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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagrindinė informacija 

2011 m. gegužės 24 d. Komisija priėmė komunikatą „Intelektinės nuosavybės teisių bendroji 
rinka“ siekdama skatinti kūrybiškumą ir inovacijas Europoje. Šioje bendroje ir nuoseklioje 
strategijoje nustatomas kelių iniciatyvų, kurių Komisija ketina imtis iki 2012 m. įvairiose 
srityse, planas.

Remdamasi šiomis iniciatyvomis, Komisija taip pat pasiūlė naują reglamentą dėl muitinės 
vykdomo intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo, kuris pakeis Reglamentą 1383/2003/EB.

Šiame pasiūlyme atsižvelgiama į 2010 m. atliktą poveikio vertinimą, kurį atliekant buvo 
pateiktos 89 pastabos, ir į tarptautines sąlygas, susiklosčiusias įvykus Europos Sąjungos ir 
Indijos bei Brazilijos prekybos konfliktui dėl generinių vaistų tranzito.

Atsižvelgdama į tai, nuomonės referentė norėtų atkreipti dėmesį į toliau išdėstytus klausimus.

Pastabos 

Visų pirma, apie pasiūlymo dėl reglamento taikymo sritį nuomonės referentė mano, kad 
reikėtų ją išplėsti ir į ją įtraukti prekių pavadinimus, puslaidininkių gaminių topografijas ir 
naudinguosius modelius.

Nuomonės referentė taip pat manytų, kad reikėtų į taikymo sritį įtraukti pažeidimus, susijusius 
su įtaisais, naudojamais siekiant išvengti techninių apsaugos priemonių, taip pat kitus teisių, 
kurias jau užtikrina muitinė, pažeidimus.

Tačiau, nuomonės referentės manymu, būsimasis reglamentas neturėtų būti taikomas 
lygiagrečiam importui. Akivaizdu, kad dėl tokios praktikos  teisių subjektams gali būti 
padaryta didelė ekonominė žala. Visgi šis reglamentas turi padėti užtikrinti, kad muitinė 
imtųsi veiksmų veiksmingai ir greitai ir taip sumažintų riziką, kad gali būti pakenkta teisėtai 
prekybai. Beje, teisių subjektai galės pasinaudoti teisių gynimo būdais, numatytais kiekvienos 
valstybės narės teisės aktuose, kad apgintų savo teises.

Nuomonės referentė palaiko Europos Komisijos pasiūlymą, kuriuo siekiama sustiprinti šalių 
teises, kurioms gali turėti poveikio muitinės veiksmai. Nuomonės referentės manymu, visgi 
reikėtų skirti ekonominės veiklos vykdytojus, kurie nuolat dalyvauja atliekant muitinės 
formalumus, ir galutinį vartotoją.

Ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nuolat dalyvauja atliekant muitinės formalumus, 
puikiai išmano muitinės procedūras. Todėl nereikėtų diegti sunkių administracinių procedūrų, 
kurios trukdytų kompetentingoms muitinėms veiksmingai ir greitai imtis veiksmų. O galutinis 
vartotojas, kuris nėra susipažinęs su muitinės formalumais, turėtų būti labiau apsaugotas. 
Būtent dėl šios priežasties galutinis vartotojas privalo turėti teisę būti išklausytas, kol muitinė 
dar nepriėmė sprendimo, kad jis galėtų pareikšti savo nuomonę.
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Nuomonės referentė ypač palankiai vertina specialios mažomis siuntomis vežamų prekių 
sunaikinimo procedūros įvedimą. Sulaikytų paštų siuntų skaičius smarkiai išaugo: 2009 m. 
sulaikyta 15 000, o 2010 m. – daugiau nei 43 000, todėl reikėtų įvesti paprastą ir veiksmingą 
procedūrą, kuri padėtų apriboti šį reiškinį paisant galutinio vartotojo teisių ir interesų.

Kalbant apie keitimąsi duomenimis tarp valstybių narių ir Europos Komisijos, visų pirma apie 
Komisijos centrinės duomenų bazės įdiegimą, paminėtina, kad reikėtų visiškai laikytis 
Reglamento 45/2001/EB, Direktyvos 95/46/EB ir 2011 m. spalio 12 d. Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės1.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

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 
muitų teritoriją ir į rinką, ir imtis 
priemonių, kuriomis su šia neteisėta veikla 
būtų kovojama netrukdant teisėtai 
prekybai.

                                               
1http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-
10-12_Intellectual_property_rights_EN.pdf
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 
netaikomas tam tikroms intelektinės 
nuosavybės teisėms; be to, į jį neįtraukti 
tam tikri pažeidimai. Siekiant geriau 
užtikrinti intelektinės nuosavybės teises, 
muitinis tikrinimas turėtų būti išplėstas 
įtraukiant ir kitokius pažeidimus, kaip 
antai su lygiagrečia prekyba susijusius 
pažeidimus, taip pat kitus teisių, kurias 
jau užtikrina muitinė, bet kurioms
netaikomas Reglamentas (EB) 
Nr. 1383/2003, pažeidimus. Siekiant to 
paties tikslo, be teisių, kurioms 
Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 jau 
taikomas, į reglamento taikymo sritį 
reikėtų įtraukti prekių pavadinimus, jei jie 
pagal nacionalinę teisę saugomi kaip 
išimtinės nuosavybės teisės, taip pat 
puslaidininkių gaminių topografijas, 
naudinguosius modelius ir įtaisus, 
naudojamus siekiant išvengti techninių 
apsaugos priemonių, taip pat bet kokias 
Sąjungos teisės aktais nustatytas išimtines 
intelektinės nuosavybės teises.

(5) Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 
netaikomas tam tikroms intelektinės 
nuosavybės teisėms; be to, į jį neįtraukti 
tam tikri pažeidimai. Siekiant geriau 
užtikrinti intelektinės nuosavybės teises, 
muitinis tikrinimas turėtų būti išplėstas 
įtraukiant ir kitokius pažeidimus, kuriems
netaikomas Reglamentas (EB) 
Nr. 1383/2003. Siekiant šio tikslo, be 
teisių, kurioms Reglamentas (EB) 
Nr. 1383/2003 jau taikomas, į reglamento 
taikymo sritį reikėtų įtraukti prekių 
pavadinimus, jei jie pagal nacionalinę teisę 
saugomi kaip išimtinės nuosavybės teisės, 
taip pat puslaidininkių gaminių 
topografijas, naudinguosius modelius ir 
įtaisus, naudojamus siekiant išvengti 
techninių apsaugos priemonių.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant sklandžiai užtikrinti 
intelektinės nuosavybės teises, reikėtų 
numatyti, kad tais atvejais, kai muitinė, 
remdamasi tinkamais įrodymais, įtaria, kad 
jos prižiūrimos prekės pažeidžia 
intelektinės nuosavybės teises, ji galėtų 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti savo 
iniciatyva arba gavusi prašymą, kad 

(10) Siekiant sklandžiai užtikrinti 
intelektinės nuosavybės teises, reikėtų 
numatyti, kad tais atvejais, kai muitinė, 
remdamasi tinkamais požymiais, įtaria, kad 
jos prižiūrimos prekės pažeidžia 
intelektinės nuosavybės teises, ji galėtų 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti savo 
iniciatyva arba gavusi prašymą, kad 
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suteiktų galimybę asmenims, turintiems 
teisę pateikti prašymą taikyti muitinės 
priežiūros priemones, inicijuoti teisminį 
procesą siekiant nustatyti, ar intelektinės 
nuosavybės teisės buvo pažeistos.

suteiktų galimybę asmenims, turintiems 
teisę pateikti prašymą taikyti muitinės 
priežiūros priemones, inicijuoti teisminį 
procesą siekiant nustatyti, ar intelektinės 
nuosavybės teisės buvo pažeistos.

Pagrindimas

Suderinama su terminais, kuriuos Teisingumo Teismas vartoja savo 2011 m. gruodžio 1 d. 
sprendime sujungtose bylose C-446/09 ir C-495/09, Philips / Nokia (dar nepaskelbta 
Rinkinyje).

Pakeitimas 4

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) 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 –
deklarantas arba 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.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Siekiant kuo labiau sumažinti 
administracinę naštą ir išlaidas, mažoms 
suklastotų ir piratinių prekių siuntoms 
turėtų būti taikoma speciali procedūra, 

(13) Siekiant kuo labiau sumažinti 
administracinę naštą ir išlaidas, 
nepakenkiant galutinio vartotojo teisei per 
pagrįstą laiką būti tinkamai informuotam 
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pagal kurią prekes būtų galima sunaikinti 
be teisių subjekto sutikimo. Siekiant 
nustatyti ribas, kurių neviršijančios siuntos 
laikytinos mažomis, šiuo reglamentu 
Komisijai reikėtų deleguoti įgaliojimą 
priimti visuotinai taikomus įstatymo galios 
neturinčius teisės aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. 
Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija rengtų tinkamas 
konsultacijas, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygmeniu.

apie muitinių atliekamų veiksmų teisinį 
pagrindą mažoms suklastotų ir piratinių 
prekių siuntoms turėtų būti taikoma 
speciali procedūra, pagal kurią prekes būtų 
galima sunaikinti be teisių subjekto 
sutikimo. Siekiant nustatyti ribas, kurių 
neviršijančios siuntos laikytinos mažomis, 
šiuo reglamentu Komisijai reikėtų 
deleguoti įgaliojimą priimti visuotinai 
taikomus įstatymo galios neturinčius teisės 
aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Itin svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
rengtų tinkamas ir viešas konsultacijas, 
įskaitant konsultacijas su vartotojų ir 
pilietinių teisių apsaugos organizacijomis 
bei konsultacijas ekspertų lygmeniu.

Pagrindimas

Tai, kad prekes vežant mažomis siuntomis taikoma speciali procedūra, siekiant sumažinti 
administracinę naštą ir išlaidas, neturi pakenkti vartotojų pasitikėjimui elektronine prekyba. 
Žr. 16 konstatuojamąją dalį su pagrindimu.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Siekiant užtikrinti didesnį teisinį 
aiškumą ir apsaugoti teisėtų prekybininkų 
interesus nuo galimo piktnaudžiavimo 
muitinės vykdymo užtikrinimo 
nuostatomis, reikėtų pakeisti intelektinės 
nuosavybės teises įtariamai pažeidžiančių 
prekių sulaikymo laikotarpius; sąlygas, 
kuriomis informaciją apie siuntas muitinė 
turi perduoti teisių subjektams; taip pat 
procedūros, pagal kurią dėl įtariamų 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų 
leidžiama sunaikinti muitinės prižiūrimas 
prekes, išskyrus suklastotas ir piratines 
prekes, taikymo sąlygas ir įrašyti nuostatą, 
kuria prekių turėtojui leidžiama pareikšti 
nuomonę prieš muitinės administracijai 

(15) Siekiant užtikrinti didesnį teisinį 
aiškumą ir apsaugoti teisėtų prekybininkų 
interesus nuo galimo piktnaudžiavimo 
muitinės vykdymo užtikrinimo 
nuostatomis, reikėtų pakeisti intelektinės 
nuosavybės teises įtariamai pažeidžiančių 
prekių sulaikymo laikotarpius; sąlygas, 
kuriomis informaciją apie siuntas muitinė 
turi perduoti teisių subjektams; taip pat 
procedūros, pagal kurią dėl įtariamų 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų 
leidžiama sunaikinti muitinės prižiūrimas 
prekes, išskyrus suklastotas ir piratines 
prekes, taikymo sąlygas.
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priimant sprendimą, kuris jam (jai) turėtų 
neigiamos įtakos.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Atsižvelgiant į laikiną ir prevencinį 
muitinės priemonių šioje srityje pobūdį ir 
priešingus šalių, kurioms tos priemonės 
turi įtakos, interesus, taip pat gerbiant 
atitinkamų šalių teises, tam tikrus 
procedūrų aspektus reikėtų pakeisti 
siekiant užtikrinti, kad reglamentas būtų 
sklandžiai taikomas. Taigi, kiek tai susiję 
su įvairiais šiame reglamente numatytais 
pranešimais, muitinė, remdamasi 
dokumentais dėl muitų režimo arba prekių 
situacija, turėtų informuoti tinkamiausią 
asmenį. Šiame reglamente nustatyti 
laikotarpiai, per kuriuos reikia pateikti 
reikalaujamus pranešimus, turėtų būti 
skaičiuojami nuo to laiko, kai muitinė tuos 
pranešimus išsiunčia, kad būtų galima 
suderinti visus atitinkamoms šalims 
siunčiamų pranešimų laikotarpius.
Laikotarpis, kuriuo suteikiama teisė būti 
išklausytam prieš tai, kai priimamas 
neigiamą poveikį turintis sprendimas, 
turėtų trukti tris darbo dienas, 
atsižvelgiant į tai, kad sprendimų, kuriais 
patenkinami prašymai taikyti muitinės 
priežiūros priemones, turėtojai 
savanoriškai prašė muitinės taikyti 
priežiūros priemones ir kad deklarantai ar 
prekių turėtojai privalo žinoti apie 
ypatingą jų prekių situaciją, kai joms 
taikoma muitinės priežiūra. Pagal mažoms 
siuntoms taikomą specialią procedūrą, kai 
tikėtina, kad bus daroma tiesioginė įtaka 
vartotojams, ir negalima tikėtis, kad jie bus 
tokie pat stropūs kaip kiti ekonominės 
veiklos vykdytojai, paprastai dalyvaujantys 
atliekant muitinės formalumus, turėtų būti

(16) Atsižvelgiant į laikiną ir prevencinį 
muitinės priemonių šioje srityje pobūdį ir 
priešingus šalių, kurioms tos priemonės 
turi įtakos, interesus, taip pat gerbiant 
atitinkamų šalių teises, tam tikrus 
procedūrų aspektus reikėtų pakeisti 
siekiant užtikrinti, kad reglamentas būtų 
sklandžiai taikomas. Taigi, kiek tai susiję 
su įvairiais šiame reglamente numatytais 
pranešimais, muitinė, remdamasi 
dokumentais dėl muitų režimo arba prekių 
situacija, turėtų informuoti tinkamiausią 
asmenį. Šiame reglamente nustatyti 
laikotarpiai, per kuriuos reikia pateikti 
reikalaujamus pranešimus, turėtų būti 
skaičiuojami nuo to laiko, kai muitinė tuos 
pranešimus išsiunčia, kad būtų galima 
suderinti visus atitinkamoms šalims 
siunčiamų pranešimų laikotarpius. Pagal 
mažoms siuntoms taikomą specialią 
procedūrą, kai tikėtina, kad bus daroma 
tiesioginė įtaka vartotojams, ir negalima 
tikėtis, kad jie bus tokie pat stropūs kaip 
kiti ekonominės veiklos vykdytojai, 
paprastai dalyvaujantys atliekant muitinės 
formalumus, turėtų būti numatyta teisė
būti išklausytam, kol muitinė nepriėmė 
sprendimo.
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nustatytas daug ilgesnis laikotarpis.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Pagal 2001 m. lapkričio 14 d. Dohos 
PPO ministrų konferencijoje priimtą 
„Deklaraciją dėl TRIPS sutarties ir 
visuomenės sveikatos“ TRIPS sutartis gali 
ir turėtų būti aiškinama taip, kad būtų 
remiamos PPO narių teisės apsaugoti 
visuomenės sveikatą ir visų pirma sudaryti 
palankesnes sąlygas visiems gauti vaistų. 
Kai per Europos Sąjungos teritoriją vežami 
visų pirma vaistai, kurie gali būti (arba 
nebūti) perkraunami, sandėliuojami, 
skirstomi į mažesnes partijas arba 
perkraunami į kitos rūšies ar kitą transporto 
priemonę, ir kai toks vežimas yra tik dalis 
visos kelionės, kuri prasideda ir baigiasi ne 
Sąjungos muitų teritorijoje, tai muitinė, 
vertindama intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimo riziką, turėtų įvertinti bet kokią 
didelę tikimybę, kad tos prekės bus 
nukreiptos į Sąjungos rinką.

(17) Pagal 2001 m. lapkričio 14 d. Dohos 
PPO ministrų konferencijoje priimtą 
„Deklaraciją dėl TRIPS sutarties ir 
visuomenės sveikatos“ TRIPS sutartis gali 
ir turėtų būti aiškinama taip, kad būtų 
remiamos PPO narių teisės apsaugoti 
visuomenės sveikatą ir visų pirma sudaryti 
palankesnes sąlygas visiems gauti vaistų. 
Kai per Europos Sąjungos teritoriją vežami 
visų pirma generiniai vaistai, kurie gali 
būti (arba nebūti) perkraunami, 
sandėliuojami, skirstomi į mažesnes 
partijas arba perkraunami į kitos rūšies ar 
kitą transporto priemonę, ir kai toks 
vežimas yra tik dalis visos kelionės, kuri 
prasideda ir baigiasi ne Sąjungos muitų 
teritorijoje, tai muitinė, vertindama 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo 
riziką, turėtų įvertinti bet kokią didelę 
tikimybę, kad tos prekės bus nukreiptos į 
Sąjungos rinką.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Atsižvelgiant į tai, kad muitinė imasi 
veiksmų remdamasi išankstiniu prašymu, 
derėtų nustatyti, kad sprendimo, kuriuo 
patenkinamas prašymas taikyti muitinės 
priežiūros priemones, turėtojas turėtų 
padengti visas muitinės išlaidas, patirtas 
taikant priemones jo (jos) intelektinės 
nuosavybės teisėms užtikrinti. Vis dėlto tai 

(20) Atsižvelgiant į tai, kad muitinė imasi 
veiksmų remdamasi išankstiniu prašymu, 
derėtų nustatyti, kad sprendimo, kuriuo 
patenkinamas prašymas taikyti muitinės 
priežiūros priemones, turėtojas turėtų 
padengti visas muitinės išlaidas, patirtas 
taikant priemones jo (jos) intelektinės 
nuosavybės teisėms užtikrinti. Vis dėlto 
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neturėtų trukdyti sprendimo turėtojui
siekti gauti kompensaciją iš pažeidėjo ar 
kitų asmenų, kurie galėtų būti laikomi 
atsakingais pagal atitinkamos valstybės 
narės teisės aktus. Kitų nei muitinės 
administracija asmenų išlaidos ir žala, 
patirtos dėl muitinės veiksmų, kai prekės 
sulaikomos remiantis su intelektinės 
nuosavybės teisėmis susijusiu trečiosios 
šalies reikalavimu, turėtų būti 
reglamentuojamos specialiais teisės aktais, 
atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.

sprendimo turėtojas privalėtų turėti teisę
siekti gauti kompensaciją iš pažeidėjo ar 
kitų asmenų, kurie galėtų būti laikomi 
atsakingais pagal atitinkamos valstybės 
narės teisės aktus. Kitų nei muitinės 
administracija asmenų išlaidos ir žala, 
patirtos dėl muitinės veiksmų, kai prekės 
sulaikomos remiantis su intelektinės 
nuosavybės teisėmis susijusiu trečiosios 
šalies reikalavimu, turėtų būti 
reglamentuojamos specialiais teisės aktais, 
atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punkto 13 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.13. bet kokios kitos Sąjungos teisės 
aktais nustatytos išimtinės intelektinės 
nuosavybės teisės;

Išbraukta.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.1 prekės, kurios yra veiksmo, 
pažeidžiančio prekės ženklo teises, 
objektas ir kurios be leidimo pažymėtos 
prekės ženklu, tapačiu tokios pat rūšies 
prekių teisėtai registruotam prekės ženklui, 
arba prekės ženklu, kurio pagal jo esminius 
požymius negalima atskirti nuo registruoto 
prekės ženklo;

5.1 prekės, kurios yra veiksmo, 
pažeidžiančio prekės ženklo teises, 
objektas ir kurios be leidimo pažymėtos 
prekės ženklu, tapačiu tokios pat rūšies 
prekių teisėtai registruotam prekės ženklui, 
arba prekės ženklu, kurio pagal jo esminius 
požymius negalima atskirti nuo registruoto 
prekės ženklo, taip pat bet kokiu prekės 
ženklo simboliu, netgi pateikiamu 
atskirai, ir pakuotės, ant kurios yra 
suklastotų prekių ženklai;
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. intelektinės nuosavybės teises įtariamai 
pažeidžiančios prekės – prekės, dėl kurių 
muitinė turi pakankamai įtikimų įrodymų, 
kad valstybėje narėje, kurioje jos rastos, 
šios prekės prima facie yra:

7. intelektinės nuosavybės teises įtariamai 
pažeidžiančios prekės – prekės, dėl kurių 
muitinė turi pakankamai įtikimų požymių, 
kad valstybėje narėje, kurioje jos rastos, 
šios prekės prima facie yra

Pagrindimas

Suderinama su terminais, kuriuos Teisingumo Teismas vartoja savo 2011 m. gruodžio 1 d. 
sprendime sujungtose bylose C-446/09 ir C-495/09, Philips / Nokia (dar nepaskelbta 
Rinkinyje).

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei gavusi prašymą taikyti muitinės 
priežiūros priemones kompetentinga 
muitinės institucija laiko, kad jame 
nepateikta visa informacija, kurios 
reikalaujama pagal 6 straipsnio 3 dalį, tokia 
institucija prašo pareiškėjo pateikti 
trūkstamą informaciją per 10 darbo dienų 
nuo pranešimo išsiuntimo dienos.

1. Jei gavusi prašymą taikyti muitinės 
priežiūros priemones kompetentinga 
muitinės institucija laiko, kad jame 
nepateikta visa informacija, kurios 
reikalaujama pagal 6 straipsnio 3 dalį, tokia 
institucija prašo pareiškėjo pateikti 
trūkstamą informaciją.

Tokiais atvejais 8 straipsnio pirmoje 
pastraipoje nurodytas terminas laikinai 
atidedamas, kol bus gauta atitinkama 
informacija.

(Žr. 7 straipsnio 2 dalį.)
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei pareiškėjas per 1 dalyje nurodytą 
laikotarpį nepateikia trūkstamos 
informacijos, kompetentinga muitinės 
institucija prašymą atmeta.

2. Jei pareiškėjas nepateikia trūkstamos 
informacijos, kompetentinga muitinės 
institucija prašymą gali atmesti.

(Žr. 7 straipsnio 1 dalį.)

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė gali 
paprašyti, kad sprendimo patenkinti 
prašymą turėtojas jai pateiktų visą svarbią 
informaciją. Be to, muitinė sprendimo 
turėtojui gali pateikti informaciją apie 
faktinį arba numanomą prekių skaičių, 
pobūdį ir, kai tinka, tų prekių atvaizdus.

2. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė gali 
paprašyti, kad sprendimo patenkinti 
prašymą turėtojas jai pateiktų visą svarbią 
informaciją. Be to, muitinė sprendimo 
turėtojui gali pateikti informaciją apie 
faktinį arba numanomą prekių skaičių, 
pobūdį ir, kai tinka, tų prekių nuotraukas.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė apie 
savo ketinimą praneša deklarantui arba, 
jei prekės turi būti sulaikytos, – prekių 
turėtojui. Deklarantui arba prekių 
turėtojui suteikiama galimybė pareikšti 
nuomonę per tris darbo dienas nuo 
pranešimo išsiuntimo dienos.

Išbraukta.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Muitinė informuoja sprendimo 
patenkinti prašymą turėtoją ir deklarantą 
arba prekių turėtoją apie faktinį ar 
numanomą neišleistų ar sulaikytų prekių 
skaičių, faktinį ar numanomą tų prekių 
pobūdį, įskaitant, kai tinka, tų prekių
atvaizdus.

5. Muitinė informuoja sprendimo 
patenkinti prašymą turėtoją ir deklarantą 
arba prekių turėtoją apie faktinį ar 
numanomą neišleistų ar sulaikytų prekių 
skaičių, faktinį ar numanomą tų prekių 
pobūdį, įskaitant, kai tinka, tų prekių
nuotraukas.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė gali 
pareikalauti, kad asmuo, turintis teisę 
pateikti prašymą, susijusį su įtariamu 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu, 
suteiktų jai visą svarbią informaciją; tuo 
tikslu muitinė atskleidžia tik informaciją 
apie faktinį ar numanomą prekių skaičių, jų 
pobūdį ir, kai tinka, atvaizdus.

2. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė gali 
pareikalauti, kad asmuo, turintis teisę 
pateikti prašymą, susijusį su įtariamu 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu, 
suteiktų jai visą svarbią informaciją; tuo 
tikslu muitinė atskleidžia tik informaciją 
apie faktinį ar numanomą prekių skaičių, jų 
pobūdį ir, kai tinka, nuotraukas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš priimdama sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, muitinė apie 
savo ketinimą praneša deklarantui arba, 
jei prekės turi būti sulaikytos, – prekių 
turėtojui. Deklarantui arba prekių 
turėtojui suteikiama galimybė pareikšti 
nuomonę per tris darbo dienas nuo 

Išbraukta.
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pranešimo išsiuntimo dienos.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Šis straipsnis netaikomas greitai 
gendančioms prekėms.

Išbraukta.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Muitinė gali imti pavyzdžius ir juos 
pateikti sprendimo patenkinti prašymą 
turėtojui, jei jis (ji) to prašo, tačiau tik 
analizės tikslais ir siekdama palengvinti 
suklastotoms ir piratinėms prekėms 
taikytiną tolesnę procedūrą. Už bet kokią tų 
pavyzdžių analizę atsako tik sprendimo 
patenkinti prašymą turėtojas.

2. Muitinė gali imti tipinius visų prekių 
pavyzdžius ir juos pateikti sprendimo 
patenkinti prašymą turėtojui, jei jis (ji) to 
prašo, tačiau tik analizės tikslais ir 
siekdama palengvinti suklastotoms ir 
piratinėms prekėms taikytiną tolesnę 
procedūrą. Už bet kokią tų pavyzdžių 
analizę atsako tik sprendimo patenkinti 
prašymą turėtojas.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) raštišką sprendimo patenkinti prašymą 
turėtojo ir prekių turėtojo sutikimą, kad 
prekės būtų sunaikintos.

b) raštišką sprendimo patenkinti prašymą 
turėtojo ir deklaranto arba prekių turėtojo 
sutikimą, kad prekės būtų sunaikintos.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei deklarantas arba prekių turėtojas per 
1 dalies b punkte nurodytus laikotarpius 
muitinei, kuri priėmė sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, nepatvirtino savo 
sutikimo, kad prekės būtų sunaikintos, ir 
nepranešė, kad sunaikinimui prieštarauja, 
muitinė gali laikyti, kad deklarantas arba 
prekių turėtojas sutinka, kad prekės būtų 
sunaikintos.

2. Jei deklarantas arba prekių turėtojas per 
1 dalies b punkte nurodytus laikotarpius 
muitinei, kuri priėmė sprendimą neišleisti 
prekių arba jas sulaikyti, nepatvirtino savo 
sutikimo, kad prekės būtų sunaikintos, ir 
nepranešė, kad sunaikinimui prieštarauja, 
muitinė laiko, kad deklarantas arba prekių 
turėtojas sutinka, kad prekės būtų 
sunaikintos.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Muitinei prižiūrint prekės sunaikinamos 
sprendimo patenkinti prašymą turėtojo 
lėšomis ir atsakomybe, jei kitaip 
nenumatyta valstybės narės, kurioje prekės 
sunaikinamos, teisės aktuose. Prieš 
sunaikinant prekes galima imti jų
pavyzdžius.

3. Muitinei prižiūrint prekės sunaikinamos 
sprendimo patenkinti prašymą turėtojo 
lėšomis ir atsakomybe, jei kitaip 
nenumatyta valstybės narės, kurioje prekės 
sunaikinamos, teisės aktuose. Prieš 
sunaikinant prekes galima imti tipinius
visų prekių pavyzdžius.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 16 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys ir 
18 straipsnio 2 dalis netaikomos.

2. 16 straipsnio 4 ir 5 dalys ir 18 straipsnio 
2 dalis netaikomos.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Deklarantui arba prekių turėtojui 
suteikiama galimybė pareikšti nuomonę 
per 20 darbo dienų nuo sprendimo 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti 
išsiuntimo dienos.

4. Deklarantui arba prekių turėtojui 
suteikiama galimybė pareikšti nuomonę 
per penkias darbo dienas nuo sprendimo 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti 
išsiuntimo dienos.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atitinkamas prekes galima sunaikinti, jei 
per 20 darbo dienų nuo sprendimo 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti 
išsiuntimo deklarantas arba prekių turėtojas 
raštu patvirtina muitinei savo sutikimą, kad 
prekės būtų sunaikintos.

5. Atitinkamas prekes galima sunaikinti, jei 
per dešimt darbo dienų nuo sprendimo 
neišleisti prekių arba jas sulaikyti 
išsiuntimo deklarantas arba prekių turėtojas 
raštu patvirtina muitinei savo sutikimą, kad 
prekės būtų sunaikintos.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato administracinių 
sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento
nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
taikomos. Numatytos administracinės 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasios.

Nedarydamos poveikio nacionalinės teisės 
nuostatų taikymui, valstybės narės taiko
administracinių sankcijų, susijusių su šio 
reglamento nuostatų pažeidimu, taisykles
ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, 
kad jos būtų taikomos. Numatytos 
administracinės sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasios.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos muitinės institucijos 
praneša Komisijai apie:

1. Kompetentingos muitinės institucijos 
praneša Komisijai būtiną informaciją apie:

a) prašymus taikyti muitinės priežiūros 
priemones, įskaitant bet kokias nuotraukas, 
atvaizdus ir brošiūras;

a) sprendimus patenkinti prašymus, tarp 
jų prašymus taikyti muitinės priežiūros 
priemones ir bet kokias nuotraukas, 
atvaizdus ir brošiūras;

b) sprendimus patenkinti prašymus; b) visus sprendimus pratęsti laikotarpį, 
kuriuo muitinė turi taikyti priežiūros 
priemones, arba sprendimus, kuriais 
atšaukiamas sprendimas patenkinti 
prašymą ar kuriais jis keičiamas;

c) visus sprendimus pratęsti laikotarpį, 
kuriuo muitinė turi taikyti priežiūros 
priemones, arba sprendimus, kuriais 
atšaukiamas sprendimas patenkinti 
prašymą ar kuriais jis keičiamas;

c) bet kokį sprendimo patenkinti prašymą 
vykdymo sustabdymą.

d) bet kokį sprendimo patenkinti prašymą 
vykdymo sustabdymą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visa 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija 
saugoma Komisijos centrinėje duomenų 
bazėje.

3. Visa 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija 
saugoma Komisijos centrinėje duomenų 
bazėje tiek laiko, kiek reikia šio 
reglamento tikslams pasiekti.
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