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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Globalizuotoje ekonomikoje intelektinė nuosavybė tapo vienu iš pagrindinių Europos 
konkurencingumo veiksnių. Žinių apsauga – tai Europos investicijų į mokslinius tyrimus, 
inovacijas ir darbo vietų kūrimą apsauga. Tuo pat metu intelektinės nuosavybės teisių (INT) 
pažeidimai ir susijusi pasaulinė prekyba suklastotomis prekėmis kelia vis daugiau rūpesčių ir 
dėl ekonominių padarinių Europos pramonei, ir dėl pavojaus vartotojų sveikatai bei 
saugumui. 

Iš statistikos duomenų apie muitinėje sulaikytus krovinius1 galima spręsti, kad akivaizdžiai 
daugėja siuntų, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiamos INT. Nors trūkstant patikimų duomenų 
sunku visapusiškai įvertinti problemos mastą, remiantis statistikos apie ES muitinės veiklą 
duomenimis, itin daugėja sulaikomų mažų siuntinių su internetu įsigytomis ir paštu arba 
kurjeriniu paštu siunčiamomis prekėmis. 2010 m. beveik 69 proc. sulaikytų paštu siunčiamų 
prekių buvo vaistai. 

Prie ES sienų muitinė yra pirmoji institucija, turinti išimtines sąlygas kovoti su klastojimu ir 
neteisėtu prekių patekimu į ES, taip užtikrindama Europos prekybos konkurencingumą. 
Kadangi muitinės taisyklės ir praktika gyvybiškai svarbios norint, kad veiksmai duotų 
rezultatų, palankiai vertinamas Komisijos pasiūlymas persvarstyti dabartinį pasienio kontrolės 
vykdymo Reglamentą (EB) Nr. 1383/2003 siekiant geriau užtikrinti INT, kartu supaprastinant 
muitinės procedūras. 

Šis pasiūlymas sudaro dalį platesnės žinių strategijos, bendrais bruožais išdėstytos strategijos 
„Europa 2020“ komunikate ir 2009–2012 m. ES kovos su intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimais muitinės veiksmų plane. 

Nuomonės referentės pasiūlymai

Kadangi muitinės formalumai turi tiesioginių padarinių tarptautinei prekybai, itin svarbu, kad 
jų vykdymo priemonės netaptų teisėtos prekybos kliūtimi. Neskaitant bendrų tikslų sudaryti 
geresnes prekybos sąlygas, apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo ir padidinti teisinį tikrumą, šios 
priemonės privalo atitikti taip pat ir tarptautinius ES įsipareigojimus.

Tai – keletas rūpimų aspektų, kuriais grindžiami Tarptautinės prekybos komiteto nuomonės 
referentės pasiūlymai. Šioje nuomonėje pabrėžiami trys aspektai, ypač svarbūs išorės 
prekybos požiūriu: tranzitu vežamos prekės, lygiagreti prekyba ir tarptautinis 
bendradarbiavimas.

Tranzitu vežamos prekės 

Tranzito klausimai reikia skirti ypatingą dėmesį. Naujojo reglamento, kuriuo bus pakeistas 
Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003, projekto 17 konstatuojamoje dalyje nurodomas labai 
konkretus atvejis: nepatentuotų vaistų importas. Jis nurodomas turint mintyje gerai žinomus 
atvejais, kai remiantis tariamais patentų pažeidimais buvo sulaikyti tranzitu vežami vaistai ir 

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/.
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Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) Indija ir Brazilija sukėlė ginčą prieš Europos 
Sąjungą. 

17 konstatuojamojoje dalyje dar kartą pakartojamas ES įsipareigojimas gerinti vaistų 
prieinamumą besivystančiose šalyse ir pareiga pagal PPO taisykles užtikrinti tranzito laisvę. 
Todėl šioje konstatuojamoje dalyje užtikrinama daugiau aiškumo ir teisinio tikrumo teisėtai 
suinteresuotiems subjektams muitinio statuso klausimais, ypač dėl vaistų, kurie vežami per 
ES tranzitu, neskirti ES vidaus rinkai ir negali būti nukreipti į ES vidaus rinką. 

Pagal dabartinį pasiūlymą muitinės pareigūnai, vertindami INT pažeidimo riziką, turėtų 
atsižvelgti į bet kokią didelę tikimybę, kad tos prekės gali būti nukreiptos į ES rinką. Taigi 
tranzitu iš ES nepriklausančių valstybių vežamas prekes muitinė galėtų sulaikyti tik tuo 
atveju, jei esama pakankamai įrodymų, kad jos bus neteisėtai nukreiptos į vidaus rinką. 
Tačiau pasiūlyme nepateikiama jokių gairių ar kriterijų, kaip aiškinti ketinimą parduoti prekes 
ES. Todėl naujajame reglamente būtų naudinga tai paaiškinti.

Be to, pagal naująjį reglamentą muitinei turėtų būti suteikti įgaliojimai sulaikyti bet kokias, 
kaip įtariama, suklastotas prekes, net jei jos vežamos tranzitu. Antraip neteisėtos prekės, 
neteisingai nurodžius jų kilmę ir paskirties vietą, ir toliau pateks į ES rinką kaip tranzitu 
vežamos prekės, kaip pranešė šio reiškinio poveikį patiriantys verslo subjektai. 

Niekada nebuvo planuota tranzito laisvę užtikrinti neteisėtai prekybai. Be to, kontrolė 
neturėtų būti ribojama, kai įtariama, kad gali kilti pavojus visuomenės sveikatai, nesvarbu, 
kokia galutinė prekių paskirties vieta. Muitinė, imdamasi veiksmų, turėtų vadovautis 
prevencijos ir atsargumo principais. Nors 2 konstatuojamojoje dalyje pripažįstamas prekių, 
kuriomis pažeidžiamos INT, keliamas pavojus sveikatai ir saugai, reglamente turėtų būti 
nurodyta, kad ES muitinė gali sulaikyti bet kurią įtartiną prekę, net ir vežamą tranzitu, kai yra 
konkreti rizika, kad ji bus nukreipta į ES rinką.

Mažos siuntos

Kadangi kova su INT pažeidimais tranzitu vežamų prekių atveju valstybių narių muitinėms 
tebėra iššūkis, teigiamai vertintina naujovė – numatyta taikyti privalomą supaprastintą ES 
lygmens tvarką suklastotoms prekėms sunaikinti, neprivalant oficialiai įrodyti pažeidimo 
teisme. Tai gali būti laikoma didele pažanga siekiant sumažinti ir teisių turėtojams, ir muitinių 
administracijoms tenkančią naštą, taip pat tikimasi, kad bus sudarytos palankesnės prekybos 
sąlygos.

Atsižvelgiant į prekių, kuriomis pažeidžiamos INT, vertę ir saugojimo bei teismo procesų 
išlaidų naštą, tai ypač taikytina mažoms įtariamų prekių, kurios įsigyjamos internetu ir į ES 
pristatomos naudojantis pašto arba komercinių kurjerių paslaugomis, siuntoms. 

Vis dėlto vertėtų papildomai apsvarstyti mažų siuntų sąvoką ir atitinkamą procedūrinį 
terminą. Ne mažiau svarbu, kad muitinė informuotų teisių turėtojus apie bet kokius didesnius 
mažų suklastotų siuntų judėjimus, kad jie galėtų susekti maršrutus ir klastojimo tendencijas. 

Lygiagreti prekyba
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Teigiamai vertinamas tolesnis pažeidimų, kuriems taikomas reglamento projektas, srities 
išplėtimas. Suteikus ES muitinei įgaliojimus sulaikyti lygiagrečiai importuojamas prekes, 
pateiktas ES rinkai be teisių turėtojo leidimo, turėtų būti geriau užtikrinamos INT. Nors 
muitinė turi išskirtines sąlygas kontroliuoti neteisėtą lygiagrečią prekybą, tikriausiai ir toliau 
bus sunku sulaikyti „pilkosios rinkos prekes“ ir nustatyti konkrečius pažeidimus. 

Faktiškai galėtų padidėti rizika, kad bus kliudoma teisėtai prekybai. Siekiant išvengti 
nepagrįsto konfiskavimo, teisių turėtojai turėtų pateikti muitinei visą informaciją, reikalingą 
tam, kad muitinė galėtų sulaikyti lygiagretų importą prie sienos. Išplėtus reglamento taikymo 
sritį reikės numatyti atitinkamų išteklių ir muitinėms rengti mokymus.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Kovą su INT pažeidimais prie ES sienos reikia derinti su tiksliniais veiksmais prekių kilmės 
šalyje siekiant išvengti neteisėtų prekių eksportavimo į ES. Siekiant šio tikslo, reikia 
bendradarbiauti ir su trečiosiomis šalimis, ir tarptautiniu lygmeniu, taip pat ir PPO, Pasaulio 
muitinių organizacijoje ir Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje. 

Muitinės bendradarbiavimas su kilmės ir kitomis vartojimo šalimis Europos Sąjungoje vyksta 
jau dabar – įgyvendinamos konkrečios iniciatyvos, pvz., ES ir Kinijos veiksmų planas dėl 
muitinių bendradarbiavimo INT užtikrinimo srityje. Nepaisant dialogų ir techninio 
bendradarbiavimo pastangų, keitimosi duomenimis, bendradarbiavimo su pramone ir tam 
tikros pažangos rengiant teisės aktus, realaus poveikio kol kas nejaučiama. Iš tiesų Kinija1

tebėra pagrindinis į ES patenkančių prekių, kuriomis pažeidžiamos INT, šaltinis. 2010 m. 
85 proc. visų ES muitinės sulaikytų prekių, kuriomis pažeidžiamos INT, atvežtos iš Kinijos 
(64 proc. daugiau, palyginti su 2009 m.). 

Nors 2004 m. ES intelektinės nuosavybės teisių vykdymo trečiosiose šalyse strategija dabar 
persvarstoma ir laukiama naujos programos FISCUS, nuomonės referentė mato aiškų poreikį 
visų pirma sustiprinti tikslinį, konkrečioms aplinkybėms pritaikytą techninį bendradarbiavimą 
intelektinės nuosavybės srityje su ES partneriais, ypač su Kinija ir kitomis prioritetinėms 
šalimis, siekiant užtikrinti kuo didesnę ir teisėto verslo subjektų, ir vartotojų INT apsaugą. 

Reikėtų stiprinti ir tolesnį ES ir trečiųjų šalių muitinių bendradarbiavimą, įskaitant keitimąsi 
informacija, taip pat bendradarbiavimą su pramone. Be to, derėdamasi dėl INT nuostatų 
prekybos susitarimuose, ES turėtų siekti tokios pat apsaugos, kokia teikiama Europos 
Sąjungoje. 

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
                                               
1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) Vien iš vizualaus patikrinimo muitinei 
gali būti sunku nustatyti, ar intelektinės 
nuosavybės teisės pažeistos. Todėl derėtų 
numatyti, kad turėtų būti inicijuojamas 
teisminis procesas, nebent atitinkamos 
šalys – prekių turėtojas ir teisių subjektas –
sutinka, kad prekės būtų sunaikintos. Tokio 
proceso kompetentingos institucijos turėtų 
nustatyti, ar pažeistos intelektinės 
nuosavybės teisės, ir priimti tinkamus 
sprendimus dėl atitinkamų intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Dėl prekių, kurios įtariamos esant 
prekės ženklu Sąjungoje saugomų 
produktų klastotėmis ar autorių teisėmis, 
gretutinėmis arba dizaino teisėmis 
Sąjungoje saugomų produktų kopijomis, 
tranzito per Sąjungos muitų teritoriją ir 
dėl galimo jų platinimo vidaus rinkoje ne 
tik didžiulių nuostolių patiria teisėtos 
Sąjungos įmonės, bet ir kyla pavojus 
piliečių sveikatai ir saugumui. Todėl 
muitinės turėtų būti įgaliotos atsargumo 
sumetimais tikrinti ir sulaikyti visas 
įtarimą dėl intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimo keliančias prekes, kai manoma, 
jog tos prekės gali būti platinamos vidaus 
rinkoje.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) Įrodymu, jog tas prekes ketinama 
parduoti Sąjungoje, turėtų būti laikoma 
tai, kad jos buvo parduotos klientui 
Sąjungoje ar siūlytos parduoti arba 
reklamuotos Sąjungos vartotojams, arba 
tai, kad iš dokumentų ar korespondencijos 
matyti, jog jos turi būti platinamos 
Sąjungos vidaus rinkoje. Jei prekių 
paskirties vieta nedeklaruota, nors ir 
reikalaujama pateikti tokią deklaraciją, ar 
tais atvejais, kai trūksta tikslumo ar 
reikiamos informacijos, kad būtų 
nustatytas tų produktų gamintojas ar 
platintojas, kai muitinės nepakankamai 



PE476.120v02-00 8/14 AD\889522LT.doc

LT

bendradarbiauja ar aptinkami 
dokumentai, iš kurių matyti, jog ketinama 
platinti šias prekes vidaus rinkoje, pats 
deklarantas arba prekių turėtojas turėtų 
įrodyti, kad jie neketina parduoti šių 
prekių Sąjungoje.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
17 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17c) Kovą su intelektinės nuosavybės 
teisių pažeidimais prie ES išorės sienų 
reikėtų derinti su tiksliniais veiksmais jų 
kilmės šalyje. Šiuo tikslu reikia 
bendradarbiauti ir su trečiosiomis šalimis, 
ir tarptautiniu lygmeniu, o Komisija ir 
valstybės narės turėtų skatinti laikytis 
intelektinės nuosavybės teisių ir skatinti 
aukštus jų apsaugos standartus. Tai 
reiškia, kad reikėtų pritarti intelektinės 
nuosavybės teisių įtraukimui į prekybos
susitarimus ir jų užtikrinimui, reikėtų 
vykdyti techninį bendradarbiavimą, 
skatinti diskusijas įvairiuose 
tarptautiniuose forumuose, palaikyti 
ryšius ir keistis informacija, taip pat 
reikėtų imtis kitų operatyvinio 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis
ir atitinkamomis pramonės šakomis 
veiksmų.

Pagrindimas

Kovoti su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais reikėtų padėti stiprinant dvišalį 
bendradarbiavimą ir koordinuojant tarptautinius veiksmus. 



AD\889522LT.doc 9/14 PE476.120v02-00

LT

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
17 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17d) Siekiant panaikinti tarptautinę 
prekybą prekėmis, kuriomis pažeidžiamos 
intelektinės nuosavybės teisės, Sutarties 
dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, 
susijusių su prekyba, 69 straipsnyje 
numatyta, kad PPO šalys narės turi 
skatinti muitinių keitimąsi informacija 
apie prekybą prekėmis, kuriomis 
pažeidžiamos intelektinės nuosavybės 
teisės. Šis keitimasis informacija turėtų 
sudaryti galimybę susekti neteisėtos 
prekybos tinklus siekiant, kad prekių, 
kuriomis pažeidžiamos intelektinės 
nuosavybės teisės, gamyba ir platinimas 
būtų sustabdyti ankstyvesniame tiekimo 
grandinės etape. Todėl ES muitinei ir 
atitinkamoms trečiųjų šalių institucijoms 
būtina sudaryti sąlygas keistis 
informacija, įskaitant informaciją apie 
duomenų apsaugą.

Pagrindimas

Dėl tarptautinio klastojimo ir besiplečiančių klastotojų tinklų pobūdžio būtina, kad muitinės 
institucijos, siekdamos susekti klastotojų tinklus ir jų naudojamus maršrutus, galėtų keistis ir 
naudotis informacija, taip pat ir su trečiosiomis šalimis. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
17 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17e) Vadovaujantis Sąjungos tikslu 
stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą 
vykdant kovą su prekių klastojimu, 
piratavimu ir neteisėta lygiagrečia 
prekyba, kurie pažeidžia registruotų teisių 
subjektų intelektinės nuosavybės teises, 
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Europos prekių klastojimo ir piratavimo 
stebėsenos centrui tenka pagrindinis 
vaidmuo užtikrinant, kad visoms valstybių 
narių muitinės įstaigoms laiku būtų 
pateikiama aktuali informacija, kad jos 
galėtų vykdyti tinkamą prekių, kurios, 
kaip įtariama, pažeidžia intelektinės 
nuosavybės teises, įgaliotų importuotojų ir 
platintojų vidaus rinkoje ir į užsienio 
rinkas eksportuojančių subjektų kontrolę. 
Šį vaidmenį būtų galima išplėsti sukūrus
autentiškų Sąjungos produktų ir 
paslaugų, saugomų registruotaisiais 
prekių ženklais, projektų ir patentų 
duomenų bazę, kuria galėtų naudotis taip 
pat užsienio muitinės, 
bendradarbiaujančios su Sąjunga siekiant 
užtikrinti geresnę intelektinės nuosavybės 
teisių apsaugą ir jos įgyvendinimą;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šis reglamentas taikomas tranzitu per 
ES muitų teritoriją vežamoms prekėms, 
kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiamos 
intelektinės nuosavybės teisės.

Pagrindimas

Siekiant aiškumo, naujajame reglamente turėtų būti aiškiai išspręstas tranzitu vežamų prekių 
statuso klausimas. Kai įtariama, kad pažeidžiamos ES ir valstybių narių materialinės 
intelektinės nuosavybės teisės normomis nustatytos teisės ir yra konkreti rizika, kad tranzitu 
vežamos prekės bus nukreiptos į vidaus rinką, muitinė gali prekes teisėtai sulaikyti.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) prekės, kurios yra veiksmo, 
pažeidžiančio intelektinės nuosavybės 
teises pagal Sąjungos ar tos valstybės narės 
teisę, objektas arba prekės, kurių atveju 
negalima atmesti galimybės, kad jos yra 
tokio veiksmo objektas, ir kurios tuo pat 
metu kelia akivaizdų pavojų vartotojų 
sveikatai ar saugumui;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antros pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) konkrečius techninius autentiškų prekių 
duomenis, įskaitant, kai tinka, atvaizdus;

g) konkrečius techninius autentiškų prekių 
duomenis, įskaitant, kai tinka, ženklinimą, 
pvz., brūkšninius kodus ir atvaizdus;

Pagrindimas

Siekdami padėti atsekti lygiagretų importą, teisių turėtojai ir jų atstovai turėtų pateikti 
muitinei visą aktualią informaciją, pvz., informaciją apie ženklinimą ir įgaliotus atstovus, kad 
muitinė galėtų atpažinti autentiškus produktus.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antros pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bet kokią informaciją, svarbią muitinei 
analizuojant ir vertinant atitinkamos (-ų) 
intelektinės nuosavybės teisės (-ių) 
pažeidimo riziką;

i) bet kokią informaciją, pvz., informaciją 
apie įgaliotus platintojus, svarbią muitinei 
analizuojant ir vertinant atitinkamos (-ų) 
intelektinės nuosavybės teisės (-ių) 
pažeidimo riziką;

Pagrindimas
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Siekdami padėti atsekti lygiagretų importą, teisių turėtojai ir jų atstovai turėtų pateikti 
muitinei visą aktualią informaciją, pvz., informaciją apie ženklinimą ir įgaliotus atstovus, kad 
muitinė galėtų atpažinti autentiškus produktus.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
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Muitinių keitimasis informacija ir 
duomenimis

Taikydama reikiamas duomenų apsaugos 
priemones, Komisija gali nuspręsti, kad 
ES muitinė ir atitinkamos trečiųjų šalių 
institucijos keisis pagal 18 straipsnio 3 
dalį surinkta informacija ir duomenimis, 
ir nustatyti šio keitimosi sąlygas.

Pagrindimas

Siekiant kovoti su plintančia prekyba prekėmis, kuriomis pažeidžiamos INT, būtina 
bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis. Siekiant, kad šis bendradarbiavimas būtų 
veiksmingas, ES muitinei reikėtų sudaryti sąlygas konfidencialiai, taikant griežtas duomenų 
apsaugos nuostatas, keistis informacija ir duomenimis apie INT pažeidimus su trečiųjų šalių 
muitinėmis.
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