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I. IEVADS

Komisija 2011. gada 26. maijā minēto priekšlikumu iesniedza Padomei.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 2011. gada 12. oktobrī nosūtīja savu atzinumu.

Eiropas Parlaments 2012. gada 3. jūlijā sniedza atzinumu pirmajā lasījumā, veicot grozījumus 

priekšlikumā.

Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (LESD 294. pants) Padome 2013. gada 16. maijā, 

ņemot vērā Parlamenta pirmo lasījumu, pieņēma nostāju pirmajā lasījumā attiecībā uz regulas 

projektu.

II. MĒRĶIS

Ar regulas projektu paredzēts stiprināt un precizēt noteikumus par intelektuālā īpašuma 

tiesību īstenošanu. Tas tiek panākts, paplašinot Regulas (EK) Nr. 1383/2003 piemērošanas 

jomu, to attiecinot arī uz komercnosaukumiem, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijām un 

funkcionālajiem modeļiem, kā arī vairākiem pārkāpumiem.

Ar regulas projektu tiek ieviestas vienkāršotas procedūras attiecībā uz preču iznīcināšanu, 

ļaujot muitas iestādēm rīkoties ar iznīcināšanai atstātām precēm, neiesaistoties tiesvedības 

procesos. Attiecībā uz maziem sūtījumiem, par kuriem ir aizdomas, ka tajos ir viltotas vai 

pirātiskas preces, par kurām saņemts pieprasījums, ar īpašu procedūru iespējams tos iznīcināt, 

neiesaistot tiesību subjektu. 

Priekšlikumā ir arī paredzēti vairāki pasākumi, kas nodrošina aizsardzību likumīgu tirgotāju 

interesēm pret muitas iestāžu izpildes procedūru iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu, jo īpaši 

attiecībā uz informāciju, kas muitai jāsniedz tiesību subjektiem, un tiesībām uz aizstāvību.
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III. PIRMAJĀ LASĪJUMĀ PIEŅEMTĀS NOSTĀJAS ANALĪZE 

1. Vispārīga informācija

Padome savā nostājā pirmajā lasījumā atbalsta priekšlikuma vispārīgo mērķi attiecībā uz 

nepieciešamību stiprināt intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu. Tomēr Padome 

uzskata, ka regulas piemērošanas joma nebūtu jāattiecina arī uz paralēlo tirdzniecību un 

"pārsniegumiem" un ka tiesības tikt uzklausītam būtu jāpiešķir saskaņā ar valstu tiesību 

aktiem, turklāt Padome ievieš priekšlikumā vairākas tehniskas izmaiņas.

2. EP grozījumi

Eiropas Parlaments pieņēma 108 grozījumus priekšlikumā 1. Šie grozījumi galvenokārt 

attiecas uz:

- regulas piemērojamību tranzītprecēm;

- paralēlā importa izsekojamību;

- pieprasījumu iesniegšanu, izmantojot elektroniskas datu apstrādes sistēmas, kuras 

ir pieejamas ne vēlāk kā 2014. gada 1. janvārī;

- attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās ir viltotas, un kurām piemēro 

maksājumu atlikšanas procedūru, preču deklarētājam vai valdītājam ir jāsniedz 

atbilstoši pierādījumi, ka preču galamērķis ir ārpus Savienības teritorijas;

- tiesībām būt uzklausītam;

                                               
1 Pilns grozījumu teksts, ko Parlaments pieņēma 2012. gada 3. jūlija plenārsēdē, ir pieejams 

šādā tīmekļa vietnē:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-
2012-272
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- sadarbību ar trešo valstu muitas iestādēm un informācijas un datu apmaiņu starp 

muitas iestādēm;

- vienkāršotās procedūras preču iznīcināšanai attiecināšanu arī uz visiem 

intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem;

- īpašu procedūru mazos sūtījumos sūtītu preču iznīcināšanai, kurus definē, 

pamatojoties uz vienā sūtījumā esošo preču vienību daudzumu (mazāk kā trīs) un 

to kopējo svaru (mazāk kā divi kg);

- Komisijas ziņojumu par šīs regulas īstenošanu ne vēlāk kā trīs gadus pēc tās 

stāšanās spēkā.

3. Jauni Padomes ieviesti elementi

Pirmajā lasījumā pieņemtās nostājas galvenie punkti, kas atšķiras no Komisijas 

priekšlikuma, attiecas uz:

- paralēlās tirdzniecības un "pārsniegumu" izslēgšanu no regulas darbības jomas;

- muitas kontroli un identifikācijas pasākumiem, ko muitas iestādes var veikt, lai 

novērstu darbības, ar kurām tiek pārkāptas Savienības teritorijā piemērojamās 

intelektuālā īpašuma tiesības, un lai sadarbotos ar trešām valstīm intelektuālā 

īpašuma tiesību īstenošanā;

- kopēju procedūru, ko piemēro visiem IĪT pārkāpumiem, uz kuriem attiecas minētā 

regula, neskarot īpašo procedūru mazajiem sūtījumiem;

- procedūru mazajiem sūtījumiem, kuru piemēro vienīgi pēc pieprasītāja lūguma un 

kuras izmaksas var lūgt segt pieprasītājam;
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- mazo sūtījumu definīciju regulā, attiecībā uz kuru Komisija saskaņā ar LESD 

290. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai konkrētos apstākļos grozītu 

tās nebūtiskos elementus;

- vajadzīgo juridisko pamatu – saskaņā ar TRIPS 69. pantu un lai novērstu tādu 

preču starptautisko tirdzniecību, ar kurām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, –

ātrai informācijas apmaiņai starp muitas iestādēm Eiropas Savienībā un trešās 

valstīs. Komisijai piešķir īstenošanas pilnvaras noteikt praktiskās kārtības 

elementus datu apmaiņai ar trešām valstīm;

- tiesībām būt uzklausītam;

- situācijām, kurās tiesību subjekts var izmantot informāciju, ko muita tam ir 

sniegusi pēc preču aizturēšanas;

- noteikumiem pamataktā par datu vākšanu, apstrādi, saglabāšanas laiku, tiesību 

izmantošanu un pienākumu pildīšanu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem 

datu aizsardzības jomā.

IV. NOSLĒGUMS

Ar nostāju pirmajā lasījumā, ko vienbalsīgi pieņēma Padome un ko atbalsta Komisija, 

paredzēts īstenot ierosinātās regulas mērķus, proti, stiprināt un precizēt tiesisko regulējumu, 

kādā muitas iestādes darbojas, lai īstenotu intelektuālā īpašuma tiesības.
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