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ĪSS PAMATOJUMS

Globalizētā ekonomikā intelektuālais īpašums ir kļuvis par vienu no galvenajiem Eiropas 
konkurētspējas nodrošināšanas faktoriem. Zināšanu aizsardzība nozīmē, ka tiek aizsargātas 
zinātnē veiktās Eiropas investīcijas, inovācija un darbavietas. Tajā pat laikā pieaug bažas par 
intelektuālā īpašums tiesību (IĪT) pārkāpumiem un viltoto preču tirdzniecību visā pasaulē, 
kuras pamatā ir minētie pārkāpumi, ņemot vērā gan ekonomiskās sekas, kādas tie rada 
Eiropas rūpniecībai, gan patērētāju veselības un drošības apdraudējumu.

Statistikas dati1 par muitas veikto aizturēšanu, ko fiksē uz ES ārējām robežām, skaidri 
apliecina tādu kravu pieaugumu, attiecībā uz kurām pastāv aizdomas par IĪT pārkāpumu. Kaut 
arī drošu datu trūkums traucē pilnībā noteikt šīs problēmas apmēru, statistikas dati par ES 
muitas darbību uzrāda strauju izaugsmes tendenci, jo īpaši attiecībā uz precēm, kas tiek 
izņemtas no maziem pasta vai kurjerpasta sūtījumiem, kuros nosūta tiešsaistē iegādātās 
preces. Gandrīz 69 % no pasta sūtījumos 2010. gadā aizturētajiem priekšmetiem bija zāles.

ES robežu muitas iestādes attiecībā uz šo problēmu ir gan priekšplāna dalībnieces, gan atrodas 
īpaši izdevīgā situācijā, lai cīnītos pret viltošanu un preču nelegālu ievešanu ES un tādējādi 
nodrošinātu Eiropas tirdzniecības vides konkurētspēju. Tā kā muitas noteikumi un prakse ir 
ļoti nozīmīgi no efektīvas rīcības viedokļa, ir atzinīgi jāvērtē Komisijas priekšlikums pārskatīt 
spēkā esošo Regulu Nr. 1383/2003 par robežu noteikumu īstenošanu ar mērķi uzlabot IĪT 
ievērošanu, vienādojot muitas procedūras.

Šis priekšlikums ir iekļauts plašākā uz zināšanām balstītā stratēģijā, kas ir vispārīgos vilcienos 
izklāstīta paziņojumā par stratēģiju „Eiropa 2020” un ES muitas rīcības plānā, lai apkarotu IĪT 
pārkāpumus 2009. –2012. gadā.

Atzinuma sagatavotājas ierosinājumi

Tā kā muitas formalitātes nepastarpināti ietekmē starptautisko tirdzniecību, ir ārkārtīgi svarīgi 
nodrošināt, lai kontroles pasākumi paši nekļūtu par likumīgas tirdzniecības šķērsli. Neskarot 
vispārējos tirdzniecības veicināšanas mērķus, pret ļaunprātīgu rīcību vērstu aizsardzības 
līdzekļu nodrošināšanu un aizvien lielāko juridisko noteiktību, šiem pasākumiem jāatbilst ES 
starptautiskajām saistībām.

Šie ir tikai daži no problēmu jautājumiem, uz kuriem pamatojoties es kā atzinuma 
sagatavotāja izstrādāju priekšlikumus Starptautiskās tirdzniecības komitejai. No ārējās 
tirdzniecības viedokļa var izdalīt trīs īpaši interesantus aspektus, kurus es vēlētos apskatīt 
tuvāk šajā atzinumā:  tranzītpreces, paralēlā tirdzniecība un starptautiskā sadarbība.

Tranzītpreces

Ar tranzītu saistītiem jautājumiem jāpievērš īpaša uzmanība. Regulu Nr. 1383/2003 
aizstājošās jaunā regulas projekta 17. apsvērumā ir minēts ļoti īpašs gadījums —  ģenērisko 
zāļu imports. Šīs atsauces pamatā ir plaši zināmā problēma, kas skar tranzītā pārvadājamo 

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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zāļu aizturēšanas gadījumus, balstoties uz iespējamiem patentu pārkāpumiem, un šīs 
aizturēšanas rezultātā Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) izskatītās domstarpības starp 
ES, no vienas puses, un Indiju un Brazīliju, no otras.

Regulas 17. apsvērums ir pozitīvi vērtējams atkārtots ES saistību apliecinājums attiecībā uz 
iespēju atvieglošanu iegādāties zāles jaunattīstības valstīs un pienākumu, pamatojoties uz 
PTO noteikumiem, garantēt tranzīta brīvību. Tajā līdz ar to ir nodrošināta papildu skaidrība 
un juridiskā noteiktība no likumīgo ieinteresēto personu viedokļa par muitas attieksmi jo īpaši 
pret zālēm, kas tranzītā tikai šķērso ES teritoriju un nav paredzētas ES iekšējam tirgum, un 
nerada laišanas ES iekšējā tirgū risku.

Saskaņā ar patlabanējo priekšlikumu muitas amatpersonām, izvērtējot IĪT pārkāpuma 
iespējamību, būtu jāņem vērā „jebkura būtiska iespējamība, ka šīs preces var tikt laistas 
Savienības tirgū”. Muita līdz ar to varētu aizturēt tikai tās preces, kuras ieved no trešām 
valstīm tranzīta nolūkā, pastāvot pietiekamiem pierādījumiem, ka tās tiks nelikumīgi laistas 
iekšējā tirgū. Tomēr priekšlikumā nav sniegtas nekādas pamatnostādnes vai kritēriji par to, kā 
interpretēt nolūku laist preces tirdzniecībā ES teritorijā. Jaunajā regulā ir tādējādi panākts 
uzlabojums, jo šis aspekts ir formulēts precīzāk.

Papildus tam saskaņā ar jauno regulu muitai vajadzētu būt tiesībām aizturēt jebkuru preci, 
attiecībā uz kuru pastāv aizdomas par viltojumu, pat ja tā ir tranzītprece. Pretējā gadījumā arī 
turpmāk ES teritorijā ievestu nelikumīgas preces kā „tranzītpreces”, nepareizi deklarējot preču 
izcelsmi un galamērķi, kā par to ir saņemta informācija no zaudējumus cietušajiem 
uzņēmumiem.

Nekad nav bijusi iecere tranzīta brīvību attiecināt uz nelikumīgām precēm. Turklāt, ja pastāv 
aizdomas par sabiedrības veselības iespējamo apdraudējumu, kontrolei vajadzētu būt pilnīgai 
neatkarīgi no preču kravas galamērķa vietas. Profilaksei un piesardzībai vajadzētu būt muitas 
rīcību nosakošiem principiem. Kaut arī 2. apsvērumā ir atzīts IĪT pārkāpjošo preču radītais 
veselības un drošības apdraudējuma risks, regulā būtu sīkāk jānosaka, ka ES muitas iestādes ir 
tiesīgas aizturēt jebkuras aizdomīgas preces — arī tranzītpreces, ja pastāv konkrēta varbūtība, 
ka šīs preces varētu tikt laistas ES tirgū.

Mazie sūtījumi

Tā kā IĪT pārkāpumu novēršana joprojām ir viena no dalībvalstu muitas iestāžu problēmām, 
atzinīgi ir vērtējams jaunievedums visā ES obligāti piemērot viltoto preču iznīcināšanas 
vienkāršotu procedūru, pārkāpumu oficiāli nekonstatējot ar tiesas spriedumu. To var uzskatīt 
par nozīmīgu uzlabojumu, jo tiek samazināts tiesību subjektu un muitas administrāciju slogs 
un ir panākti gribētie tirdzniecības sekmēšanas rezultāti.

Tas jo īpaši attiecas uz aizdomīgu preču maziem sūtījumiem, kādos nosūta internetā iegādātas 
preces un kas nonāk ES teritorijā, izmantojot pastu vai komerciālo kurjerpastu, ņemot vērā 
pārkāpuma preču vērtību salīdzinājumā ar izmaksu slogu, ko rada glabāšana un juridiskās 
procedūras.
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Tomēr jēdzienu „mazs sūtījums” un ar to saistīto procesuālo termiņu varētu uzlabot, ja tos 
izstrādātu sīkāk. Tik pat svarīgi ir nodrošināt, lai muitas iestādes informētu tiesību subjektus 
par visiem nozīmīgiem mazu viltoto sūtījumu pārvietojumiem, lai palīdzētu viņiem izsekot 
viltošanas ceļus un tendences.

Paralēla tirdzniecība

Atzinīgi jāvērtē tas, ka regulas projektā noteikto pārkāpuma definīciju ir paredzēts paplašināt 
vēl vairāk. Atļaujot ES iestādēm aizturēt paralēlā importa preces, kas bez tiesību subjektu 
piekrišanas ir laistas ES tirgū, būtu jāuzlabojas IĪT ievērošanas kontroles līmenim. Kaut arī 
muitas iestādes ir īpaši piemērotas, lai kontrolētu nelikumīgo paralēlo tirdzniecību, „pelēkā 
tirgus preču” pārtveršana un faktisko pārkāpumu atklāšana varētu arī turpmāk būt apgrūtināta.

Patiesībā varētu palielināties legālās tirdzniecības šķēršļu rašanās risks. Lai novērstu 
nepamatotas aizturēšanas gadījumus, tiesību subjektiem būtu muitas iestādēm jāsniedz visa 
nepieciešamā informācija, lai muita varētu izņemt paralēlā importa preces jau uz robežas.
Regulas paplašinātā piemērošanas joma būs jāņem vērā, paredzot atbilstošus resursus un 
attiecīgi apmācot muitu.

Starptautiskā sadarbība

IĪT pārkāpumu apkarošanai uz ES robežas ir jānotiek līdztekus mērķtiecīgiem pasākumiem, 
kurus veic nelikumīgo preču izgatavošanas valstīs, lai novērstu nelikumīgu preču eksportu uz 
ES. Šajā sakarībā ir jāsadarbojas gan ar trešām valstīm, gan starptautiskā līmenī, tostarp 
saistībā ar PTO, Pasaules Muitas organizāciju un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju.

ES jau īsteno muitas sadarbību ar nelikumīgo preču izcelsmes un citām patēriņa valstīm, 
pieņemot īpašas iniciatīvas, piemēram, ES un Ķīnas rīcības plānu par muitas sadarbību IĪT 
ievērošanas nodrošināšanā. Neskatoties uz dialogiem un tehniskās sadarbības nodrošināšanu, 
apmaiņu ar datiem, sadarbību ar rūpniecības nozarēm un nelielo progresu likumdošanas jomā, 
īstens uzlabojums nav panākts. Patiesībā Ķīna1 joprojām ir viena no galvenajām IĪT 
pārkāpjošo tādu preču izcelsmes valstīm, kas tiek eksportētas uz ES. Ķīnas preču īpatsvars ES 
muitas 2010. gadā visu aizturēto IĪT pārkāpjošo preču klāstā ir 85 % (par 64 % vairāk nekā 
2009. gadā).

Laikā, kad tiek pārskatīta ES 2004. gada stratēģija par intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu 
trešās valstīs un tiek izstrādāta jauna FISCUS programma, atzinuma sagatavotāja saskata 
konkrētu vajadzību uzlabot mērķtiecīgu un individualizētu tehnisko sadarbību ar ES 
partneriem intelektuālā īpašuma jomā, jo īpaši sadarbību ar tādām prioritārām valstīm kā 
Ķīna, lai nodrošinātu maksimālo IĪT aizsardzības līmeni gan likumīgajiem uzņēmumiem, gan 
patērētājiem.

ES muitai un trešām valstīm būtu jāsadarbojas vēl vairāk operatīvajos jautājumos, tostarp 
attiecībā uz informācijas apmaiņu, kā arī ciešāk jāsadarbojas ar rūpniecības nozarēm. Turklāt, 

                                               
1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statisti
cs/statistics_2010.pdf
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tirdzniecības sarunās apspriežot IĪT normas, ES būtu jācenšas panākt tādu pašu aizsardzības 
līmeni, kāds tiek nodrošināt Savienības dalībvalstīs.
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GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 2

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, 

(11) Muitas iestāžu veikta vizuālā apskate 
var būt nepietiekama, lai konstatētu, vai ir 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības. 
Tādēļ ir lietderīgi noteikt, ka būtu jāuzsāk 
process, ja vien iesaistītās puses, proti, 
preču valdītājs un tiesību subjekts, 
nevienojas preces iznīcināt. Procesam, kas 
paredzēts, lai noteiktu, vai noticis 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums, un 
pieņemtu atbilstošos lēmumus par 
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kas paredzēta, lai noteiktu, vai noticis 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums, un 
pieņemtu atbilstošos lēmumus par 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, 
būtu jābūt atbildīgo iestāžu kompetencē.

intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, 
būtu jābūt atbildīgo iestāžu kompetencē.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Tādu preču tranzīts caur Savienības 
muitas teritoriju un iespējamā laišana 
iekšējā tirgū, par kurām pastāv aizdomas, 
ka ar tām ir atdarinātas preces, kas 
Savienībā tiek aizsargātas ar preču zīmi, 
vai ka tās ir tādu izstrādājumu kopijas, 
kurus Savienībā aizsargā ar 
autortiesībām, blakustiesībām vai 
dizainparaugu, rada gan ievērojamus 
zaudējumus likumīgajiem Savienības 
uzņēmumiem, gan apdraud iedzīvotāju 
veselību un drošību. Muitas iestādes tāpēc 
būtu jāpilnvaro piesardzības nolūkā 
pārbaudīt un aizturēt visas preces, par 
kurām pastāv aizdomas, ka ar tām tiek 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, 
ja ir pamats domāt, ka šīs preces tiks 
izplatītas iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Būtu jāuzskata, ka nolūks preces 
pārdot Savienības iekšējā tirgū ir 
pierādīts, ja tās ir pārdotas kādam 
klientam Savienībā vai piedāvātas vai 
reklamētas pārdošanai Savienības 
patērētājiem, vai ja no dokumentiem vai 
sarakstes izriet, ka tās ir paredzēts izplatīt 
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Savienības iekšējā tirgū. Ja, neskatoties 
uz pienākumu deklarēt preču galamērķi, 
tas nav deklarēts vai ja attiecīgā 
informācija par izstrādājumu ražotāju vai 
izplatītāju nav precīza vai nav sniegta 
vispār, attiecīgās personas nesadarbojas 
ar muitas iestādēm vai atklātībā nonāk 
dokumenti, no kuriem izriet, ka preces ir 
paredzētas izplatīšanai iekšējā tirgū, 
attiecīgo preču deklarētājam vai 
valdītājam būtu jāpierāda, ka viņam nav 
nolūka šīs preces pārdot Savienībā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
17.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17c) Intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu apkarošana uz Savienības 
ārējām robežām būtu jāveic vienlaikus ar 
mērķtiecīgiem pasākumiem pārkāpumu 
izdarīšanas vietās. Tādēļ ir jāsadarbojas 
gan ar trešām valstīm, gan starptautiskā 
līmenī, un sadarbojoties Komisijai un 
dalībvalstīm būtu jāveicina intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzības augstu 
standartu ievērošana un šie standarti 
jāpopularizē. Tas būtu jāveic, atbalstot 
intelektuālā īpašuma tiesību iekļaušanu 
tirdzniecības nolīgumos un to īstenošanu 
saskaņā ar tiem, sadarbojoties tehniskajā 
līmenī, sekmējot diskusijas dažādos 
starptautiskos forumos, darot zināmu 
informāciju un apmainoties ar to un 
veicot operatīvās sadarbības papildu 
pasākumus ar trešām valstīm un 
attiecīgajām ražošanas nozarēm.

Pamatojums

Intelektuālā īpašuma tiesību apkarošanai būtu jāuzlabojas, pastiprināti sadarbojoties 
divpusējā līmenī un koordinējot starptautisko rīcību. 



PE476.120v02-00 10/15 AD\889522LV.doc

LV

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
17.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17d) Lai likvidētu tādu preču 
starptautisko tirdzniecību, ar kurām 
pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, 
TRIPS nolīguma 69. pantā ir noteikts, ka 
PTO dalībvalstu muitas iestādēm ir 
jāapmainās ar informāciju par tādu preču 
tirdzniecību, ar kurām pārkāpj 
intelektuālā īpašuma tiesības. 
Apmainoties ar šādu informāciju, būtu 
jāvar izsekot kontrabandas tīkliem, lai 
piegādes ķēdes agrīnā posmā izbeigtu 
tādu preču ražošanu un izplatīšanu, ar 
kurām pārkāpj intelektuālā īpašuma 
tiesības. Tāpēc ir jānosaka nosacījumi, 
saskaņā ar kuriem Savienības muitas 
iestādes un trešo valstu attiecīgās iestādes 
apmainās ar informāciju, tostarp par datu 
aizsardzību.

Pamatojums

Ņemot vērā viltošanas starptautisko izplatību un viltotāju plašos pārrobežu tīklus, ir ļoti 
svarīgi, lai muitas iestādes varētu apmainīties ar informāciju, tostarp ar trešām valstīm, un to 
izmantot nolūkā izsekot viltotāju izmantotiem tīkliem un ceļiem. 

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
17.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17e) Saskaņā ar Savienības mērķi 
stiprināt starptautisko sadarbību, lai 
cīnītos pret viltošanu, pirātismu un 
nelegālo paralēlo tādu preču tirdzniecību, 
ar kurām pārkāpj reģistrētu tiesību 
subjektu intelektuālās tiesības, jaunais 
Eiropas Viltošanas un pirātisma 
novērošanas centrs ir galvenais 
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atbildīgais, kas visām muitas iestādēm 
savlaicīgi sniedz vajadzīgo informāciju, 
lai veiktu to preču oficiālo importētāju un 
izplatītāju atbilstošu kontroli, attiecībā uz 
kurām pastāv aizdomas, ka ar tām iekšējā 
tirgū pārkāpj kādu no intelektuālā 
īpašuma tiesībām, kā arī, lai veiktu šādu 
preču eksportētāju uz ārvalstu tirgiem 
atbilstošu kontroli. Šo kompetenci var 
paplašināt, radot Savienības tādu 
autentisku izstrādājumu un pakalpojumu 
datubāzi, kurus aizsargā ar reģistrētām 
preču zīmēm, dizainparaugiem un 
patentiem un ar kuriem varētu iepazīties 
arī ārvalstu muitas iestādes, kas 
sadarbojas ar Savienību, lai labāk 
aizsargātu intelektuālā īpašuma tiesības 
un tās labāk īstenotu;

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šī regula attiecas uz precēm, kuras 
tranzītā pārvadā pa Savienības muitas
teritoriju un attiecībā uz kurām pastāv 
aizdomas, ka ar tām ir pārkāpta kāda no 
intelektuālā īpašuma tiesībām.

Pamatojums
Skaidrības labad tranzītpreču atmuitošana būtu konkrēti jārisina jaunā regulā. Ja pastāv 
aizdomas par ES un dalībvalstu materiālajās intelektuālā īpašuma tiesībās noteikto tiesību 
pārkāpumu un konkrēts šo preču novirzīšanas uz iekšējo tirgu risks, tās tranzītā vedot pa ES 
teritoriju, muitai ir tiesības šīs preces aizturēt.

Grozījums Nr. 9

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

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

(a) preces, uz kurām attiecas intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpums saskaņā ar 
Savienības vai attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem, vai preces, saistībā ar kurām ir 
jāpieļauj iespējamība, ka uz tām attiecas 
šāds pārkāpums, un kuras vienlaikus 
acīmredzami apdraud patērētāju veselību 
vai drošību; 

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) konkrētus un tehniskus datus par 
autentiskajām precēm, tostarp 
nepieciešamības gadījumā arī attēlus;

(g) konkrētus un tehniskus datus par 
autentiskajām precēm, tostarp marķējumu, 
piemēram, svītrkodu, un nepieciešamības 
gadījumā arī attēlus;

Pamatojums
Lai atvieglotu paralēlā importa izsekojamību, tiesību subjektiem un to pārstāvjiem būtu 
muitai jāsniedz visa nepieciešamā informācija, lai varētu konstatēt izstrādājumu 
autentiskumu, piemēram, informācija par marķējumu un oficiālajiem izplatītājiem.

Grozījums Nr. 11

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) jebkuru informāciju, kas svarīga muitas 
iestāžu analīzei un novērtējumam saistībā 
ar attiecīgo intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpuma risku, piemēram, informāciju 
par oficiālajiem izplatītājiem;
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Pamatojums
Lai atvieglotu paralēlā importa izsekojamību, tiesību subjektiem un to pārstāvjiem būtu 
muitai jāsniedz visa nepieciešamā informācija, lai varētu konstatēt izstrādājumu 
autentiskumu, piemēram, par informācija marķējumu un oficiālajiem izplatītājiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja intelektuālā īpašuma tiesības zaudē 
spēku vai pieprasītājs kādu citu iemeslu dēļ 
vairs nav persona, kas tiesīga iesniegt 
pieprasījumu, pieprasītājs par to informē 
muitas iestādes, un tās vairs nerīkojas. 
Lēmumu, ar kuru pagarinājums 
apstiprināts, atceļ vai attiecīgi groza tās 
muitas iestādes, kas lēmumu pieņēma.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Informācijas un datu apmaiņa starp 

muitas iestādēm
Ievērojot atbilstošos datu aizsardzības 
noteikumus, Komisija ir tiesīga nolemt, ka 
Savienības muitas iestādēm un 
attiecīgajām iestādēm trešās valstīs ir 
jāapmainās  ar atbilstīgi 18. panta 
3. punktam iegūto informāciju un datiem, 
un noteikt šādas informācijas apmaiņas
nosacījumus.

Pamatojums

Sadarbība ar trešām valstīm ir būtiska, lai cīnītos ar IĪT pārkāpuma preču pārdošanas 
izplatību. Lai šī sadarbība būtu efektīva, ES muitas iestādēm būtu jāspēj apmainīties ar 
informāciju un datiem par IĪT pārkāpumiem sadarbības partneriem trešās valstīs, ievērojot 
konfidencialitāti un nodrošinot datu  aizsardzības stingru noteikumu pieņemšanu. 
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