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I. ĮVADAS

2011 m. gegužės 26 d. Komisija pateikė Tarybai pirmiau nurodytą pasiūlymą.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas nuomonę pateikė 2011 m. spalio 12 d.

Europos Parlamentas priėmė poziciją per pirmąjį svarstymą 2012 m. liepos 3 d., priimdamas 

pasiūlymo pakeitimų.

Laikydamasi įprastos teisėkūros procedūros (SESV 294 straipsnis) 2013 m. gegužės 16 d. 

Taryba, atsižvelgdama į pirmojo svarstymo Parlamente rezultatus, priėmė savo poziciją per 

pirmąjį svarstymą dėl reglamento projekto.

II. TIKSLAS

Šio reglamento projekto tikslas – nustatyti patikimesnes ir aiškesnes nuostatas dėl intelektinės 

nuosavybės teisių užtikrinimo. Šio tikslo siekiama išplečiant Reglamento (EB) Nr. 1383/2003 

taikymo sritį – įtraukiant prekių pavadinimus, puslaidininkių gaminių topografijas ir 

naudinguosius modelius, taip pat tam tikrus pažeidimus.

Reglamento projekte numatytos supaprastintos prekių sunaikinimo procedūros, suteikiančios 

teisę muitinei be teisinės procedūros atiduoti sunaikinti prekes. Kalbant apie mažas siuntas, 

pagal specialią procedūrą galima be teisių subjekto įsikišimo sunaikinti prekes, dėl kurių yra 

pateiktas prašymas ir kurios, kaip įtariama, yra suklastotos arba piratinės.

Pasiūlyme taip pat numatytos tam tikros priemonės, kuriomis užtikrinami teisėtai veikiančių 

prekybininkų interesai, kai galimas piktnaudžiavimas muitinės vykdomo teisių užtikrinimo 

procedūromis, visų pirma kalbant apie informaciją, kurią muitinė turi perduoti teisių 

subjektams, ir teisę į gynybą.
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III. PER PIRMĄJĮ SVARSTYMĄ PRIIMTOS POZICIJOS ANALIZĖ 

1. Bendros pastabos

Savo per pirmąjį svarstymą priimtoje pozicijoje Taryba pritaria bendram pasiūlymo 

tikslui, kad reikia užtikrinti geresnį muitinės vykdomą intelektinės nuosavybės teisių 

užtikrinimą. Tačiau Taryba mano, kad reglamento taikymo sritis neturėtų būti išplėsta, 

įtraukiant lygiagrečią prekybą ir „perviršius“, ir kad turėtų būti suteikta teisė būti 

išklausytam, laikantis nacionalinės teisės; be to, Taryba numato tam tikrų techninių 

pasiūlymo pakeitimų.

2. EP pakeitimai

Europos Parlamentas priėmė 108 pasiūlymo pakeitimus 1. Šie pakeitimai pirmiausia 

susiję su:

– reglamento taikymu tranzitu gabenamoms prekėms;

– lygiagretaus importo atsekamumu;

– prašymų teikimu naudojant elektronines duomenų tvarkymo sistemas, tokias 

sistemas įdiegiant ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d.;

– tinkamais įrodymais, kad galutinė prekių paskirties vieta yra ne Sąjungos 

teritorijoje, kuriuos deklarantas arba prekių turėtojas turi pateikti prekių, kurios, 

kaip įtariama, yra suklastotos, ir kurioms taikoma sąlyginio neapmokestinimo 

procedūra, atveju;

– teise būti išklausytam;

                                               
1 Visas 2012 m. liepos 3 d. plenariniame posėdyje Parlamento priimtų pakeitimų tekstas 

pateikiamas šiuo adresu:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-
2012-272
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– bendradarbiavimu su trečiųjų valstybių muitinėmis ir muitinių keitimusi 

informacija bei duomenimis;

– supaprastintos prekių sunaikinimo procedūros taikymo išplėtimu, ją taikant 

visiems INT pažeidimams;

– specialia prekių, gabenamų mažomis siuntomis, apibrėžiamomis remiantis vienoje 

pakuotėje esančių prekių skaičiumi (mažiau nei trys) ir jų bendru svoriu (mažiau 

nei 2 kg), sunaikinimo procedūra; 

– reikalavimu, kad Komisija ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą pateiktų 

per trejus metus po jo įsigaliojimo.

3. Nauji Tarybos įtraukti aspektai

Svarbiausi per pirmąjį svarstymą priimtos pozicijos aspektai, kurie skiriasi nuo 

Komisijos pasiūlymo, yra šie:

– į reglamento taikymo sritį neįtraukta lygiagreti prekyba ir „perviršiai“;

– muitinis tikrinimas ir identifikavimo priemonės, kurių muitinės gali imtis, kad 

būtų užkirstas kelias operacijoms, kuriomis pažeidžiami Sąjungos teritorijoje 

taikomi intelektinės nuosavybės teisės aktai, ir būtų bendradarbiaujama su 

trečiosiomis valstybėmis intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo srityje;

– bendra procedūra, kuri būtų taikoma visiems INT pažeidimams, kuriems taikomas 

šis reglamentas, nedarant poveikio mažoms siuntoms taikomai specialiai 

procedūrai;

– mažoms siuntoms skirta procedūra, kuri taikoma tik pareiškėjo prašymu ir su 

kuria susijusias išlaidas pareiškėjo gali būti paprašyta padengti;
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– šiame reglamente taikoma mažų siuntų apibrėžtis, dėl kurios pagal SESV 

290 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

siekiant, esant tam tikroms aplinkybėms, iš dalies pakeisti neesminius jos 

elementus; 

– reikiamas teisinis pagrindas, laikantis TRIPS sutarties 69 straipsnio ir siekiant 

panaikinti tarptautinę prekybą prekėmis, kuriomis pažeidžiamos intelektinės 

nuosavybės teisės, kad ES ir trečiosiose valstybėse veikiančios muitinės galėtų 

greitai keistis informacija. Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai siekiant 

apibrėžti keitimosi duomenimis su trečiosiomis valstybėmis praktinės tvarkos 

aspektus;

– teisė būti išklausytam;

– atvejai, kuriais teisių subjektas gali naudotis informacija, kurią muitinė jam 

atskleidė sulaikiusi prekes;

– pagrindinio teisės akto nuostatos dėl duomenų rinkimo, tvarkymo, jų laikymo 

laikotarpių, naudojimosi teisėmis ir pareigų vykdymo vadovaujantis esamais 

duomenų apsaugos teisės aktais.

IV. IŠVADA

Pozicija per pirmąjį svarstymą, kurią Taryba priėmė vieningai ir kuriai pritaria Komisija, 

atitinka siūlomo reglamento tikslą užtikrinti patikimesnę ir aiškesnę teisinę aplinką muitinių 

veiklai, kad būtų užtikrintos intelektinės nuosavybės teisės.
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