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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

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

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

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

Grozījumi akta projektā

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

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

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

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

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

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

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

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

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

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
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 

(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 
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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.

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.

Or. en

(Sk. 15. grozījumu, ar kuru groza 1. panta 4. punktu)

Pamatojums

Šī regula ir uzskatāma par tiesību aktu, kurā ir reglamentēti tikai procesuālie jautājumi, 
muitai nodrošinot IĪT ievērošanu. Tā nesatur nekādas materiāltiesiskas normas, kuras varētu 
ietekmēt IĪT pārkāpumu definīciju. Izņēmums par ceļotāju bagāžu neatbilst minētai pieejai, jo 
saskaņā ar ES IĪ materiālo tiesību aktiem IĪT var īstenot tikai tad, ja preces ir paredzētas 
pārdošanai vai tiek izmantotas tirdzniecībā. Šī norma tāpēc būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(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,
paralēli importējot preces, kuras gan ir 
izgatavotas ar intelektuālo tiesību 
subjekta atļauju, taču ir izplatītas EEZ 
bez šā subjekta piekrišanas, kā arī preces, 
kuras ir izgatavotas, nesaņemot 
intelektuālo tiesību subjekta atļauju. Šajā 
pašā nolūkā papildus Regulā (EK) Nr.
1383/2003 jau iekļautajām intelektuālā 
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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.

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.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā regula ir attiecināta arī uz paralēlo importu un tā saucamajiem neatļautajiem 
ražojumiem (precēm, kuras ir izgatavotas bez intelektuālo tiesību subjekta piekrišanas), kas ir 
daži no pārkāpumu veidiem. Lai nodrošinātu juridisko skaidrību un pareizu īstenošanu, 
attiecībā uz šiem pārkāpumiem būtu lietderīgi izmantot Regulas (EK) Nr. 1383/2003 3. panta 
redakciju.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu bažas par muitas iestāžu spēju efektīvi veikt savus pienākumus, kas attiecas uz 
jauniem regulas regulējuma priekšmetā iekļautiem pārkāpumu veidiem, ir lietderīgi uzsvērt, 
cik svarīgi ir paredzēt pietiekami daudz līdzekļu, nodrošināt atbilstošu apmācību un izstrādāt 
tādas pamatnostādnes, ar kuru palīdzību muitas iestādes veic nepieciešamo kontroli.
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Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

(piemēram, skat. 15. grozījumu, ar kuru groza 1. panta 4. punktu).

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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(Sk. 34.–38. grozījumu, ar kuriem groza 20. pantu).

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

(Sk. 34.–38. grozījumu, ar kuriem groza 20. pantu).

Pamatojums

Vienkāršota procedūra, kas paredzēta tikai viltotām un pirātiskām precēm, praksē radītu 
juridisko nenoteiktību, jo nav saprotams, kura procedūra ir jāpiemēro gadījumos, kad preces 
vēl pārkāpj gan preču zīmes tiesības vai autortiesības, gan citas intelektuālā īpašuma tiesības 
(piemēram, patentus). Papildus tam, ka tiesību subjekts apstiprina piekrišanu iznīcināšanai, 
šim subjektam būtu jāapstiprina arī pats IĪT pārkāpums un jānorāda, kuras tieši IĪT ir 
pārkāptas, lai pārliecinātos par šā subjekta atbildību attiecībā uz iznīcināšanu.
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Grozījums Nr. 7
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, kas ļautu šīs preces 
iznīcināt bez tiesību subjekta piekrišanas, 
ja viņš savā iesniegumā ir lūdzis izmantot 
īpašu procedūru.

Or. en

Pamatojums

Maza sūtījuma definīcija un it īpaši robežvērtības, ar kurām nosaka mazus sūtījumus, ir 
būtiski regulas priekšlikuma elementi. Tāpēc kopīgajiem likumdevējiem vajadzētu būt 
tiesībām izlemt par definīciju un spēkā esošām robežvērtībām. Ja muita iznīcinātu preces, 
nesaņemot tiesību subjekta vai tiesas apstiprinājumu par IĪT pārkāpumu, tiktu pārkāptas 
pamattiesības uz īpašumu. Tāpēc tiesību subjektam vajadzētu būt iespējai piedalīties šajā 
procesā.

Grozījums Nr. 8
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
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Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Lai vairotu juridisko skaidrību un 
aizsargātu likumīgo tirgotāju intereses no, 
iespējams, ļaunprātīgas 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 un mainīt nosacījumus 
iznīcināšanas procedūras piemērošanai 
attiecībā uz muitas kontrolē esošām 
precēm, par kurām ir aizdomas, ka ar tām 
pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības.

Or. en

(Sk. 34.–38. grozījumu, ar kuriem groza 20. pantu, 24. grozījumu, ar kuru groza 16. panta 
3. punktu, un 27. grozījumu, ar kuru groza 17. panta 3. punktu.)

Pamatojums

Attiecībā uz visiem IĪT pārkāpumiem būtu jānosaka viena, saskaņota procedūra. Tiesības būt 
uzklausītam muitas iestādēm radītu nesamērīgu administratīvo slogu, kas var novest pie 
iespējamo konfiskāciju gadījumu skaita samazināšanās. Ekonomikas dalībnieki, kas importē 
preces Eiropas Savienībā, ir labi informēti par to, ka viņu sūtījumus muita var kontrolēt. Ar to 
netiek pārkāptas importētāja tiesības, jo muitas iestāde tikai izmanto savas tiesību aktos 
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noteiktās tiesības un veic tajos noteiktos pienākumus.

Grozījums Nr. 10
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 nepieciešamajiem 
paziņojumiem būtu jāskaita no dienas, kad 
muitas iestādes tos nosūtījušas, lai 
vienādotu visu iesaistītajām pusēm nosūtīto 
paziņojumu termiņus. Mazo sūtījumu 
īpašās procedūras gadījumā, kad 
procedūra, visticamāk, tieši skars 
patērētājus, būtu jāievieš norma, ar kuru, 
pirms attiecīgā muitas iestāde pieņem 
preču valdītājam nelabvēlīgu lēmumu, 
atļautu viņam paust savu viedokli.

Or. en

(Sk. pamatojumu 9. grozījumam, ar kuru groza 15. apsvērumu, 24. grozījumu, ar kuru groza 
16. panta 3. punktu, 27. grozījumu, ar kuru groza 17. panta 3. punktu, un 45. grozījumu, ar 

kuru groza 24. panta 4. punktu.)
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Pamatojums

Vispārējas tiesības būt uzklausītam muitas iestādēs rada nesamērīgu administratīvo slogu, 
kas var novest pie iespējamo konfiskāciju gadījumu skaita samazināšanās. Tomēr mazu 
sūtījumu gadījumā, kad varētu ciest patērētāji, būtu jāievēro tiesības tikt uzklausītam.

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ja precēm, kas ievestas no trešām 
valstīm, Savienības muitas teritorijā 
piemēro atlikšanas procedūru un ja 
attiecībā uz tām pastāv aizdomas par tāda 
izstrādājuma atdarināšanu vai kopēšanu, 
kura intelektuālās tiesības tiek aizsargātas 
Savienībā, muitas iestāde ir tiesīga atlikt 
šo preču izlaišanu vai tās aizturēt, ja to 
rīcībā ir norādes, ka viens vai vairāki no 
preču ražošanā, nosūtīšanā vai izplatīšanā 
iesaistītajiem dalībniekiem, kaut arī vēl 
nav sākuši preces piedāvāt Savienības 
klientiem, tomēr grasās to darīt vai 
neatklāj savus komerciālos nolūkus. Par 
norādēm var cita starpā uzskatīt arī faktu, 
ka preču nosūtīšanas galamērķis nav 
deklarēts, neskatoties uz to, ka tas ir 
jādeklarē, izpildot nepieciešamo 
procedūru; precīzas vai drošas 
informācijas trūkumu par preču ražotāja 
vai nosūtītāja identitāti vai adresi; 
nesadarbošanos ar muitas iestādēm vai 
tādu ar konkrētajām precēm saistītu 
dokumentu vai sarakstes atklāšanu, no 
kuriem izriet varbūtība, ka šīs preces var 
tikt laistas Savienības tirgū. Šādas 
aizdomas visos gadījumos būtu jāpamato 
ar lietas faktiskajiem apstākļiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienības Tiesa apvienotajās lietās C-446/09 un C-495/09 noteica konkrētos 
apstākļus, kādos no trešām valstīm ievestas preces, attiecībā uz kurām ES piemēro atlikšanas 
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procedūru (ārējais tranzīts vai muitas glabāšana) un pastāv aizdomas par pirātismu vai 
viltošanu, dalībvalstu muitas iestādes drīkst konfiscēt. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, 
šīs specifikācijas būtu jāiekļauj kādā no regulas apsvērumiem.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Saskaņā ar PTO ministru konferencē 
Dohā 2001. gada 14. novembrī pieņemto 
Deklarāciju par TRIPS līgumu un 
sabiedrības veselību TRIPS līgums var un 
būtu jāinterpretē un jāīsteno, atbalstot PTO 
locekļu tiesības aizsargāt sabiedrības 
veselību un it sevišķi tiesības veicināt 
vispārēju piekļuvi medikamentiem. Sevišķi
nozīmīgi tādēļ ir nodrošināt, lai muitas 
iestādes nekonfiscētu tādas zāles vai 
neatliktu tādu zāļu izlaišanu, kuru tranzīts 
pa Eiropas Savienības teritoriju (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, ja nepastāv pietiekams 
pamats uzskatīt, ka tās ir paredzētas 
pārdošanai Savienībā. Lai noteiktu, cik 
liela ir zāļu laišanas Savienības tirgū
iespējamība, muitas iestādēm cita starpā 
būtu jāņem vērā tas, vai kravas 
saņēmējam vai valdītājam ir tirdzniecības 
atļauja vai to personu statuss, kurām kādā 
no dalībvalstīm atmaksā nodokļus.

Or. en

(Sk. 11. grozījumu, ar kuru groza 16. apsvērums (jauns))

Pamatojums

Kaut arī nosacījumiem, saskaņā ar kuriem muitas iestādes var aizturēt tranzītpreces, 
vajadzētu būt vieniem un tiem pašiem attiecībā uz visiem izstrādājumiem, kas konkrēti minēti 
11. grozījumā (16. apsvērums (jauns)), šajā apsvērumā muitas iestādēm tiek sniegtas 
pamatnostādnes, kā tām novērtēt risku, lai atvieglotu to ģenērisko zāļu legālo tirdzniecību, 
kas ir īpaši svarīgas nolūkā sekmēt sabiedrības veselības aizsardzību un zāļu iegādes iespējas 
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jaunattīstības valstīs.

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Ņemot vērā, ka muitas iestādes rīkojas 
pēc iepriekš saņemta pieprasījuma, ir 
lietderīgi paredzēt, ka pieprasījumu muitas 
iestādēm 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, 
piemēram, no saņēmēja vai starpniekiem. 
Ja pārkāpēja identitāti nav iespējams 
konstatēt, tas nav sasniedzami vai nespēj 
nodrošināt kompensācijas izmaksu, 
lēmuma saņēmējam būtu jāvar piedzīt 
kompensāciju no saņēmēja. Ja nevar 
konstatēt nedz pārkāpēja, nedz saņēmēja 
identitāti, tie nav sasniedzams vai nespēj 
nodrošināt kompensācijas izmaksu un ja 
starpnieks nav bijis pienācīgi rūpīgs, 
rīkojoties ar kravu, lēmuma saņēmējam 
būtu jāvar piedzīt kompensāciju no tādiem 
starpniekiem kā pārvadātāji vai kravu 
ekspeditori. 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. en

(Sk. 53. grozījumu (27. panta 2. punkta a) apakšpunkts (jauns)) un 54. grozījumu (27. panta 
2. punkta b) apakšpunkts (jauns)))
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Pamatojums

Gan saņēmējs, gan starpnieks ir ciešāk saistīti ar komercdarījumu nekā tiesību subjekts. Ja 
nav iespējams konstatēt pārkāpēja identitāti, tas nav sasniedzams (piemēram, tāpēc, ka 
atrodas trešā valstī) vai nespēj samaksāt, tiesību subjektam, kurš ir iepriekš apmaksājis 
glabāšanas un iznīcināšanas izmaksas, minēto iemeslu dēļ vajadzētu būt tiesībām piedzīt 
kompensāciju no šīm personām, ņemot vērā, ka saņēmējs ir tiešāk saistīts ar darījumu nekā 
starpnieks.

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

(Sk. 40. grozījumu, ar kuru groza 22. panta 2. punktu)

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

(Sk. 1. grozījumu, ar kuru groza 4. apsvērumu)

Pamatojums

Šī regula ir uzskatāma par tiesību aktu, kurā ir reglamentēti tikai procesuālie jautājumi, 
muitai nodrošinot IĪT ievērošanu. Tā nesatur nekādas materiāltiesiskas normas, kuras varētu 
ietekmēt IĪT pārkāpumu definīciju. Izņēmums par ceļotāju bagāžu neatbilst minētai pieejai, jo 
saskaņā ar ES IĪ materiālo tiesību aktiem, IĪT var īstenot tikai tad, ja preces ir paredzētas 
pārdošanai vai tiek izmantotas tirdzniecībā. Šī norma tāpēc būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
2. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) „deklarētājs” ir persona, kas aizpilda 
muitas deklarāciju savā vārdā, vai 
personu, kuras vārdā tā tiek aizpildīta.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
2. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
2. pants – 17.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Prasība tiesību subjektam iesniegt un atjaunināt „jebkuru” nozīmīgo informāciju ir pārāk 
stingra, jo pat vismazākais sīkums var, iespējams, tikt uzskatīts par nozīmīgu.

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts



PE470.069v01-00 20/46 PR\875827LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

(Sk. 42. grozījumu, ar kuru ir svītrots 23. pants)

Grozījums Nr. 23
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 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 pēc viņa vai 
viņas lūguma sniedz arī informāciju par 
preču vienību faktisko vai šķietamo skaitu 
un to veidu, kā arī atbilstošos gadījumos 
nosūtīt preču vienību attēlus.

Or. en

Pamatojums

Tam vajadzētu būt muitas iestāžu pienākumam pēc tiesību subjekta lūguma informēt viņu par 
preču vienībām. Tas palīdzēs tiesību subjektam atklāt pārkāpumus un veikt turpmākās pret 
pārkāpēju vērstās darbības.

Grozījums Nr. 24
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 

svītrots
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preces paredzēts aizturēt — preču 
valdītājam. Deklarētājam vai preču 
valdītājam dod iespēju izteikt savu 
viedokli trīs dienu laikā no minētā 
paziņojuma nosūtīšanas.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 25
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 par savu lēmumu atlikt 
preču izlaišanu vai preces aizturēt paziņo 
vienas darba dienas laikā no šāda lēmuma 
pieņemšanas un prasa lēmuma 
saņēmējam attiecīgi informēt par to preču 
deklarētāju vai valdītāju.

Or. en

Pamatojums

Daudz efektīvāks risinājums būtu tāds, ja abas procedūrā iesaistītās puses viena ar otru 
sazinātos nepastarpināti, lai paātrinātu procedūru un samazinātu muitas iestāžu 
administratīvo slogu.  Tāpēc tiesību subjektam būtu jāinformē preču deklarētājs vai valdītājs 
pēc tam, kad ir konstatēts intelektuālo tiesību pārkāpums. Visus pārējos jautājumus abas 
puses var risināt tiešas saziņas ceļā.

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts – 2. daļa



PE470.069v01-00 22/46 PR\875827LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

(Sk. 34.–38. grozījumu, ar kuriem groza 20. pantu).

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 27
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. en

(Sk. 24. grozījumu, ar kuru groza 16. panta 3. punktu)

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) trešo valstu muitas iestāžu iespēju 
iepazīties ar šo informāciju
nodrošināšanai;

Or. en

Pamatojums

Tiesību valdītājiem vajadzētu būt tiesībām trešo valstu muitas iestādēm darīt zināmu 
informāciju par intelektuālo tiesību pārkāpumiem, it īpaši izcelsmes valstu muitas iestādēm, 
lai tās varētu veikt nepieciešamās darbības nolūkā aizturēt preces, ar kurām tiek pārkāptas 
intelektuālā īpašuma tiesības, pirms tās nonāk Eiropā.

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) papildu darbību veikšanai, lai 
konstatētu intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpēja identitāti;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – ac apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ac) kriminālprocesa ierosināšanai vai 
izmantošanai šā procesa laikā;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – 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

(Sk. 42. grozījumu, ar kuru ir svītrots 23. pants)

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
2. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesvedības uzsākšana un paredzamā
preču izlaišana

Preču iznīcināšana, tiesvedības uzsākšana 
un agrāka preču izlaišana

Or. en
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(Sk. 42. grozījumu, ar kuru ir svītrots 23. pants)

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
20. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesvedības uzsākšana Preču iznīcināšana un tiesvedības 
uzsākšana

Or. en

(Sk. 42. grozījumu, ar kuru ir svītrots 23. pants)

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

(b) 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 
aizturēšanu;
(c) 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.

Or. en

(Sk. 42. grozījumu, ar kuru ir svītrots 23. pants)
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Pamatojums

Grozītais 23. panta 1. punkts —  papildus tam, ka tiesību subjekts apstiprina piekrišanu 
iznīcināšanai, šim subjektam būtu jāapstiprina arī pats IĪT pārkāpums un jānorāda, kuras 
tieši IĪT ir pārkāptas, pamatojoties uz informāciju, ko viņš vai viņa ir saņēmusi no muitas 
iestādēm. Tikai tad preces drīkst atstāt iznīcināšanai, kā arī ir jāsaņem preču deklarētāja vai 
valdītāja piekrišana.

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja preču deklarētājs vai valdītājs 
1. punkta c) apakšpunktā minētajos 
termiņos nav ne informējis par 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.

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

Or. en

(Sk. 42. grozījumu, kas ir  23. panta svītrojums)

Pamatojums

Grozītais 23. pants 2. punkts — juridiskās precizitātes dēļ atsauces uz 1. punkta c) 
apakšpunktā minēto termiņu novietojums teikumā ir mainīts, lai to varētu piemērot gan 
piekrišanai iznīcināt, gan iebildumiem pret iznīcināšanu. Turklāt būtu jānodrošina, lai 
piekrišanas prezumpcijas koncepciju piemērotu gadījumos, kad preču deklarētājs vai 
valdītājs neinformē par saviem iebildumiem pret iznīcināšanu, vārdus „ir tiesīgs” aizvietojot 
vajadzības izteiksmi, kā tas jau tiek darīts dažās dalībvalstīs.
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Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Preces iznīcina muitas kontrolē, un 
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.

Or. en

(Sk. 42. grozījumu, ar kuru ir svītrots 23. pants)

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja nav saņemta piekrišana preču 
iznīcināšanai vai arī ja preču deklarētājs 
vai turētājs nav izteikuši iebildumus pret 
iznīcināšanu, pieprasījumu apstiprinoša 
lēmuma saņēmējs 20 darba dienu laikā 
(vai trīs darba dienu laikā ātrbojīgu preču 
gadījumā) no dienas, kad nosūtīts lēmums 
par preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
iznīcināšanu, uzsāk tiesvedību, lai 
noteiktu, vai ir pārkāptas intelektuālā 
īpašuma tiesības.

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

(Sk. 34. grozījumu, ar kuru ir grozīts 20. panta 1. punkts, un 42. grozījumu, ar kuru ir svītrots 
23. pants)

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
20. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Muitas iestādes atbilstoši situācijai 
dod atļauju izlaist preces vai izbeidz to 
aizturēšanu tūlīt pēc visu muitas 
formalitāšu nokārtošanas, ja tās no 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmēja nav saņēmušas vienu no 
turpmāk minētajiem informācijas 
veidiem:
(a) šā lēmuma saņēmēja piekrišanu 
preces iznīcināt 1. punkta b) apakšpunktā 
minētajos termiņos;
(b) tiesvedības uzsākšanu 4. punkta 
minētājā termiņā, lai noteiktu, vai ir 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

Or. en

(Sk. 34. grozījumu, ar kuru groza 20. panta 1. punktu, un 42. grozījumu, ar kuru ir svītrots 
23. pants)

Pamatojums

Regulas 23. panta 5. punkta sākotnējais teksts ir pārcelts uz 20. pantu, jo 23. pants grozītajā 
redakcijā būtu jāpiemēro visiem IĪT pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

(Sk. 42. grozījumu, ar kuru ir svītrots 23. pants)

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Muitas iestādes var atļaut 1. punktā 
minētās preces muitas uzraudzībā pārvietot 
no vienas vietas uz citu Savienības muitas 
teritorijā, lai tās muitas kontrolē iznīcinātu 
vai tās izmantotu izglītības un 
demonstrēšanas nolūkiem, veicot 
atbilstošus drošības pasākumus.

Or. en

(Sk. 14. grozījumu (20.a apsvērums (jauns))

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
3. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. iedaļa svītrots
Viltotas un pirātiskas preces

Or. en
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(20. pants)

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 42
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 
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zināmus savus iebildumus pret preču 
iznīcināšanu tām muitas iestādēm, kas 
pieņēmušas lēmumu atlikt preču izlaišanu 
vai preces aizturēt, muitas iestādes var 
uzskatīt, ka preču deklarētājs vai valdītājs 
ir piekritis preču iznīcināšanai.
Muitas dienesti attiecīgi informē 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmēju.
Ja preču deklarētājs vai valdītājs iebilst 
pret preču iznīcināšanu, muitas iestādes 
šos iebildumus dara zināmus 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējam.
3. Preces iznīcina muitas kontrolē, un 
atbildību un izdevumus par to uzņemas 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs, ja vien tās dalībvalsts, kurā 
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 
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1. punkta a) apakšpunktā minētajos 
termiņos;
(b) tiesvedības uzsākšanu 4. punkta 
minētājā termiņā, lai noteiktu, vai ir 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

Or. en

(20. pants)

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 43
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 ar 
tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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(Sk. 46. grozījumu, ar kuru groza 24. panta 5. punktu)

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 45
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 10 darba dienu 
laikā no dienas, kad nosūtīts lēmums par 
preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu.

Or. en

Pamatojums

Preču deklarētājam vai valdītājam paredzētais 20 darba dienu periods, lai apstiprinātu viņa 
piekrišanu preces iznīcināt, liekas nepamatots un nesamērīgs. Šāds termiņš neattaisnoti 
padarītu gausāku procedūru izpildi un palielinātu glabāšanas izmaksas. Tādēļ termiņš būtu 
jāsaskaņo ar termiņu, kas minēts 34. grozījumā, ar kuru groza 20. panta 1. punktu. 

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

(Sk. 34. grozījumu, ar kuru groza 20. panta 1. punktu, un 48. grozījumu, ar kuru groza 
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24. panta 7. punktu)

Pamatojums

Nav jāierobežo termiņš, kurā preču deklarētājs vai valdītājs var apstiprināt savu piekrišanu 
iznīcināt preces. Nenosakot precīzu termiņu, procedūru var īstenot lokanāk, piemēram, ja 
muitas iestādes saņem piekrišanu vienu dienu pēc termiņa vai pēc tam, kad tiesību subjekts ir 
sazinājies ar preču valdītāju vai deklarantu. Turklāt apstiprinājuma metode būtu jāsaskaņo 
ar metodi, kas minēta 34. grozījumā, ar kuru groza 20. panta 1. punktu. Visbeidzot, 24. panta 
7. punktu grozītajā redakcijā iekļauj šajā punktā.

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
24. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja preču deklarētājs vai valdītājs 
5. punktā minētajā termiņā nav 
apliecinājis savu piekrišanu preču 
iznīcināšanai, ne arī darījis zināmus
savus iebildumus pret preču iznīcināšanu 
tam muitas dienestam, kas pieņēmis 
lēmumu atlikt preču izlaišanu vai preces 
aizturēt, muitas iestādes var uzskatīt, ka 
preču deklarētājs vai valdītājs ir piekritis 
preču iznīcināšanai.

svītrots

Or. en

(Sk. 50. grozījumu, ar kuru groza 24. panta 8. punktu)

Pamatojums

Šā punkta grozītā redakcija ir iekļauta 50. grozījumā, ar kuru groza 24. panta 8. punktu.

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
24. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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(Sk. 46. grozījumu, ar kuru groza 24. panta 5. punktu)

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
24. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 50
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 
15 dienu laikā no dienas, kad ir nosūtīts 
lēmums par preču izlaišanas atlikšanu vai 
preču aizturēšanu, nav apstiprinājis savu 
piekrišanu iznīcināšanai vai nav 
informējis par saviem iebildumiem pret to, 
muitas iestādes pieprasījumu apstiprinoša 
lēmuma saņēmējam atgādina par šādu 
neapstiprināto piekrišanu vai 
neizteiktajiem iebildumiem, pievienojot 
informāciju par preču vienību daudzumu 
un to veidu, turklāt atbilstošos gadījumos 
nosūtot preču vienību attēlus.

Or. en
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(Sk. 45. grozījumu, ar kuru groza 24. panta 4. punktu)

Pamatojums

Periods — 15 dienas — ir izvēlēts, lai ņemtu vērā iespējamo 5 dienu aizkavēšanos pasta dēļ 
pēc tam, kad ir beidzies preču valdītājam vai deklarētājam atvēlētais termiņš sava viedokļa 
izteikšanai, kas paredzēta 45. grozījumā, ar kuru groza 24. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
24. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

(Sk. 30. panta svītrojumu)

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja to pieprasa muitas iestādes, 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs sedz visas izmaksas, kas muitas 
administrācijai radušās saistībā ar preču 
paturēšanu muitas uzraudzībā saskaņā ar 
16. un 17. pantu un saistībā ar preču 
iznīcināšanu saskaņā ar 20. un 24. pantu.

Or. en

(Sk. 42. grozījumu, ar kuru svītro 23. pantu, un 46. grozījumu, ar kuru groza 24. panta 
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5. punktu)

Pamatojums

Vienkāršota procedūra, kas paredzēta tikai viltotām un pirātiskām precēm, praksē radītu 
juridisko nenoteiktību, jo nav saprotams, kura procedūra ir jāpiemēro gadījumos, kad preces 
vēl pārkāpj gan preču zīmes tiesības vai autortiesības, gan citas intelektuālā īpašuma tiesības 
(piemēram, patentus). Tiesību subjektiem būtu jāatlīdzina arī izmaksas, kas radušās, izpildot 
maziem sūtījumiem paredzēto īpašo procedūru.

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
27. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
27. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs var kompensāciju piedzīt no 
personas, kuras fiziskajā varā preces 
atrodas, ja nav iespējams konstatēt nedz 
pārkāpēja, nedz preču īpašnieka, nedz tās 
personas identitāti, kurai ir līdzīgas 
tiesības rīkoties ar precēm, identitāti, tie 
nav sasniedzami vai nespēj nodrošināt 
kompensācijas izmaksu un ja persona, 
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kuras fiziskajā varā preces atrodas:
(a) vajadzības gadījumā nespēj uzrādīt 
nosūtītāja, saņēmēja vai deklarētāja 
vārdu, adreses un PVN numurus vai
(b) ir pārvadājis vai glabājis preces, 
neskatoties uz iepriekšēju muitas iestāžu 
vai pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmēja paziņojumu par tā paša 
nosūtītāja vai saņēmēja līdzdalību 
intelektuālā īpašuma tiesību agrākajos 
pārkāpumos.

Or. en

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.

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
27. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.cŠā panta 2.a un 2.b punktu nepiemēro 
attiecībā uz 24. pantā minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Mazo sūtījumu gadījumos, kad saņēmēji bieži vien ir patērētāji, kas rīkojas labā ticībā, 
2.a pants (jauns) nebūtu jāpiemēro. Papildus iepriekš minētājam 2.b pants (jauns) nebūtu 
jāpiemēro mazu sūtījumu gadījumā tāpēc, ka nepieciešamās informācijas pārbaude 
starpniekiem radītu nesamērīgu administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
V nodaļa – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

KOMITEJA, DELEĢĒŠANA UN 
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

KOMITEJA UN NOBEIGUMA 
NOTEIKUMI

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
37. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stāšanās spēkā un piemērošana Stāšanās spēkā un ziņošana

Or. en

Pamatojums

Sk. 59. grozījuma (37. panta pirmās daļas a) apakšpunkts (jauns)) pamatojumu un 
60. grozījuma (37. panta otrā daļa) pamatojumu.

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
37. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2016. gada 1. janvārim un turpmāk 
reizi trīs gados Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
šīs regulas piemērošanu. Vajadzības 
gadījumā ziņojumam pievieno attiecīgos 
priekšlikumus un/vai ieteikumus.

Or. en
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Pamatojums

Ziņojumā tiks sniegta noderīga informācija par šīs regulas piemērošanu un ievērošanas 
nodrošināšanu un jo īpaši par šajā jomā gūto pieredzi.

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
37. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Vēsturisks ieskats

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

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

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

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

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

Ieteikumi

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

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

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

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

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

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

Ja dalībvalstu muitas iestādes atklāj preces, par kurām ir aizdomas, ka ar tām ir pārkāpta kāda 
no IĪT, uz kuru attiecas pieprasījumu rīkoties apstiprinošs lēmums, pirms pieņemt lēmumu par 
preču izlaišanas atlikšanu vai aizturēšanu, tām būtu tiesību subjektam pēc viņa lūguma 
jāsniedz informācija par preču vienībām. Tas palīdzētu tiesību subjektam atklāt pārkāpumus 
un veikt turpmākās pret pārkāpēju vērstās darbības.

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

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

Mazie sūtījumi

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

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

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

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

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

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

Izmaksas

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

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

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

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

Tranzītpreces

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

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

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

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


