigiasi ne Sąjungos teritorijoje,

Or. en

Pakeitimas 112
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis



PE480.583v02-00 40/112 AM\890182LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šis reglamentas netaikomas keliautojų 
asmeniniame bagaže esančioms 
nekomercinės paskirties prekėms.

4. Šis reglamentas netaikomas keliautojų 
asmeniniame bagaže esančioms 
nekomercinės paskirties prekėms, nebent 
esama požymių, rodančių, kad prekės 
vežamos komerciniais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 113
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šis reglamentas netaikomas keliautojų
asmeniniame bagaže esančioms
nekomercinės paskirties prekėms.

4. Šis reglamentas netaikomas keliautojų
asmeniniam bagažui, kai jame esančių
nekomercinės paskirties prekių kiekis 
neviršija neapmuitinamo kiekio ir kai 
nėra esminių požymių, rodančių, kad 
prekės vežamos komerciniais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 114
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) patentas, kaip nurodyta valstybės 
narės teisės aktuose;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 115
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) medicinos produktų papildomos 
apsaugos liudijimas, kaip nurodyta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 469/2009;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 116
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) augalų apsaugos produktų papildomos 
apsaugos liudijimas, kaip nurodyta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1610/96;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 117
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto h papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) augalų veislių teisinė apsauga 
Bendrijoje, kaip nurodyta Tarybos
reglamente (EB) Nr. 2100/94;

Išbraukta.

Or. en



PE480.583v02-00 42/112 AM\890182LT.doc

LT

Pakeitimas 118
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) augalų veislių teisinė apsauga, kaip 
nurodyta valstybės narės teisės aktuose;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 119
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto j papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) puslaidininkio gaminio topografija, 
kaip nurodyta valstybės narės teisės 
aktuose;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 120
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto k papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) naudingasis modelis, kaip nurodyta 
valstybės narės teisės aktuose;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 121
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto k papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) naudingasis modelis, kaip nurodyta
valstybės narės teisės aktuose;

(k) naudingasis modelis, jei pagal
valstybės narės teisės aktus jis saugomas 
kaip išimtinė intelektinės nuosavybės 
teisė;

Or. sv

Pakeitimas 122
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto l papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) prekės pavadinimas, jei jis saugomas 
kaip išimtinė intelektinės nuosavybės teisė 
pagal valstybės narės teisės aktus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 123
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto m papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(m) bet kokios kitos Sąjungos teisės aktais 
nustatytos išimtinės intelektinės 
nuosavybės teisės;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šia nuostata siekiama apimti visas papildomas išimtines teises, taigi galbūt ir išplėsti 
saugomą sritį. Neįmanoma numatyti, kurioms teisėms ateityje gali būti taikomas siūlomas 
reglamentas, taigi neįmanoma įvertinti, ar joms taikytinos muitinės priemonės.

Pakeitimas 124
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto m papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(m) bet kokios kitos Sąjungos teisės aktais 
nustatytos išimtinės intelektinės 
nuosavybės teisės;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 125
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) valstybėje narėje įregistruotas dizainas; (b) valstybėje narėje arba tarpvalstybinės 
įstaigos, kaip antai Beniliukso intelektinės 
nuosavybės tarnyba, įregistruotas dizainas;

Or. en

Pakeitimas 126
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prekės, kurios yra veiksmo, (a) prekės, pažeidžiančios prekės ženklo 
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pažeidžiančio prekės ženklo teises, 
objektas ir kurios be leidimo pažymėtos 
prekės ženklu, tapačiu tokios pat rūšies 
prekių teisėtai registruotam prekės ženklui, 
arba prekės ženklu, kurio pagal jo esminius 
požymius negalima atskirti nuo registruoto 
prekės ženklo;

teises ir be leidimo pažymėtos prekės 
ženklu, tapačiu tokios pat rūšies prekių 
teisėtai registruotam prekės ženklui, arba 
prekės ženklu, kurio pagal jo esminius 
požymius negalima atskirti nuo registruoto 
prekės ženklo;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama, kad teisiniu požiūriu būtų paprasčiau suprasti tekstą.

Pakeitimas 127
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prekės, kurios yra veiksmo, 
pažeidžiančio prekės ženklo teises,
objektas ir kurios be leidimo pažymėtos 
prekės ženklu, tapačiu tokios pat rūšies 
prekių teisėtai registruotam prekės ženklui, 
arba prekės ženklu, kurio pagal jo esminius 
požymius negalima atskirti nuo registruoto 
prekės ženklo;

(a) prekės, kurios buvo prekės ženklo
pažeidimo objektas valstybėje narėje, 
kurioje jos rastos, ir kurios be leidimo 
pažymėtos prekės ženklu, tapačiu tokios 
pat rūšies prekių teisėtai registruotam 
prekės ženklui, arba prekės ženklu, kurio 
pagal jo esminius požymius negalima 
atskirti nuo registruoto prekės ženklo;

Or. sv

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiau nurodyta, kad šios nuostatos susijusios su pažeidimu, dėl kurio turi imtis 
priemonių muitinė, t. y. kad netaikoma apgaulė, susijusi su pagaminimo vieta.

Pakeitimas 128
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 punkto 5.1 papunkčio įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.1 prekės, kurios yra veiksmo, 
pažeidžiančio prekės ženklo teises, 
objektas ir kurios be leidimo pažymėtos
prekės ženklu, tapačiu tokios pat rūšies 
prekių teisėtai registruotam prekės ženklui, 
arba prekės ženklu, kurio pagal jo esminius 
požymius negalima atskirti nuo registruoto 
prekės ženklo;

5.1prekės, įskaitant jų pakuotę ar 
įvyniojimą, kurios yra veiksmo, 
pažeidžiančio prekės ženklo teises, 
objektas ir kurios be leidimo pažymėtos 
ženklu, tapačiu tokios pat rūšies prekių 
šiuo tikslu teisėtai registruotam prekės 
ženklui, arba prekės ženklu, kurio pagal jo 
esminius požymius negalima atskirti nuo 
registruoto prekės ženklo;

Or. fr

Pakeitimas 129
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prekės, kurios yra veiksmo, 
pažeidžiančio prekės ženklo teises, 
objektas ir kurios be leidimo pažymėtos 
prekės ženklu, tapačiu tokios pat rūšies 
prekių teisėtai registruotam prekės ženklui, 
arba prekės ženklu, kurio pagal jo esminius 
požymius negalima atskirti nuo registruoto 
prekės ženklo;

(a) prekės, pažeidžiančios prekės ženklo 
teises ir be leidimo pažymėtos prekės 
ženklu, tapačiu tokios pat rūšies prekių 
teisėtai registruotam prekės ženklui, arba 
prekės ženklu, kurio pagal jo esminius 
požymius negalima atskirti nuo registruoto 
prekės ženklo;

Or. en

Pakeitimas 130
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prekės, kurios yra veiksmo, 
pažeidžiančio prekės ženklo teises, 

(a) prekės, įskaitant jų pakuotes, kurios 
yra veiksmo, pažeidžiančio prekės ženklo 



AM\890182LT.doc 47/112 PE480.583v02-00

LT

objektas ir kurios be leidimo pažymėtos 
prekės ženklu, tapačiu tokios pat rūšies 
prekių teisėtai registruotam prekės ženklui, 
arba prekės ženklu, kurio pagal jo esminius 
požymius negalima atskirti nuo registruoto 
prekės ženklo;

teises, objektas ir kurios be leidimo 
pažymėtos prekės ženklu, tapačiu tokios 
pat rūšies prekių teisėtai registruotam 
prekės ženklui, arba prekės ženklu, kurio 
pagal jo esminius požymius negalima 
atskirti nuo registruoto prekės ženklo, taigi 
kuris pagal nacionalinę 
importuojančiosios valstybės teisę 
pažeidžia teisių subjekto teises;

Or. de

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą tekstas suderinamas su TRIPS konvencijos 51 straipsnyje pateikiama 
suklastotų prekių apibrėžtimi.

Pakeitimas 131
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prekės, kurios yra veiksmo, 
pažeidžiančio prekės ženklo teises, 
objektas ir kurios be leidimo pažymėtos 
prekės ženklu, tapačiu tokios pat rūšies 
prekių teisėtai registruotam prekės ženklui, 
arba prekės ženklu, kurio pagal jo esminius 
požymius negalima atskirti nuo registruoto 
prekės ženklo;

(a) visos prekės, įskaitant jų pakuotes, be 
leidimo pažymėtos prekės ženklu, tapačiu 
tokios pat rūšies prekių teisėtai 
registruotam prekės ženklui, arba prekės 
ženklu, kurio pagal jo esminius požymius 
negalima atskirti nuo registruoto prekės 
ženklo ir kuris dėl to pažeidžia atitinkamo 
importuojančiosios šalies prekės ženklo 
savininko teises;

Or. en

Pakeitimas 132
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 punkto 5.1 papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.1 prekės, kurios yra veiksmo, 
pažeidžiančio prekės ženklo teises, 
objektas ir kurios be leidimo pažymėtos 
prekės ženklu, tapačiu tokios pat rūšies 
prekių teisėtai registruotam prekės ženklui, 
arba prekės ženklu, kurio pagal jo esminius 
požymius negalima atskirti nuo registruoto 
prekės ženklo;

5.1 prekės, įskaitant jų įvyniojimą, bet 
kokį kitą prekės ženklo simbolį (ženklą, 
žymenį, lipduką, brošiūrą, naudojimo 
instrukciją ar garantijos dokumentą su 
šiuo ženklu), netgi jei jis pateikiamas 
atskirai, ir jų pakuotės, kurios yra 
veiksmo, pažeidžiančio prekės ženklo 
teises, objektas ir kurios be leidimo 
pažymėtos prekės ženklu, tapačiu tokios 
pat rūšies prekių teisėtai registruotam 
prekės ženklui, arba prekės ženklu, kurio 
pagal jo esminius požymius negalima 
atskirti nuo registruoto prekės ženklo;

Or. fr

Pakeitimas 133
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 punkto 5.1 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.1a. bet kokia pakuotė, žymuo, lipdukas, 
brošiūra, naudojimo instrukcija, 
garantijos dokumentas arba kitas panašus 
elementas, netgi jei jis pateikiamas 
atskirai, kuri yra veiksmo, pažeidžiančio 
prekės ženklo teises, objektas ir kuri 
pažymėta ženklu, tapačiu tokios pat rūšies 
prekių tuo tikslu teisėtai registruotam 
prekės ženklui, arba prekės ženklu, kurio 
pagal jo esminius požymius negalima 
atskirti nuo registruoto prekės ženklo;

Or. fr

Pakeitimas 134
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) prekės, kurios yra veiksmo, 
pažeidžiančio geografinės nuorodos teises, 
objektas ir kurios pažymėtos ar apibūdintos 
pavadinimu ar terminu, apsaugotu tos 
geografinės nuorodos atžvilgiu;

(b) prekės, pažeidžiančios geografinės 
nuorodos teises, objektas ir kurios 
pažymėtos ar apibūdintos pavadinimu ar 
terminu, apsaugotu tos geografinės 
nuorodos atžvilgiu;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama, kad teisiniu požiūriu būtų paprasčiau suprasti tekstą.

Pakeitimas 135
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) prekės, kurios yra veiksmo, 
pažeidžiančio geografinės nuorodos teises, 
objektas ir kurios pažymėtos ar apibūdintos 
pavadinimu ar terminu, apsaugotu tos 
geografinės nuorodos atžvilgiu;

(b) prekės, kurios buvo geografinės 
nuorodos pažeidimo objektas valstybėje 
narėje, kurioje jos rastos, ir kurios 
pažymėtos ar apibūdintos pavadinimu ar 
terminu, apsaugotu tos geografinės 
nuorodos atžvilgiu;

Or. sv

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiau nurodyta, kad šios nuostatos susijusios su pažeidimu, dėl kurio turi imtis 
priemonių muitinė, t. y. kad netaikoma apgaulė, susijusi su pagaminimo vieta.

Pakeitimas 136
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) prekės, kurios yra veiksmo, 
pažeidžiančio geografinės nuorodos teises, 
objektas ir kurios pažymėtos ar apibūdintos 
pavadinimu ar terminu, apsaugotu tos 
geografinės nuorodos atžvilgiu;

(b) prekės, pažeidžiančios geografinės 
nuorodos teises, objektas ir kurios 
pažymėtos ar apibūdintos pavadinimu ar 
terminu, apsaugotu tos geografinės 
nuorodos atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 137
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. piratinės prekės – prekės, kurios yra 
veiksmo, pažeidžiančio autorių, gretutines
arba dizaino teises, objektas ir kurios yra 
prekių kopijos, pagamintos be registruoto 
ar neregistruoto autorių, gretutinių teisių 
subjekto ar dizaino savininko sutikimo arba 
be to teisių subjekto įgalioto gamybos 
šalyje asmens sutikimo;

6. piratinės prekės – prekės, kurios buvo
autorių, gretutinių arba dizaino teisių 
pažeidimo objektas valstybėje narėje, 
kurioje jos rastos, ir kurios yra prekių 
kopijos, pagamintos be registruoto ar 
neregistruoto autorių, gretutinių teisių 
subjekto ar dizaino savininko sutikimo arba
be to teisių subjekto įgalioto gamybos 
šalyje asmens sutikimo;

Or. sv

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiau nurodyta, kad šios nuostatos susijusios su pažeidimu, dėl kurio turi imtis 
priemonių muitinė, t. y. kad netaikoma apgaulė, susijusi su pagaminimo vieta.

Pakeitimas 138
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) piratinės prekės – prekės, kurios yra (6) piratinės prekės, pažeidžiančios 
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veiksmo, pažeidžiančio autorių, gretutines 
arba dizaino teises, objektas ir kurios yra
prekių kopijos, pagamintos be registruoto 
ar neregistruoto autorių, gretutinių teisių
subjekto ar dizaino savininko sutikimo 
arba be to teisių subjekto įgalioto 
gamybos šalyje asmens sutikimo;

autorių teises – visos prekes, kurios yra
kopijos, padarytos be teisių subjekto 
sutikimo jų gamybos šalyje ir kurios yra
pagamintos tiesiogiai ar netiesiogiai iš 
daikto, iš kurio tos kopijos padarymas 
pagal šalies, į kurią prekės 
importuojamos, teisę būtų autorių teisių 
ar gretutinių teisių pažeidimas.

Or. en

Pakeitimas 139
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) intelektinės nuosavybės teises įtariamai 
pažeidžiančios prekės – prekės, dėl kurių 
muitinė turi pakankamai įtikimų įrodymų, 
kad valstybėje narėje, kurioje jos rastos, 
šios prekės prima facie yra: 

(7) intelektinės nuosavybės teises įtariamai 
pažeidžiančios prekės – prekės, dėl kurių 
muitinė turi pagrįstą priežastį manyti, kad 
valstybėje narėje, kurioje jos rastos, šios 
prekės prima facie yra: 

Or. en

Pakeitimas 140
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. intelektinės nuosavybės teises įtariamai 
pažeidžiančios prekės – prekės, dėl kurių 
muitinė turi pakankamai įtikimų įrodymų, 
kad valstybėje narėje, kurioje jos rastos, 
šios prekės prima facie yra: 

7. intelektinės nuosavybės teises įtariamai 
pažeidžiančios prekės – prekės, dėl kurių 
muitinė turi pakankamai priežasčių 
manyti, kad valstybėje narėje, kurioje jos 
rastos, šios prekės prima facie yra: 

Or. fr
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Pagrindimas

Neįmanoma ir įtarti, kad prekės pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, ir reikalauti turėti 
įtikimų įrodymų.

Pakeitimas 141
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) intelektinės nuosavybės teises įtariamai 
pažeidžiančios prekės – prekės, dėl kurių 
muitinė turi pakankamai įtikimų įrodymų, 
kad valstybėje narėje, kurioje jos rastos, 
šios prekės prima facie yra: 

(7) intelektinės nuosavybės teises įtariamai 
pažeidžiančios prekės – prekės, dėl kurių 
muitinė, remdamasi taikomomis 
teisinėmis procedūromis, turi pakankamai
indikacijų, kad valstybėje narėje, kurioje 
jos rastos, šios prekės prima facie yra: 

Or. en

Pakeitimas 142
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prekės, kurios yra veiksmo, 
pažeidžiančio intelektinės nuosavybės 
teises pagal Sąjungos ar tos valstybės narės 
teisę, objektas;

(a) prekės, pažeidžiančios intelektinės 
nuosavybės teises pagal Sąjungos ar tos 
valstybės narės teisę, objektas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama, kad teisiniu požiūriu būtų paprasčiau suprasti tekstą .
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Pakeitimas 143
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prekės, kurios yra veiksmo, 
pažeidžiančio intelektinės nuosavybės 
teises pagal Sąjungos ar tos valstybės 
narės teisę, objektas;

(a) prekės, kurios yra veiksmo, 
pažeidžiančio intelektinės nuosavybės 
teises valstybėje narėje, kurioje jos rastos,
objektas;

Or. en

Pakeitimas 144
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prekės, kurios yra veiksmo, 
pažeidžiančio intelektinės nuosavybės 
teises pagal Sąjungos ar tos valstybės narės 
teisę, objektas;

(a) prekės, pažeidžiančios intelektinės 
nuosavybės teises pagal Sąjungos, tos 
valstybės narės arba prekių kilmės ar 
paskirties šalių teisę, objektas;

Or. en

Pakeitimas 145
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prekės, kurios yra veiksmo, 
pažeidžiančio intelektinės nuosavybės 
teises pagal Sąjungos ar tos valstybės narės 
teisę, objektas;

(a) prekės su suklastotu prekės ženklu 
arba piratinės prekės, pažeidžiančios 
autorių teises, kurios yra veiksmo pagal 
Sąjungos ar tos valstybės narės teisę, 
objektas;
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Or. en

Pakeitimas 146
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įtaisai, gaminiai ar komponentai,
kuriais išvengiama bet kokios 
technologijos, įtaiso ar komponento, kurie 
įprastai veikdami užkerta kelią galimybei 
arba apriboja galimybę kūrinių atžvilgiu 
imtis veiksmų, kurių imtis autorių ar 
gretutinių teisių subjektas nedavė 
sutikimo ir kuriais pagal tos valstybės 
narės teisę pažeidžiamos intelektinės 
nuosavybės teisės;

(b) specialūs įtaisai, gaminiai ar 
komponentai, kurie sukurti siekiant 
išvengti techninių apsaugos priemonių 
(angl. TPM) naudojant bet kokią 
technologiją, įtaisą ar komponentą ir 
kurie įprastai veikdami kūrinių, kurių 
autorių teisės apsaugotos, atžvilgiu arba 
su autorių teisėmis susijusių teisių
atžvilgiu atlieka veiksmus, kuriais pagal 
tos valstybės narės teisę pažeidžiamos 
intelektinės nuosavybės teisės;

Or. en

Pakeitimas 147
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) bet kokia liejinio forma ar matrica, 
specialiai suprojektuota ar pritaikyta 
gaminti prekes pažeidžiant intelektinės 
nuosavybės teises, jei naudojant tokias 
liejinio formas ar matricas pažeidžiamos 
teisių subjekto teisės pagal Sąjungos arba 
tos valstybės narės teisę;

(c) bet kokia liejinio forma ar matrica, 
specialiai suprojektuota ar pritaikyta 
gaminti prekes pažeidžiant intelektinės 
nuosavybės teises, jei naudojant tokias 
liejinio formas ar matricas valstybėje 
narėje, kurioje prekės rastos,
pažeidžiamos teisių subjekto teisės;

Or. en
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Pakeitimas 148
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. smulki siunta – tam tikra pakuotė, 
sverianti iki dviejų kilogramų arba kurioje 
yra ne daugiau kaip penkios prekės;

Or. pl

Pagrindimas

Svarbu, kad reglamente būtų apibrėžta sąvoka „smulki siunta“. Muitinė jau klasifikuoja 
siuntas pagal svorį, taip pat atsižvelgia į jose esančių prekių skaičių. Lengviausia būtų 
klasifikuoti pagal bendrąjį svorį, t. y. bendrą pakuotėje esančių prekių ir pačios pakuotės 
svorį (neįskaitant talpyklų ir įrangos, naudojamų vežant siuntas). Šią apibrėžtį bus lengva 
taikyti praktiškai.

Pakeitimas 149
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) prekių turėtojas – prekių savininkas,
panašią teisę disponuoti prekėmis turintis 
asmuo arba fiziškai prekes turintis asmuo;

(12) prekių turėtojas – prekių savininkas 
arba panašią teisę disponuoti prekėmis 
turintis asmuo;

Or. en

Pagrindimas

Tarpininkų apibrėžties išplėtimas lems nenumatytą atsakomybę, kuri gali turėti žalingų 
padarinių atitinkamai infrastruktūrai.

Pakeitimas 150
Emma McClarkin
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) prekių turėtojas – prekių savininkas, 
panašią teisę disponuoti prekėmis turintis 
asmuo arba fiziškai prekes turintis asmuo;

(12) prekių turėtojas – prekių savininkas 
arba panašią teisę disponuoti prekėmis 
turintis asmuo;

Or. en

Pagrindimas

Į prekių turėtojo apibrėžtį įtraukti fiziškai prekes turinčius asmenis netinkama, nes tokia 
apibrėžtis daugeliu atveju galėtų apimti vežėjus, kurie neturi jokių įgaliojimų taikyti 
intelektinės nuosavybės teises, nedalyvauja jas taikant ir neturėtų kištis tarp muitinės ir teisių 
subjektų ir (arba) deklaranto klausimais, susijusiais su prekių išleidimu ir sunaikinimu.

Pakeitimas 151
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) tarpininkas – vežant prekes 
dalyvaujantis asmuo, kaip antai 
importuotojas, vežėjas, prekių gavėjas, 
prekių siuntėjas, muitinės deklarantas 
arba krovinio operatorius.

Or. de

Pagrindimas

Vežimo įmonės nežinodamos atlieka pagrindinį vaidmenį į ES importuojant nelegalias ir 
suklastotas prekes. Iš jų negali būti reikalaujama surasti tokias prekes. Tačiau jos gali 
prisidėti siekiant apsaugoti ES nuo tokių prekių importavimo, jei jos parengiamajame 
užsakymo etape bus informuojamos apie visus ankstesnius jų vežamų prekių gavėjo atliktus 
prekės ženklo pažeidimus.

Pakeitimas 152
Christian Engström



AM\890182LT.doc 57/112 PE480.583v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) smulki siunta – akivaizdžiai ne 
komerciniais tikslais importuojama 
siunta. 

Or. en

Pakeitimas 153
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) greitai gendanti prekė – prekė, 
kurios vertė laikui bėgant gali labai 
sumažėti arba kuri dėl savo pobūdžio gali 
būti sunaikinta.

Or. en

Pakeitimas 154
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant Reglamento (EB) 
Nr. 864/200725 8 straipsnio ir siekiant 
nuspręsti, ar dėl prekių naudojimo kyla 
įtarimas, kad pažeidžiamos intelektinės 
nuosavybės teisės, arba dėl tokio 
naudojimo tokios teisės pažeistos, taikoma 
valstybės narės, kurioje nustatoma viena iš 
1 straipsnio 1 dalyje nurodytų su prekėmis 
susijusių situacijų, teisė.

Nepažeidžiant Reglamento (EB) 
Nr. 864/200725 8 straipsnio ir siekiant 
nuspręsti, ar dėl prekių naudojimo kyla 
įtarimas, kad pažeidžiamos intelektinės 
nuosavybės teisės, arba dėl tokio 
naudojimo tokios teisės pažeistos, taikoma 
valstybės narės, kurioje nustatoma viena iš 
1 straipsnio 1 dalyje nurodytų su prekėmis 
susijusių situacijų, teisė. Tranzitu 
vežamoms prekėms negali būti taikoma 
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valstybės narės teisė, nebent esama aiškių 
ir įtikinamų įrodymų, kad jos 
neišvengiamai ir planuojamai pateks į 
Sąjungos rinką, t. y. planuojama, kad jos 
bus parduodamos Sąjungos gyventojams 
ir jų vartojamos. Valstybės narės jokiomis 
aplinkybėmis, siekdamos nustatyti 
neaiškių prekių intelektinės nuosavybės 
statusą, netaiko apgaulės, susijusios su 
pagaminimo vieta.

Or. en

Pakeitimas 155
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai esama ženklų, kad tranzitu vežamos 
ne Sąjungos prekės bus parduodamos 
Sąjungos teritorijoje, tokios prekės pagal 
valstybės narės, kurioje jos buvo rastos 
arba kurioje pateikta paraiška, 
intelektinės nuosavybės teisę laikomos 
importuojamomis.

Or. en

Pagrindimas

Tranzito sąvoka taip pat apima ES tranzitu vežamas prekes, o daugelis senesnių dizainų, 
prekių ženklų ir visi patentai saugomi tik nacionaliniu mastu.  Taigi klastotojai gali 
pasinaudoti šia spraga, kad patektų į ES išsirinkdami tokį uostą, kur atitinkamas nacionalinis 
prekės ženklas, dizainas ar patentas nesaugomas, o tada išvežti tas prekes į kitą valstybę 
narę. Šis pakeitimas atitinka sujungtas bylas C-446/09 ir C-495/09.

Pakeitimas 156
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai esama ženklų, kad tranzitu vežamos 
ne Sąjungos prekės bus parduodamos 
Sąjungos teritorijoje, tokios prekės pagal 
valstybės narės, kurioje jos buvo rastos 
arba kurioje pateikta paraiška, 
intelektinės nuosavybės teisę laikomos 
importuojamomis.

Or. en

Pagrindimas

Tranzito sąvoka taip pat apima ES tranzitu vežamas prekes, o daugelis senesnių dizainų, 
prekių ženklų ir visi patentai saugomi tik nacionaliniu mastu.  Taigi klastotojai gali 
pasinaudoti šia spraga, kad patektų į ES išsirinkdami tokį uostą, kur atitinkamas nacionalinis 
prekės ženklas, dizainas ar patentas nesaugomas, o tada išvežti tas prekes į kitą valstybę 
narę.

Pakeitimas 157
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarp požymių, rodančių, kad šios prekės 
bus parduodamos Sąjungos teritorijoje, 
gali, be kita ko, būti ir tai, kad prekių 
paskirties vieta nepaskelbta, nors pagal 
taikomą sąlyginio neapmokestinimo 
procedūrą reikia nurodyti šią vietą, kad 
trūksta tikslios ar patikimos informacijos 
apie prekių gamintojo ar siuntėjo tapatybę 
arba adresą, kad menkai 
bendradarbiaujama su muitine arba 
aptinkami su atitinkamomis prekėmis 
susiję dokumentai ar korespondencija, iš 
kurių matyti, kad tos prekės gali būti 
nukreiptos Europos Sąjungos 
vartotojams.

Or. en
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Pagrindimas

Sujungtose bylose C-446/09 ir C-495/09 Europos Teisingumo Teismas patikslino sąlygas, 
pagal kurias atvežamos ne iš valstybių narių teritorijos prekės, kurioms taikoma sąlyginio 
neapmokestinimo procedūra Europos Sąjungoje, ir kai įtariama, kad šios prekės yra piratinės 
arba suklastotos, jos gali būti sulaikytos valstybės narės muitinėje taikant ES ir nacionalinės 
teisės nuostatas. Šie patikslinimai ir požymiai, iš kurių matyti, kad buvo vykdomas 
nesąžiningas nukreipimas, turėtų būti įtraukti į šį reglamentą.

Pakeitimas 158
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarp požymių, rodančių, kad šios prekės 
bus parduodamos Sąjungos teritorijoje, 
gali, be kita ko, būti ir tai, kad prekių 
paskirties vieta nedeklaruota, nors pagal 
taikomą sąlyginio neapmokestinimo 
procedūrą reikia deklaruoti šią vietą, kad 
trūksta tikslios ar patikimos informacijos 
apie prekių gamintojo ar siuntėjo tapatybę 
arba adresą, kad menkai 
bendradarbiaujama su muitine arba 
aptinkami su atitinkamomis prekėmis 
susiję dokumentai ar korespondencija, iš 
kurių matyti, kad tos prekės gali būti 
nukreiptos Europos Sąjungos 
vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teismine praktika sujungtose C-446/09 
ir C-495/09 bylose.

Pakeitimas 159
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 c dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai esama požymių, kad yra tikimybė, kad 
prekės nukreiptos į Sąjungos teritoriją, ir 
kai kompetentinga institucija vykdo 
procedūrą, kad būtų nustatyta, ar 
pažeistos intelektinės nuosavybės teisės, 
deklarantas arba prekių turėtojas turi 
įrodyti, kad šių prekių neketinama įvežti į 
Sąjungos teritoriją

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka sujungtas C-446/09 ir C-495/09 bylas, patikslinant, kokie požymiai rodo 
galimą nesąžiningą prekių nukreipimą, sąžiningi deklarantai ir pervežamų prekių turėtojai 
visada galės greitai ir lengvai pateikti informaciją, kuria paaiškinama, kad prekėms negresia 
nesąžiningas nukreipimas, pvz., kai prekių paskirties vieta yra nedeklaruota arba gamintojų 
tapatybė ir adresas yra nežinomi, arba pateikiami ne visi dokumentai bei susijusi 
korespondencija.

Pakeitimas 160
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai esama požymių, kad yra tikimybė, kad 
prekės nukreiptos į Sąjungos teritoriją, ir 
kai kompetentinga institucija vykdo 
procedūrą, kad būtų nustatyta, ar 
pažeistos intelektinės nuosavybės teisės, 
deklarantas arba prekių turėtojas turi 
įrodyti, kad šių prekių neketinama įvežti į 
Sąjungos teritoriją.

Or. en

Pagrindimas

Deklarantas turi pateikti informaciją, kuria paaiškinama, kad nėra rizikos, kad prekės bus 
nesąžiningai nukreipiamos. Reikalinga suderinimas su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
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teismine praktika (sujungtos C-446/09 ir C-495/09 bylos).

Pakeitimas 161
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Medicinos produktai, medicinos prietaisai 

ir kiti sveikatos apsaugos produktai
Bus daroma prielaida, kad medicinos 
produktus, medicinos prietaisus ir kitus 
sveikatos apsaugos produktus, kurių 
paskirties vieta yra nedeklaruota arba kai 
jų tiekimo grandinė yra neaiški, ketinama 
įvežti į Sąjungos teritoriją. 

Or. en

Pagrindimas

Suklastoti vaistai kelia rimtą riziką pacientų sveikatai ir turėtų būti konfiskuoti 
nepriklausomai nuo jų paskirties šalies. Muitinės turi išlaikyti jų šiuo metu turimus 
įgaliojimus veikti prieš įtariamus suklastotus vaistus visais atvejais, kai teises pažeidžiančios 
prekės yra prižiūrimos muitinėse, o ne tik tais atvejais, kai jos yra deklaruojamos kaip 
importuojamos. Ši procedūra turi būti taikoma pervežamoms suklastotoms prekėms ir ji neturi 
kliudyti teisėtai prekiauti nepatentuotais vaistais, gautais iš gamintojų, ir teisėtai 
parduodamais vartotojams už ES ribų (arba gabenamais per ES teritoriją).

Pakeitimas 162
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kolektyvinio intelektinės nuosavybės 
teisių administravimo institucijos, kurios 
reguliariai pripažįstamos turinčiomis teisę 
atstovauti autorių teisių ar gretutinių teisių 

(b) kolektyvinio intelektinės nuosavybės 
teisių administravimo institucijos, kurios 
teisėtai atstovauja autorių teisių ar 
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subjektams; gretutinių teisių subjektams;

Or. en

Pakeitimas 163
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) profesionalios teisių gynimo 
institucijos, kurios reguliariai 
pripažįstamos turinčiomis teisę atstovauti
intelektinės nuosavybės teisių subjektams;

(c) profesionalios teisių gynimo 
institucijos, kurios teisėtai atstovauja
intelektinės nuosavybės teisių subjektams;

Or. en

Pakeitimas 164
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos lygmens prašymą galima pateikti 
dėl bet kokių visoje Sąjungoje galiojančių 
intelektinės nuosavybės teisių.

Sąjungos lygmens prašymą galima pateikti 
dėl visoje Sąjungoje galiojančių 
intelektinės nuosavybės teisių, numatytų 2 
straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 165
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
prašymo formą. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 29 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
prašymo formą. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 29 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.
Vykdydama savo įgaliojimus Komisija 
turėtų konsultuotis su Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu laikomasi rekomendacijų, nustatytų Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno nuomonėje 2011/C 363/01).

Pakeitimas 166
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
prašymo formą. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 29 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
prašymo formą. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 29 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros. 
Vykdydama savo įgaliojimus Komisija 
turėtų konsultuotis su Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnu.

Or. lt

Pakeitimas 167
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Formoje nurodoma informacija, kurią 
reikia pateikti duomenų subjektui pagal 
Direktyvos 98/71/EB 10 straipsnio ir 
Reglamento (EB) Nr. 45/2001 11 
straipsnio nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu laikomasi rekomendacijų, nustatytų Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno nuomonėje 2011/C 363/01).

Pakeitimas 168
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai prašymams gauti ir tvarkyti 
naudojamos kompiuterizuotos sistemos, 
prašymai teikiami naudojant elektroninio 
duomenų apdorojimo priemones.

4. Kai prašymams gauti ir tvarkyti iki 
2014 m. sausio mėn. naudojamos 
kompiuterizuotos sistemos, prašymai turi 
būti prieinami naudojant elektroninio 
duomenų apdorojimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 169
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai prašymams gauti ir tvarkyti 
naudojamos kompiuterizuotos sistemos, 
prašymai teikiami naudojant elektroninio 
duomenų apdorojimo priemones.

4. Kai prašymams gauti ir tvarkyti 
naudojamos kompiuterizuotos sistemos, 
prašymai teikiami naudojant elektroninio 
duomenų apdorojimo priemones. Valstybės 
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narės turi suteikti galimybę naudotis 
tokiomis sistemomis ne vėliau, kaip iki 
2014 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti numatytas teisinis įpareigojimas investuoti ir taikyti sąveikaujančias e. muitinės 
procedūras, taip pat atsižvelgiant ir į intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimą.

Pakeitimas 170
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Prašymas ir visa informacija, svarbi 
muitinei vykdant prekių atpažinimą, taip 
pat analizuojant ir vertinant 
atitinkamos (-ų) intelektinės nuosavybės 
teisės (-ių) pažeidimo riziką, kaip 
apibrėžta 3 dalies antros pastraipos g, h ir 
i punktuose, turi būti viešai prieinama 
interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 171
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei pareiškėjas per 1 dalyje nurodytą 
laikotarpį nepateikia trūkstamos 
informacijos, kompetentinga muitinės 
institucija prašymą atmeta.

2. Jei pareiškėjas per 1 dalyje nurodytą 
laikotarpį nepateikia trūkstamos 
informacijos, kompetentinga muitinės 
institucija prašymą gali atmesti.

Or. fr
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Pakeitimas 172
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei pareiškėjas per 1 dalyje nurodytą 
laikotarpį nepateikia trūkstamos 
informacijos, kompetentinga muitinės 
institucija prašymą atmeta.

2. Jei pareiškėjas per 1 dalyje nurodytą 
laikotarpį nepateikia trūkstamos 
informacijos, kompetentinga muitinės 
institucija prašymą atmeta. tokiu atveju 
kompetentinga muitinės institucija 
nurodo sprendimo priežastis ir pateikia 
informaciją apie sprendimo apskundimo 
tvarką.

Or. en

Pakeitimas 173
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai intelektinės nuosavybės teisės 
nustoja galioti arba kai dėl kitų priežasčių 
pareiškėjas netenka teisės pateikti prašymą, 
muitinė nesiima jokių veiksmų. Sprendimą 
patenkinti prašymą priėmusi muitinė tą 
sprendimą atitinkamai atšaukia arba 
pakeičia.

3. Kai intelektinės nuosavybės teisės 
nustoja galioti arba kai dėl kitų priežasčių 
pareiškėjas netenka teisės pateikti prašymą, 
pareiškėjas apie tai praneša muitinei ir
muitinė nesiima jokių tolesnių veiksmų. 
Sprendimą patenkinti prašymą priėmusi 
muitinė tą sprendimą atitinkamai atšaukia 
arba pakeičia.

Or. en

Pakeitimas 174
Christian Engström
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai intelektinės nuosavybės teisės nustoja 
galioti arba kai dėl kitų priežasčių 
pareiškėjas netenka teisės pateikti prašymą, 
muitinė nesiima jokių veiksmų. Sprendimą 
pratęsti laikotarpį priėmusi muitinė tą 
sprendimą atitinkamai atšaukia arba 
pakeičia.

Kai intelektinės nuosavybės teisės nustoja 
galioti arba kai dėl kitų priežasčių 
pareiškėjas netenka teisės pateikti prašymą, 
pareiškėjas apie tai praneša muitinei ir
muitinė nesiima jokių tolesnių veiksmų. 
Sprendimą pratęsti laikotarpį priėmusi 
muitinė tą sprendimą atitinkamai atšaukia 
arba pakeičia.

Or. en

Pakeitimas 175
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimo dėl intelektinės nuosavybės 
teisių pakeitimas

Išbraukta.

Sprendimą patenkinti prašymą priėmusi 
kompetentinga muitinės institucija to 
sprendimo turėtojo prašymu gali pakeisti 
tame sprendimą pateiktą intelektinės 
nuosavybės teisių sąrašą.
Kai priimamas sprendimas patenkinti 
Sąjungos lygmens prašymą, į sąrašą 
papildomai galima įrašyti tik tas 
intelektinės nuosavybės teises, kurios 
nurodytos 5 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 176
Christian Engström
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai bus sukurta 31 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta Komisijos centrinė duomenų 
bazė, visais atvejais valstybių narių 
muitinės keisis informacija apie 
sprendimus dėl prašymų taikyti priežiūros 
priemones, patvirtinamaisiais dokumentais 
ir pranešimais per tą duomenų bazę.

3. Kai bus sukurta 31 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta Komisijos centrinė duomenų 
bazė, visais atvejais valstybių narių 
muitinės keisis viešai skelbiama
informacija apie sprendimus dėl prašymų 
taikyti priežiūros priemones, 
patvirtinamaisiais dokumentais ir 
pranešimais per tą duomenų bazę.

Or. en

Pakeitimas 177
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimo patenkinti prašymą turėtojas tą
sprendimą priėmusiai kompetentingai 
muitinės institucijai praneša apie:

Sprendimo patenkinti prašymą turėtojas tą 
sprendimą priėmusiai kompetentingai 
muitinės institucijai per penkias darbo 
dienas praneša apie:

Or. en

Pakeitimas 178
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nesilaiko 18 straipsnio 2 dalies 
reikalavimų dėl pavyzdžių grąžinimo;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Pavyzdžiai ne visada gali būti grąžinami ir tekste nėra tiksliai apibrėžta, kas sprendžia, ar dėl
susiklėsčiusių aplinkybių galima grąžinti pavyzdžius ar ne. Be to, pagal vieną situaciją 
negalima iš anksto nuspręsti, kokių ateities veiksmų imsis teisių turėtojas, tekste turi būti 
pateikiamas pakankamai lankstus požiūris, kuriuo siekiama apsaugoti ES rinką.

Pakeitimas 179
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) neinicijuoja teisminio proceso, kaip 
numatyta 20 straipsnio 1 dalyje, 23 
straipsnio 4 dalyje ar 24 straipsnio 9 
dalyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pavyzdžiai ne visada gali būti grąžinami ir tekste nėra tiksliai apibrėžta, kas sprendžia, ar dėl 
susiklėsčiusių aplinkybių galima grąžinti pavyzdžius ar ne. Be to, pagal vieną situaciją 
negalima iš anksto nuspręsti, kokių ateities veiksmų imsis teisių turėtojas, tekste turi būti 
pateikiamas pakankamai lankstus požiūris, kuriuo siekiama apsaugoti ES rinką.

Pakeitimas 180
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai susidarius vienai iš 1 straipsnio 1 
dalyje nurodytų situacijų valstybės narės 
muitinė nustato intelektinės nuosavybės 
teises įtariamai pažeidžiančias prekes, 
kurioms taikomas sprendimas patenkinti 
prašymą taikyti muitinės priežiūros 
priemones, ji priima sprendimą prekių 

1. Kai susidarius vienai iš 1 straipsnio 1 
dalyje nurodytų situacijų valstybės narės 
muitinė nustato intelektinės nuosavybės 
teises įtariamai pažeidžiančias prekes, 
kurioms taikomas sprendimas patenkinti 
prašymą taikyti muitinės priežiūros 
priemones, ji prekių neišleidžia arba jas 
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neišleisti arba jas sulaikyti. sulaiko.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas mano, kad prekių neišleidimas arba jų sulaikymas laukiant teisių turėtojo 
sprendimo nėra aspektas, dėl kurio reikėtų priimti sprendimą. Todėl jis siūlo žodį 
„sprendimas“ ištrinti.

Pakeitimas 181
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekdama priimti esminį sprendimą, 
kompetentinga institucija gali patikrinti, 
ar egzistuoja įrodymų, kad prekes 
ketinama parduoti Sąjungoje, ir ar kitais 
elementais pažeidžiama intelektinės 
nuosavybės teisė. Šiuo tikslu, 
kompetentinga institucija gali remtis 3 
straipsnyje pateiktais požymiais. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka dalinius 3 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 182
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš priimdama sprendimą neišleisti
prekių arba jas sulaikyti, muitinė gali 
paprašyti, kad sprendimo patenkinti 
prašymą turėtojas jai pateiktų visą svarbią 

2. Prieš neišleisdama prekių arba jas 
sulaikydama, muitinė gali paprašyti, kad 
sprendimo patenkinti prašymą turėtojas jai 
pateiktų visą svarbią informaciją. Be to, 
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informaciją. Be to, muitinė sprendimo 
turėtojui gali pateikti informaciją apie 
faktinį arba numanomą prekių skaičių, 
pobūdį ir, kai tinka, tų prekių atvaizdus.

muitinė sprendimo turėtojui gali pateikti 
informaciją apie faktinį arba numanomą 
prekių skaičių, pobūdį ir, kai tinka, tų 
prekių atvaizdus.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas mano, kad prekių neišleidimas arba jų sulaikymas laukiant teisių turėtojo 
sprendimo nėra aspektas, dėl kurio reikėtų priimti sprendimą. Todėl jis siūlo žodį 
„sprendimas“ ištrinti.

Pakeitimas 183
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė gali 
paprašyti, kad sprendimo patenkinti 
prašymą turėtojas jai pateiktų visą svarbią 
informaciją. Be to, muitinė sprendimo 
turėtojui gali pateikti informaciją apie 
faktinį arba numanomą prekių skaičių, 
pobūdį ir, kai tinka, tų prekių atvaizdus.

2. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė gali 
paprašyti, kad sprendimo patenkinti 
prašymą turėtojas jai pateiktų visą svarbią 
informaciją. Be to, muitinė sprendimo 
turėtojui pateikia informaciją apie faktinį 
arba numanomą prekių skaičių, pobūdį ir, 
kai tinka, tų prekių atvaizdus.

Or. fr

Pakeitimas 184
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė apie 
savo ketinimą praneša deklarantui arba, 
jei prekės turi būti sulaikytos, – prekių 

Išbraukta.
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turėtojui. Deklarantui arba prekių 
turėtojui suteikiama galimybė pareikšti 
nuomonę per tris darbo dienas nuo 
pranešimo išsiuntimo dienos.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant išvengti ilgos, neproporcingos procedūros teisė būti išklausytam turi būti taikoma tik 
galutiniam vartotojui, kuris, skirtingai nuo prekybininkų, neturi gilių, su muitinės 
formalumais susijusių, žinių.

Pakeitimas 185
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė apie 
savo ketinimą praneša deklarantui arba, 
jei prekės turi būti sulaikytos, – prekių 
turėtojui. Deklarantui arba prekių 
turėtojui suteikiama galimybė pareikšti 
nuomonę per tris darbo dienas nuo 
pranešimo išsiuntimo dienos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 186
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė apie 
savo ketinimą praneša deklarantui arba, jei 
prekės turi būti sulaikytos, – prekių 

3. Jei prekės, kurios įtariamos dėl 
intelektinės nuosavybės teises pažeidimo, 
nėra suklastotos arba piratinės, muitinė, 
prieš neišleisdama prekių ar jas 
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turėtojui. Deklarantui arba prekių turėtojui 
suteikiama galimybė pareikšti nuomonę 
per tris darbo dienas nuo pranešimo 
išsiuntimo dienos.

sulaikydama, apie savo ketinimą praneša 
deklarantui arba, jei prekės turi būti 
sulaikytos, – prekių turėtojui. Deklarantui 
arba prekių turėtojui suteikiama galimybė 
pareikšti nuomonę per tris darbo dienas 
nuo pranešimo išsiuntimo dienos.

Or. en

(Žr. 15 ir 16 konstatuojamųjų dalių pakeitimus)

Pagrindimas

Daugeliu atvejų muitinių veiksmai pagrįsti savaime suprantamu įtarimu ir galiausiai gali būti 
pateisinami. Todėl teisė būti išgirstam turi būti apribota ir taikoma tik prekėms, kitoms nei 
suklastotos ar piratinės prekės, kai vien iš vizualaus patikrinimo muitinei gali būti sunku 
nustatyti, ar intelektinės nuosavybės teisės pažeistos, ir tik atvejais, kai muitinės po prašymo 
patenkinimo imasi veiksmų, kai gali atsirasti interesų konfliktas tarp atitinkamų šalių.

Pakeitimas 187
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė apie savo 
ketinimą praneša deklarantui arba, jei 
prekės turi būti sulaikytos, – prekių 
turėtojui. Deklarantui arba prekių turėtojui 
suteikiama galimybė pareikšti nuomonę 
per tris darbo dienas nuo pranešimo 
išsiuntimo dienos.

3. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė apie savo 
ketinimą praneša deklarantui arba, jei 
prekės turi būti sulaikytos, – prekių 
turėtojui. Deklarantui arba prekių turėtojui 
suteikiama galimybė pareikšti nuomonę 
per tris darbo dienas nuo pranešimo 
gavimo dienos.

Or. sv

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad visi Europos sprendimo patenkinti prašymą turėtojai turėtų tiek pat 
laiko imtis veiksmų dėl neišleistų arba sulaikytų prekių, nekreipiant dėmesio į laiką, kurio 
prireikė pašto tarnyboms, kad pristatytų muitinių sprendimą neišleisti prekių ar jas sulaikyti, 
terminas, per kurį reikia imtis veiksmų, turi būti skaičiuojamas nuo sprendimo gavimo, o ne 
išsiuntimo dienos.
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Pakeitimas 188
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė apie savo 
ketinimą praneša deklarantui arba, jei 
prekės turi būti sulaikytos, – prekių 
turėtojui. Deklarantui arba prekių turėtojui 
suteikiama galimybė pareikšti nuomonę 
per tris darbo dienas nuo pranešimo 
išsiuntimo dienos.

3. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė apie savo 
ketinimą praneša deklarantui arba, jei 
prekės turi būti sulaikytos, – prekių 
turėtojui. Deklarantui arba prekių turėtojui 
suteikiama galimybė pareikšti nuomonę 
per penkias darbo dienas nuo pranešimo 
išsiuntimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 189
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai prekėms, kurios įtariamos, kad yra 
produkto, saugomo Europos Sąjungos 
intelektinės nuosavybės teisėmis, imitacija 
ar kopija, taikoma sąlyginio 
neapmokestinimo procedūra, muitinės 
turi paprašyti deklaranto ar prekių 
turėtojo pateikti atitinkamus įrodymus, 
kad galutinė paskirties vieta yra už 
Sąjungos teritorijos ribų, per tris darbo 
dienas nuo prašymo išsiuntimo dienos. Jei 
nepateikiama atitinkamų priešingų 
įrodymų, muitinės daro prielaidą, kad 
galutinis prekių tikslas yra Sąjungos 
teritorija.
Per metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
pradžios Komisija, atsižvelgdama į 29 
straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją 
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procedūrą, turi patvirtinti gaires, kad 
muitinės galėtų jomis naudotis, siekdamos 
įvertinti šių prekių nukreipimo į Sąjungą 
riziką. 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pranešėjas mano, kad yra labai neaišku, ar materialinės teisės aktuose bus padaryta 
pakeitimų, siekiant padengti paprasčiausią prekių, kurios yra ES saugomų prekių imitacijos 
ar kopijos, pervežimą, jis siūlo įtraukti papildomas apsaugos priemones siekiant, kad šios 
prekės nepatektų į vidaus rinką. Turi būti įvykdytos dvi sąlygos tam, kad muitinės galėtų 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti. turi būti įtariama, kad prekės yra suklastotos arba 
piratinės ir pateikti įrodymai privalo būti nepakankami.

Pakeitimas 190
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant, kad kompetentinga 
institucija, priimdama esminį sprendimą, 
galėtų naudingai patikrinti, ar yra 
įrodymų, kad prekes ketinama parduoti 
Sąjungoje, ir ar kitais elementais 
pažeidžiama intelektinės nuosavybės teisė, 
muitinė, kuriai pateikiamas prašymas 
taikyti muitinės priežiūros priemones, turi 
iš karto, kai tik atsiranda požymiai ir prieš 
tai, kai bus pateiktos priežastys, dėl kurių 
įtariamas pažeidimas, neišleisti prekių 
arba jas sulaikyti, 
Tarp požymių, rodančių, kad šios prekės 
bus parduodamos Sąjungos teritorijoje, 
gali, be kita ko, būti ir tai, kad prekių 
paskirties vieta nedeklaruota, nors pagal
taikomą sąlyginio neapmokestinimo 
procedūrą reikia nurodyti šią vietą, kad 
trūksta tikslios ar patikimos informacijos 
apie prekių gamintojo ar siuntėjo tapatybę 
arba adresą, kad menkai 
bendradarbiaujama su muitine arba 
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aptinkami su atitinkamomis prekėmis 
susiję dokumentai ar korespondencija, iš 
kurių matyti, kad tos prekės gali būti 
nukreiptos Europos Sąjungos 
vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka sujungtas C-446/09 ir C-495/09 bylas (79 skirsnis, 6 dalis), reglamentas 
turi būti pakeistas siekiant parodyti, kad muitinės privalo veikti, kai atsiranda įtariamų 
pažeidimų požymių.

Pakeitimas 191
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai priimamas sprendimas neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, mažų siuntų 
atveju, muitinė per pagrįstą laikotarpį turi 
tinkamai informuoti galutinį vartotoją 
apie jos atliekamų veiksmų teisinį 
pagrindą.

Or. en

Pakeitimas 192
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apie savo sprendimą neišleisti prekių arba
jas sulaikyti muitinė praneša sprendimo 
patenkinti prašymą turėtojui ir deklarantui 
arba prekių turėtojui per vieną darbo dieną
nuo sprendimo priėmimo.

Apie prekių neišleidimą arba jų sulaikymą
muitinė praneša sprendimo patenkinti 
prašymą turėtojui ir deklarantui arba prekių 
turėtojui per vieną darbo dieną. Kitu atveju 
muitinė gali sprendimo patenkinti 
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prašymą turėtojo paprašyti pranešti 
atitinkamai deklarantui arba prekių 
turėtojui, jeigu sprendimo patenkinti 
prašymą turėtojas užtikrina, kad jis (ji) 
laikysis šiame reglamente nustatytų 
terminų ir įsipareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 193
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Kai yra ženklų, kad bendrijai 
nepriklausančios tranzitu vežamos prekės 
bus parduodamos Sąjungos teritorijoje, 
tokios prekės laikomos į Sąjungos vidaus 
rinką importuojamomis prekėmis. 
Svarstant, ar buvo pažeistos intelektinės 
nuosavybės teisės, taikoma valstybės 
narės, kurioje jos buvo rastos, intelektinės 
nuosavybės teisė.
Požymiai, rodantys, kad šios prekės bus 
parduodamos Sąjungos teritorijoje, yra, 
be kita ko, tai, kad nenurodoma arba ne 
iki galo nurodoma prekių paskirties vieta, 
taip pat stokojama tikslios arba patikimos 
informacijos apie gamintojo arba siuntėjo 
tapatybę.

Or. en

Pakeitimas 194
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš priimdama sprendimą neišleisti
prekių arba jas sulaikyti, muitinė gali 
pareikalauti, kad asmuo, turintis teisę 
pateikti prašymą, susijusį su įtariamu 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu, 
suteiktų jai visą svarbią informaciją; tuo 
tikslu muitinė atskleidžia tik informaciją 
apie faktinį ar numanomą prekių skaičių, jų 
pobūdį ir, kai tinka, atvaizdus.

2. Prieš neišleisdama prekių arba jas
sulaikydama, muitinė gali pareikalauti, kad 
asmuo, turintis teisę pateikti prašymą, 
susijusį su įtariamu intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimu, suteiktų jai 
visą svarbią informaciją; tuo tikslu muitinė 
atskleidžia tik informaciją apie faktinį ar 
numanomą prekių skaičių, jų pobūdį ir, kai 
tinka, atvaizdus.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas mano, kad prekių neišleidimas arba jų sulaikymas, kol laukiama teisių subjekto 
sprendimo, nėra sprendimo klausimas. Todėl jis siūlo žodį „sprendimas“ išbraukti.

Pakeitimas 195
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė apie 
savo ketinimą praneša deklarantui arba, 
jei prekės turi būti sulaikytos, – prekių 
turėtojui. Deklarantui arba prekių 
turėtojui suteikiama galimybė pareikšti 
nuomonę per tris darbo dienas nuo 
pranešimo išsiuntimo dienos.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant išvengti ilgos ir neproporcingos administracinės procedūros, teisė būti išklausytam 
turėtų būti apribota ir taikoma tik galutiniam vartotojui, kuris, kitaip negu prekybininkai, 
neturi daug žinių apie muitinės taisykles.
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Pakeitimas 196
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė apie 
savo ketinimą praneša deklarantui arba, 
jei prekės turi būti sulaikytos, – prekių 
turėtojui. Deklarantui arba prekių 
turėtojui suteikiama galimybė pareikšti 
nuomonę per tris darbo dienas nuo 
pranešimo išsiuntimo dienos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 197
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė apie savo 
ketinimą praneša deklarantui arba, jei 
prekės turi būti sulaikytos, – prekių 
turėtojui. Deklarantui arba prekių turėtojui 
suteikiama galimybė pareikšti nuomonę 
per tris darbo dienas nuo pranešimo
išsiuntimo dienos.

3. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė apie savo 
ketinimą praneša deklarantui arba, jei 
prekės turi būti sulaikytos, – prekių 
turėtojui. Deklarantui arba prekių turėtojui 
suteikiama galimybė pareikšti nuomonę 
per tris darbo dienas nuo pranešimo
gavimo dienos.

Or. sv

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad visiems Europos sprendimo patenkinti prašymą turėtojams būtų 
suteiktas vienodas laikotarpis imtis veiksmų dėl neišleistų arba sulaikytų prekių, 
neatsižvelgiant į laiką, kurio reikia pašto tarnyboms pristatyti muitinės sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, veiksmų terminas turėtų būti skaičiuojamas atsižvelgiant į šio 
sprendimo gavimo, o ne išsiuntimo, dieną.
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Pakeitimas 198
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė apie savo 
ketinimą praneša deklarantui arba, jei 
prekės turi būti sulaikytos, – prekių 
turėtojui. Deklarantui arba prekių turėtojui 
suteikiama galimybė pareikšti nuomonę 
per tris darbo dienas nuo pranešimo 
išsiuntimo dienos.

3. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė apie savo 
ketinimą praneša deklarantui arba, jei 
prekės turi būti sulaikytos, – prekių 
turėtojui. Deklarantui arba prekių turėtojui 
suteikiama galimybė pareikšti nuomonę 
per penkias darbo dienas nuo pranešimo 
išsiuntimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 199
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai įtariama, kad prekės yra produkto, 
saugomo pagal Sąjungos intelektinės 
nuosavybės teises, imitacija arba kopija, ir 
joms taikoma sąlyginio neapmokestinimo 
procedūra, muitinė gali deklaranto arba 
prekių turėtojo paprašyti pateikti tinkamų 
įrodymų, kad galutinė prekių paskirties 
vieta yra už Sąjungos teritorijos ribų per 
tris darbo dienas nuo to prašymo 
išsiuntimo dienos. Jeigu nepateikiama 
tinkamų įrodymų, jog yra kitaip, muitinė 
daro prielaidą, kad galutinė paskirties 
vieta yra Sąjungos teritorijoje.
Per metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
Komisija, atsižvelgdama į 29 straipsnio 
2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą, 
patvirtina gaires, kuriomis 
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vadovaudamasi muitinė galėtų įvertinti 
šių prekių nukreipimo į Sąjungos rinką 
riziką.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pranešėjas mano, kad mažai tikėtina, jog bus iš dalies pakeisti esminiai teisės aktai 
siekiant atsižvelgti į tranzitu gabenamas prekes, kurios yra ES saugomų produktų imitacija 
arba kopija, jis siūlo įtraukti šią papildomą apsaugos priemonę, kad būtų išvengta šių prekių 
patekimo į vidaus rinką. Turi būti įvykdytos dvi sąlygos tam, kad muitinės galėtų neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti: turi būti įtariama, kad prekės yra suklastotos arba piratinės, ir turi 
būti pateikta nepakankamai įrodymų.

Pakeitimas 200
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai priimamas sprendimas neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, mažų siuntų 
atveju, muitinė per pagrįstą laikotarpį turi 
tinkamai informuoti galutinį vartotoją 
apie jos atliekamų veiksmų teisinį 
pagrindą.

Or. en

Pakeitimas 201
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai negalima nustatyti asmens, kuris 
turi teisę teikti prašymą, muitinė 
bendradarbiauja su kompetentingomis 
valdžios institucijomis siekdama nustatyti 
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asmenį, kuris turi teisę teikti prašymą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama gerinti muitinės ir kompetentingų valdžios institucijų 
bendradarbiavimą siekiant nustatyti asmenį, kuris turi teisę teikti prašymą. Tai išspręstų 
esamą problemą, kai muitinė turi išleisti prekes, kurios, kaip įtariama, pažeidžia intelektinės 
nuosavybės teises, arba turi nutraukti jų sulaikymą, jeigu muitinė negali nustatyti asmens, 
kuris turi teisę teikti prašymą per vieną darbo dieną.

Pakeitimas 202
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apie savo sprendimą neišleisti prekių arba
jas sulaikyti muitinė deklarantui arba 
prekių turėtojui praneša per vieną darbo 
dieną nuo sprendimo priėmimo.

Apie prekių neišleidimą arba sulaikymą
muitinė deklarantui arba prekių turėtojui 
praneša per vieną darbo dieną.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas mano, kad prekių neišleidimas arba jų sulaikymas, kol laukiama teisių subjekto 
sprendimo, nėra sprendimo klausimas. Todėl jis siūlo išbraukti žodį „sprendimas“.

Pakeitimas 203
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Šis straipsnis netaikomas greitai 
gendančioms prekėms.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 204
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Muitinė gali imti pavyzdžius ir juos 
pateikti sprendimo patenkinti prašymą 
turėtojui, jei jis (ji) to prašo, tačiau tik 
analizės tikslais ir siekdama palengvinti 
suklastotoms ir piratinėms prekėms 
taikytiną tolesnę procedūrą. Už bet kokią tų 
pavyzdžių analizę atsako tik sprendimo 
patenkinti prašymą turėtojas.

Muitinė gali imti pavyzdžius ir juos 
pateikti arba nusiųsti sprendimo patenkinti 
prašymą turėtojui, jei jis (ji) to prašo, 
tačiau tik analizės tikslais ir siekdama 
palengvinti suklastotoms ir piratinėms 
prekėms taikytiną tolesnę procedūrą. Už 
bet kokią tų pavyzdžių analizę atsako tik 
sprendimo patenkinti prašymą turėtojas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai kovoti su klastojimu, būtina skatinti veiksmingą ir nebrangų muitinės ir 
sprendimo patenkinti prašymą turėtojų bendravimą.

Pakeitimas 205
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Muitinė gali imti pavyzdžius ir juos 
pateikti sprendimo patenkinti prašymą 
turėtojui, jei jis (ji) to prašo, tačiau tik 
analizės tikslais ir siekdama palengvinti 
suklastotoms ir piratinėms prekėms 
taikytiną tolesnę procedūrą. Už bet kokią tų 
pavyzdžių analizę atsako tik sprendimo 
patenkinti prašymą turėtojas.

Muitinė gali imti tipinius visų prekių
pavyzdžius ir juos pateikti sprendimo 
patenkinti prašymą turėtojui, jei jis (ji) to 
prašo, tačiau tik analizės tikslais ir 
siekdama palengvinti suklastotoms ir 
piratinėms prekėms taikytiną tolesnę 
procedūrą. Už bet kokią tų pavyzdžių 
analizę atsako tik sprendimo patenkinti 
prašymą turėtojas.

Or. fr
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Pakeitimas 206
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sprendimo patenkinti prašymą turėtojui 
paprašius, muitinė jam (jai) praneša, jei tai 
žinoma, krovinio gavėjo, siuntėjo, 
deklaranto arba prekių turėtojo vardą, 
pavardę ar pavadinimą ir adresą, taip pat 
informaciją apie muitinės procedūrą ir 
intelektinės nuosavybės teises įtariamai 
pažeidžiančių prekių kilmę, kilmės vietą ir 
paskirties vietą.

3. Sprendimo patenkinti prašymą turėtojui 
paprašius, muitinė jam (jai) praneša, jei tai 
žinoma, krovinio gavėjo, siuntėjo, 
deklaranto arba prekių turėtojo vardą, 
pavardę ar pavadinimą ir adresą, taip pat 
informaciją apie muitinės procedūrą ir 
intelektinės nuosavybės teises įtariamai 
pažeidžiančių prekių kilmę, kilmės vietą ir 
paskirties vietą.

Tuo atveju, kai tranzitu vežamos prekės, 
kurios, kaip įtariama, pažeidžia 
intelektinės nuosavybės teises paskirties 
šalyje, muitinė gali pranešti šią 
informaciją paskirties šalies muitinei 
pasinaudodama, be kita ko, Pasaulio 
muitinių organizacijos SAFE sistema.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad muitinė galėtų perduoti informaciją apie pažeidėjus teisėsaugos 
institucijoms siekiant prisidėti prie tyrimo ir sulaikymo procedūrų ir informuoti muitines 
paskirties šalyse, laikantis Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su 
prekyba, 69 straipsnio.  Taip pat svarbu iki galo pasinaudoti esamomis pasaulinėmis 
sistemomis, kad muitinės galėtų imtis veiksmų prieš nelegalias prekes.

Pakeitimas 207
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sprendimo patenkinti prašymą turėtojui 3. Sprendimo patenkinti prašymą turėtojui
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paprašius, muitinė jam (jai) praneša, jei tai 
žinoma, krovinio gavėjo, siuntėjo, 
deklaranto arba prekių turėtojo vardą, 
pavardę ar pavadinimą ir adresą, taip pat 
informaciją apie muitinės procedūrą ir 
intelektinės nuosavybės teises įtariamai 
pažeidžiančių prekių kilmę, kilmės vietą ir 
paskirties vietą.

ir, jeigu reikia, teisėsaugos institucijoms ir 
tarnyboms paprašius, muitinė jam (jai) 
praneša, jei tai žinoma, krovinio gavėjo, 
siuntėjo, deklaranto arba prekių turėtojo 
vardą, pavardę ar pavadinimą ir adresą, 
taip pat informaciją apie muitinės 
procedūrą ir intelektinės nuosavybės teises 
įtariamai pažeidžiančių prekių kilmę, 
kilmės vietą ir paskirties vietą.

Tuo atveju, kai tranzitu vežamos prekės, 
kurios, kaip įtariama, pažeidžia 
intelektinės nuosavybės teises paskirties 
šalyje, muitinė gali pranešti šią 
informaciją paskirties šalies muitinei.

Or. en

Pakeitimas 208
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) inicijuoti teisminį procesą, kad būtų 
nustatyta, ar pažeistos intelektinės 
nuosavybės teisės;

(a) inicijuoti teisminį procesą, kad būtų 
nustatyta, ar pažeistos intelektinės 
nuosavybės teisės arba ar dėl jų pradėtas 
toks procesas;

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pranešėjo pateiktu 30 pakeitimu.

Pakeitimas 209
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) inicijuoti baudžiamąjį procesą;

Or. fr

Pakeitimas 210
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) gauti kompensaciją iš pažeidėjo ar kitų 
asmenų, jei prekės sunaikinamos pagal 20 
straipsnio 3 dalį arba 23 straipsnio 3 dalį.

(b) gauti kompensaciją iš pažeidėjo ar kitų 
asmenų, jei prekės sunaikinamos pagal 20 
straipsnio 3 dalį.

Or. en

(See amendment 42 of draft report)

Pagrindimas

Supaprastinta tvarka, galiojanti tik suklastotoms ir piratinėms prekėms, praktikoje sukeltų 
teisinį netikrumą, nes būtų neaišku, kokia procedūra turėtų būti taikoma, kai prekėmis 
pažeidžiamos ir prekių ženklų ir (arba) autorių teisės, ir kitos intelektinės nuosavybės teisės 
(pvz., patentai). Todėl siūloma išbraukti siūlomo 20 straipsnio dalis ir pakeisti jas siūlomo 23 
straipsnio formuluote, kuri tokiu atveju būtų taikoma visiems intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimo atvejams.

Pakeitimas 211
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) panaudoti informaciją tik 
baudžiamosios veikos tyrimo ar 
baudžiamojo proceso, įskaitant, kai tai 
susiję su intelektinės nuosavybės teisėmis, 
tikslais arba su šiuo tyrimu ar procesu 
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susijusiais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 212
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) panaudoti informaciją neteisminėse 
derybose dėl problemos sprendimo.

Or. en

Pakeitimas 213
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai įtariama, kad prekės, išskyrus tas, 
kurioms taikomi 23 ir 24 straipsniai, 
pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, 
sprendimo patenkinti prašymą turėtojas per 
10 darbo dienų nuo sprendimo neišleisti
prekių arba jas sulaikyti išsiuntimo dienos 
inicijuoja teisminį procesą, kad būtų 
nustatyta, ar pažeistos intelektinės 
nuosavybės teisės.

Kai įtariama, kad prekės, išskyrus tas, 
kurioms taikomi 23 ir 24 straipsniai, 
pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, 
sprendimo patenkinti prašymą turėtojas per 
10 darbo dienų nuo pranešimo apie prekių
neišleidimą arba sulaikymą gavimo dienos 
inicijuoja teisminį procesą, kad būtų 
nustatyta, ar pažeistos intelektinės 
nuosavybės teisės.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti problemų, susijusių su pranešimo siuntimu, terminas turėtų būti nustatytas 
atsižvelgiant į pranešimo gavimo, o ne išsiuntimo, dieną.
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Pakeitimas 214
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai įtariama, kad prekės, išskyrus tas, 
kurioms taikomi 23 ir 24 straipsniai, 
pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, 
sprendimo patenkinti prašymą turėtojas per 
10 darbo dienų nuo sprendimo neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti išsiuntimo dienos 
inicijuoja teisminį procesą, kad būtų 
nustatyta, ar pažeistos intelektinės 
nuosavybės teisės.

Kai įtariama, kad prekės, išskyrus tas, 
kurioms taikomi 23 ir 24 straipsniai, 
pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, 
sprendimo patenkinti prašymą turėtojas per 
10 darbo dienų nuo sprendimo neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti gavimo dienos 
inicijuoja teisminį procesą, kad būtų 
nustatyta, ar pažeistos intelektinės 
nuosavybės teisės.

Or. sv

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad visiems Europos sprendimo patenkinti prašymą turėtojams būtų 
suteiktas vienodas laikotarpis imtis veiksmų dėl neišleistų arba sulaikytų prekių, 
neatsižvelgiant į laiką, kurio reikia pašto tarnyboms pristatyti muitinės sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, veiksmų terminas turėtų būti skaičiuojamas atsižvelgiant į šio 
sprendimo gavimo, o ne išsiuntimo, dieną.

Pakeitimas 215
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai įtariama, kad prekės, išskyrus tas, 
kurioms taikomi 23 ir 24 straipsniai,
pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, 
sprendimo patenkinti prašymą turėtojas per 
10 darbo dienų nuo sprendimo neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti išsiuntimo dienos 
inicijuoja teisminį procesą, kad būtų 
nustatyta, ar pažeistos intelektinės 
nuosavybės teisės.

Kai įtariama, kad prekės pažeidžia 
intelektinės nuosavybės teises, sprendimo 
patenkinti prašymą turėtojas per 10 darbo 
dienų nuo sprendimo neišleisti prekių arba 
jas sulaikyti išsiuntimo dienos inicijuoja 
teisminį procesą, kad būtų nustatyta, ar 
pažeistos intelektinės nuosavybės teisės.
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Or. en

Pakeitimas 216
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai įtariama, kad intelektinės nuosavybės 
teises pažeidžia greitai gendančios prekės, 
pirmoje pastraipoje nurodytas laikotarpis, 
per kurį reikia inicijuoti teisminį procesą, 
yra trys darbo dienos nuo sprendimo 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti 
išsiuntimo dienos.

Kai įtariama, kad intelektinės nuosavybės 
teises pažeidžia greitai gendančios prekės, 
pirmoje pastraipoje nurodytas laikotarpis, 
per kurį reikia inicijuoti teisminį procesą, 
yra trys darbo dienos nuo pranešimo apie
prekių neišleidimą arba sulaikymą gavimo
dienos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti problemų, susijusių su pranešimo siuntimu, terminas turėtų būti nustatytas 
atsižvelgiant į pranešimo gavimo, o ne išsiuntimo, dieną.

Pakeitimas 217
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai įtariama, kad intelektinės nuosavybės 
teises pažeidžia greitai gendančios prekės, 
pirmoje pastraipoje nurodytas laikotarpis, 
per kurį reikia inicijuoti teisminį procesą, 
yra trys darbo dienos nuo sprendimo 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti
išsiuntimo dienos.

Kai įtariama, kad intelektinės nuosavybės 
teises pažeidžia greitai gendančios prekės, 
pirmoje pastraipoje nurodytas laikotarpis, 
per kurį reikia inicijuoti teisminį procesą, 
yra trys darbo dienos nuo sprendimo 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti gavimo
dienos.

Or. sv



AM\890182LT.doc 91/112 PE480.583v02-00

LT

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad visiems Europos sprendimo patenkinti prašymą turėtojams būtų 
suteiktas vienodas laikotarpis imtis veiksmų dėl neišleistų arba sulaikytų prekių, 
neatsižvelgiant į laiką, kurio reikia pašto tarnyboms pristatyti muitinės sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, veiksmų terminas turėtų būti skaičiuojamas atsižvelgiant į šio 
sprendimo gavimo, o ne išsiuntimo, dieną.

Pakeitimas 218
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) raštišką sprendimo patenkinti prašymą 
turėtojo ir prekių turėtojo sutikimą, kad 
prekės būtų sunaikintos.

(b) raštišką sprendimo patenkinti prašymą 
turėtojo ir deklaranto arba prekių turėtojo 
sutikimą, kad prekės būtų sunaikintos.

Or. fr

Pakeitimas 219
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai muitinei pranešama, kad inicijuotas 
teisminis procesas siekiant nustatyti, ar 
pažeistos dizaino, patento, naudingojo 
modelio ar augalų veislės apsaugos teisės, 
ir baigiasi 20 straipsnyje numatytas 
laikotarpis, deklarantas arba prekių 
turėtojas gali prašyti, kad muitinė išleistų 
prekes arba nutrauktų jų sulaikymą.

Kai muitinei pranešama, kad inicijuotas 
teisminis procesas siekiant nustatyti, ar 
pažeistos dizaino apsaugos teisės, ir 
baigiasi 20 straipsnyje numatytas 
laikotarpis, deklarantas arba prekių 
turėtojas gali prašyti, kad muitinė išleistų 
prekes arba nutrauktų jų sulaikymą.

Or. en
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Pakeitimas 220
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 20, 23 ar 24 straipsnius sunaikinti 
paliktų prekių negalima:

1. Sunaikinti paliktų prekių negalima:

Or. en

Pakeitimas 221
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Muitinė, nukrypdama nuo 1 dalies 
nuostatų, gali leisti valstybinėms arba 
privačioms organizacijoms, kurios siekia 
kovoti su klastojimu ir gavo atskirą 
leidimą prieš atlikdamos šiuos veiksmus, 
panaudoti minėtąsias priemones. Prieš 
sunaikindamos paliktas prekes, leidimą 
turinčios organizacijos gali jas 
sandėliuoti, laikydamosi leidime nustatytų 
sąlygų, kovai su klastojimu reikalingos 
informacijos duomenų bazės nagrinėjimo 
ir sukūrimo tikslais. Leidimus turinčios 
organizacijos skelbiamos Komisijos 
interneto svetainėje.

Or. en

Pagrindimas

Tiriant suklastotas ar piratines prekes galima gauti informacijos, kurios reikia norint suprasti 
problemą, taip pat galima pradėti taikyti atitinkamas kovos su klastojimu strategijas. Būtina 
suteikti galimybę ištirti šias prekes prieš jas sunaikinant.
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Pakeitimas 222
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23 straipsnis Išbraukta.
Sunaikinimas ir teisminio proceso 

inicijavimas
1. Kai įtariama, kad prekės yra 
suklastotos arba piratinės, tos prekės 
muitinei prižiūrint gali būti sunaikintos 
nereikalaujant nustatyti, ar pagal 
valstybės narės, kurioje rastos prekės, 
teisę pažeistos intelektinės nuosavybės 
teisės, jei įvykdomos visos šios sąlygos:
(a) sprendimo patenkinti prašymą 
turėtojas per 10 darbo dienų (o jei prekės 
yra greitai gendančios – per tris darbo 
dienas) nuo sprendimo neišleisti prekių 
arba jas sulaikyti išsiuntimo raštu 
informavo muitinę apie savo sutikimą, 
kad prekės būtų sunaikintos;
(b) deklarantas arba prekių turėtojas per 
10 darbo dienų (o jei prekės yra greitai 
gendančios – per tris darbo dienas) nuo 
sprendimo neišleisti prekių arba jas 
sulaikyti išsiuntimo raštu patvirtino 
muitinei savo sutikimą, kad prekės būtų 
sunaikintos.
2. Jei deklarantas arba prekių turėtojas 
per 1 dalies b punkte nurodytus 
laikotarpius muitinei, kuri priėmė 
sprendimą neišleisti prekių arba jas 
sulaikyti, nepatvirtino savo sutikimo, kad 
prekės būtų sunaikintos, ir nepranešė, kad 
sunaikinimui prieštarauja, muitinė gali 
laikyti, kad deklarantas arba prekių 
turėtojas sutinka, kad prekės būtų 
sunaikintos.
Apie tai muitinė informuoja sprendimo 
patenkinti prašymą turėtoją.
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Kai deklarantas arba prekių turėtojas 
prieštarauja tam, kad prekės būtų 
sunaikintos, muitinė apie tokį 
prieštaravimą informuoja sprendimo 
patenkinti prašymą turėtoją.
3. Muitinei prižiūrint prekės 
sunaikinamos sprendimo patenkinti 
prašymą turėtojo lėšomis ir atsakomybe, 
jei kitaip nenumatyta valstybės narės, 
kurioje prekės sunaikinamos, teisės 
aktuose. Prieš sunaikinant prekes galima 
imti jų pavyzdžius.
4. Jei negaunamas sutikimas sunaikinti 
prekes, per 10 darbo dienų (o jei prekės 
yra greitai gendančios – per tris darbo 
dienas) nuo sprendimo neišleisti prekių 
arba jas sulaikyti išsiuntimo sprendimo 
patenkinti prašymą turėtojas inicijuoja 
teisminį procesą, kad būtų nustatyta, ar 
pažeistos intelektinės nuosavybės teisės.
Sprendimo patenkinti prašymą turėtojui 
prašant, muitinė pirmoje pastraipoje 
nurodytus laikotarpius tinkamais atvejais 
gali pratęsti ne daugiau kaip 10 darbo 
dienų.
Greitai gendančių prekių atveju tie 
laikotarpiai nepratęsiami.
5. Muitinė atitinkamai sutinka išleisti 
prekes arba nutraukti jų sulaikymą iš 
karto po to, kai baigiami visi muitinės 
formalumai, jei sprendimo patenkinti 
prašymą turėtojas jai nepateikia 
informacijos apie:
(a) savo sutikimą, kad prekės būtų 
sunaikintos (per 1 dalies a punkte 
nurodytus laikotarpius);
(b) teisminio proceso inicijavimą, siekiant 
nustatyti, ar pažeistos intelektinės 
nuosavybės teisės (per 4 dalyje nurodytą 
laikotarpį).

Or. en
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Pakeitimas 223
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) sprendimo patenkinti prašymą turėtojas 
per 10 darbo dienų (o jei prekės yra greitai 
gendančios – per tris darbo dienas) nuo
sprendimo neišleisti prekių arba jas 
sulaikyti išsiuntimo raštu informavo 
muitinę apie savo sutikimą, kad prekės 
būtų sunaikintos;

(a) sprendimo patenkinti prašymą turėtojas 
per 10 darbo dienų (o jei prekės yra greitai 
gendančios – per tris darbo dienas) nuo
pranešimo apie prekių neišleidimą arba
sulaikymą gavimo raštu informavo muitinę 
apie savo sutikimą, kad prekės būtų 
sunaikintos;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti problemų, susijusių su pranešimo siuntimu, terminas turėtų būti nustatytas 
atsižvelgiant į pranešimo gavimo, o ne išsiuntimo, dieną.

Pakeitimas 224
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) sprendimo patenkinti prašymą turėtojas 
per 10 darbo dienų (o jei prekės yra greitai 
gendančios – per tris darbo dienas) nuo 
sprendimo neišleisti prekių arba jas 
sulaikyti išsiuntimo raštu informavo 
muitinę apie savo sutikimą, kad prekės 
būtų sunaikintos;

(a) sprendimo patenkinti prašymą turėtojas 
per 10 darbo dienų (o jei prekės yra greitai 
gendančios – per tris darbo dienas) nuo 
sprendimo neišleisti prekių arba jas 
sulaikyti gavimo raštu informavo muitinę 
apie savo sutikimą, kad prekės būtų 
sunaikintos;

Or. sv

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad visiems Europos sprendimo patenkinti prašymą turėtojams būtų 
suteiktas vienodas laikotarpis imtis veiksmų dėl neišleistų arba sulaikytų prekių, 
neatsižvelgiant į laiką, kurio reikia pašto tarnyboms pristatyti muitinės sprendimą neišleisti 
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prekių arba jas sulaikyti, veiksmų terminas turėtų būti skaičiuojamas atsižvelgiant į šio 
sprendimo gavimo, o ne išsiuntimo, dieną.

Pakeitimas 225
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) deklarantas arba prekių turėtojas per 10 
darbo dienų (o jei prekės yra greitai 
gendančios – per tris darbo dienas) nuo 
sprendimo neišleisti prekių arba jas 
sulaikyti išsiuntimo raštu patvirtino 
muitinei savo sutikimą, kad prekės būtų 
sunaikintos.

b) deklarantas arba prekių turėtojas per 10 
darbo dienų (o jei prekės yra greitai 
gendančios – per tris darbo dienas) nuo 
pranešimo apie prekių neišleidimą arba jų 
sulaikymą gavimo raštu patvirtino muitinei 
savo sutikimą, kad prekės būtų sunaikintos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti problemų, susijusių su pranešimų siuntimu, terminas turėtų būti nustatytas 
atsižvelgiant į pranešimo gavimą, o ne jo išsiuntimą.

Pakeitimas 226
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) deklarantas arba prekių turėtojas per 10 
darbo dienų (o jei prekės yra greitai 
gendančios – per tris darbo dienas) nuo 
sprendimo neišleisti prekių arba jas 
sulaikyti išsiuntimo raštu patvirtino 
muitinei savo sutikimą, kad prekės būtų 
sunaikintos.

b) deklarantas arba prekių turėtojas per 10 
darbo dienų (o jei prekės yra greitai 
gendančios – per tris darbo dienas) nuo 
sprendimo neišleisti prekių arba jas 
sulaikyti gavimo raštu patvirtino muitinei 
savo sutikimą, kad prekės būtų sunaikintos.

Or. sv
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad visi Europos sprendimo patenkinti prašymą turėtojai turėtų tiek pat 
laiko imtis veiksmams dėl sustabdytų ar sulaikytų prekių, nepaisant laiko, kurį sugaišta pašto 
tarnybos, pristatydamos muitinės sprendimą neišleisti prekių ar jas sulaikyti, galutinis 
veiksmų terminas turėtų būti skaičiuojamas atsižvelgiant į dieną, kurią gautas sprendimas, o 
ne kurią jis išsiųstas.

Pakeitimas 227
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei deklarantas arba prekių turėtojas per 1 
dalies b punkte nurodytus laikotarpius 
muitinei, kuri priėmė sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, nepatvirtino savo 
sutikimo, kad prekės būtų sunaikintos, ir 
nepranešė, kad sunaikinimui prieštarauja, 
muitinė gali laikyti, kad deklarantas arba 
prekių turėtojas sutinka, kad prekės būtų 
sunaikintos.

Jei deklarantas arba prekių turėtojas per 1 
dalies b punkte nurodytus laikotarpius 
muitinei, kuri priėmė sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, nepatvirtino savo 
sutikimo, kad prekės būtų sunaikintos, ir 
nepranešė, kad sunaikinimui prieštarauja, 
muitinė laiko, kad deklarantas arba prekių 
turėtojas sutinka, kad prekės būtų 
sunaikintos.

Or. fr

Pakeitimas 228
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Muitinei prižiūrint prekės sunaikinamos 
sprendimo patenkinti prašymą turėtojo 
lėšomis ir atsakomybe, jei kitaip 
nenumatyta valstybės narės, kurioje prekės 
sunaikinamos, teisės aktuose. Prieš 
sunaikinant prekes galima imti jų
pavyzdžius.

3. Muitinei prižiūrint prekės sunaikinamos 
sprendimo patenkinti prašymą turėtojo 
lėšomis ir atsakomybe, jei kitaip 
nenumatyta valstybės narės, kurioje prekės 
sunaikinamos, teisės aktuose. Prieš 
sunaikinant prekes galima imti tipinius 
visų prekių pavyzdžius.
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Or. fr

Pakeitimas 229
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei negaunamas sutikimas sunaikinti 
prekes, per 10 darbo dienų (o jei prekės yra 
greitai gendančios – per tris darbo dienas) 
nuo sprendimo neišleisti prekių arba jas 
sulaikyti išsiuntimo sprendimo patenkinti 
prašymą turėtojas inicijuoja teisminį 
procesą, kad būtų nustatyta, ar pažeistos 
intelektinės nuosavybės teisės.

Jei negaunamas sutikimas sunaikinti 
prekes, per 10 darbo dienų (o jei prekės yra 
greitai gendančios – per tris darbo dienas) 
nuo pranešimo apie prekių neišleidimą
arba jų sulaikymą gavimo sprendimo 
patenkinti prašymą turėtojas inicijuoja 
teisminį procesą, kad būtų nustatyta, ar 
pažeistos intelektinės nuosavybės teisės.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti problemų, susijusių su pranešimų siuntimu, terminas turėtų būti nustatytas 
atsižvelgiant į pranešimo gavimą, o ne jo išsiuntimą.

Pakeitimas 230
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei negaunamas sutikimas sunaikinti 
prekes, per 10 darbo dienų (o jei prekės yra 
greitai gendančios – per tris darbo dienas) 
nuo sprendimo neišleisti prekių arba jas 
sulaikyti išsiuntimo sprendimo patenkinti 
prašymą turėtojas inicijuoja teisminį 
procesą, kad būtų nustatyta, ar pažeistos 
intelektinės nuosavybės teisės.

Jei negaunamas sutikimas sunaikinti 
prekes, per 10 darbo dienų (o jei prekės yra 
greitai gendančios – per tris darbo dienas) 
nuo sprendimo neišleisti prekių arba jas 
sulaikyti gavimo sprendimo patenkinti 
prašymą turėtojas inicijuoja teisminį 
procesą, kad būtų nustatyta, ar pažeistos 
intelektinės nuosavybės teisės.

Or. sv
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad visi Europos sprendimo patenkinti prašymą turėtojai turėtų tiek pat 
laiko imtis veiksmams dėl sustabdytų ar sulaikytų prekių, nepaisant laiko, kurį sugaišta pašto 
tarnybos, pristatydamos muitinės sprendimą neišleisti prekių ar jas sulaikyti, galutinis 
veiksmų terminas turėtų būti skaičiuojamas atsižvelgiant į dieną, kurią gautas sprendimas, o 
ne kurią jis išsiųstas.

Pakeitimas 231
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Muitinė gali padovanoti nepavojingus 
pagamintus gaminius, pavyzdžiui, 
drabužius ir batus, mokykloms, slaugos 
namams, našlaičių prieglaudoms, 
nevyriausybinėms organizacijoms ar 
kitoms socialinio aprūpinimo tarnyboms. 
Tokiais atvejais neturėtų būti imami 
muito ar kiti nacionaliniai mokesčiai.

Or. el

Pakeitimas 232
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įtariama, kad prekės yra suklastotos 
arba piratinės;

a) prekės, kurios akivaizdžiai yra 
suklastotos arba piratinės;

Or. sv
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Pakeitimas 233
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įtariama, kad prekės yra suklastotos arba 
piratinės;

a) įtariama, kad prekių ženklu pažymėtos
prekės yra suklastotos arba autorių teisių 
saugomos prekės yra piratinės;

Or. en

Pakeitimas 234
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) po to, kai buvo informuotas, prekių 
turėtojas patvirtino, kad atitinkamos 
prekės yra suklastotos arba piratinės;

Or. fr

Pakeitimas 235
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 16 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys ir 18 
straipsnio 2 dalis netaikomos.

2. Taikomos 16 straipsnio 4 ir 5 dalys ir 18 
straipsnio 2 dalis netaikomos.

Or. fr
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Pakeitimas 236
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Deklarantui arba prekių turėtojui 
suteikiama galimybė pareikšti nuomonę 
per 20 darbo dienų nuo sprendimo 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti 
išsiuntimo dienos.

4. Deklarantui arba prekių turėtojui 
suteikiama galimybė pareikšti nuomonę 
per 20 darbo dienų nuo sprendimo 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti gavimo
dienos.

Or. sv

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad visi Europos sprendimo patenkinti prašymą turėtojai turėtų tiek pat 
laiko imtis veiksmams dėl sustabdytų ar sulaikytų prekių, nepaisant laiko, kurį sugaišta pašto 
tarnybos, pristatydamos muitinės sprendimą neišleisti prekių ar jas sulaikyti, galutinis 
veiksmų terminas turėtų būti skaičiuojamas atsižvelgiant į dieną, kurią gautas sprendimas, o 
ne kurią jis išsiųstas.

Pakeitimas 237
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Deklarantui arba prekių turėtojui 
suteikiama galimybė pareikšti nuomonę 
per 20 darbo dienų nuo sprendimo 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti
išsiuntimo dienos.

4. Deklarantui arba prekių turėtojui 
suteikiama galimybė pareikšti nuomonę 
per penkias darbo dienas nuo sprendimo 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti 
išsiuntimo dienos.

Or. fr

Pakeitimas 238
Anna Hedh
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atitinkamas prekes galima sunaikinti, jei 
per 20 darbo dienų nuo sprendimo 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti 
išsiuntimo deklarantas arba prekių 
turėtojas raštu patvirtina muitinei savo 
sutikimą, kad prekės būtų sunaikintos.

5. Atitinkamas prekes galima sunaikinti, jei 
per 20 darbo dienų nuo sprendimo 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti gavimo
deklarantas arba prekių turėtojas raštu 
patvirtina muitinei savo sutikimą, kad 
prekės būtų sunaikintos.

Or. sv

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad visi Europos sprendimo patenkinti prašymą turėtojai turėtų tiek pat 
laiko imtis veiksmams dėl sustabdytų ar sulaikytų prekių, nepaisant laiko, kurį sugaišta pašto 
tarnybos, pristatydamos muitinės sprendimą neišleisti prekių ar jas sulaikyti, galutinis 
veiksmų terminas turėtų būti skaičiuojamas atsižvelgiant į dieną, kurią gautas sprendimas, o 
ne kurią jis išsiųstas.

Pakeitimas 239
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atitinkamas prekes galima sunaikinti, jei 
per 20 darbo dienų nuo sprendimo 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti 
išsiuntimo deklarantas arba prekių turėtojas 
raštu patvirtina muitinei savo sutikimą, kad 
prekės būtų sunaikintos.

5. Atitinkamas prekes galima sunaikinti, jei 
per 10 darbo dienų nuo sprendimo 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti 
išsiuntimo deklarantas arba prekių turėtojas 
raštu patvirtina muitinei savo sutikimą, kad 
prekės būtų sunaikintos.

Or. fr

Pakeitimas 240
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Muitinei prižiūrint prekės sunaikinamos 
muitinės lėšomis.

7. Muitinei prižiūrint prekės sunaikinamos 
sprendimo patenkinti prašymą turėtojo
lėšomis.

Or. fr

Pakeitimas 241
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kai deklarantas arba prekių turėtojas 
prieštarauja tam, kad prekės būtų 
sunaikintos, muitinė informuoja sprendimo 
patenkinti prašymą turėtoją apie tokį 
prieštaravimą ir apie prekių skaičių ir 
pobūdį, įskaitant, kai tinka, tų prekių 
atvaizdus.

8. Kai deklarantas arba prekių turėtojas 
prieštarauja tam, kad prekės būtų 
sunaikintos, muitinė informuoja sprendimo 
patenkinti prašymą turėtoją apie tokį 
prieštaravimą ir apie prekių skaičių ir 
pobūdį, įskaitant, kai tinka, tų prekių 
atvaizdus arba pavyzdžius.

Or. sv

Pakeitimas 242
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
30 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus dėl taikant šį straipsnį nustatomų 
mažų siuntų ribinio dydžio.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 243
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Planuodamos pagal šį pasiūlymą 
nustatyto muitinės vykdymo užtikrinimo 
darbus muitinės teikia pirmenybę didelių 
siuntų tvarkymui.

Or. en

Pakeitimas 244
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Muitinei pareikalavus, sprendimo 
patenkinti prašymą turėtojas atlygina visas 
muitinės administracijos išlaidas, patirtas 
dėl muitinės prižiūrimų prekių saugojimo 
pagal 16 ir 17 straipsnius ir dėl prekių 
sunaikinimo pagal 20 ir 23 straipsnius.

1. Muitinei pareikalavus, sprendimo 
patenkinti prašymą turėtojas atlygina visas 
muitinės administracijos išlaidas, patirtas 
dėl muitinės prižiūrimų prekių saugojimo 
pagal 16 ir 17 straipsnius ir dėl prekių 
sunaikinimo pagal 20 ir 23 straipsnius.
Sprendimo turėtojui paprašius, muitinė 
jam suteikia informaciją apie tai, kur ir 
kaip sulaikytos prekės yra saugomos, ir 
apie su šiuo saugojimu susijusias išlaidas, 
taip pat jam suteikiama galimybė teikti 
pastabas dėl šio saugojimo.

Or. sv

Pagrindimas

Pagal Komisijos formuluotę jos pasiūlymas reiškia, kad teisių turėtojas privalo atlikti 
ekonominius apskaičiavimus, kai teikia prašymą imtis veiksmų. Tai gali būti problema 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios turi ribotus finansinius išteklius. Savo ruožtu, dėl to 
teisių turėtojas gali pasirinkti neteikti prašymo, tokiu būdu leisdamas pažeidžiančioms 
prekėms kirsti sieną.
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Pakeitimas 245
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Muitinei pareikalavus, sprendimo 
patenkinti prašymą turėtojas atlygina visas 
muitinės administracijos išlaidas, patirtas 
dėl muitinės prižiūrimų prekių saugojimo 
pagal 16 ir 17 straipsnius ir dėl prekių 
sunaikinimo pagal 20 ir 23 straipsnius.

1. Muitinei pareikalavus, sprendimo 
patenkinti prašymą turėtojas atlygina visas 
muitinės administracijos išlaidas, patirtas 
dėl muitinės prižiūrimų prekių saugojimo 
pagal 16 ir 17 straipsnius ir dėl prekių 
sunaikinimo pagal 20 ir 23 straipsnius, taip 
pat dėl prekių perėmimo, jei tarpininkai 
nėra atsakingi pagal 27 straipsnio 2 dalies 
b punktą.

Or. de

Pagrindimas

Krovinių vežimo įmonės nesąmoningai atlieka svarbiausią vaidmenį į ES importuojant 
neteisėtas ir suklastotas prekes. Iš jų negalima reikalauti išaiškinti tokias prekes. Vis dėlto jos 
gali padėti apsaugoti ES nuo tokių prekių importo, jei jos parengiamuoju pavedimo etapu 
būtų informuotos apie ankstesnius prekių ženklų pažeidimus, kuriuos įvykdė jų gabenamų 
prekių gavėjas.

Pakeitimas 246
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiuo straipsniu nepažeidžiama 
sprendimo patenkinti prašymą turėtojo 
teisė siekti gauti kompensaciją iš pažeidėjo 
ar kitų asmenų pagal valstybės narės, 
kurioje rastos prekės, teisės aktus.

2. Šiuo straipsniu nepažeidžiama 
sprendimo patenkinti prašymą turėtojo 
teisė siekti gauti kompensaciją iš pažeidėjo 
ar kitų asmenų, įskaitant tarpininkus, 
pavyzdžiui, vežėjus ar ekspeditorius, pagal 
valstybės narės, kurioje rastos prekės, 
teisės aktus.



PE480.583v02-00 106/112 AM\890182LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 247
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės priima savo 
nacionalinės teisės nuostatas, pagal 
kurias sprendimo patenkinti prašymą 
turėtojas gali reikalauti kompensacijos iš 
deklaranto arba asmens, fiziškai 
kontroliuojančio prekes, kai negalima 
nustatyti pažeidėjo ir prekių savininko 
arba panašią teisę disponuoti prekėmis
turinčio asmens, kai šie asmenys 
netrauktini baudžiamojon atsakomybėn 
šių valstybių narių teritorijose arba negali 
suteikti kompensacijos, ir kai deklarantas 
arba asmuo, fiziškai kontroliuojantis 
prekes, negali pateikti siuntėjo ir gavėjo 
vardų, pavardžių ar pavadinimų, adresų 
ir, jei taikytina, PVM mokėtojo kodų.

Or. en

(Žr. pranešėjo pateiktą 13 pakeitimą.)

Pagrindimas

Tarpininkus, pvz., vežėjus ir (arba) ekspeditorius, sieja sutartiniai santykiai su pažeidėjais, ir 
jiems mokama už intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančių prekių transportavimą. Tais 
atvejais, kai nustatoma, kad tarpininkai nesilaikė deramo stropumo principų, jie turėtų 
padengti tokių prekių sunaikinimo išlaidas. Tokia prievolė turėtų paskatinti tarpininkus 
labiau įsitraukti į kovą prieš intelektinės nuosavybės teisės pažeidimus.

Pakeitimas 248
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Administracinės sankcijos Sankcijos

Or. it

Pakeitimas 249
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato administracinių
sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento 
nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
taikomos. Numatytos administracinės
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasios.

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų 
pažeidus šio reglamento nuostatas, 
taisykles ir imasi visų būtinų priemonių 
užtikrinti, kad jos būtų taikomos. 
Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomosios.

Or. it

Pakeitimas 250
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato administracinių 
sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento 
nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
taikomos. Numatytos administracinės 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasios.

Nepažeisdamos nacionalinės teisės 
nuostatų, valstybės narės taiko
administracinių sankcijų taisykles,
susijusias su šio reglamento nuostatų 
pažeidimu, ir imasi visų būtinų priemonių 
užtikrinti, kad jos būtų taikomos. 
Numatytos administracinės sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios.

Or. fr
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Pakeitimas 251
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a straipsnis
Sankcijos, taikomos pareiškėjams

Pareiškėjai, pakartotinai pateikiantys 
prašymus dėl įtariamų intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų, kurie per 
dvejų metų laikotarpį daugeliu atvejų 
pasirodo esantys klaidingi, praranda teisę 
teikti prašymus nustatytą laikotarpį. 
Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų 
šiems pareiškėjams, taisykles. Numatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomosios.

Or. en

Pakeitimas 252
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visa 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija 
saugoma Komisijos centrinėje duomenų 
bazėje.

3. Visa 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija 
saugoma Komisijos centrinėje duomenų 
bazėje. Siekiant nustatyti šios duomenų 
bazės teisinį pagrindą, Komisija priima 
atskirą pasiūlymą, kuris turėtų būti 
priimtas pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą per metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos. Rengdama minėtą 
pasiūlymą Komisija konsultuojasi su 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnu. Ši duomenų bazė tampa 
veikianti ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 
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1 d.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateiktas pagal rekomendacijas, nustatytas Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūno nuomonėje (2011/C 363/01). Turėtų būti teisinis įsipareigojimas 
investuoti į sąveikias e. muitinės procedūras ir INT užtikrinimo atžvilgiu bei šias procedūras 
įdiegti.

Pakeitimas 253
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija valstybių narių muitinėms 
suteikia galimybę 1 ir 2 dalyse nurodytą 
informaciją gauti elektronine forma.

4. Komisija kuo greičiau ir ne vėliau kaip 
iki 2015 m. sausio 1 d. valstybių narių 
muitinėms suteikia galimybę 1 ir 2 dalyse 
nurodytą informaciją gauti elektronine 
forma.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti teisinis įsipareigojimas investuoti į sąveikias e. muitinės procedūras ir INT 
užtikrinimo atžvilgiu bei šias procedūras įdiegti.

Pakeitimas 254
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos centrinėje duomenų bazėje 
esantys asmens duomenys tvarkomi 
laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/200126 ir 
prižiūrint Europos duomenų apsaugos 

1. Komisijos centrinėje duomenų bazėje 
esantys asmens duomenys tvarkomi 
laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/200126 ir 
prižiūrint Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnui. Bet kuriuo atveju, 
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priežiūros pareigūnui. įgyvendinimo priemonėse, kurias reikia 
priimti, turėtų būti išsamiai nurodytos 
minėtos duomenų bazės funkcinės ir 
techninės charakteristikos.

Or. en

Pakeitimas 255
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisijos ir valstybių narių vykdomas 
asmens duomenų saugojimas trunka tik 
tiek, kiek galioja sprendimas patenkinti 
prašymą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateiktas pagal rekomendacijas, nustatytas Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūno nuomonėje (2011/C 363/01).

Pakeitimas 256
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis
Atskaitomybė 

Per ... * Komisija pateikia Europos 
Parlamentui valstybių narių vykdomo šio 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą, taip 
pat konkrečiai nurodydama, ar 
kompiuterizuota duomenų bazė 
visapusiškai veikia visoje Sąjungoje.
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____________
*OL: įrašyti datą: 36 mėnesius po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 257
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis
Pranešimas

Ne vėliau kaip praėjus trejiems metams 
nuo šio reglamento įsigaliojimo, Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
jo įgyvendinimo ataskaitą. Šioje 
ataskaitoje ypatingas dėmesys skiriamas 
valstybių narių vykdytam pasiruošimui 
įgyvendinti šį reglamentą.

Or. pl

Pagrindimas

Šiame reglamente sprendžiami procedūriniai klausimai ir, jei ketinama pasiekti jo tikslų, 
svarbu, kad valstybės narės tinkamai įgyvendintų šį reglamentą. Ypač svarbu, kad būtų 
patikrintas reglamente nurodytų kompiuterių sistemų veikimas.

Pakeitimas 258
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1383/2003 patenkinti prašymai taikyti 
muitinės priežiūros priemones toliau 

Pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1383/2003 patenkinti prašymai taikyti 
muitinės priežiūros priemones toliau 
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galioja sprendime patenkinti prašymą 
nurodytą laikotarpį, kuriuo muitinė turi
taikyti priežiūros priemones, ir 
nebepratęsiami.

galioja sprendime patenkinti prašymą 
nurodytą laikotarpį, kuriuo muitinė turi 
taikyti priežiūros priemones, ir gali būti 
pratęsiami pagal šio reglamento 11 
straipsnį. Pirmą kartą pateikiant prašymą 
pratęsti laikotarpį, kuriuo muitinė gali 
taikyti priežiūros priemones, papildomai 
pateikiama informacija, kurios 
reikalaujama pagal 6 straipsnio 3 dalį.

Or. pl

Pagrindimas

Sprendimo patenkinti prašymą turėtojas turėtų galėti pratęsti laikotarpį, nustatytą pagal 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1383/2003, per kurį muitinė gali taikyti priežiūros priemones, 
remdamasi šiuo reglamentu. Dėl to sumažės našta, tenkanti muitinei ir sprendimo patenkinti 
prašymą turėtojui.

Pakeitimas 259
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per ...* Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą. Jei būtina, kartu 
su ataskaita pateikiami atitinkami 
pasiūlymai ir (arba) rekomendacijos.
_______________
*OL: įrašyti datą: 36 mėnesius po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos. 

Or. en

Pagrindimas

Ataskaita suteiks naudingos informacijos apie šio reglamento veikimą, ypač apie muitinės 
vykdomą papildomų INT užtikrinimą ir specialią procedūrą, taikomą mažoms siuntoms.


