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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīga informācija 

Komisija 2011. gada 24. maijā pieņēma paziņojumu „Intelektuālā īpašuma tiesību vienotais 
tirgus”, lai Eiropā veicinātu radošumu un inovāciju. Šajā visaptverošajā un saskanīgajā
stratēģijā ir noteikts plāns attiecībā uz zināmu skaitu iniciatīvu, kuras Komisija paredz 
dažādās jomās pieņemt līdz 2012. gadam.

Izstrādājot šīs iniciatīvas, Komisija ir arī ierosinājusi jaunu regulu par muitas kontroli
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā, ar kuru aizvietos Regulu Nr. 1383/2003/EK. 

Šajā priekšlikumā ir ņemta vērā 2010. gadā veiktā ietekmes analīze, attiecībā uz kuru tika 
saņemti 89 priekšlikumi, kā arī starptautiskais konteksts, jo īpaši pēc Eiropas Savienības 
tirdzniecības konflikta ar Indiju un Brazīliju par ģenērisko zāļu tranzītu. 

Atzinuma sagatavotāja šajā sakarībā īpaši vēlētos apskatīt turpmāk minētos jautājumus.

Apsvērumi

Vispirms attiecībā uz regulas priekšlikuma darbības jomu — atzinuma sagatavotāja uzskata, 
ka šo jomu būtu vēlams paplašināt, lai tajā ietvertu komercnosaukumus, pusvadītāju 
izstrādājumu topogrāfijas un lietderīgos modeļus.

Atzinuma sagatavotāja piekrīt regulas priekšmetā iekļaut arī tiesību pārkāpumus, kas radušies, 
izmantojot ierīces, lai apietu tehnoloģiskos līdzekļus, kā arī citu tādu tiesību pārkāpumus,
kuru ievērošanu muita jau kontrolē.  

Taču atzinuma sagatavotāja nepiekrīt tam, ka paredzētajā regulā iekļautu paralēlā importa 
jautājumu. Tas ir acīmredzami, ka šī prakse var intelektuālo tiesību subjektiem radīt nozīmīgu 
ekonomisku kaitējumu. Taču ar šo regulu ir jānodrošina muitas iestāžu rīcības efektivitāte un 
operativitāte, vienlaikus novēršot iespēju traucēt likumīgai tirdzniecībai. Lai panāktu savu 
tiesību ievērošanu, intelektuālo tiesību subjekti varēs izmantot katras dalībvalsts tiesību aktos 
paredzētos tiesību aizsardzības līdzekļus.

Vēl atzinuma sagatavotāja atbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumu, ar kuru ir paredzēts 
nostiprināt to personu tiesības, kuras var ietekmēt muitas iestāžu rīcība. Atzinuma 
sagatavotāja tomēr uzskata, ka ir jānošķir ekonomikas dalībnieki, kas regulāri izpilda muitas 
formalitātes, un galapatērētāji.

Ekonomikas dalībnieki, kas regulāri izpilda muitas formalitātes, ļoti labi pārzina muitas 
procedūras. Līdz ar to nedrīkst paredzēt apgrūtinošas administratīvās procedūras, kas traucētu 
kompetentajai muitas iestādei rīkoties efektīvi un ātri. Savukārt galapatērētājs, kas nav 
informēts par muitas formalitātēm, ir jāaizsargā vairāk. Šā iemesla dēļ, pirms attiecīgā muitas 
iestāde pieņem lēmumu, galapatērētājam ir jābūt tiesībām tikt uzklausītam, lai viņš varētu 
paust savu viedokli.
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Ziņojumu sagatavotāja īpaši atzinīgi vērtē sevišķas procedūras ieviešanu, lai iznīcinātu mazos 
sūtījumos ievietotās preces. Konfiskāciju gadījumu skaits pasta sūtījumos ir pieaudzis 
ievērojami — no 15 000 gadījumu 2009. gadā līdz vairāk nekā 43 000 gadījumiem 
2010. gadā — tāpēc ir jāievieš vienkārša un efektīva procedūra, ar kuras palīdzību šo parādību 
varētu ierobežot, vienlaikus ievērojot galapatērētāja tiesības un intereses.

Visbeidzot, attiecībā uz datu apmaiņu starp dalībvalstīm un Eiropas Komisiju un jo īpaši 
Komisijas centrālās datubāzes izveidi, ir pilnībā jāievēro Regulas Nr. 45/2001/EK un 
Direktīvas 95/46/EK normas un Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2011. gada 12. oktobra 
atzinums1.

GROZĪJUMI

Juridiskā 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. Nedrīkst 
pieļaut, cik vien tas ir iespējams, šādu 
preču nonākšanu muitas teritorijā un
laišanu apgrozībā, un ir jāpieņem 
pasākumi, lai apkarotu šādas pretlikumīgas 
darbības, neierobežojot likumīgu 
tirdzniecību.

                                               
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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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, 
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.

(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, uz kuriem
neattiecas Regula (EK) Nr. 1383/2003. 
Šajā nolūkā papildus Regulā (EK) Nr.
1383/2003 jau iekļautajām intelektuālā 
īpašuma tiesībām ir lietderīgi šo regulu 
attiecināt arī uz komercnosaukumiem, 
ciktāl tie attiecīgās valsts tiesību aktos ir 
aizsargāti kā ekskluzīvas intelektuālā 
īpašuma tiesības, uz pusvadītāju 
izstrādājumu topogrāfijām, uz 
lietderīgajiem modeļiem un ierīcēm 
tehnoloģisko līdzekļu apiešanai.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai nodrošinātu savlaicīgu intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanu, būtu 
jānodrošina, ka gadījumos, kad muitas 
iestādēm, pamatojoties uz atbilstošiem
pierādījumiem, ir aizdomas, ka ar to 
uzraudzībā esošajam precēm tiek pārkāptas 
intelektuālā īpašuma tiesības, muitas 
iestādes gan pēc savas iniciatīvas, gan pēc 
pieprasījuma rīkoties var gan atlikt šo 
preču izlaišanu apgrozībai, gan tās aizturēt, 

(10) Lai nodrošinātu savlaicīgu intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanu, būtu 
jānodrošina, ka gadījumos, kad muitas 
iestādēm, pamatojoties uz atbilstošām 
pazīmēm, ir aizdomas, ka ar to uzraudzībā 
esošajam precēm tiek pārkāptas 
intelektuālā īpašuma tiesības, muitas 
iestādes gan pēc savas iniciatīvas, gan pēc 
pieprasījuma rīkoties var gan atlikt šo 
preču izlaišanu apgrozībai, gan tās aizturēt, 
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lai ļautu personām, kuras ir tiesīgas 
iesniegt pieprasījumu muitas iestādēm 
rīkoties, uzsākt tiesvedību, kurā nosaka, vai 
ir pārkāptas kādas no intelektuālā īpašuma 
tiesībām.

lai ļautu personām, kuras ir tiesīgas 
iesniegt pieprasījumu muitas iestādēm 
rīkoties, uzsākt tiesvedību, kurā nosaka, vai 
ir pārkāptas kādas no intelektuālā īpašuma 
tiesībām.

Pamatojums

Grozījums veikts, lai panāktu saskaņu ar Eiropas Savienības Tiesā izmantoto terminoloģiju 
2011. gada 1. decembra apvienotajā lietā C–446/09 un C–495/09 Philips/Nokia (Krājumā vēl 
nav publicēta).

Grozījums Nr. 4

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.

(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 deklarētājs vai valdītājs un tiesību 
subjekts, nevienojas preces iznīcināt. 
Procesam, kas paredzēts, lai noteiktu, vai 
noticis intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpums, un pieņemtu atbilstošos 
lēmumus par intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumiem, būtu jābūt atbildīgo iestāžu 
kompetencē.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai maksimāli samazinātu 
administratīvo slogu un izmaksas, būtu 
jāievieš īpaša procedūra attiecībā uz 

(13) Lai maksimāli samazinātu 
administratīvo slogu un izmaksas, neskarot 
galapatērētāju tiesības būt pienācīgi 



AD\890142LV.doc 7/19 PE478.335v02-00

LV

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.

informētiem saprātīgā termiņā par to 
darbību juridisko pamatu, kuras veic 
muitas iestādes, 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 sabiedrisko apspriešanos, tostarp 
ar patērētāju un pilsonisko tiesību 
organizācijām un ekspertu līmenī.

Pamatojums

Ieviešot īpašu procedūru attiecībā uz maziem sūtījumiem, lai samazinātu administratīvo slogu 
un izmaksas, nedrīkst mazināt patērētāju uzticību elektroniskajai tirdzniecībai, 
sk. 16. apsvērumu un pamatojumu.

Grozījums Nr. 6

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 

(15) Lai vairotu juridisko skaidrību un 
aizsargātu likumīgo tirgotāju intereses no, 
iespējams, ļaunprātīgas tādu normu
īstenošanas uz robežām, ar kurām 
nodrošina intelektuālā īpašuma tiesību 
ievērošanu, 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 sniedz
tiesību subjektiem informāciju par 
sūtījumiem, 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, 
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valdītājam izteikt savus apsvērumus 
muitas iestādei, pirms tā pieņem lēmumu, 
kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt preču 
valdītāju.

ne pirātiskas.

Grozījums Nr. 7

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 ievērojot 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. 
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, būtu 
jāparedz tiesības tikt uzklausītam, pirms 
muitas iestādes pieņem attiecīgu lēmumu.
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Grozījums Nr. 8

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 būtu 
jāinterpretē un jāīsteno, atbalstot PTO 
locekļu tiesības aizsargāt sabiedrības 
veselību un it sevišķi tiesības veicināt visu 
personu piekļuvi medikamentiem. Jo 
sevišķi attiecībā uz ģenēriskajām zālēm, 
kuru tranzīts Eiropas Savienības teritorijā 
(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 nelikumīgi piesavinātas, lai tās 
laistu Savienības tirgū.

Grozījums Nr. 9

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. 

(20) Ņemot vērā, ka muitas iestādes rīkojas 
pēc iepriekš saņemta pieprasījuma, ir 
jāparedz, ka pieprasījumu rīkoties 
apstiprinoša lēmuma saņēmējam būtu 
jāsedz visas izmaksas, kas muitas iestādēm 
radušās, rīkojoties, lai īstenotu šā tiesību 
subjekta intelektuālā īpašuma tiesības. 
Taču lēmuma saņēmējam vajadzētu būt 
tiesībām prasīt kompensāciju no pārkāpēja 
vai citām personām, kuras varētu būt 
uzskatāmas par atbildīgām atbilstoši 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. 



PE478.335v02-00 10/19 AD\890142LV.doc

LV

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.

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.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 13. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.13. jebkuras citas tiesības, kas ir 
Savienības tiesību aktos noteikta 
intelektuālā īpašuma izņēmuma tiesības;

svītrots

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.1. preces, uz kurām attiecas preču zīmes 
tiesību pārkāpums un uz kurām bez 
atļaujas norādīta preču zīme, kas pilnīgi 
atbilst preču zīmei, kas ir likumīgi 
reģistrēta tādam pašam preču veidam, vai 
preču zīme, kuras būtiskos elementus nav 
iespējams atšķirt no likumīgi reģistrētas 
preču zīmes;

5.1. preces, ar kurām pārkāpj preču zīmes 
tiesības un uz kurām bez atļaujas norādīta 
preču zīme, kas pilnīgi atbilst preču zīmei, 
kura ir likumīgi reģistrēta tādam pašam 
preču veidam, vai preču zīme, kuras 
būtiskos elementus nav iespējams atšķirt 
no likumīgi reģistrētas preču zīmes, kā arī 
visi preču zīmes simboli, kas var būt pat 
atveidoti atsevišķi, un iepakojums, uz kura 
ir viltotu preču zīmes;
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. „preces, par kurām ir aizdomas, ka ar 
tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības” 
ir preces, par kurām ir pietiekami
pierādījumi, lai muitas iestādes uzskatītu, 
ka preces tajā dalībvalstī, kurā tās ir 
atklātas, prima facie ir:

7. „preces, par kurām ir aizdomas, ka ar 
tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības” 
ir preces, par kurām muitas iestādēm ir 
pietiekams pamats uzskatīt, ka preces tajā 
dalībvalstī, kurā tās ir atklātas, prima facie
ir:

Pamatojums

Grozījums veikts, lai panāktu saskaņu ar Eiropas Savienības Tiesā izmantoto terminoloģiju 
2011. gada 1. decembra apvienotajā lietā C–446/09 un C–495/09 Philips/Nokia (Krājumā vēl 
nav publicēta).

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja, saņemot pieprasījumu, kompetentā 
muitas struktūrvienība uzskata, ka 
pieprasījumā nav iekļauta visa 6. panta 
3. punktā minētā informācija, kompetentā 
muitas struktūrvienība aicina pieprasītāju 
sniegt trūkstošo informāciju 10 darba 
dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas.

1. Ja, saņemot pieprasījumu, kompetentā 
muitas struktūrvienība uzskata, ka 
pieprasījumā nav iekļauta visa 6. panta 
3. punktā minētā informācija, kompetentā 
muitas struktūrvienība aicina pieprasītāju 
sniegt trūkstošo informāciju.

Šādos gadījumos 8. panta pirmajā daļā 
minēto termiņu aptur līdz brīdim, kad ir 
saņemta vajadzīgā informācija.

(Sk. 7. panta 2. punkta grozījumu)
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pieprasītājs neiesniedz trūkstošo 
informāciju 1. punktā minētajā termiņā, 
kompetentā muitas struktūrvienība 
pieprasījumu noraida.

2. Ja pieprasītājs neiesniedz trūkstošo 
informāciju, kompetentā muitas 
struktūrvienība ir tiesīga pieprasījumu 
noraidīt.

(Sk. 7. panta 1. punkta grozījumu)

Grozījums Nr. 15

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 var lēmuma saņēmējam arī sniegt 
informāciju par preču vienību faktisko vai 
šķietamo skaitu un to veidu, kā arī 
atbilstošos gadījumos nosūtīt preču vienību 
fotoattēlus.

Grozījums Nr. 16

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

svītrots
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paziņojuma nosūtīšanas.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Muitas iestādes informē pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmēju un preču 
deklarētāju vai preču valdītāju par to preču, 
kuru izlaišana ir atlikta vai kuras ir 
aizturētas, faktisko vai lēsto daudzumu un 
preču faktisko vai šķietamo veidu, tostarp 
atbilstošos gadījumos nosūta preču vienību 
attēlus.

5. Muitas iestādes informē pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmēju un preču 
deklarētāju vai preču valdītāju par to preču, 
kuru izlaišana ir atlikta vai kuras ir 
aizturētas, faktisko vai lēsto daudzumu un 
preču faktisko vai šķietamo veidu, tostarp 
atbilstošos gadījumos nosūta preču vienību 
fotoattēlus.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms pieņemt lēmumu par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču aizturēšanu, 
muitas iestādes, izpaužot tikai informāciju 
par preču vienību faktisko vai lēsto 
daudzumu un to faktisko vai šķietamo
veidu, tostarp atbilstošos gadījumos 
nosūtot preču vienību attēlus, var lūgt 
jebkuru personu, kas ir tiesīga iesniegt 
pieprasījumu par intelektuālā īpašuma 
tiesību varbūtējo pārkāpumu, sniegt muitas 
iestādēm jebkādu būtisku informāciju.

2. Pirms pieņemt lēmumu par preču 
izlaišanas atlikšanu vai preču aizturēšanu, 
muitas iestādes, izpaužot tikai informāciju 
par preču vienību faktisko vai lēsto 
daudzumu un to veidu, tostarp atbilstošos 
gadījumos nosūtot preču vienību 
fotoattēlus, var lūgt jebkuru personu, kas ir 
tiesīga iesniegt pieprasījumu par 
intelektuālā īpašuma tiesību varbūtējo 
pārkāpumu, sniegt muitas iestādēm 
jebkādu būtisku informāciju.
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Grozījums Nr. 19

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

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
17. pants – 6. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šo pantu nepiemēro ātrbojīgām 
precēm.

svītrots

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Muitas iestādes var ņemt paraugus un 
var pēc pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmēja lūguma tam izsniegt preču 
paraugus, kas paredzēti tikai un vienīgi 
analīzei un turpmākas procedūras 
sekmēšanai attiecībā uz viltotām un 
pirātiskām precēm. Par jebkuras šādu 
paraugu analīzes veikšanu atbild tikai 
pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
saņēmējs.

2. Muitas iestādes var ņemt visu preču
paraugus un var pēc pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmēja lūguma tam 
izsniegt preču paraugus, kas paredzēti tikai 
un vienīgi analīzei un turpmākas 
procedūras sekmēšanai attiecībā uz 
viltotām un pirātiskām precēm. Par 
jebkuras šādu paraugu analīzes veikšanu 
atbild tikai pieprasījumu apstiprinoša 
lēmuma saņēmējs.



AD\890142LV.doc 15/19 PE478.335v02-00

LV

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) rakstisku vienošanos starp pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmēju un preču 
valdītāju par preču iznīcināšanu.

b) rakstisku vienošanos starp pieprasījumu 
apstiprinoša lēmuma saņēmēju un preču 
deklarētāju vai valdītāju par preču 
iznīcināšanu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja preču deklarētājs vai valdītājs 
1. punkta b) apakšpunktā minētajos 
termiņos nav apliecinājis 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 var uzskatīt, ka 
preču deklarētājs vai valdītājs ir piekritis 
preču iznīcināšanai.

2. Ja preču deklarētājs vai valdītājs 
1. punkta b) apakšpunktā minētajos 
termiņos nav ne apliecinājis 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.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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 visu preču paraugus.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
24. punkts – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 16. panta 3., 4. un 5. punktu un 18. panta 
2. punktu nepiemēro.

2. 16. panta 4. un 5. punktu un 18. panta 
2. punktu nepiemēro.

Grozījums Nr. 26

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. Preču deklarētājam vai valdītājam dod 
iespēju izteikt savu viedokli piecu darba 
dienu laikā no dienas, kad nosūtīts lēmums 
par preču izlaišanas atlikšanu vai preču 
aizturēšanu.

Grozījums Nr. 27

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 10 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.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem noteikumus par Neskarot savas tiesības, dalībvalstis 
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administratīvajām sankcijām, kas 
piemērojamas šīs regulas noteikumu 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu. Noteiktajām 
administratīvajām sankcijām jābūt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām.

piemēro noteikumus par administratīvajām 
sankcijām, kas attiecas uz šīs regulas 
noteikumu pārkāpumiem, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to
īstenošanu. Noteiktajām administratīvajām 
sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās muitas struktūrvienības 
Komisiju informē par:

1. Kompetentās muitas struktūrvienības 
Komisijai sniedz nepieciešamo 
informāciju par:

a) pieprasījumiem rīkoties, pievienojot 
fotogrāfijas, attēlus, brošūras;

a) pieprasījumus, tostarp pieprasījumus
rīkoties, apstiprinošiem lēmumiem un 
nosūta visas fotogrāfijas, attēlus un 
brošūras;

b) pieprasījumus apstiprinošiem 
lēmumiem;

b) visiem lēmumiem, ar kuriem pagarina 
termiņu, kurā muitas iestādēm jārīkojas, 
vai par visiem lēmumiem, ar kuriem atceļ 
vai groza lēmumu par pieprasījuma 
apstiprināšanu;

c) lēmumiem, ar kuriem pagarina 
termiņu, kurā muitas iestādēm jārīkojas, 
vai lēmumiem, ar kuriem atceļ vai groza 
lēmumu par pieprasījuma apstiprināšanu;

c) visiem pieprasījumu apstiprinoša 
lēmuma īstenošanas apturēšanas 
gadījumiem.

d) pieprasījumu apstiprinoša lēmuma 
īstenošanas apturēšanu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Visu 1. un 2. punktā minēto informāciju 
uzglabā Komisijas centrālajā datubāzē.

3. Visu 1. un 2. punktā minēto informāciju 
uzglabā Komisijas centrālajā datubāzē tikai 
tik ilgi, lai varētu īstenot šajā regulā 
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