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Grozījums Nr. 61
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) Tādu preču tirdzniecība, ar kurām 
pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, rada 
lielu kaitējumu tiesību subjektiem, 
likumīgajiem ražotājiem un tirgotājiem. Ar 
to tiek arī maldināti patērētāji, un dažos 
gadījumos var pat tikt apdraudēta 
patērētāju veselība un drošība. Būtu pēc 
iespējas jānovērš šādu preču iekļūšana 
muitas teritorijā un to laišana apgrozībā, 
un būtu jāpieņem pasākumi, lai apkarotu 
šādas pretlikumīgas darbības, 
neierobežojot likumīgu tirdzniecību.

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Christian Engström

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 63
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Regulas (EK) Nr. 1383/2003 
pārskatīšana rādīja, ka bija nepieciešami 
atsevišķi tiesiskā regulējuma uzlabojumi, 
lai muitas iestādes efektīvāk īstenotu
intelektuālā īpašuma tiesības un lai
nodrošinātu pienācīgu tiesisko skaidrību, 
ņemot vērā attīstību ekonomikas, 
tirdzniecības un juridiskajā jomā.
Komisijai būtu jāveic visi pasākumi ar 
mērķi nodrošināt, ka muitas iestādes bez 
nepamatotas kavēšanās saskaņoti piemēro 
jauno tiesisko regulējumu visā Eiropas 
Savienībā, lai nodrošinātu intelektuālā 
īpašuma tiesību efektīvu īstenošanu un 
tādējādi aizsargātu tiesību subjektus, 
neradot šķēršļus tirdzniecībai. 
Modernizētā muitas kodeksa īstenošana 
un jo īpaši sadarbspējīga „e-muitas” 
sistēma turpmāk varētu atvieglot minēto 
ieviešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Christian Engström

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Regulas (EK) Nr. 1383/2003 
pārskatīšana rādīja, ka bija nepieciešami 
atsevišķi tiesiskā regulējuma uzlabojumi, 

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

lai pastiprinātu dažu intelektuālā īpašuma 
tiesību, jo īpaši preču zīmes tiesību un 
autortiesību, īstenošanu un nodrošinātu 
pienācīgu tiesisko skaidrību, ņemot vērā 
attīstību ekonomikas, tirdzniecības un 
juridiskajā jomā. Šīs pārskatīšanas 
rezultāti arī apliecināja, ka robežu 
pasākumus nevajadzētu piemērot citām 
intelektuālā īpašuma tiesībām, jo īpaši 
patentiem un papildu aizsardzības 
sertifikātiem zālēm, kad pārkāpuma 
pareiza noteikšana ir atkarīga no ļoti 
tehniskas tiesvedības. Tika noteikts arī, ka 
robežu pasākumus nevajadzētu piemērot 
tranzīta precēm.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 66
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Lai īstenotu intelektuālā īpašuma 
tiesības, muitas iestādēm būtu jāspēj 
kontrolēt preces, kuras ir vai kurām 
vajadzētu būt muitas uzraudzībā 
Savienības muitas teritorijā. Intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošana uz robežām, 
kad, kā noteikts Padomes Regulā (EEK) 
Nr. 2913/92 par Kopienas muitas kodeksa 
izveidi, preces ir vai tām būtu jābūt 
„muitas uzraudzībā”, ir efektīva resursu 
izmantošana. Ja muita uz robežas aiztur 
preces, ir vajadzīga viena tiesvedības 
procedūra, taču būtu nepieciešamas 
vairākas procedūras, lai tādā pašā līmenī 
nodrošinātu tiesību īstenošanu attiecībā uz 
precēm, kas nonākušas tirgū un kuru
sūtījumi ir sadalīti un piegādāti 
mazumtirgotājiem. Izņēmums būtu 
jānosaka attiecībā uz precēm, kas izlaistas 
brīvai apgrozībai galapatēriņa režīmā, jo 
šādas preces joprojām ir muitas 
uzraudzībā, kaut arī ir izlaistas brīvai 
apgrozībai. Ja ceļotāja personīgajā bagāžā 
atrodas nekomerciālas preces, kuru 
vērtība atbilst noteiktajām beznodokļu 
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personīgai lietošanai un nav nekādu 
pazīmju, kas liecinātu, ka notiek
komerciāla rakstura pārvadājumi.

summām, un nav skaidru norāžu par to, 
ka attiecīgās preces ir komerciāla rakstura 
pārvadājuma daļa, dalībvalstīm būtu 
jāuzskata, ka šādas preces ir ārpus šās 
regulas darbības jomas.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Christian Engström

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Lai īstenotu preču zīmes tiesības un
autortiesības, muitas iestādēm būtu jāspēj 
kontrolēt preces, kuras ir vai kurām 
vajadzētu būt muitas uzraudzībā 
Savienības muitas teritorijā. Šādu
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošana uz 
robežām, kad, kā noteikts Padomes Regulā 
(EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas muitas 
kodeksa izveidi, preces ir vai tām būtu 
jābūt „muitas uzraudzībā”, ir efektīva 
resursu izmantošana. Ja muita uz robežas 
aiztur preces, ir vajadzīga viena tiesvedības 
procedūra, taču būtu nepieciešamas 
vairākas procedūras, lai tādā pašā līmenī 
nodrošinātu tiesību īstenošanu attiecībā uz 
precēm, kas nonākušas tirgū un kuru 
sūtījumi ir sadalīti un piegādāti 
mazumtirgotājiem. Izņēmums būtu 
jānosaka attiecībā uz precēm, kas izlaistas 
brīvai apgrozībai galapatēriņa režīmā, jo 
šādas preces joprojām ir muitas 
uzraudzībā, kaut arī ir izlaistas brīvai 
apgrozībai. Turklāt ir svarīgi, lai regula 
netiktu piemērota precēm, kuras ceļotāji 
pārvadā savā personīgajā bagāžā, ciktāl, 
pamatojoties uz piemērojamajām tiesību 
procedūrām, nav nekādu pazīmju, kas 
liecinātu par komerciāla rakstura mērķiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sv

Grozījums Nr. 69
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Regula (EK) Nr. 1383/2003 neattiecas 
uz dažām intelektuālā īpašuma tiesībām un 
atsevišķiem pārkāpumu veidiem. Lai 

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 71
Christian Engström

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Regula (EK) Nr. 1383/2003 neattiecas 
uz dažām intelektuālā īpašuma tiesībām un 
atsevišķiem pārkāpumu veidiem. Lai 
nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību 
efektīvu īstenošanu, muitas kontrole būtu 
jāattiecina uz konkrētiem pārkāpumiem.  
Šajā nolūkā papildus Regulā (EK) Nr. 
1383/2003 jau iekļautajām intelektuālā 
īpašuma tiesībām ir lietderīgi šo regulu 
attiecināt arī uz īpašām ierīcēm, kas 
paredzētas tehnoloģisko aizsardzības 
līdzekļu apiešanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 72
Louis Grech

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Šai regulai pēc tās pilnīgas 
ieviešanas būtu papildus jāuzlabo 
vienotais tirgus, kas nodrošina efektīvāku 
tiesību subjektu aizsardzību, sekmē 
radošumu un jauninājumus, kā arī 
nodrošina patērētājiem uzticamus un 
kvalitatīvus produktus, un tādējādi 
vajadzētu uzlaboties pārrobežu 
darījumiem starp patērētājiem, 
uzņēmumiem un tirgotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Christian Engström

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Jebkurai personai (neatkarīgi no tā, vai 
tai ir intelektuālā īpašuma tiesību subjekta 
statuss), kas var savā vārdā uzsākt 
tiesvedību par iespējamu tiesību 
pārkāpumu, jābūt tiesīgai iesniegt 
pieprasījumu muitas iestādēm rīkoties.

(8) Jebkurai personai (neatkarīgi no tā, vai 
tai ir preču zīmes tiesību vai autortiesību
subjekta statuss), kas var savā vārdā uzsākt 
tiesvedību par iespējamu tiesību 
pārkāpumu, vajadzētu būt tiesīgai iesniegt 
pieprasījumu muitas iestādēm rīkoties.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Christian Engström

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu, ka intelektuālā 
īpašuma tiesības tiek īstenotas visā 
Savienībā, ir lietderīgi paredzēt, ka, ja 
persona, kas ir tiesīga iesniegt 
pieprasījumu rīkoties, vēlas īstenot 
intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas 
uz visu Eiropas Savienību, tā var prasīt 
dalībvalsts muitas iestādēm pieņemt 
lēmumu, kurā noteikts, ka jārīkojas gan 
attiecīgās dalībvalsts muitas iestādēm, gan 
muitas iestādēm jebkurā citā dalībvalstī, 
kurā pieprasītājs vēlas īstenot intelektuālā 
īpašuma tiesības.

(9) Lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma 
tiesību efektīvu īstenošanu visā Savienībā, 
ir lietderīgi paredzēt, ka, ja persona, kas ir 
tiesīga iesniegt pieprasījumu rīkoties, vēlas 
īstenot attiecīgās intelektuālā īpašuma 
tiesības, kas attiecas uz visu Eiropas 
Savienību, tā var prasīt dalībvalsts muitas 
iestādēm pieņemt lēmumu, kurā noteikts, 
ka jārīkojas gan attiecīgās dalībvalsts 
muitas iestādēm, gan muitas iestādēm 
jebkurā citā dalībvalstī, kurā pieprasītājs 
vēlas īstenot šādas intelektuālā īpašuma 
tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 76
Christian Engström

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma 
tiesību efektīgu un likumīgu īstenošanu, 
būtu jānodrošina, ka gadījumos, kad muitas 
iestādēm, pamatojoties uz atbilstošām
pazīmēm, kas paredzētas piemērojamajās 
tiesiskajās procedūrās, ir aizdomas, ka ar 
to uzraudzībā esošajam precēm tiek 
pārkāptas attiecīgās intelektuālā īpašuma 
tiesības, muitas iestādes gan pēc savas 
iniciatīvas, gan pēc pieprasījuma rīkoties 
var gan atlikt šo preču izlaišanu apgrozībai, 
gan tās aizturēt, lai ļautu personām, kuras ir 
tiesīgas iesniegt pieprasījumu muitas 
iestādēm rīkoties, uzsākt tiesvedību, kurā 
nosaka, vai ir pārkāptas šādas intelektuālā 
īpašuma tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ja pastāv aizdomas, ka tranzītpreces 
ir tāda produkta imitācija vai kopija, kas 
Savienībā tiek aizsargāts ar intelektuālā 
īpašuma tiesībām, muitas iestādēm būtu 
jāprasa, lai preču deklarētājs vai valdītājs 
sniedz atbilstīgu apliecinājumu, ka 
attiecīgo preču galamērķis atrodas ārpus 
Savienības. Ja netiek sniegts atbilstīgs 
apliecinājums par pretējo, muitas 
iestādēm būtu jāuzskata, ka pastāv 
būtiska iespējamība, ka minētās preces 
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tiks laistas Savienības tirgū. Komisijai 
būtu jāpieņem pamatnostādnes, ar kurām 
muitas iestādēm tiks nodrošināti kritēriji, 
lai tās varētu efektīvi novērtēt risku, ka šīs 
preces varētu nokļūt Savienības tirgū, 
ņemot vērā attiecīgo Eiropas Savienības 
Tiesas praksi.

Or. en

(Skatīt 16. un 17. panta grozījumus)

Pamatojums

Tā kā referents uzskata, ka ir ļoti grūti paredzēt, vai būtiski tiesību akti tiks grozīti tikai 
attiecībā uz precēm, kas ir ES aizsargātu preču imitācija vai kopija, viņš ierosina iekļaut šo 
papildu nodrošinājumu, lai novērstu minēto preču nonākšanu iekšējā tirgū. Lai muita varētu 
apturēt preču izlaišanu vai aizturēt tās, ir jāievēro divi nosacījumi — jābūt aizdomām par 
viltotām precēm vai pirātiskām precēm, un sniegtajiem apliecinājumiem jābūt neatbilstīgiem. 

Grozījums Nr. 78
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Ja preces, par kurām ir aizdomas, ka 
ar tām pārkāpj intelektuālā īpašuma 
tiesības, nav ne viltotas, ne pirātiskas, 
muitas iestāžu veikta vizuālā apskate var 
būt nepietiekama, lai konstatētu, vai ir 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības. 
Tādēļ ir lietderīgi noteikt, ka būtu jāuzsāk 
tiesvedība, ja vien iesaistītās puses, proti, 
preču deklarētājs vai valdītājs un tiesību 
subjekts, nevienojas preces iznīcināt. 
Noteikt, vai noticis attiecīgo intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpums, un pieņemt
atbilstošus lēmumus par intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumiem, vajadzētu 
tām atbildīgajām iestādēm, kuru
kompetencē ir šāda tiesvedība.

Or. fr



AM\890182LV.doc 15/113 PE480.583v01-00

LV

Grozījums Nr. 79
Christian Engström

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Ja preces, par kurām ir aizdomas, ka 
ar tām pārkāpj intelektuālā īpašuma 
tiesības, nav ne viltotas, ne pirātiskas, 
muitas iestāžu veikta vizuālā apskate var 
būt nepietiekama, lai konstatētu, vai ir 
pārkāptas citas intelektuālā īpašuma 
tiesības. Tādēļ ir lietderīgi noteikt, ka būtu 
jāuzsāk tiesvedība. Noteikt, vai noticis 
attiecīgo intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpums, un pieņemt atbilstošus
lēmumus par intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumiem, vajadzētu tām atbildīgajām 
iestādēm, kuru kompetencē ir šāda 
tiesvedība.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 81
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Lai maksimāli samazinātu 
administratīvo slogu un izmaksas, būtu 
jāievieš īpaša procedūra attiecībā uz 
maziem sūtījumiem, kuros ir viltotas un 
pirātiskas preces.

Or. sv

Grozījums Nr. 82
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Lai maksimāli samazinātu 
administratīvo slogu un izmaksas, būtu 
jāievieš īpaša procedūra attiecībā uz 
maziem sūtījumiem, kuros ir viltotas un 
pirātiskas preces; tas ļautu šīs preces 
iznīcināt bez tiesību subjekta piekrišanas.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Christian Engström

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 84
Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 85
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulā ir jau sniegta jēdziena „mazs sūtījums” definīcija, tādēļ deleģētie akti nav 
nepieciešami.
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Grozījums Nr. 86
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Ir jānošķir operatori, kas regulāri kārto muitas formalitātes, un gala patērētāji. Operatori ļoti 
labi pārzina muitas procedūras. Tādējādi būtu jānodrošina, lai netiktu ieviestas laikietilpīgas 
administratīvās procedūras, kas attiecīgajām muitas iestādēm liedz ātri un efektīvi rīkoties.

Grozījums Nr. 87
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Lai vairotu juridisko skaidrību un 
aizsargātu likumīgo tirgotāju intereses no 
iespējamiem pārkāpumiem tiesību 
īstenošanā uz robežām, ir lietderīgi mainīt 
termiņus attiecībā uz tādu preču 
aizturēšanu, par kurām ir aizdomas, ka ar 
tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, 
mainīt apstākļus, kuros muitas iestādes 
sniegtu tiesību subjektiem informāciju par 
sūtījumiem un mainīt nosacījumus 
iznīcināšanas procedūras piemērošanai 
attiecībā uz muitas kontrolē esošām 
precēm, par kurām ir aizdomas, ka ar tām 
pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības. Ja 
muitas iestādes veic pasākumus pēc 
pieprasījuma apstiprināšanas, ir lietderīgi
arī ieviest noteikumu, kas ļauj preču 
valdītājam izteikt savus apsvērumus, pirms 
muitas iestāde atliek preču, par kurām ir 
aizdomas, ka ar tām pārkāpj intelektuālā 
īpašuma tiesības, un kuras nav viltotas vai 
pirātiskas preces, izlaišanu vai aiztur 
šādas preces, jo muitas iestādēm, 
pamatojoties tikai uz vizuālu novērtējumu, 
varētu būt sarežģīti noteikt, vai ir 
pārkāptas kādas intelektuālā īpašuma 
tiesības.

Or. en

(Sk. 16. panta 3. punkta grozījumu)

Pamatojums

Vairumā gadījumu muita rīkojas uz nepārprotamu aizdomu pamata un galu galā lēmums 
izrādās pamatots. Tāpēc tiesības tik uzklausītam būtu jāattiecina tikai uz precēm, kas nav 
viltotas vai pirātiskas preces, jo šādos gadījumos muitas dienestiem ar vienkāršu vizuālu 
pārbaudi var būt grūtāk noteikt, vai intelektuālā īpašuma tiesības varētu būt pārkāptas, un uz 
gadījumiem, kad muitas iestādes rīkojas pēc pieprasījuma apstiprināšanas un kad iesaistīto 
pušu pretrunīgās intereses var būt svarīgas.

Grozījums Nr. 88
Christian Engström
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Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Lai vairotu juridisko skaidrību un 
aizsargātu likumīgo tirgotāju intereses no 
iespējamiem pārkāpumiem tiesību 
īstenošanā uz robežām, ir lietderīgi mainīt 
termiņus attiecībā uz tādu preču 
aizturēšanu, par kurām ir aizdomas, ka ar 
tām pārkāpj attiecīgas intelektuālā īpašuma 
tiesības, mainīt apstākļus, kuros muitas 
iestādes sniegtu tiesību subjektiem 
informāciju par sūtījumiem, un mainīt 
nosacījumus iznīcināšanas procedūras 
piemērošanai attiecībā uz muitas kontrolē 
esošām precēm.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

gadījumos muitas iestādēm būtu jāpaziņo 
piemērotākajai personai, pamatojoties uz 
dokumentiem par muitas apstrādi vai 
situāciju, kādā preces atrodas. Mazo 
sūtījumu īpašās procedūras gadījumā, kad 
procedūra, visticamāk, tieši skars 
patērētājus, no kuriem nevarētu sagaidīt 
tādu uzcītību kā no citiem ekonomikas 
dalībniekiem, kas parasti kārto muitas 
formalitātes, būtu jānosaka patērētāju 
tiesības tikt uzklausītiem, pirms muitas 
iestāde pieņem lēmumu.

Or. fr

Pamatojums

Galapatērētājs labi nepārzina muitas formalitātes, un viņš ir jāaizsargā, ieviešot tiesības tikt 
uzklausītam, pirms muitas iestāde pieņem jebkādu lēmumu.

Grozījums Nr. 90
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ņemot vērā, ka muitas iestāžu 
pieņemtie pasākumi šajā jomā ir pagaidu 
un preventīvi, kā arī to, ka atšķiras to pušu 
intereses, uz kurām šie pasākumi attiecas,
būtu jāpielāgo daži procedūru aspekti, lai 
nodrošinātu regulas netraucētu 

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

piemērošanu, vienlaicīgi respektējot 
iesaistīto pušu tiesības. Tādējādi šajā 
regulā minētajos dažādu paziņojumu 
gadījumos muitas iestādēm būtu jāpaziņo 
piemērotākajai personai, pamatojoties uz 
dokumentiem par muitas apstrādi vai 
situāciju, kādā preces atrodas. Šajā regulā 
noteiktie termiņi paziņojumiem būtu 
jāskaita no dienas, kad tie saņemti. 
Termiņam tiesībām tikt uzklausītam pirms 
nelabvēlīga lēmuma pieņemšanas 
vajadzētu būt trīs darba dienas pēc 
saņemšanas, ņemot vērā, ka pieprasījumu 
rīkoties apstiprinoša lēmuma saņēmēji ir 
brīvprātīgi pieprasījuši muitas iestādēm 
rīkoties un ka preču deklarētājiem vai 
valdītājiem jābūt informētiem par preču 
situāciju, kamēr tās atrodas muitas 
uzraudzībā. Mazo sūtījumu īpašās 
procedūras gadījumā, kad procedūra, 
visticamāk, tieši skars patērētājus, no 
kuriem nevarētu sagaidīt tādu uzcītību kā 
no citiem ekonomikas dalībniekiem, kas 
parasti kārto muitas formalitātes, šis 
termiņš būtu ievērojami jāpagarina.

Or. sv

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai nodrošinātu, ka visiem lēmuma par pieprasījuma apstiprināšanu 
saņēmējiem Eiropā ir vienlīdz daudz laika, lai veiktu pasākumus attiecībā uz precēm, kuras 
aizturētas vai kuru izlaišana atlikta, turklāt neatkarīgi no laika, kāds pasta pakalpojumu 
sniedzējiem nepieciešams, lai piegādātu muitas iestāžu lēmumu preces aizturēt vai atlikt to 
izlaišanu. Tāpēc termiņš pasākumu veikšanai jānosaka no lēmuma saņemšanas nevis tā 
nosūtīšanas brīža.

Grozījums Nr. 91
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Ņemot vērā, ka muitas iestāžu 
pieņemtie pasākumi šajā jomā ir pagaidu 
un preventīvi, kā arī to, ka atšķiras to pušu 
intereses, uz kurām šie pasākumi attiecas, 
būtu jāpielāgo daži procedūru aspekti, lai 
nodrošinātu regulas netraucētu 
piemērošanu, vienlaicīgi respektējot 
iesaistīto pušu tiesības. Tādējādi šajā 
regulā minētajos dažādu paziņojumu 
gadījumos muitas iestādēm būtu jāpaziņo 
piemērotākajai personai, pamatojoties uz 
dokumentiem par muitas apstrādi vai 
situāciju, kādā preces atrodas. Šajā regulā 
noteiktie termiņi paziņojumiem būtu 
jāskaita no dienas, kad muitas iestādes tos 
nosūtījušas, lai vienādotu visu iesaistītajām 
pusēm nosūtīto paziņojumu termiņus. 
Termiņam tiesībām tikt uzklausītam pirms 
nelabvēlīga lēmuma pieņemšanas 
vajadzētu būt trīs darba dienas, ņemot vērā, 
ka pieprasījumu rīkoties apstiprinoša 
lēmuma saņēmēji ir brīvprātīgi pieprasījuši 
muitas iestādēm rīkoties un ka preču 
deklarētājiem vai valdītājiem jābūt 
informētiem par preču situāciju, kamēr tās 
atrodas muitas uzraudzībā. Mazo sūtījumu 
īpašās procedūras gadījumā, kad 
procedūra, visticamāk, tieši skars 
patērētājus, no kuriem nevarētu sagaidīt 
tādu uzcītību kā no citiem ekonomikas 
dalībniekiem, kam muitas formalitāšu 
izpilde ir pierasta lieta, šis termiņš būtu 
ievērojami jāpagarina. Apsverot iespējamo 
slodzi muitas dienestam, ko izveido ar šo 
regulu, muitas iestādēm būtu jādod 
priekšroka lielu sūtījumu apstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Ņemot vērā, ka muitas iestāžu 
pieņemtie pasākumi šajā jomā ir pagaidu 
un preventīvi, kā arī to, ka atšķiras to pušu 
intereses, uz kurām šie pasākumi attiecas, 
būtu jāpielāgo daži procedūru aspekti, lai 
nodrošinātu regulas netraucētu 
piemērošanu, vienlaicīgi respektējot 
iesaistīto pušu tiesības. Tādējādi šajā 
regulā minētajos dažādu paziņojumu 
gadījumos muitas iestādēm būtu jāpaziņo 
piemērotākajai personai, pamatojoties uz 
dokumentiem par muitas apstrādi vai 
situāciju, kādā preces atrodas. Šajā regulā 
noteiktie termiņi paziņojumiem būtu 
jāskaita no dienas, kad muitas iestādes tos 
nosūtījušas, lai vienādotu visu iesaistītajām 
pusēm nosūtīto paziņojumu termiņus. 
Termiņam tiesībām tikt uzklausītam pirms 
tādu preču izlaišanas atlikšanas vai to 
aizturēšanas, kuras nav viltotas vai 
pirātiskas preces, vajadzētu būt trīs darba 
dienas,  ja pieprasījumu rīkoties 
apstiprinoša lēmuma saņēmēji ir brīvprātīgi 
pieprasījuši muitas iestādēm rīkoties, un ar 
nosacījumu, ka preču deklarētājiem vai 
valdītājiem jābūt informētiem par preču 
situāciju, kamēr tās atrodas muitas 
uzraudzībā. Mazo sūtījumu īpašās 
procedūras gadījumā, kad procedūra, 
visticamāk, tieši skars patērētājus, no 
kuriem nevarētu sagaidīt tādu uzcītību kā 
no citiem ekonomikas dalībniekiem, kas 
parasti kārto muitas formalitātes, tiesības 
tikt uzklausītam būtu jāpiešķir attiecībā uz 
visiem preču veidiem un būtu ievērojami 
jāpagarina termiņš šo tiesību īstenošanai.

Or. en

(Sk. 16. panta 3. punkta grozījumu)
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Pamatojums

Vairumā gadījumu muita rīkojas uz nepārprotamu aizdomu pamata un galu galā lēmums 
izrādās pamatots. Tāpēc tiesības tik uzklausītam būtu jāattiecina tikai uz precēm, kas nav 
viltotas vai pirātiskas preces, jo šādos gadījumos muitas dienestiem ar vienkāršu vizuālu 
pārbaudi var būt grūtāk noteikt, vai intelektuālā īpašuma tiesības varētu būt pārkāptas, un uz 
gadījumiem, kad muitas iestādes rīkojas pēc pieprasījuma apstiprināšanas un kad iesaistīto 
pušu pretrunīgās intereses var būt svarīgas.

Grozījums Nr. 93
Christian Engström

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ņemot vērā, ka muitas iestāžu 
pieņemtie pasākumi šajā jomā ir pagaidu 
un preventīvi, kā arī to, ka atšķiras to pušu 
intereses, uz kurām šie pasākumi attiecas, 
būtu jāpielāgo daži procedūru aspekti, lai 
nodrošinātu regulas netraucētu 
piemērošanu, vienlaicīgi respektējot 
iesaistīto pušu tiesības. Tādējādi šajā 
regulā minētajos dažādu paziņojumu 
gadījumos muitas iestādēm būtu jāpaziņo 
piemērotākajai personai, pamatojoties uz 
dokumentiem par muitas apstrādi vai 
situāciju, kādā preces atrodas. Šajā regulā 
noteiktie termiņi paziņojumiem būtu 
jāskaita no dienas, kad muitas iestādes tos 
nosūtījušas, lai vienādotu visu 
iesaistītajām pusēm nosūtīto paziņojumu 
termiņus. Termiņam tiesībām tikt 
uzklausītam pirms nelabvēlīga lēmuma 
pieņemšanas vajadzētu būt trīs darba 
dienas, ņemot vērā, ka pieprasījumu 
rīkoties apstiprinoša lēmuma saņēmēji ir 
brīvprātīgi pieprasījuši muitas iestādēm 
rīkoties un ka preču deklarētājiem vai 
valdītājiem jābūt informētiem par preču 
situāciju, kamēr tās atrodas muitas 
uzraudzībā. Mazo sūtījumu īpašās 
procedūras gadījumā, kad procedūra, 
visticamāk, tieši skars patērētājus, no 

(16) Ņemot vērā, ka muitas iestāžu 
pieņemtie pasākumi šajā jomā ir pagaidu 
un preventīvi, kā arī to, ka atšķiras to pušu 
intereses, uz kurām šie pasākumi attiecas, 
būtu jāpielāgo daži procedūru aspekti, lai 
nodrošinātu regulas netraucētu 
piemērošanu, vienlaicīgi respektējot 
iesaistīto pušu tiesības. Tādējādi šajā 
regulā minētajos dažādu paziņojumu 
gadījumos muitas iestādēm būtu jāpaziņo 
piemērotākajai personai, pamatojoties uz 
dokumentiem par muitas apstrādi vai 
situāciju, kādā preces atrodas. Mazo 
sūtījumu īpašās procedūras gadījumā, kad 
procedūra, visticamāk, tieši skars 
patērētājus, no kuriem nevarētu sagaidīt 
tādu uzcītību kā no citiem ekonomikas 
dalībniekiem, kas parasti kārto muitas
formalitātes, būtu jānosaka tiesības tikt 
pienācīgi informētam atbilstīgā termiņā 
par to darbību juridisko pamatu, ko veic 
muitas iestādes, un tiesības tikt 
uzklausītam, pirms muitas iestādes 
pieņem nelabvēlīgu lēmumu.
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kuriem nevarētu sagaidīt tādu uzcītību kā 
no citiem ekonomikas dalībniekiem, kam
muitas formalitāšu izpilde ir pierasta lieta, 
šis termiņš būtu ievērojami jāpagarina.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Saņemot pieprasījumu rīkoties, 
muitas iestāde, tiklīdz tai ir pamatots 
iemesls aizdomām par intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumu, atliek tādu 
preču izlaišanu, kas nākušas no trešās 
valsts un ir pakļautas neuzlikšanas 
procedūrai, vai aiztur šādas preces.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas sākotnējais priekšlikums būtu jāgroza, precizējot to saistībā ar ES Tiesas 
spriedumu apvienotajās lietās C-446/09 un C-495/09.

Grozījums Nr. 95
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Saskaņā ar PTO ministru konferencē 
Dohā 2001. gada 14. novembrī pieņemto 
Deklarāciju par TRIPS līgumu un 
sabiedrības veselību TRIPS līgums var un 
būtu jāinterpretē un jāīsteno, atbalstot PTO 
locekļu tiesības aizsargāt sabiedrības 

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

aizsargāt sabiedrības veselību un it sevišķi 
tiesības veicināt vispārēju piekļuvi zālēm. 
Jo sevišķi attiecībā uz zālēm, kuru Eiropas 
Savienības teritorijas fiziskā šķērsošana (ar 
vai bez pārkraušanas, uzglabāšanas 
noliktavā, kravas sadalīšanas vai transporta 
veida maiņas) veido tikai daļu no visa 
brauciena, kas sākas un beidzas ārpus 
Savienības muitas teritorijas, muitas 
iestādēm, novērtējot intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpuma risku, jāņem vērā 
jebkura būtiska iespējamība, ka šīs preces 
var tikt laistas Savienības tirgū. Attiecībā 
uz bīstamiem produktiem un jo īpaši 
viltotām zālēm, kas definētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
8. jūnija Direktīvā 2011/62/ES, ar ko 
Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, groza attiecībā uz to, 
kā novērst viltotu zāļu nokļūšanu legālas 
piegādes ķēdē1, Savienības muitas 
iestādēm vajadzētu būt iespējai izmantot 
citus Savienības tiesību aktu noteikumus 
un jo īpaši noteikumus par Direktīvā 
2011/62/ES paredzētajiem pasākumiem. 
Komisijai 18 mēnešu laikā pēc šīs regulas 
pieņemšanas būtu jāanalizē, cik efektīvi ir 
pašreizējie muitas pasākumi, kuru mērķis 
ir cīnīties pret viltotām zālēm, un 
nepieciešamības gadījumā jāierosina 
izmaiņas tiesību aktos.
_____________
1 OV L 174, 1.7.2011., 74. lpp.

Or. en

Pamatojums

Lai apkarotu viltotas zāles un uzlabotu iedzīvotāju aizsardzību, vienlaicīgi neliedzot piekļuvi 
likumīgām ģenēriskajām zālēm, ir jāracionalizē viltotu zāļu apkarošanai paredzēto muitas 
pasākumu efektivitāte.

Grozījums Nr. 96
Anna Hedh
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Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 97
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Saskaņā ar PTO ministru konferencē 
Dohā 2001. gada 14. novembrī pieņemto 
Deklarāciju par TRIPS līgumu un 
sabiedrības veselību TRIPS līgums var un 
būtu jāinterpretē un jāīsteno, atbalstot PTO 
locekļu tiesības aizsargāt sabiedrības 
veselību un it sevišķi tiesības veicināt plašu 
piekļuvi medikamentiem. Jo sevišķi 
attiecībā uz medikamentiem, kuru Eiropas 
Savienības teritorijas fiziskā šķērsošana (ar 

(17) Saskaņā ar PTO ministru konferencē 
Dohā 2001. gada 14. novembrī pieņemto 
Deklarāciju par TRIPS līgumu un 
sabiedrības veselību TRIPS līgumu ir 
iespējams un nepieciešams interpretēt un
īstenot, atbalstot PTO locekļu tiesības 
aizsargāt sabiedrības veselību un it sevišķi 
tiesības veicināt plašu piekļuvi zālēm. 
Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 
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vai bez pārkraušanas, uzglabāšanas 
noliktavā, kravas sadalīšanas vai transporta 
veida maiņas) veido tikai daļu no visa 
brauciena, kas sākas un beidzas ārpus 
Savienības muitas teritorijas, muitas 
iestādēm, novērtējot intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpuma risku, jāņem vērā 
jebkura būtiska iespējamība, ka šīs preces 
var tikt laistas Savienības tirgū.

2011/62/ES, ar ko Direktīvu 2001/83/EK 
par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētām zālēm, groza 
attiecībā uz to, kā novērst viltotu zāļu 
nokļūšanu legālas piegādes ķēdē1, 
attiecībā uz zālēm, kuru Eiropas Savienības 
teritorijas fiziskā šķērsošana (ar vai bez 
pārkraušanas, uzglabāšanas noliktavā, 
kravas sadalīšanas vai transporta veida 
maiņas) veido tikai daļu no visa brauciena, 
kas sākas un beidzas ārpus Savienības 
muitas teritorijas, muitas iestādēm, 
novērtējot intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpuma risku, jāņem vērā jebkura 
būtiska iespējamība, ka šīs preces var tikt 
laistas Savienības tirgū. Divu gadu laikā 
pēc šīs regulas pieņemšanas Komisija 
novērtē muitas pasākumu efektivitāti 
attiecībā uz viltotām zālēm.
_______________
1 OV L 174, 1.7.2011., 74. lpp. 

Or. fr

Grozījums Nr. 98
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Saskaņā ar PTO ministru konferencē 
Dohā 2001. gada 14. novembrī pieņemto 
Deklarāciju par TRIPS līgumu un 
sabiedrības veselību TRIPS līgums var un 
būtu jāinterpretē un jāīsteno, atbalstot PTO 
locekļu tiesības aizsargāt sabiedrības 
veselību un it sevišķi tiesības veicināt plašu 
piekļuvi medikamentiem. Jo sevišķi 
attiecībā uz medikamentiem, kuru Eiropas 
Savienības teritorijas fiziskā šķērsošana (ar 
vai bez pārkraušanas, uzglabāšanas 
noliktavā, kravas sadalīšanas vai transporta 
veida maiņas) veido tikai daļu no visa 

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

brauciena, kas sākas un beidzas ārpus 
Savienības muitas teritorijas, muitas 
iestādēm nevajadzētu nekādā veidā skart 
trešo valstu tiesības saistībā ar piekļuvi 
zālēm.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Christian Engström

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Saskaņā ar PTO ministru konferencē 
Dohā 2001. gada 14. novembrī pieņemto 
Deklarāciju par TRIPS līgumu un 
sabiedrības veselību TRIPS līgumu ir 
iespējams un nepieciešams interpretēt un
īstenot, atbalstot PTO locekļu tiesības 
aizsargāt sabiedrības veselību un it sevišķi 
tiesības veicināt vispārēju piekļuvi zālēm. 
Jo sevišķi attiecībā uz zālēm, kuru Eiropas 
Savienības teritorijas fiziskā šķērsošana (ar 
vai bez pārkraušanas, uzglabāšanas 
noliktavā, kravas sadalīšanas vai transporta 
veida maiņas) veido tikai daļu no visa 
brauciena, kas sākas un beidzas ārpus 
Savienības muitas teritorijas, muitas 
iestādēm būtu jānodrošina, lai visi šo 
iestāžu pieņemtie pasākumi atbilstu 
Savienības starptautiskajām saistībām. Jo 
īpaši nevajadzētu atļaut ģenērisko zāļu 
aizturēšanu, ja nav skaidru un 
pārliecinošu pierādījumu par iespējamu 
un apzinātu iekļūšanu Savienības tirgū, 
kas nozīmē, ka tās paredzētas pārdošanai 
Savienības iedzīvotājiem un viņu 
patēriņam.

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Nosakot, vai pastāv risks, ka 
tranzītpreces, kuras tiesību subjekts ir 
norādījis kā viltotas preces vai preces, ar 
kurām tiek pārkāptas intelektuālā 
īpašuma tiesības, var iekļūt Savienības 
tirgū, preču deklarētājam, valdītājam vai 
īpašniekam vajadzētu būt pienākumam 
apliecināt preču galamērķi. Būtu 
jāuzskata, ka minēto preču galamērķis ir 
Savienības tirgus, ja preču deklarētājs, 
valdītājs vai īpašnieks nesniedz skaidru 
un pārliecinošu pierādījumu par pretējo.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Emma McClarkin
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Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Attiecībā uz bīstamiem produktiem 
un jo īpaši viltotām zālēm, kas definētas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 8. jūnija Direktīvā 
2011/62/ES, ar ko Direktīvu 2001/83/EK 
par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētām zālēm, groza 
attiecībā uz to, kā novērst viltotu zāļu 
nokļūšanu legālas piegādes ķēdē1, 
Savienības muitas iestādēm būtu 
jāizmanto citi Savienības tiesību aktu 
noteikumi un jo īpaši noteikumi par 
Direktīvā 2011/62/ES paredzētajiem 
pasākumiem. Līdz ..* Komisijai būtu 
jāanalizē, cik efektīvi ir pašreizējie muitas 
pasākumi, kuru mērķis ir cīnīties pret 
viltotu zāļu tirdzniecību, un 
nepieciešamības gadījumā jāierosina 
izmaiņas tiesību aktos.
_______________
1 OV L 174, 1.7.2011., 74. lpp.
* OV — lūdzu, ievietojiet datumu —
18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Zāles ar viltotu preču zīmi vai preču 
aprakstu sniedz nepatiesu informāciju par 
to izcelsmi un kvalitātes līmeni, un 
tādējādi tās ir viltotas zāles saskaņā ar 
Direktīvu 2011/62/ES. Būtu jāveic 
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atbilstīgi pasākumi, lai nepieļautu, ka šādi 
produkti un citi veselības aprūpes 
produkti ar viltotu preču zīmi vai preču 
aprakstu nonāk pie pacientiem un 
patērētājiem Eiropas Savienībā. Līdz ..* 
Komisijai būtu jāiesniedz ziņojums, kurā 
uzsvērti pasākumi, kurus tā paredzējusi 
veikt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2011/62/ES par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, 
groza attiecībā uz to, kā novērst viltotu 
zāļu nokļūšanu legālas piegādes ķēdē1.
______________
1 OV L 174, 1.7.2011., 74. lpp.
* OV — lūdzu, ievietojiet datumu —
24 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Viltotas zāles un citi viltoti veselības aprūpes produkti var nopietni apdraudēt pacientu 
veselību, un tās jāaiztur neatkarīgi no galamērķa valsts. Muitai vajadzētu saglabāt tās 
pašreizējās pilnvaras vērsties pret viltotām zālēm visās situācijās, kurās attiecīgās preces ir 
muitas uzraudzībā, un ne tikai situācijās, kad viltotās preces tiek deklarētas kā imports. Šo 
procedūru piemēro viltotām precēm tranzītā un tā nedrīkst traucēt ģenērisku zāļu likumīgu 
tirdzniecību, ko ražotāji veic ar pircējiem ārpus ES vai caur tās teritoriju.

Grozījums Nr. 104
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā, ka muitas iestādes rīkojas 
pēc iepriekš saņemta pieprasījuma, ir 
piemēroti paredzēt, ka pieprasījumu 
rīkoties apstiprinoša lēmuma saņēmējam 
būtu jāsedz visas izmaksas, kas muitas 

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

iestādēm radušās, rīkojoties, lai īstenotu 
attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības. 
Taču lēmuma saņēmējam vajadzētu būt 
iespējai prasīt kompensāciju no pārkāpēja 
vai citām personām, kuras varētu būt 
uzskatāmas par atbildīgām, tostarp, 
noteiktiem starpniekiem, piemēram, 
pārvadātājiem, atbilstoši attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem. Izmaksas un 
zaudējumi, kas muitas rīcības rezultātā 
radušies personām, kas nav muitas 
iestādes, ja preces ir aizturētas, 
pamatojoties uz trešās personas prasību, 
kas balstīta uz intelektuālā īpašuma 
tiesībām, būtu jāregulē ar īpašiem tiesību 
aktiem katrā konkrētā gadījumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 105
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 106
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Transporta uzņēmumiem negribot ir galvenā loma nelegālu un viltotu preču ievešanā ES. 
Nevar prasīt, lai tie atklātu nelikumīgas vai viltotas preces. Tomēr tie var sniegt arī savu 
ieguldījumu, lai ES aizsargātu pret šādu preču ievešanu, ja tos pirms pasūtījuma saņemšanas 
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informē par viņu pārvadāto preču saņēmēja iepriekš pieļautiem preču zīmju tiesību 
pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 107
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Dalībvalstīm būtu jāizstrādā 
efektīvu, samērīgu, preventīvu un 
saskaņotu sankciju sistēma, lai 
nodrošinātu, ka rīcība ar mērķi novērst 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus 
un sodīt par tiem ir saskaņotāka un tiek 
efektīvāk koordinēta un ka ES patērētāji 
tiek pienācīgi aizsargāti.

Or. it

Grozījums Nr. 108
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 109
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Dalībvalstu līdzekļi muitas jomā 
kļūst arvien ierobežotāki. Tādēļ 
nevajadzētu pieļaut, ka jauni noteikumi 
valsts iestādēm rada papildu finansiālu 
slogu. Būtu jāatbalsta jaunu riska 
pārvaldības tehnoloģiju un stratēģiju 
veicināšana, lai maksimāli palielinātu 
valstu iestādēm pieejamos resursus,

Or. en

Grozījums Nr. 110
Christian Engström

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula nosaka apstākļus un procedūras 
muitas rīcībai gadījumos, kad preces, par 
kurām ir aizdomas, ka ar tām pārkāpj 
intelektuālā īpašuma tiesības, ir vai tām 
bija jābūt muitas uzraudzībā Savienības 
muitas teritorijā.

1. Šī regula nosaka apstākļus un procedūras 
muitas rīcībai gadījumos, kad preces, par 
kurām ir aizdomas, ka ar tām pārkāpj 
konkrētas intelektuālā īpašuma tiesības, 
kuras noteiktas 2. pantā, ir vai tām bija 
jābūt muitas uzraudzībā Savienības muitas 
teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Christian Engström
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šo regulu nepiemēro tranzītprecēm, 
proti, precēm, kuru transportēšana, 
šķērsojot Savienības teritoriju, (ar vai bez 
pārkraušanas, uzglabāšanas noliktavā, 
kravas sadalīšanas vai transporta veida 
maiņas) ir tikai daļa no visa brauciena, 
kas sākas un beidzas ārpus Savienības 
muitas teritorijas.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šī regula neattiecas uz nekomerciālam 
precēm, kas atrodas ceļotāja personiskajā
bagāžā.

4. Šī regula neattiecas uz nekomerciālam 
precēm, kas atrodas ceļotāja personīgajā
bagāžā, ja nav skaidru norāžu par to, ka 
preces ir komerciāla pārvadājuma daļa.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šī regula neattiecas uz nekomerciālam 
precēm, kas atrodas ceļotāja personiskajā 
bagāžā.

4. Šī regula neattiecas uz ceļotāja 
personīgo bagāžu, ja tajā ir 
nekomerciālas preces, kuru vērtība atbilst 
noteiktajām beznodokļu summām, un ja 
nav skaidru norāžu, kas liecinātu, ka 



PE480.583v01-00 40/113 AM\890182LV.doc

LV

konkrētās preces ir komerciāla 
pārvadājuma daļa.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) patentu, atbilstoši attiecīgās dalībvalsts 
tiesību aktiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 115
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) papildu aizsardzības sertifikātu zālēm, 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai (EK) Nr. 469/2009;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 116
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) papildu aizsardzības sertifikātu augu 
aizsardzības līdzekļiem, atbilstoši Eiropas 

svītrots
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Parlamenta un Padomes regulai (EK) 
Nr. 1610/96;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) tiesības uz Kopienas augu šķirņu 
aizsardzību, atbilstoši Padomes Regulai 
(EK) Nr. 2100/94;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 118
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) tiesības uz augu šķirņu aizsardzību, 
atbilstoši attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 119
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju, svītrots
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atbilstoši attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 121
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sv

Grozījums Nr. 122
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) komercnosaukumu, ciktāl tam ir svītrots
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noteikts intelektuālā īpašuma izņēmuma 
tiesību statuss, atbilstoši attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) jebkuras citas tiesības, kas ir 
Savienības tiesību aktos noteikta 
intelektuālā īpašuma izņēmuma tiesības;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šo noteikumu ir paredzēts attiecināt uz jebkurām papildu ekskluzīvām tiesībām, tādējādi, 
iespējams, tiktu paplašināta aizsardzības joma. Iepriekš nav iespējams paredzēt, uz kādām 
tiesībām turpmāk varētu attiekties ierosinātā regula, tādējādi nav iespējams novērtēt, vai tās 
atbilst muitas darbības jomai.

Grozījums Nr. 124
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) jebkuras citas tiesības, kas ir 
Savienības tiesību aktos noteikta 
intelektuālā īpašuma izņēmuma tiesības;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 125
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) dizainparaugs, kas reģistrēts dalībvalstī; (b) dizainparaugs, kas reģistrēts dalībvalstī 
vai daudzvalstu struktūrā, piemēram, 
Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai atvieglotu teksta juridisko izpratni.

Grozījums Nr. 127
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sv

Pamatojums

Būtu skaidrāk jāformulē, ka minētais attiecas uz pārkāpumu, uz kuru attiecībā ir jāveic 
muitas pasākumi, t.i., netiek piemērots „pieņēmums par ražošanas vietu”.

Grozījums Nr. 128
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – 5.1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 129
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 130
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) preces, tostarp iepakojums, uz kurām 
attiecas preču zīmes tiesību pārkāpums un 
uz kurām bez atļaujas norādīta preču zīme, 
kas pilnīgi atbilst preču zīmei, kas ir 
likumīgi reģistrēta tādam pašam preču 
veidam, vai preču zīme, kuras būtiskos 
elementus nav iespējams atšķirt no 
likumīgi reģistrētas preču zīmes un kura 
tādējādi pārkāpj subjekta tiesības saskaņā 
ar importētājas valsts tiesību aktiem;

Or. de

Pamatojums

Tādējādi tiek panākta teksta atbilstība viltotu preču definīcijai TRIPS līguma 51. pantā.

Grozījums Nr. 131
Christian Engström

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 132
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – 5.1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5.1. preces, tostarp to iesaiņojums, 
jebkura cita preču zīme (logotips, etiķete, 
uzlīme, brošūra, lietošanas instrukcija, 
garantijas dokuments ar attiecīgo zīmi), 
arī tad, ja to uzrāda atsevišķi, un to 
iepakojums, uz kurām attiecas preču zīmes 
tiesību pārkāpums un uz kurām bez 
atļaujas norādīta preču zīme, kas pilnīgi 
atbilst preču zīmei, kas ir likumīgi 
reģistrēta tādam pašam preču veidam, vai 
preču zīme, kuras būtiskos elementus nav 
iespējams atšķirt no likumīgi reģistrētas 
preču zīmes;

Or. fr

Grozījums Nr. 133
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – 5.1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.1.a jebkura veida iepakojums, uzlīme, 
brošūra, lietošanas instrukcija, garantijas 
dokuments vai cits līdzīgs objekts, arī tad, 
ja to uzrāda atsevišķi, uz kuru attiecas 
preču zīmes tiesību pārkāpums un uz kura 
norādīta zīme, kura pilnībā atbilst 
likumīgi reģistrētai preču zīmei vai kuras 
būtiskos elementus nav iespējams atšķirt 
no šādas preču zīmes, un kuru izmanto 
tiem pašiem preču veidiem, kuriem 
reģistrēta attiecīgā preču zīme;

Or. fr

Grozījums Nr. 134
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) preces, uz kurām attiecas ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes tiesību pārkāpums un 
uz kurām norādīti vai kuras apzīmē 
nosaukumi vai apzīmējumi, kas aizsargāti 
saistībā ar šo ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi;

(b) preces, ar kurām pārkāpj ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes tiesības un uz kurām 
norādīti vai kuras apzīmē nosaukumi vai 
apzīmējumi, kas aizsargāti saistībā ar šo 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi;

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai atvieglotu teksta juridisko izpratni.

Grozījums Nr. 135
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) preces, uz kurām attiecas ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes tiesību pārkāpums un 
uz kurām norādīti vai kuras apzīmē 
nosaukumi vai apzīmējumi, kas aizsargāti 
saistībā ar šo ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi;

(b) preces, ar kurām pārkāptas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes tiesības 
dalībvalstī, kurā šīs preces ir atklātas, un 
uz kurām norādīti vai kuras apzīmē 
nosaukumi vai apzīmējumi, kas aizsargāti 
saistībā ar šo ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi;

Or. sv

Pamatojums

Būtu skaidrāk jāformulē, ka minētais attiecas uz pārkāpumu, uz kuru attiecībā ir jāveic 
muitas pasākumi, t.i., netiek piemērots „pieņēmums par ražošanas vietu”.

Grozījums Nr. 136
Emma McClarkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) preces, uz kurām attiecas ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes tiesību pārkāpums un 
uz kurām norādīti vai kuras apzīmē 
nosaukumi vai apzīmējumi, kas aizsargāti 
saistībā ar šo ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi;

(b) preces, ar kurām pārkāpj ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes tiesības un uz kurām 
norādīti vai kuras apzīmē nosaukumi vai 
apzīmējumi, kas aizsargāti saistībā ar šo 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. "pirātiskas preces" ir preces, uz kurām 
attiecas autortiesību vai blakustiesību, vai 

6. „pirātiskas preces” ir preces, ar kurām ir
pārkāptas autortiesības vai blakustiesības, 
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dizainparauga tiesību pārkāpums un kas ir 
kopijas vai ietver atsevišķas kopijas, kas ir 
izgatavotas bez autortiesību vai 
blakustiesību, vai dizainparauga tiesību 
(reģistrētu vai nereģistrētu) subjekta vai 
tiesību subjekta pilnvarotas personas 
atļaujas izgatavošanas valstī;

vai dizainparauga tiesības dalībvalstī, kurā 
šādas preces ir atklātas, un kas ir kopijas 
vai ietver atsevišķas kopijas, kas ir 
izgatavotas bez autortiesību vai 
blakustiesību, vai dizainparauga tiesību 
(reģistrētu vai nereģistrētu) subjekta vai 
tiesību subjekta pilnvarotas personas 
atļaujas izgatavošanas valstī;

Or. sv

Pamatojums

Būtu skaidrāk jāformulē, ka minētais attiecas uz pārkāpumu, uz kuru attiecībā ir jāveic 
muitas pasākumi, t.i., netiek piemērots „pieņēmums par ražošanas vietu”.

Grozījums Nr. 138
Christian Engström

Regulas priekšlikums
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) "pirātiskas preces" ir preces, uz kurām 
attiecas autortiesību vai blakustiesību, vai 
dizainparauga tiesību pārkāpums un kas 
ir kopijas vai ietver atsevišķas kopijas, kas 
ir izgatavotas bez autortiesību vai 
blakustiesību, vai dizainparauga tiesību 
(reģistrētu vai nereģistrētu) subjekta vai 
tiesību subjekta pilnvarotas personas 
atļaujas izgatavošanas valstī;

(6) „pirātiskas autortiesību preces” ir 
jebkuras preces, kas ir kopijas, kuras 
izgatavotas bez tiesību subjekta 
piekrišanas ražotājvalstī un kuras ir 
izgatavotas tieši vai netieši no kāda 
izstrādājuma, ja šādas kopijas 
izgatavošana radītu autortiesību vai 
blakustiesību pārkāpumu saskaņā ar 
importētājas valsts tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Anna Hedh

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 140
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 141
Christian Engström

Regulas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „preces, par kurām ir aizdomas, ka ar 
tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības” 

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

ir preces, par kurām, balstoties uz 
piemērojamām tiesību procedūrām, 
muitas iestādēm ir pietiekams pamats 
uzskatīt, ka preces tajā dalībvalstī, kurā tās 
ir atklātas, prima facie ir:

Or. en

Grozījums Nr. 142
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) preces, ar kurām pārkāpj intelektuālā 
īpašuma tiesības saskaņā ar Savienības vai 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem;

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai atvieglotu teksta juridisko izpratni.

Grozījums Nr. 143
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 144
Emma McClarkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) preces, ar kurām pārkāpj intelektuālā 
īpašuma tiesības saskaņā ar Savienības vai 
attiecīgās dalībvalsts, vai arī preču 
izcelsmes vai galamērķa valsts tiesību 
aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) preces ar viltotām preču zīmēm vai 
pirātiskas autortiesību preces, attiecībā uz 
kurām jārīkojas saskaņā ar Savienības vai 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ierīces, līdzekļi vai sastāvdaļas, ar kuru 
palīdzību apiet tehnoloģiju, ierīci vai 
sastāvdaļu, kas, normāli darbojoties, 
novērš vai ierobežo tādas darbības attiecībā 
uz darbiem, kuras nav atļāvis autortiesību 

(b) īpašas ierīces, izstrādājumi vai 
sastāvdaļas, kas paredzētas, lai apietu
jebkāda veida tehnoloģijas, ierīces vai 
sastāvdaļas tehnoloģiskās aizsardzības
līdzekļus un kas, normāli darbojoties, veic
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vai blakustiesību subjekts un ar kurām 
pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem;

tādas darbības attiecībā uz darbiem, kas 
aizsargāti ar autortiesībām vai 
blakustiesībām, ar kurām pārkāpj 
intelektuālā īpašuma tiesības saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 148
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
2. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a „mazs sūtījums” ir atsevišķs 
iepakojums, kas sver ne vairāk kā divus 
kilogramus vai satur ne vairāk kā piecas 
preču vienības;

Or. pl
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Pamatojums

Ir svarīgi, lai jēdziens „mazs sūtījums” būtu definēts regulā. Muitas iestādes jau klasificē 
preču sūtījumus pēc to svara un ņem vērā arī preču vienību skaitu tajos. Visvienkāršāk to 
būtu izdarīt, pamatojot klasifikāciju ar bruto svaru, t. i, preču svars iepakojumā plus paša 
iepakojuma svars (izņemot konteinerus vai iekārtas, ko izmanto transporta vajadzībām). Šo 
definīciju būtu viegli piemērot praksē.

Grozījums Nr. 149
Christian Engström

Regulas priekšlikums
2. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) „preču valdītājs” ir persona, kas ir 
preču īpašnieks vai kam ir līdzīgas tiesības 
rīkoties ar tām, vai kas tās fiziski kontrolē;

(12) „preču valdītājs” ir persona, kas ir 
preču īpašnieks vai kam ir līdzīgas tiesības 
rīkoties ar tām;

Or. en

Pamatojums

Definīcijas paplašināšana un tās attiecināšana arī uz starpniekiem radīs neparedzētas sekas 
un iespējamu kaitīgu ietekmi uz pieejamo infrastruktūru.

Grozījums Nr. 150
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
2. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) „preču valdītājs” ir persona, kas ir 
preču īpašnieks vai kam ir līdzīgas tiesības 
rīkoties ar tām, vai kas tās fiziski kontrolē;

(12) „preču valdītājs” ir persona, kas ir 
preču īpašnieks vai kam ir līdzīgas tiesības 
rīkoties ar tām;

Or. en

Pamatojums

Nav pamatoti „preču valdītāja” definīcijā iekļaut arī personas, kuras tās fiziski kontrolē, jo 
tas daudzos gadījumos varētu attiekties uz pārvadātājiem, kuriem nav pilnvaru un kuri nav 
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iesaistīti intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā, un kurus nevajadzētu iesaistīt muitas un 
tiesību turētāju un/vai deklarētāju attiecībās saistībā ar preču izlaišanu vai iznīcināšanu.

Grozījums Nr. 151
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
2. pants – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) „starpnieks” ir persona, kas ir 
iesaistīta preču transportēšanā, piemēram, 
importētājs, pārvadātājs, preču saņēmējs, 
preču nosūtītājs, muitas deklarācijas 
iesniedzējs vai kravas operators;

Or. de

Pamatojums

Transporta uzņēmumiem negribot ir galvenā loma nelegālu un viltotu preču ievešanā ES. 
Nevar prasīt, lai tie atklātu nelikumīgas vai viltotas preces. Tomēr tie var sniegt arī savu 
ieguldījumu, lai ES aizsargātu pret šādu preču ievešanu, ja tos pirms pasūtījuma saņemšanas 
informē par viņu pārvadāto preču saņēmēja iepriekš pieļautiem preču zīmju tiesību 
pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 152
Christian Engström

Regulas priekšlikums
2. pants – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) „mazs sūtījums” ir sūtījums, kas 
acīmredzami nav ievests komerciāliem 
nolūkiem.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Anna Hedh
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Regulas priekšlikums
2. pants – 17.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 154
Christian Engström

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot Regulas (EK) 
Nr. 864/200725 8. pantu, tās dalībvalsts 
tiesību normas, kurā atklātas preces kādā
no situācijām, kas minētas 1. panta 
1. punktā, ir piemērojamas, lai noteiktu, vai 
šo preču izmantošana rada aizdomas par 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu vai 
ar to ir pārkāptas intelektuāla īpašuma 
tiesības.

Neskarot Regulas (EK) 
Nr. 864/200725 8. pantu, tās dalībvalsts 
tiesību normas, kurā atklātas preces kādā 
no situācijām, kas minētas 1. panta 
1. punktā, ir piemērojamas, lai noteiktu, vai 
šo preču izmantošana rada aizdomas par 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu vai 
ar to ir pārkāptas intelektuāla īpašuma 
tiesības. Dalībvalstu tiesību aktus 
nepiemēro tranzītprecēm, ja vien nav 
skaidri un pārliecinoši pierādījumi par 
iespējamu un iecerētu iekļūšanu 
Savienības tirgū, kas nozīmē, ka šīs preces 
paredzētas pārdošanai ES iedzīvotājiem 
un viņu patēriņam. Nekādos apstākļos 
dalībvalsts nedrīkst piemērot t. s. 
„pieņēmumu par ražošanas vietu”, lai 
noteiktu apstrīdēto preču intelektuālā 
īpašuma statusu.

Or. en
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Grozījums Nr. 155
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir norādes, kas liecina, ka ārpus 
Savienības ražotas tranzīta preces nonāks
pārdošanā Savienības teritorijā, šādas 
preces uzskata par importu saskaņā ar 
intelektuālā īpašuma tiesību aktiem tajā 
dalībvalstī, kurā tās atklātas vai kurā ir 
iesniegts pieprasījums.

Or. en

Pamatojums

Jēdzienā „tranzīts” iekļautas arī preces, kas ES atrodas tranzītā, un daudzi vecāki 
dizainparaugi un preču zīmes, kā arī visi patenti tiek aizsargāti tikai valsts mērogā. Tā 
rezultātā viltotāji varētu izmantot šo nepilnību, izvēloties ievešanu tādas ES valsts ostā, kurā 
attiecīgā preču zīme, dizainparaugs vai patents nav aizsargāts, pirms „tranzītā” nogādāt 
šādas preces uz citu dalībvalsti. Grozījums saskaņots ar spriedumu apvienotajās lietās C-
446/09 un C-495/09.

Grozījums Nr. 156
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir norādes, kas liecina, ka ārpus 
Savienības ražotas tranzīta preces nonāks 
pārdošanā Savienības teritorijā, šādas 
preces uzskata par importu saskaņā ar 
intelektuālā īpašuma tiesību aktiem tajā 
dalībvalstī, kurā tās atklātas vai kurā ir 
iesniegts pieprasījums.

Or. en
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Pamatojums

Jēdzienā „tranzīts” iekļautas arī preces, kas ES atrodas tranzītā, un daudzi vecāki 
dizainparaugi un preču zīmes, kā arī visi patenti tiek aizsargāti tikai valsts mērogā. Viltotāji 
varētu izmantot šo nepilnību, izvēloties ievešanu tādas ES valsts ostā, kurā attiecīgā preču 
zīme, dizainparaugs vai patents nav aizsargāts, pirms „tranzītā” nogādāt šādas preces uz citu 
dalībvalsti.

Grozījums Nr. 157
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Norādes, kas liecina, ka šādas preces 
nonāks pārdošanā Savienības teritorijā 
citstarp var būt tas, ka nav deklarēts preču 
galamērķis, kaut gan saskaņā ar 
pieprasīto atlikšanas procedūru šāda 
deklarācija nepieciešama, trūkst precīzas 
vai uzticamas informācijas attiecībā uz 
preču ražotāja vai nosūtītāja identitāti vai 
adresi, nav pietiekama sadarbība ar 
muitas iestādēm vai arī dokumenti vai 
sarakste attiecībā uz attiecīgajām precēm 
liek secināt, ka tās var tikt piegādātas 
Savienības patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienības Tiesa apvienotajās lietās C-446/09 un C-495/09 noteica konkrētus 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem, piemērojot ES un valsts tiesību aktus, dalībvalstu muitas 
iestādes drīkst aizturēt no trešām valstīm ievestas preces, attiecībā uz kurām ES piemēro 
atlikšanas procedūru un attiecībā uz kurām pastāv aizdomas par pirātismu vai viltošanu. Šie 
nosacījumi un norādes, kas liecina par preču krāpniecisku novirzīšanu, būtu jāiekļauj šajā 
regulā.

Grozījums Nr. 158
Cristian Silviu Buşoi
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Norādes, kas liecina, ka šādas preces 
nonāks pārdošanā Savienības teritorijā 
citstarp var būt tas, ka nav deklarēts preču 
galamērķis, kaut gan saskaņā ar 
pieprasīto atlikšanas procedūru šāda 
deklarācija nepieciešama, trūkst precīzas 
vai uzticamas informācijas attiecībā uz 
preču ražotāja vai nosūtītāja identitāti vai 
adresi, nav pietiekama sadarbība ar 
muitas iestādēm vai arī dokumenti vai 
sarakste attiecībā uz attiecīgajām precēm 
liek secināt, ka tās var tikt piegādātas 
Savienības patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņots ar EST judikatūru apvienotajās lietās C-446/09 un C-495/09.

Grozījums Nr. 159
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir norādes par iespējamu preču 
novirzīšanu uz Savienības teritoriju, un ja 
kompetentā iestāde ir uzsākusi procedūru, 
lai noteiktu, vai pārkāptas intelektuālā 
īpašuma tiesības, preču deklarētājam vai 
valdītājam ir jāapliecina, ka šādas preces 
nav paredzētas piegādei Savienības 
teritorijā.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums saskaņots ar spriedumu apvienotajās lietās C-446/09 un C-495/09, precizējot, 
kuras norādes liecina par iespējamu tranzītpreču krāpniecisku novirzīšanu, savukārt 
godprātīgi tranzītpreču deklarētāji vai valdītāji vienmēr varēs ātri un viegli sniegt 
informāciju, lai apliecinātu, ka preces netiks krāpnieciski novirzītas, piemēram, gadījumos, ja 
preču galamērķis nav deklarēts, ja ražotāja identitāte vai adrese nav zināma, vai ja 
dokumenti vai saistītā sarakste ir nepilnīga.

Grozījums Nr. 160
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir norādes par iespējamu preču 
novirzīšanu uz Savienības teritoriju un ja 
kompetentā iestāde ir uzsākusi procedūru, 
lai noteiktu, vai pārkāptas intelektuālā 
īpašuma tiesības, preču deklarētājam vai 
valdītājam ir jāapliecina, ka šādas preces 
nav paredzētas piegādei Savienības 
teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Deklarētājam ir jāiesniedz informācija, kas apliecina, ka nepastāv risks par šo preču 
krāpniecisku novirzīšanu. Grozījums saskaņots ar EST judikatūru apvienotajās lietās C-
446/09 un C-495/09.

Grozījums Nr. 161
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Zāles, medicīnas ierīces un citi veselības 
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aprūpes produkti
Tiek pieņemts, ka zāles, medicīnas ierīces 
un citi veselības aprūpes produkti, kuru 
galamērķis nav deklarēts vai kuru 
piegādes ķēde arī citādi nav skaidra, ir 
paredzēti piegādei Savienības teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Viltotas zāles var nopietni apdraudēt pacientu veselību, un tās jāaiztur neatkarīgi no 
galamērķa valsts. Muitai vajadzētu saglabāt tās pašreizējās pilnvaras vērsties pret viltotām 
zālēm visās situācijās, kurās pārkāpuma preces ir muitas uzraudzībā, un ne tikai situācijās, 
kad pārkāpuma preces tiek deklarētas kā imports. Šo procedūru piemēro viltotām precēm 
tranzītā un tā nedrīkst traucēt ģenērisku zāļu likumīgu tirdzniecību, ko ražotāji veic ar 
pircējiem ārpus ES vai caur tās teritoriju.

Grozījums Nr. 162
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 163
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) profesionālās aizstāvības iestādes, ko 
regulāri atzīst par tādām, kuras ir tiesīgas 

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



AM\890182LV.doc 63/113 PE480.583v01-00

LV

pārstāvēt autortiesību vai blakustiesību 
subjektus;

blakustiesību subjektus;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Christian Engström

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieprasījums Savienībā var tikt iesniegts 
attiecībā uz jebkurām intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kas ir spēkā visā Savienībā.

Pieprasījums Savienībā var tikt iesniegts 
attiecībā uz 2. pantā minētajām
intelektuālā īpašuma tiesībām, kas ir spēkā 
visā Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izriet no ieteikumiem, kas izklāstīti Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 
atzinumā (2011/C 363/01).
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Grozījums Nr. 166
Rolandas Paksas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. lt

Grozījums Nr. 167
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veidlapā ir informācija, kas datu 
subjektam jāsniedz saskaņā ar Direktīvas 
95/46/EK 10. pantu un Regulas (EK) 
Nr. 45/2001 11. pantu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 168
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Kad ir pieejamas datorizētas 
pieprasījumu saņemšanas un apstrādes 
sistēmas, kas jāievieš līdz 2014. gada 
janvārim, pieprasījumiem var piekļūt, 
izmantojot elektroniskas datu apstrādes 
metodes.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 170
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pieprasījumu un visu citu 
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informāciju, kas attiecas uz preču 
identifikāciju muitas iestādēs un uz 
attiecīgo intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpuma varbūtības analīzi un 
novērtējumu, un kas ir minēta 3. punkta 
2. apakšpunkta g), h) un i) apakšpunktā, 
publisko tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Marielle Gallo

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 172
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 173
Christian Engström

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 174
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 175
Christian Engström

Regulas priekšlikums
12. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grozījumi lēmumā, kas skar intelektuālā 
īpašuma tiesības

svītrots

Kompetentā muitas struktūrvienība, kas 
pieņēmusi lēmumu par pieprasījuma 
apstiprināšanu, var pēc šāda lēmuma 
saņēmēja pieprasījuma mainīt lēmumā 
iekļauto intelektuālā īpašuma tiesību 
uzskaitījumu.
Attiecībā uz lēmumu, ar kuru apstiprina 
pieprasījumu Savienībā, jebkuri 
grozījumi, kas saistīti ar intelektuālā 
īpašuma tiesību uzskaitījuma 
papildināšanu, ietver tikai 5. pantā 
noteiktās intelektuālā īpašuma tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Christian Engström

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tiklīdz ir izveidota 31. panta 3. punktā 
minētā Komisijas centrālā datubāze, visu 
datu apmaiņu attiecībā uz pieprasījumiem 
rīkoties, to pavaddokumentiem un 
dalībvalstu muitas iestāžu savstarpējiem 
paziņojumiem veic ar šīs datubāzes 
starpniecību.

3. Tiklīdz ir izveidota 31. panta 3. punktā 
minētā Komisijas centrālā datubāze, visu 
datu apmaiņu attiecībā uz pieprasījumiem 
rīkoties, to pavaddokumentiem un 
dalībvalstu muitas iestāžu savstarpējiem 
paziņojumiem dara publiski pieejamu, 
izmantojot šo datubāzi.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Christian Engström

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 178
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 179
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 180
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Referents uzskata, ka preču izlaišanas atlikšana vai preču aizturēšana, gaidot tiesību subjekta 
lēmumu, nav lēmuma pieņemšanas brīdis. Tāpēc viņš ierosina svītrot vārdus „pieņem 
lēmumu”.

Grozījums Nr. 181
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai kompetentā iestāde varētu pieņemt 
galīgo lēmumu, tā var pārbaudīt, vai ir 
pierādījumi, ka preces paredzētas 
pārdošanai Savienībā, un citi elementi, 
kas rada intelektuālā īpašuma tiesību 
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pārkāpumu. Šajā nolūkā kompetentā 
iestāde var izmantot 3. pantā minētās 
norādes. 

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņots ar grozījumiem 3. pantā.

Grozījums Nr. 182
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Referents uzskata, ka preču izlaišanas atlikšana vai preču aizturēšana, gaidot tiesību subjekta 
lēmumu, nav lēmuma pieņemšanas brīdis. Tāpēc viņš ierosina svītrot vārdus „pieņemt 
lēmumu”.

Grozījums Nr. 183
Marielle Gallo

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

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 184
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Lai izvairītos no garas un nesamērīgas administratīvas procedūras, tiesības tikt uzklausītam 
ir jāierobežo un jāpiešķir tikai gala patērētājiem, kuriem, atšķirībā no tirgotājiem, nav 
padziļinātu zināšanu par muitas formalitātēm.

Grozījums Nr. 185
Emma McClarkin
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Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 186
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

(Skatīt grozījumus 15. un 16. apsvērumam.)

Pamatojums

Vairumā gadījumu muita rīkojas uz nepārprotamu aizdomu pamata, un galu galā lēmums 
izrādās pamatots. Tāpēc tiesības tik uzklausītam būtu jāattiecina tikai uz precēm, kas nav 
viltotas vai pirātiskas preces, jo šādos gadījumos muitas dienestiem ar vienkāršu vizuālu 
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pārbaudi var būt grūtāk noteikt, vai intelektuālā īpašuma tiesības varētu būt pārkāptas, un uz 
gadījumiem, kad muitas iestādes rīkojas pēc pieprasījuma apstiprināšanas un kad iesaistīto 
pušu pretrunīgās intereses var būt svarīgas.

Grozījums Nr. 187
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sv

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai nodrošinātu, ka visiem lēmuma par pieprasījuma apstiprināšanu 
saņēmējiem Eiropā ir vienlīdz daudz laika, lai veiktu pasākumus attiecībā uz precēm, kuras 
aizturētas vai kuru izlaišana atlikta, turklāt neatkarīgi no laika, kāds pasta pakalpojumu 
sniedzējiem nepieciešams, lai piegādātu muitas iestāžu lēmumu preces aizturēt vai atlikt to 
izlaišanu. Tāpēc termiņš pasākumu veikšanai jānosaka no lēmuma saņemšanas nevis tā 
nosūtīšanas brīža.

Grozījums Nr. 188
Christian Engström

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms pieņemt lēmumu par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču aizturēšanu, 
muitas iestādes par saviem nodomiem 
paziņo deklarētājam vai, ja preces 

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

paredzēts aizturēt — preču valdītājam. 
Deklarētājam vai preču valdītājam dod 
iespēju izteikt savu viedokli piecu darba
dienu laikā no minētā paziņojuma 
nosūtīšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
16. pants – 3.a punkts (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja preces, par kurām ir aizdomas, ka 
tās ir tāda produkta imitācija vai kopija, 
kas Savienībā tiek aizsargāts ar 
intelektuālā īpašuma tiesībām, tiek 
pakļautas neuzlikšanas procedūrai, 
muitas iestādes prasa preču deklarētājam 
vai īpašniekam sniegt atbilstošus 
pierādījumus, ka attiecīgo preču 
galamērķis ir ārpus Savienības teritorijas, 
šos pierādījumus iesniedzot trīs darba 
dienu laikā no minētā paziņojuma 
nosūtīšanas. Ja nav pietiekamu 
pierādījumu par pretējo, muitas iestādes 
uzskata, ka preču galamērķis ir 
Savienības teritorija.
Viena gada laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija saskaņā ar konsultāciju 
procedūru, kas minēta 29. panta 
2. punktā, pieņem pamatnostādnes muitas 
iestādēm, lai tās varētu novērtēt risku par 
šo preču novirzīšanu Savienības tirgū. 

Or. en

Pamatojums

Tā kā referents uzskata, ka ir ļoti grūti paredzēt, vai būtiski tiesību akti tiks grozīti tikai 
attiecībā uz precēm, kas ir ES aizsargātu preču imitācija vai kopija, viņš ierosina iekļaut šo 
papildu nodrošinājumu, lai novērstu minēto preču nonākšanu iekšējā tirgū. Lai muita varētu 
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apturēt preču izlaišanu vai aizturēt tās, ir jāievēro divi nosacījumi — jābūt aizdomām par 
viltotām precēm vai pirātiskām precēm, un sniegtajiem apliecinājumiem jābūt 
nepietiekamiem.

Grozījums Nr. 190
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
16. pants – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai iestāde, kas kompetenta pieņemt 
galīgo lēmumu, varētu veiksmīgi 
pārbaudīt, vai ir apliecinājums, ka preces 
paredzētas pārdošanai Savienībā, un citi 
elementi, kas rada intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu, muitas iestāde, kurai 
iesniegts pieprasījums rīkoties, atliek 
preču izlaišanu vai aiztur preces, līdzko ir 
pazīmes, ka ir iemesls aizdomām par šādu 
pārkāpumu.
Norādes, kas liecina, ka šīs preces nonāks 
pārdošanā Savienības teritorijā, citstarp 
var būt tas, ka nav deklarēts preču 
galamērķis, kaut gan saskaņā ar 
pieprasīto atlikšanas procedūru šāda 
deklarācija nepieciešama, trūkst precīzas 
vai uzticamas informācijas attiecībā uz 
preču ražotāja vai nosūtītāja identitāti vai 
adresi, nav pietiekama sadarbība ar 
muitas iestādēm vai arī dokumenti vai 
sarakste attiecībā uz attiecīgajām precēm 
liek secināt, ka tās var tikt piegādātas 
Savienības patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar spriedumu apvienotajās lietās C-446/09 un C-495/09 (79. daļa 6. punkts) šī 
regula būtu jāgroza, lai atspoguļotu to, ka muitas iestādei ir jārīkojas jau tad, ja pastāv 
aizdomas par pārkāpumu.
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Grozījums Nr. 191
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pieņemot lēmumu atlikt preču 
izlaišanu vai aizturēt tās mazu sūtījumu 
gadījumā, muitas iestādes saprātīgā 
termiņā pienācīgi informē galapatērētājus 
par savu darbību juridisko pamatu.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 193
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
16. pants – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja norādes liecina, ka trešo valstu 
tranzīta preces nonāks pārdošanā 
Savienības teritorijā, šādas preces uzskata 
par importu Savienības iekšējā tirgū. 
Izvērtējot intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumus, tiks piemēroti tās dalībvalsts 
intelektuālā īpašuma tiesību akti, kurā šīs 
preces tiek atklātas.
Norādes, kas liecina, ka šīs preces nonāks 
pārdošanā Savienības teritorijā, citstarp 
var būt tas, ka nav deklarēts vai ir 
nepilnīgi deklarēts preču galamērķis un 
trūkst precīzas vai uzticamas informācijas 
par preču ražotāja vai nosūtītāja 
identitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Referents uzskata, ka preču izlaišanas atlikšana vai preču aizturēšana, gaidot tiesību subjekta 
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lēmumu, nav lēmuma pieņemšanas brīdis. Tāpēc viņš ierosina svītrot vārdus „pieņemt 
lēmumu”.

Grozījums Nr. 195
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Lai izvairītos no garas un nesamērīgas administratīvas procedūras, tiesības tikt uzklausītam 
ir jāierobežo un jāpiešķir tikai gala patērētājiem, kuriem, atšķirībā no tirgotājiem, nav 
padziļinātu zināšanu par muitas formalitātēm.

Grozījums Nr. 196
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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paziņojuma nosūtīšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sv

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai nodrošinātu, ka visiem lēmuma par pieprasījuma apstiprināšanu 
saņēmējiem Eiropā ir vienlīdz daudz laika, lai veiktu pasākumus attiecībā uz precēm, kuras 
aizturētas vai kuru izlaišana atlikta, turklāt neatkarīgi no laika, kāds pasta pakalpojumu 
sniedzējiem nepieciešams, lai piegādātu muitas iestāžu lēmumu preces aizturēt vai atlikt to 
izlaišanu. Tāpēc termiņš pasākumu veikšanai jānosaka no lēmuma saņemšanas nevis tā 
nosūtīšanas brīža.

Grozījums Nr. 198
Christian Engström

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms pieņemt lēmumu par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču aizturēšanu, 
muitas iestādes par saviem nodomiem 

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

paziņo deklarētājam vai, ja preces 
paredzēts aizturēt — preču valdītājam. 
Deklarētājam vai preču valdītājam dod 
iespēju izteikt savu viedokli piecu darba
dienu laikā no minētā paziņojuma 
nosūtīšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja preces, par kurām ir aizdomas, ka 
tās ir tāda produkta imitācija vai kopija, 
kas Savienībā tiek aizsargāts ar 
intelektuālā īpašuma tiesībām, tiek 
pakļautas neuzlikšanas procedūrai, 
muitas iestādes prasa preču deklarētājam 
vai īpašniekam sniegt atbilstošus 
pierādījumus, ka attiecīgo preču 
galamērķis ir ārpus Savienības teritorijas, 
šos pierādījumus iesniedzot trīs darba 
dienu laikā no minētā paziņojuma 
nosūtīšanas. Ja nav pietiekamu 
pierādījumu par pretējo, muitas iestādes 
uzskata, ka preču galamērķis ir 
Savienības teritorija.
Viena gada laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija saskaņā ar konsultāciju 
procedūru, kas minēta 29. panta 
2. punktā, pieņem pamatnostādnes muitas 
iestādēm, lai tās varētu novērtēt risku par 
šo preču novirzīšanu Savienības tirgū.

Or. en

Pamatojums

Tā kā referents uzskata, ka ir ļoti grūti paredzēt, vai būtiski tiesību akti tiks grozīti tikai 
attiecībā uz precēm, kas ir ES aizsargātu preču imitācija vai kopija, viņš ierosina iekļaut šo 
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papildu nodrošinājumu, lai novērstu minēto preču nonākšanu iekšējā tirgū. Lai muita varētu 
apturēt preču izlaišanu vai aizturēt tās, ir jāievēro divi nosacījumi — jābūt aizdomām par 
viltotām precēm vai pirātiskām precēm, un sniegtajiem apliecinājumiem jābūt 
nepietiekamiem.

Grozījums Nr. 200
Christian Engström

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pieņemot lēmumu atlikt preču 
izlaišanu vai aizturēt tās mazu sūtījumu 
gadījumā, muitas iestādes atbilstīgā 
termiņā pienācīgi informē galapatērētājus 
par savu darbību juridisko pamatu.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 202
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Referents uzskata, ka preču izlaišanas atlikšana vai preču aizturēšana, gaidot tiesību subjekta 
lēmumu, nav lēmuma pieņemšanas brīdis. Tāpēc viņš ierosina svītrot vārdu „lēmumu”.

Grozījums Nr. 203
Marielle Gallo

Regulas priekšlikums
17. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šo pantu nepiemēro ātrbojīgām 
precēm.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 204
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 205
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 206
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Attiecībā uz tranzīta precēm, ar kurām, 
iespējams, pārkāpj intelektuālā īpašuma 
tiesības galamērķa valstī, muitas iestādes 
var šo informāciju paziņot muitas 
iestādēm galamērķa valstī, tostarp 
izmantojot Pasaules Muitas organizācijas 
SAFE sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai muitas iestādes varētu darīt zināmu informāciju par pārkāpējiem 
tiesībsargājošām iestādēm, tādējādi palīdzot uzlabot izmeklēšanas un aizturēšanas 
procedūras, kā arī informētu muitas iestādes galamērķa valstīs saskaņā ar TRIPS līguma 
69. pantu. Svarīgi ir arī maksimāli izmantot esošās pasaules mēroga sistēmas, lai ļautu 
muitas iestādēm veikt pasākumus pret nelikumīgām precēm.

Grozījums Nr. 207
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Muitas iestādes pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmējam pēc 

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

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

Attiecībā uz tranzīta precēm, ar kurām, 
iespējams, pārkāpj intelektuālā īpašuma 
tiesības galamērķa valstī, muitas iestādes 
var šo informāciju paziņot muitas 
iestādēm galamērķa valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar referenta ierosināto grozījumu Nr. 30.

Grozījums Nr. 209
Marielle Gallo

Regulas priekšlikums
19. pants – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) kriminālprocesa uzsākšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 210
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

(Skatīt ziņojuma projekta grozījumu Nr. 42.)

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 211
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
19. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) informācijas izmantošanai 
kriminālizmeklēšanas vai kriminālprocesa 
uzsākšanai vai saistībā ar tiem, tostarp 
gadījumos, kad tas saistīts ar intelektuālā 
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īpašuma tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
19. pants – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) informācijas izmantošanai, lai 
panāktu vienošanos izlīguma sarunās 
ārpustiesas kārtībā.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no problēmām, kas saistītas ar paziņošanu, termiņš ir jānosaka nevis saistībā ar 
paziņojuma nosūtīšanu, bet gan tā saņemšanu.



AM\890182LV.doc 89/113 PE480.583v01-00

LV

Grozījums Nr. 214
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sv

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai nodrošinātu, ka visiem lēmuma par pieprasījuma apstiprināšanu 
saņēmējiem Eiropā ir vienlīdz daudz laika, lai veiktu pasākumus attiecībā uz precēm, kuras 
aizturētas vai kuru izlaišana atlikta, turklāt neatkarīgi no laika, kāds pasta pakalpojumu 
sniedzējiem nepieciešams, lai piegādātu muitas iestāžu lēmumu preces aizturēt vai atlikt to 
izlaišanu. Tāpēc termiņš pasākumu veikšanai jānosaka no lēmuma saņemšanas nevis tā 
nosūtīšanas brīža.

Grozījums Nr. 215
Christian Engström

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja ir aizdomas, ka ar precēm pārkāpj 
intelektuālā īpašuma tiesības, pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmējs 10 darba 
dienu laikā no lēmuma nosūtīšanas par 
preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu ierosina tiesvedību, lai 
noteiktu, vai ir pārkāptas intelektuālā 
īpašuma tiesības.
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Or. en

Grozījums Nr. 216
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no problēmām, kas saistītas ar paziņošanu, termiņš ir jānosaka nevis saistībā ar 
paziņojuma nosūtīšanu, bet gan tā saņemšanu.

Grozījums Nr. 217
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sv

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai nodrošinātu, ka visiem lēmuma par pieprasījuma apstiprināšanu 
saņēmējiem Eiropā ir vienlīdz daudz laika, lai veiktu pasākumus attiecībā uz precēm, kuras 
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aizturētas vai kuru izlaišana atlikta, turklāt neatkarīgi no laika, kāds pasta pakalpojumu 
sniedzējiem nepieciešams, lai piegādātu muitas iestāžu lēmumu preces aizturēt vai atlikt to 
izlaišanu. Tāpēc termiņš pasākumu veikšanai jānosaka no lēmuma saņemšanas nevis tā 
nosūtīšanas brīža.

Grozījums Nr. 218
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 219
Christian Engström

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja muitas iestādes ir saņēmušas 
paziņojumu par tiesvedības uzsākšanu, lai 
noteiktu, vai ir pārkāptas dizainparauga, 
patenta, lietderīgā modeļa vai augu šķirņu
tiesības, un ir pagājis 20. pantā noteiktais 
termiņš, preču deklarētājs vai valdītājs var 
lūgt muitas iestādes preces izlaist vai 
izbeigt to aizturēšanu.

Ja muitas iestādes ir saņēmušas 
paziņojumu par tiesvedības uzsākšanu, lai 
noteiktu, vai ir pārkāptas dizainparauga 
tiesības, un ir pagājis 20. pantā noteiktais 
termiņš, preču deklarētājs vai valdītājs var
lūgt muitas iestādes preces izlaist vai 
izbeigt to aizturēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Christian Engström
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Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Preces, kas paredzētas iznīcināšanai, 
netiek:

Or. en

Grozījums Nr. 221
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 222
Christian Engström
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Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. pants svītrots
Iznīcināšana un tiesvedības uzsākšana

1. Preces, par kurām ir aizdomas, ka tās ir 
viltotas vai pirātiskas, var iznīcināt muitas 
kontrolē, turklāt nav nepieciešams 
noteikt, vai ir pārkāptas intelektuālā 
īpašuma tiesības, atbilstoši tās dalībvalsts 
tiesību aktiem, kurā preces ir atklātas, ja 
ir izpildīti šādi nosacījumi:
(a) pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs par savu piekrišanu preču 
iznīcināšanai ir rakstiski informējis 
muitas iestādes 10 darba dienu laikā (vai 
trīs darba dienu laikā ātrbojīgu preču 
gadījumā) no dienas, kad nosūtīts lēmums 
par preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
iznīcināšanu;
(b) preču deklarētājs vai preču valdītājs 
par savu piekrišanu preču iznīcināšanai ir 
rakstiski informējis muitas iestādes 
10 darba dienu laikā (vai trīs darba dienu 
laikā ātrbojīgu preču gadījumā) no 
dienas, kad nosūtīts lēmums par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču 
iznīcināšanu.
2. Ja preču deklarētājs vai valdītājs 
1. punkta b) apakšpunktā minētajos 
termiņos nav apliecinājis savu piekrišanu 
preču iznīcināšanai, ne arī darījis 
zināmus savus iebildumus pret preču 
iznīcināšanu tām muitas iestādēm, kas 
pieņēmušas lēmumu atlikt preču izlaišanu 
vai preces aizturēt, muitas iestādes var 
uzskatīt, ka preču deklarētājs vai valdītājs 
ir piekritis preču iznīcināšanai.
Muitas dienesti attiecīgi informē 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmēju.
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Ja preču deklarētājs vai valdītājs iebilst 
pret preču iznīcināšanu, muitas iestādes 
šos iebildumus dara zināmus 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējam.
3. Preces iznīcina muitas kontrolē, un 
atbildību un izdevumus par to uzņemas 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs, ja vien tās dalībvalsts, kurā 
preces tiek iznīcinātas, tiesību aktos nav 
noteikts citādi. Pirms preču iznīcināšanas 
var ņemt paraugus.
4. Ja nav saņemta piekrišana preču 
iznīcināšanai, 10 darba dienu laikā (vai 
trīs darba dienu laikā ātrbojīgu preču 
gadījumā) no dienas, kad nosūtīts lēmums 
par preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
iznīcināšanu, pieprasījumu apstiprinoša 
lēmuma saņēmējs uzsāk tiesvedību, lai 
noteiktu, vai ir pārkāptas intelektuālā 
īpašuma tiesības.
Muitas iestādes pirmajā daļā minētos 
termiņus var atbilstošos gadījumos 
pagarināt pēc pieprasījumu apstiprinoša 
lēmuma saņēmēja lūguma, bet ne ilgāk kā 
par 10 darba dienām.
Ātrbojīgu preču gadījumā šos termiņus 
nepagarina.
5. Muitas iestādes dod atļauju izlaist 
preces vai izbeigt to aizturēšanu tūlīt pēc 
visu muitas formalitāšu nokārtošanas, ja 
tās no pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmēja nav saņēmušas informāciju 
par:
(a) piekrišanu preču iznīcināšanai 
1. punkta a) apakšpunktā minētajos 
termiņos;
(b) tiesvedības uzsākšanu 4. punkta 
minētājā termiņā, lai noteiktu, vai ir 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

Or. en
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Grozījums Nr. 223
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs par savu piekrišanu preču 
iznīcināšanai ir rakstiski informējis muitas 
iestādes 10 darba dienu laikā (vai trīs darba 
dienu laikā ātrbojīgu preču gadījumā) no 
dienas, kad nosūtīts lēmums par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču iznīcināšanu;

(a) pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs par savu piekrišanu preču 
iznīcināšanai ir rakstiski informējis muitas 
iestādes 10 darba dienu laikā (vai trīs darba 
dienu laikā ātrbojīgu preču gadījumā) no 
dienas, kad saņemts paziņojums par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču aizturēšanu;

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no problēmām, kas saistītas ar paziņošanu, termiņš ir jānosaka nevis saistībā ar 
paziņojuma nosūtīšanu, bet gan tā saņemšanu.

Grozījums Nr. 224
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs par savu piekrišanu preču 
iznīcināšanai ir rakstiski informējis muitas 
iestādes 10 darba dienu laikā (vai trīs darba 
dienu laikā ātrbojīgu preču gadījumā) no 
dienas, kad nosūtīts lēmums par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču iznīcināšanu;

(a) pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs par savu piekrišanu preču 
iznīcināšanai ir rakstiski informējis muitas 
iestādes 10 darba dienu laikā (vai trīs darba 
dienu laikā ātrbojīgu preču gadījumā) no 
dienas, kad saņemts lēmums par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču aizturēšanu;

Or. sv

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai nodrošinātu, ka visiem lēmuma par pieprasījuma apstiprināšanu 
saņēmējiem Eiropā ir vienlīdz daudz laika, lai veiktu pasākumus attiecībā uz precēm, kuras 
aizturētas vai kuru izlaišana atlikta, turklāt neatkarīgi no laika, kāds pasta pakalpojumu 
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sniedzējiem nepieciešams, lai piegādātu muitas iestāžu lēmumu preces aizturēt vai atlikt to 
izlaišanu. Tāpēc termiņš pasākumu veikšanai jānosaka no lēmuma saņemšanas nevis tā 
nosūtīšanas brīža.

Grozījums Nr. 225
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) preču deklarētājs vai preču valdītājs par 
savu piekrišanu preču iznīcināšanai ir 
rakstiski informējis muitas iestādes 
10 darba dienu laikā (vai trīs darba dienu 
laikā ātrbojīgu preču gadījumā) no dienas, 
kad nosūtīts lēmums par preču izlaišanas 
atlikšanu vai preču iznīcināšanu.

(b) preču deklarētājs vai preču valdītājs par 
savu piekrišanu preču iznīcināšanai ir 
rakstiski informējis muitas iestādes 
10 darba dienu laikā (vai trīs darba dienu 
laikā ātrbojīgu preču gadījumā) no dienas, 
kad saņemts lēmums par preču izlaišanas 
atlikšanu vai preču aizturēšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no problēmām, kas saistītas ar paziņošanu, termiņš ir jānosaka nevis saistībā ar 
paziņojuma nosūtīšanu, bet gan tā saņemšanu.

Grozījums Nr. 226
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) preču deklarētājs vai preču valdītājs par 
savu piekrišanu preču iznīcināšanai ir 
rakstiski informējis muitas iestādes
10 darba dienu laikā (vai trīs darba dienu 
laikā ātrbojīgu preču gadījumā) no dienas, 
kad nosūtīts lēmums par preču izlaišanas 
atlikšanu vai preču iznīcināšanu.

(b) preču deklarētājs vai preču valdītājs par 
savu piekrišanu preču iznīcināšanai ir 
rakstiski informējis muitas iestādes 
10 darba dienu laikā (vai trīs darba dienu 
laikā ātrbojīgu preču gadījumā) no dienas, 
kad saņemts lēmums par preču izlaišanas 
atlikšanu vai preču aizturēšanu.

Or. sv
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Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai nodrošinātu, ka visiem lēmuma par pieprasījuma apstiprināšanu 
saņēmējiem Eiropā ir vienlīdz daudz laika, lai veiktu pasākumus attiecībā uz precēm, kuras 
aizturētas vai kuru izlaišana atlikta, turklāt neatkarīgi no laika, kāds pasta pakalpojumu 
sniedzējiem nepieciešams, lai piegādātu muitas iestāžu lēmumu preces aizturēt vai atlikt to 
izlaišanu. Tāpēc termiņš pasākumu veikšanai jānosaka no lēmuma saņemšanas nevis tā 
nosūtīšanas brīža.

Grozījums Nr. 227
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 228
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Preces iznīcina muitas kontrolē, un 
atbildību un izdevumus par to uzņemas 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs, ja vien tās dalībvalsts, kurā 
preces tiek iznīcinātas, tiesību aktos nav 
noteikts citādi. Pirms preču iznīcināšanas 
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var ņemt paraugus. var ņemt reprezentatīvus paraugus no 
preču kopuma.

Or. fr

Grozījums Nr. 229
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nav saņemta piekrišana preču 
iznīcināšanai, 10 darba dienu laikā (vai trīs 
darba dienu laikā ātrbojīgu preču 
gadījumā) no dienas, kad nosūtīts lēmums 
par preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
iznīcināšanu, pieprasījumu apstiprinoša 
lēmuma saņēmējs uzsāk tiesvedību, lai 
noteiktu, vai ir pārkāptas intelektuālā 
īpašuma tiesības.

Ja nav saņemta piekrišana preču 
iznīcināšanai, 10 darba dienu laikā (vai trīs 
darba dienu laikā ātrbojīgu preču 
gadījumā) no dienas, kad saņemts lēmums 
par preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu, pieprasījumu apstiprinoša 
lēmuma saņēmējs uzsāk tiesvedību, lai 
noteiktu, vai ir pārkāptas intelektuālā 
īpašuma tiesības.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no problēmām, kas saistītas ar paziņošanu, termiņš ir jānosaka nevis saistībā ar 
paziņojuma nosūtīšanu, bet gan tā saņemšanu.

Grozījums Nr. 230
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nav saņemta piekrišana preču 
iznīcināšanai, 10 darba dienu laikā (vai trīs 
darba dienu laikā ātrbojīgu preču
gadījumā) no dienas, kad nosūtīts lēmums 
par preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
iznīcināšanu, pieprasījumu apstiprinoša 

Ja nav saņemta piekrišana preču 
iznīcināšanai, 10 darba dienu laikā (vai trīs 
darba dienu laikā ātrbojīgu preču 
gadījumā) no dienas, kad saņemts lēmums 
par preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu, pieprasījumu apstiprinoša 
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lēmuma saņēmējs uzsāk tiesvedību, lai 
noteiktu, vai ir pārkāptas intelektuālā 
īpašuma tiesības.

lēmuma saņēmējs uzsāk tiesvedību, lai 
noteiktu, vai ir pārkāptas intelektuālā 
īpašuma tiesības.

Or. sv

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai nodrošinātu, ka visiem lēmuma par pieprasījuma apstiprināšanu 
saņēmējiem Eiropā ir vienlīdz daudz laika, lai veiktu pasākumus attiecībā uz precēm, kuras 
aizturētas vai kuru izlaišana atlikta, turklāt neatkarīgi no laika, kāds pasta pakalpojumu 
sniedzējiem nepieciešams, lai piegādātu muitas iestāžu lēmumu preces aizturēt vai atlikt to 
izlaišanu. Tāpēc termiņš pasākumu veikšanai jānosaka no lēmuma saņemšanas nevis tā 
nosūtīšanas brīža.

Grozījums Nr. 231
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
23. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Muitas dienesti var ziedot gatavus 
izstrādājumus, kas nav bīstami, 
piemēram, apģērbus un apavus, skolām, 
aprūpes namiem, bērnu namiem, 
nevalstiskām organizācijām vai citiem 
sociālo vai labklājības pakalpojumu 
dienestiem. Šādos gadījumos neiekasē 
nekādus nodokļus vai citus maksājumus.

Or. el

Grozījums Nr. 232
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. sv

Grozījums Nr. 233
Christian Engström

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) preces, par kurām ir aizdomas, ka tās ir 
ar viltotām preču zīmēm vai ka tās ir 
pirātiskas autortiesību preces;

Or. en

Grozījums Nr. 234
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) to, ka preces ir viltotas vai pirātiskas, 
pēc informēšanas apstiprinājis valdītājs;

Or. fr

Grozījums Nr. 235
Marielle Gallo

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 236
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sv

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai nodrošinātu, ka visiem lēmuma par pieprasījuma apstiprināšanu 
saņēmējiem Eiropā ir vienlīdz daudz laika, lai veiktu pasākumus attiecībā uz precēm, kuras 
aizturētas vai kuru izlaišana atlikta, turklāt neatkarīgi no laika, kāds pasta pakalpojumu 
sniedzējiem nepieciešams, lai piegādātu muitas iestāžu lēmumu preces aizturēt vai atlikt to 
izlaišanu. Tāpēc termiņš pasākumu veikšanai jānosaka no lēmuma saņemšanas nevis tā 
nosūtīšanas brīža.

Grozījums Nr. 237
Marielle Gallo

Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 238
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sv

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai nodrošinātu, ka visiem lēmuma par pieprasījuma apstiprināšanu 
saņēmējiem Eiropā ir vienlīdz daudz laika, lai veiktu pasākumus attiecībā uz precēm, kuras 
aizturētas vai kuru izlaišana atlikta, turklāt neatkarīgi no laika, kāds pasta pakalpojumu 
sniedzējiem nepieciešams, lai piegādātu muitas iestāžu lēmumu preces aizturēt vai atlikt to 
izlaišanu. Tāpēc termiņš pasākumu veikšanai jānosaka no lēmuma saņemšanas nevis tā 
nosūtīšanas brīža.

Grozījums Nr. 239
Marielle Gallo

Regulas priekšlikums
24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 240
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
24. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Preču iznīcināšanu kontrolē muita, un 
izdevumus par to sedz pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmējs.

Or. fr

Grozījums Nr. 241
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
24. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sv

Grozījums Nr. 242
Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
24. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Komisijai piešķir pilnvaras saskaņā ar 
30. pantu pieņemt deleģētos aktus par 

svītrots
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robežvērtībām, ar kurām šā panta 
vajadzībām nosaka to, kas uzskatāms par
„mazu sūtījumu”.

Or. de

Grozījums Nr. 243
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
24. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a izvērtējot iespējamo slodzi muitas 
dienestam, ko rada šis priekšlikums, 
muitas iestādes dod priekšroku lielu 
sūtījumu apstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja to pieprasa muitas iestādes, 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs sedz visas izmaksas, kas muitas 
administrācijai radušās saistībā ar preču 
paturēšanu muitas uzraudzībā saskaņā ar 
16. un 17. pantu un saistībā ar preču 
iznīcināšanu saskaņā ar 20. un 23. pantu.
Lēmuma saņēmējs pēc pieprasījuma 
sniedz muitas iestādēm informāciju par 
to, kur un kā aizturētās preces tiek 
glabātas, un par izmaksām, kas saistītas 
ar šo glabāšanu, un dod iespēju sniegt 
komentārus par šo glabāšanu.

Or. sv
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Pamatojums

Priekšlikums Komisijas formulējumā nozīmē, ka tiesību subjektam ir jāveic ekonomiski 
aprēķini, iesniedzot pieprasījumu rīkoties. Tas var radīt problēmas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kuriem ir ierobežoti finanšu resursi. Tas, savukārt, varētu likt tiesību subjektam 
neiesniegt pieprasījumu, tādējādi ļaujot pārkāpuma precēm nonākt pāri robežai.

Grozījums Nr. 245
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja to pieprasa muitas iestādes, 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs sedz visas izmaksas, kas muitas 
administrācijai radušās saistībā ar preču 
paturēšanu muitas uzraudzībā saskaņā ar 
16. un 17. pantu un saistībā ar preču 
iznīcināšanu saskaņā ar 20. un 23. pantu un 
preču aizturēšanu, ja vien saskaņā ar 
27. panta 2.b punktu pie atbildības nevar 
saukt starpnieku.

Or. de

Pamatojums

Transporta uzņēmumiem negribot ir galvenā loma nelegālu un viltotu preču ievešanā ES. 
Nevar prasīt, lai tie atklātu nelikumīgas vai viltotas preces. Tomēr tie var sniegt arī savu 
ieguldījumu, lai ES aizsargātu pret šādu preču ievešanu, ja tos pirms pasūtījuma saņemšanas 
informē par viņu pārvadāto preču saņēmēja iepriekš pieļautiem preču zīmju tiesību 
pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 246
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šis pants neskar pieprasījumu 2. Šis pants neskar pieprasījumu 
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apstiprinoša lēmuma saņēmēja tiesības 
prasīt kompensāciju no tiesību pārkāpēja 
vai citām personām, atbilstoši to 
dalībvalstu tiesību aktiem, kurās preces 
atklātas.

apstiprinoša lēmuma saņēmēja tiesības 
prasīt kompensāciju no tiesību pārkāpēja 
vai citām personām, tostarp starpniekiem, 
piemēram, pārvadātājiem vai 
ekspeditoriem, atbilstoši to dalībvalstu 
tiesību aktiem, kurās preces atklātas.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
27. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis valsts tiesību aktos ievieš 
noteikumus, kas ļauj pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmējam prasīt 
kompensāciju no deklarētāja vai 
personas, kura fiziski kontrolē preces, ja 
nav nosakāms ne pārkāpējs, ne preču 
īpašnieks vai persona, kurai ir līdzīgas 
tiesības rīkoties ar tām, ja pret tiem nevar 
uzsākt kriminālvajāšanu to teritorijā vai 
ja tie nespēj nodrošināt kompensāciju, kā 
arī gadījumos, ja deklarētājs vai persona, 
kura fiziski kontrolē preces, nevar 
nosaukt nosūtītāja un saņēmēja vārdu un 
uzvārdu vai nosaukumu, adresi un PVN 
numurus (ja tādi ir).

Or. en

(Skatīt referenta ierosināto 13. grozījumu.)

Pamatojums

Starpniekiem, piemēram, pārvadātājiem un/vai ekspeditoriem, ir līgumattiecības ar 
pārkāpējiem, un tie saņem samaksu par pārkāpjošo preču pārvadāšanu. Ja var konstatēt, ka 
starpnieki nav bijuši pienācīgi rūpīgi, tiem būtu jāsedz preču iznīcināšanas izmaksas. Šāds 
pienākums mudinātu starpniekus aktīvāk iesaistīties cīņā pret intelektuālo tiesību 
pārkāpumiem.
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Grozījums Nr. 248
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
28. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Administratīvās sankcijas Sankcijas

Or. it

Grozījums Nr. 249
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 250
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

piemērošanu. Noteiktajām 
administratīvajām sankcijām jābūt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām.

Or. fr

Grozījums Nr. 251
Christian Engström

Regulas priekšlikums
28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.a pants
Pieprasītājiem piemērojamie sodi

Pieprasītāji, kas vairākkārt iesniedz 
prasījumus par iespējamiem intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumiem, kuri 
lielākajā daļā gadījumu divus gadus ilgā 
periodā izrādās nepamatoti, uz noteiktu 
laiku zaudē tiesības iesniegt prasījumus. 
Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sodiem, ko piemēro šādiem pieprasītājiem. 
Noteiktajiem sodiem jābūt efektīviem, 
samērīgiem un preventīviem.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Visu 1. un 2. punktā minēto informāciju 
uzglabā Komisijas centrālajā datubāzē. Lai 
radītu juridisku pamatu šai datubāzei, 
Komisija gada laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā sagatavo īpašu 
priekšlikumu, kas pieņemams saskaņā ar 
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parasto likumdošanas procedūru. 
Gatavojot priekšlikumu, Komisija 
apspriežas ar Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāju. Datubāze sāk darboties ne 
vēlāk kā 2015. gada 1. janvārī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izriet no ieteikumiem, kas izklāstīti Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 
atzinumā (2011/C 363/01). Ir jānosaka juridisks pienākums ieguldīt līdzekļus sadarbspējīgās 
„e-muitas” procedūrās arī attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu un ieviest 
šādas procedūras.

Grozījums Nr. 253
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija 1. un 2. punktā minēto būtisko 
informāciju elektroniskā formā dara 
pieejamu dalībvalstu muitas iestādēm pēc 
iespējas drīz, taču ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 254
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

centrālajā datubāzē veic saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 45/200126 un Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāja uzraudzībā.
Jebkurā gadījumā īstenošanas 
pasākumos, kas jāpieņem, būtu detalizēti 
jānosaka datubāzes funkcionālās un 
tehniskās īpašības.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
32. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija un dalībvalstis personas 
datus neglabā ilgāk par termiņu, līdz 
kuram ir spēkā lēmums par pieprasījuma 
apstiprināšanu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 256
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
32.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.a pants
Ziņošana 

Līdz .. * Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam ziņojumu par regulas 
īstenošanu dalībvalstīs, tostarp it īpaši par 
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to, vai elektroniskā datubāze pilnā apjomā 
darbojas visā Savienībā.
____________
* OV — lūdzu, ievietojiet datumu —
36 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
32.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.a pants
Ziņošana

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par tās īstenošanu. Ziņojumā 
īpašu uzmanību pievērš pasākumiem, ko 
veic dalībvalstis, lai sagatavotos šīs 
regulas piemērošanai.

Or. pl

Pamatojums

Šī regula attiecas uz procesuāliem jautājumiem, un tās mērķu sasniegšanai ir svarīgi, lai 
dalībvalstis to piemērotu efektīvi. Jo īpaši svarīga ir regulā minēto datorsistēmu pienācīga 
darbība.

Grozījums Nr. 258
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieprasījumi rīkoties, kas apstiprināti 
saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1383/2003, ir spēkā līdz tā termiņa 
beigām, kurā muitas iestādēm jārīkojas un 
kas norādīts lēmumā, ar kuru apstiprina 
pieprasījumu, bet tos nepagarina.

Pieprasījumi rīkoties, kas apstiprināti 
saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1383/2003, ir spēkā līdz tā termiņa 
beigām, kurā muitas iestādēm jārīkojas un 
kas norādīts lēmumā, ar kuru apstiprina 
pieprasījumu, un tos var pagarināt 
saskaņā ar šīs regulas 11. pantu.
Iesniedzot pirmo reizi, pieteikumus par 
termiņa pagarinājumu, kura laikā muitas 
iestādes var rīkoties, papildina ar 6. panta 
3. punktā prasīto informāciju.  

Or. pl

Pamatojums

Pieprasījumu apstiprinoša lēmuma saņēmējam vajadzētu būt iespējai nodrošināt, ka tiek 
pagarināts saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 noteiktais termiņš, kurā muitas 
iestādes var rīkoties, pamatojoties uz šo regulu. Tas radīs mazāku slogu gan muitas iestādēm, 
gan pieprasījumu apstiprinoša lēmuma saņēmējam.

Grozījums Nr. 259
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
37. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Pamatojums

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


