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veselības aizsardzības problēmas

Regulas priekšlikums (COM(2004)0737 – C6-0168/2004 – 2004/0258(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 39
6. apsvērums

6) Tā kā obligātā licencēšanas sistēma, kas 
noteikta ar šo regulu, ir paredzēta, lai 
risinātu sabiedrības veselības aizsardzības 
problēmas, tā ir jāizmanto godprātīgi. To 
nedrīkst lietot, par primārajiem nolūkiem 
izraugoties citus mērķus, un it īpaši tikai 
komerciāla rakstura mērķus.

6) Obligātā licencēšanas sistēma, kas 
noteikta ar šo regulu, ir jāizmanto 
godprātīgi. To nedrīkst lietot, par 
primārajiem nolūkiem izraugoties citus 
mērķus, un it īpaši tikai komerciāla rakstura 
mērķus.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums atbilstoši 1. panta grozījumam.
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 40
6. a apsvērums (jauns)

6. a) Pasaules līmenī pētniecība un izstrāde 
veselības jomā tikai daļēji apmierina 
veselības aizsardzības vajadzības 
nabadzīgajās valstīs. Lai šo situāciju 
risinātu, pēc iespējas jāveic pasākumi un 
jārīkojas, lai, nododot tehnoloģiju, uzlabotu 
šo valstu tehniskās iespējas.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā pētniecība un izstrāde novārtā atstāto slimību jomā nav ekonomiski izdevīga, 
pētniecība un izstrāde ir vērsta galvenokārt pret Rietumu pasauli, līdz ar to padziļinot 
nevienlīdzību starp attīstītajām un nabadzīgajām valstīm. Eiropas Savienībai jāsniedz skaidrs 
politisks signāls.
Tehnoloģijas nodošana jaunattīstības un mazāk attīstītām valstīm ir paredzēta 30. augusta 
Lēmumā, bet nav minēta šajā regulā.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 41
1. panta 1. daļa

Ar šo regulu ievieš procedūru obligāto 
licenču izsniegšanai attiecībā uz patentiem 
un papildu aizsardzības sertifikātiem, kas 
attiecas uz farmaceitisko produktu ražošanu 
un pārdošanu, kad šādi farmaceitiskie 
produkti ir paredzēti eksportam uz tiesīgām 
PTO dalībvalstīm, ko ietekmējušas 
sabiedrības veselības problēmas.

Ar šo regulu ievieš procedūru obligāto 
licenču izsniegšanai attiecībā uz patentiem 
un papildu aizsardzības sertifikātiem, kas 
attiecas uz farmaceitisko produktu ražošanu 
un pārdošanu, kad šādi farmaceitiskie 
produkti ir paredzēti eksportam uz tiesīgām 
PTO dalībvalstīm un citām valstīm, kam tas 
ir vajadzīgs.

Or. fr

Pamatojums

Obligāto licenču sistēma neattiecas tikai uz sabiedrības veselības problēmām, bet tai ir 
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jānovērš arī farmaceitisko produktu ražošanas trūkums vai jaudas nepietiekamība.
Šai sistēmai jākļūst pieejamai arī valstīm, kas nav PTO dalībvalstis.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 42
4. panta 2. daļa

Tomēr jebkurš PTO loceklis, kas ir 
deklarējis PTO, ka tas neizmantos sistēmu 
kā importētājs, nav importējošais PTO 
loceklis.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šāds noteikums ir pārāk ierobežojošs. Jaunattīstības valstij, kas deklarējusi atteikšanos 
piedalīties, nedrīkst atteikt atgriezties pie sava lēmuma. Šāds noteikums nepareizi interpretē 
PTO 2003. gada 30. augusta lēmumu.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 43
5. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) tā farmaceitiskā produkta vai produktu, 
ko pieteikuma iesniedzējs ir paredzējis ražot 
un pārdot eksportam saskaņā ar obligāto 
licenci, nosaukums, ieskaitot jebkuru 
nepieciešamo papildinformāciju, lai 
nodrošinātu precīzu attiecīgā produkta vai 
produktu identifikāciju;

b) tā farmaceitiskā produkta vai produktu, 
ko pieteikuma iesniedzējs ir paredzējis ražot 
un pārdot eksportam saskaņā ar obligāto 
licenci, nosaukums;

Or. fr

Pamatojums

Šis noteikums attiecībā uz to, kāda informācija pieprasītājam jāsniedz saistībā ar obligātās 
licences pieprasījumu, nav paredzēts PTO ģenerālpadomes 2003. gada 30. augusta lēmumā 
(skatīt PTO ĢP lēmuma 2. b) punkta ii) apakšpunktu).
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 44
5. panta 3. punkta c) apakšpunkts

c) patenta(-u) un/ vai papildu aizsardzības 
sertifikāta(-u) identifikācija, attiecībā uz 
kuru obligātā licence ir pieprasīta;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šis noteikums attiecībā uz to, kāda informācija pieprasītājam jāsniedz saistībā ar obligātās 
licences pieprasījumu, nav paredzēts PTO ģenerālpadomes 2003. gada 30. augusta lēmumā.
Turklāt šāda patentu vai papildu aizsardzības sertifikātu identifikācijas procedūra var 
izrādīties ilgstoša un dārgi izmaksāt tā medikamenta izstrādes dēļ, par kuru ir izsniegts 
patents.
Visbeidzot obligātās licences pieprasītājam ir pienākums pierādīt, ka viņš ir veicis sarunas ar 
patenta vai patentu vai papildu sertifikāta vai sertifikātu īpašnieku saskaņā ar šī regulas 
priekšlikuma 7. pantu.
Šis noteikums ir lieks, un tas noteikti atturēs iespējamos pieprasītājus izmantot šo obligāto 
licenču piešķiršanas sistēmu. Tāpēc šis noteikums ir jāsvītro.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 45
5. panta 3. punkta d) apakšpunkts

d) farmaceitisko produktu daudzums, ko 
pieteikuma iesniedzējs ir paredzējis ražot 
saskaņā ar obligāto licenci;

d) farmaceitisko produktu daudzums, ko 
pieteikuma iesniedzējs ir paredzējis ražot 
saskaņā ar obligāto licenci atbilstoši 
8. panta 2. punktam;

Or. fr

Pamatojums

Skatīt 8. panta 2. punkta grozījumu.
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 46
5. panta 3. punkta e) apakšpunkts

e) importējošie PTO locekļi; e) importējošais vai importējošie PTO 
locekļi vai cita vai citas importētājvalstis, 
kam tas vajadzīgs;

Or. fr

Pamatojums

Jāprecizē, ka pieprasījums var attiekties gan uz importējošo PTO locekli, gan uz valstīm, kas 
nav PTO locekļi.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 47
5. panta 3. punkta f) apakšpunkts

f) pierādījumi par iepriekšējām sarunām ar 
tiesību īpašnieku, ievērojot 7. pantu;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šo noteikumu atkārto šī regulas priekšlikuma 7. pantā. Tāpēc tas ir lieks.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 48
5. panta 3. punkta g) apakšpunkts

g) pierādījumi par importējošā PTO locekļa 
pilnvarotu pārstāvju īpaša pieprasījuma 
nosūtīšanu pieprasītājam, norādot prasītā 
produkta daudzumu.

g) pierādījumi par importējošā PTO locekļa 
vai locekļu vai citas vai citu 
importētājvalstu, kam tas vajadzīgs, īpaša 
pieprasījuma nosūtīšanu, norādot prasītā 
produkta daudzumu.

Or. fr
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Pamatojums

Šajā sistēmā jāļauj piedalīties arī nevalstiskām un pat starptautiskām organizācijām.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 49
5. panta 4. punkts

4. Kompetentās iestādes var pieprasīt 
papildu formālas vai administratīvas 
prasības efektīvākas pieteikuma apstrādes 
nolūkā.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

No vienas puses, šāds formulējums ir pārāk neskaidrs un neļauj noteikt, kādas papildu 
prasības dalībvalsts kompetentās iestādes var pieprasīt. No otras puses, šāda prasība ir 
pretrunā šī priekšlikuma mērķim, kas attiecas uz noteikumu saskaņošanu Eiropas Savienības 
dalībvalstīs. Tāpēc šis punkts ir jāsvītro.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 50
6. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) apstiprina, ka importējošais PTO loceklis, 
izņemot gadījumu, kad PTO importētājvalsts 
ir mazāk attīstīta valsts, ir norādījis, ka tam
vai nu nav ražošanas jaudas farmaceitiskā 
nozarē, vai arī ir izpētījis savu ražošanas 
jaudu šajā nozarē un secinājis, ka, izņemot 
jebkuru jaudu, kas pieder vai ko kontrolē 
tiesību īpašnieks, tas pašlaik nespēj 
apmierināt savas vajadzības;

b) apstiprina, ja vajadzīgs, ka importējošais 
PTO loceklis, izņemot gadījumu, kad PTO 
importētājvalsts ir mazāk attīstīta valsts, ir 
norādījis, ka tam farmaceitiskā nozarē ir vai 
nu nepietiekamas jaudas vai to nav
attiecīgā produkta ražošanai kādā no 
veidiem, kas norādīts PTO 2003. gada 
30. augusta Lēmumā par Dohas 
deklarāciju saistībā ar TRIPs un 
sabiedrības veselības nolīguma 6. panta 
īstenošanu;

Or. fr
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Pamatojums

Šī redakcija atbilst tai, kāda tā ir PTO 2003. gada 30. augusta lēmumā. Formulējumam jābūt 
identiskam, lai nepieļautu, ka dažiem iespējamiem pieprasītājiem obligāto licenču sistēma 
nebūtu pieejama.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 51
6. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) apstiprina, ja zāles ir patentētas 
importējošā PTO locekļa teritorijā, tad PTO 
loceklis ir izsniedzis vai izsniegs obligāto 
licenci attiecīgā produkta importam saskaņā 
ar TRIPs nolīguma 31. punktu un lēmuma 
noteikumiem.

c) apstiprina, ja zāles ir patentētas 
importējošā PTO locekļa teritorijā, kas nav 
mazāk attīstīts PTO loceklis, tad PTO 
loceklis ir izsniedzis vai izsniegs obligāto 
licenci attiecīgā produkta importam saskaņā 
ar TRIPs nolīguma 31. punktu un lēmuma 
noteikumiem.

Or. fr

Pamatojums

Uz mazāk attīstītajām valstīm, kas ir PTO locekļi, neattiecas tie pienākumi, kādi ir paredzēti 
jaunattīstības valstīm, kas ir minētās organizācijas locekļi, saskaņā ar TRIPs padomes 
2002. gada 27. jūnija lēmumu (IP/C/25, 2002. gada 1. jūlijs).

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 52
7. panta 1. daļa

Pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz
pierādījumi, lai pārliecinātu kompetento 
iestādi par to, ka viņš ir centies no tiesību 
īpašnieka iegūt atļauju atbilstoši saprātīgiem 
komerciāliem noteikumiem un ka šie 
centieni saprātīgā laikposmā nav bijuši 
sekmīgi.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz kompetentai 
iestādei pierādījumus, ka viņš ir centies no 
tiesību īpašnieka iegūt atļauju atbilstoši 
saprātīgiem komerciāliem noteikumiem un 
ka šie centieni 30 dienu laikposmā nav 
bijuši sekmīgi, izņemot gadījumus, kad 
valstī ir ārkārtas stāvoklis, citi ārkārtas 
neatliekamības apstākļi vai sabiedriskas 
izmantošanas gadījumus nekomerciālos 
nolūkos atbilstoši TRIPs nolīguma 
31. panta b) punktam.
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Or. fr

Pamatojums

TRIPs nolīguma 31. panta b) punkts noteiktos apstākļos ļauj atkāpties no pienākuma iegūt 
iepriekšēju patenta vai patentu vai papildu sertifikāta vai sertifikātu īpašnieka atļauju. 
Kopienas regula par obligāto licenču piešķiršanu nedrīkst pārsniegt noteikumus, kas pieņemti 
un apstiprināti PTO līmenī, jo tādējādi Kopienas līmenī un Eiropas Savienībā kļūtu 
apdraudēta obligāto licenču sistēmas izmantošana.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 53
8. panta 2. punkts

2. Patentētā(-o) produkta(-u), kas ražots(-i) 
saskaņā ar licenci, daudzums nedrīkst 
pārsniegt to daudzumu, kas ir vajadzīgs 
pieteikumā minētā importējošā PTO locekļa 
vai locekļu vajadzību apmierināšanai;

2. Patentētā(-o) produkta(-u), kas ražots(-i) 
saskaņā ar licenci, daudzums nedrīkst 
pārsniegt to daudzumu, kas ir vajadzīgs 
pieteikumā minētā importējošā PTO locekļa 
vai locekļu vajadzību apmierināšanai; par 
jebkādu patentētā(-o) produkta(-u), kas 
ražots(-i) saskaņā ar licenci papildu 
daudzumu jāveic jauns paziņojums 
kompetentajai iestādei, kā arī PTO;

Or. fr

Pamatojums

Vajadzīga tikai viena procedūra un nav jāpieprasa jauna procedūra, lai piešķirtu licenci 
katram identiska(-u) produkta(-u) daudzuma pieaugumam.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 54
8. panta 3. punkts

3. Licence ir stingri jāierobežo, attiecinot to 
tikai uz konkrētā produkta ražošanu un 
pārdošanu eksportēšanai uz pieteikumā 
norādīto PTO dalībvalsti vai dalībvalstīm. 
Nevienu produktu, kas izgatavots saskaņā ar 
obligāto licenci, nedrīkst pārdot vai laist 

3. Licence aptvers visus konkrētā produkta 
dažādo sastāvdaļu ievešanas, ražošanas un 
pārdošanas posmus, ieskaitot aktīvās vielas, 
lai ļautu tos eksportēt uz pieteikumā 
norādīto PTO dalībvalsti vai dalībvalstīm un 
citām valstīm, kam ir šādas vajadzības.
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tirgū jebkurā citā valstī, kā tikai PTO 
dalībvalstī vai dalībvalstīs, kas norādītas 
pieteikumā.

Reeksportu atļauj veikt tām valstīm, kas 
iesniegušas sākotnējo pieprasītāju, kuras ir 
reģionāla tirdzniecības nolīguma locekles 
saskaņā ar PTO 2003. gada 30. augusta 
Lēmuma par Dohas deklarāciju attiecībā 
uz TRIPs un sabiedrības veselības 
nolīguma 6. panta īstenošanu.

Or. fr

Pamatojums

Sākotnējā regulā ietvertais formulējums neatļauj importēt visas sastāvdaļas, kas vajadzīgas to 
medikamentu ražošanai, ko aptver viena obligātā licence. Ja šādu precizējumu nav, tad 
regula var būt neefektīva.
Turklāt PTO lēmums atļauj veikt reeksportu uz valstīm, kas ir reģionāla nolīguma locekles.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 55
8. pants, 4. punkts

4. Produktus, kas izgatavoti saskaņā ar šo 
licenci, skaidri identificē ar specifisku zīmju 
vai marķējuma palīdzību kā tādus, kas ražoti 
saskaņā ar šo regulu. Ražojumi no tiesību 
īpašnieka izgatavotiem ražojumiem jāizceļ 
ar īpašu iepakojumu. Iepakojumā un citos 
pievienotajos dokumentos ir jābūt norādei, 
ka saskaņā ar šo regulu uz ražojumu attiecas 
obligātā licence, norādot kompetentās 
iestādes nosaukumu un identificējošo 
uzziņas numuru, kā arī to, ka ražojums ir 
paredzēts tikai eksportam un pārdošanai
attiecīgajā importējošajā PTO dalībvalstī vai 
dalībvalstīs. Izņemot gadījumus, kad 
pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka šāds 
izcēlums nav iespējams vai tam ir 
ievērojama ietekme uz pašu ražojumu cenu, 
jābūt noteiktam īpašam pašu ražojumu 
krāsojumam un formai.

4. Produktus, kas izgatavoti saskaņā ar šo 
licenci, skaidri identificē ar specifisku zīmju 
vai marķējuma palīdzību kā tādus, kas ražoti 
saskaņā ar šo regulu. Ražojumi no tiesību 
īpašnieka izgatavotiem ražojumiem jāizceļ 
ar īpašu iepakojumu un/vai ar paša 
ražojuma īpašu krāsojumu vai formu ar 
noteikumu, ka šāds izcēlums ir iespējams 
un neietekmē vai gandrīz neietekmē 
ražojuma cenu. Iepakojumā un citos 
pievienotajos dokumentos ir jābūt norādei, 
ka saskaņā ar šo regulu uz ražojumu attiecas 
obligātā licence, norādot kompetentās 
iestādes nosaukumu un identificējošo 
uzziņas numuru, kā arī to, ka ražojums ir 
paredzēts tikai eksportam un izplatīšanai
attiecīgajā importējošajā PTO dalībvalstī vai 
dalībvalstīs.

Or. fr



AM\562579LV.doc PE 357.555v01-00

10/16

LV                           Ārējais tulkojums

Pamatojums

Ir jālieto tas formulējums, kas iekļauts PTO 2003. gada 30. augusta lēmumā (2.b) pants, 
ii) apakšpunkts). Komisijas ierosinātais formulējums ir daudz striktāks un paredz papildu 
prasības, kas ierobežos obligāto licenču sistēmas izmantošanu.
Turklāt ierosinātajā grozījumā ņemts vērā tas, ka jebkādas ievērojamas medikamenta formas 
un/vai dozas izmaiņas var izraisīt  saskaņā ar obligāto licenci ražotā medikamenta daudzuma 
samazināšanos un pat neefektivitāti, kas būtu pretrunā mērķim risināt neatliekamo sanitāro 
situāciju importētājvalstī vai valstīs.
Visbeidzot, lai ņemtu vērā to, ka medikamentu, kas izgatavots saskaņā ar obligāto licenci, var 
izmantot arī sabiedriskā veidā nekomerciālos nolūkos, termins ”pārdošana” jāaizstāj ar 
terminu ”izplatīšana”.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 56
8. panta 6. punkts

6. Ja produkts(-i), uz ko attiecas obligātā 
licence, ir patentēts (-i) importējošajā PTO 
dalībvalstī, kas norādīta pieteikumā, 
produktus eksportē tikai tad, ja šīs valstis ir 
izsniegušas obligātās licences šo produktu 
importam un pārdošanai.

6. Ja produkts(-i), uz ko attiecas obligātā 
licence, ir patentēts (-i) importējošajā PTO 
dalībvalstī, kas norādīta pieteikumā, 
produktus eksportē tikai tad, ja šīs valstis ir 
izsniegušas obligātās licences šo produktu 
importam un izplatīšanai.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums atbilstoši 8. panta 4. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 57
9. pants

Kompetentā iestāde noraida pieteikumus, ja 
nav ievēroti jebkuri no nosacījumiem, kas 
norādīti 5. panta 3. un 4. punktā un 6., 7. un 
8. pantā. Pirms pieteikuma atteikšanas 
kompetentā iestāde nodrošina iespēju 
pieteikuma iesniedzējam labot situāciju un 

Kompetentā iestāde noraida pieteikumus, ja 
nav ievēroti jebkuri no nosacījumiem, kas 
norādīti 5. panta 3. punktā un 6., 7. un 8. 
pantā. Pirms pieteikuma atteikšanas 
kompetentā iestāde nodrošina iespēju 
pieteikuma iesniedzējam labot situāciju un 
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izteikt savu viedokli. izteikt savu viedokli.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums atbilstoši 5. panta 4. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 58
12. panta 1. punkts

1. Ja pastāv iemesls aizdomām, ka pretēji 
11. panta 1. punktam saskaņā ar šīs regulas 
noteikto obligāto licenci ražotos produktus 
importēti Kopienā, tad muitas iestādes aptur 
šo produktu izvešana vai aiztur tos uz laiku, 
kas nepieciešams, lai iegūtu attiecīgās valsts 
iestādes lēmumu par šīs preces raksturu. 
Apturēšanas vai aizturēšanas laikposms 
nedrīkst pārsniegt desmit darbadienas, 
izņemot, ja uz to attiecas īpaši apstākļi, kādā 
gadījumā laikposmu var pagarināt ne ilgāk 
kā par desmit darbadienām. Pēc šī laika 
posma beigām produktus atbrīvo, ievērojot 
visas muitas formalitātes.

1. Ja pretēji 11. panta 1. punktam saskaņā ar 
šīs regulas noteikto obligāto licenci ražotie 
produkti tiek importēti Kopienā, pārkāpjot 
noteikumus, kas paredzēti 5. panta 
3. punktā un 6., 7. un 8. punktā, muitas 
iestādes aptur šo produktu izvešana vai 
aiztur tos uz laiku, kas nepieciešams, lai 
iegūtu attiecīgās valsts iestādes lēmumu par 
šīs preces raksturu. Apturēšanas vai 
aizturēšanas laikposms nedrīkst pārsniegt 
desmit darbadienas, izņemot, ja uz to 
attiecas īpaši apstākļi, kādā gadījumā 
laikposmu var pagarināt ne ilgāk kā par 
desmit darbadienām. Pēc šī laikposma 
beigām produktus atbrīvo, ievērojot visas 
muitas formalitātes.

Or. fr

Pamatojums

Regulas priekšlikumā piedāvātais formulējums ir pārāk neskaidrs. Iemesliem, kas ļauj apturēt 
produktu izvešanu, jābūt tādiem pašiem kā nosacījumiem, kas noteikti obligātās licences 
piešķiršanai.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 59
12. panta 3. punkts
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3. Preču aizturēšanas vai apturēšanas 
procedūra notiek uz importētāja rēķina. Ja 
no importētāja nav iespējams piedzīt 
minētos izdevumus, tad saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem tos var atgūt no jebkuras 
citas personas, kas atbildīga par 
nelikumīgas importēšanas mēģinājumu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Noteikumi par to izdevumu segšanu, ko radījusi iespējama vai pierādīta nelikumīga 
importēšana, ir iekļauti 4.a punktā (jauns), lai šos noteikumus neatkārtotu šī panta 3. un 
4. punktā.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 60
12. panta 4. punkts

4. Ja attiecīgā valsts iestāde konstatē, ka 
muitas iestādes apturētie vai aizturētie 
produkti bija paredzēti importam Kopienā 
pretēji šīs regulas 11. pantā noteiktajam 
aizliegumam, tad šī iestāde nodrošina, lai šos 
produktus konfiscē un pārdod saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem. Šo procedūru 
izmaksas sedz importētājs. Ja no 
importētāja nav iespējams piedzīt minētos 
izdevumus, tad saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem tos var atgūt no jebkuras citas 
personas, kas atbildīga par nelikumīgas 
importēšanas mēģinājumu.

4. Ja ir apstiprināts, ka muitas iestādes 
apturētie vai aizturētie produkti bija 
paredzēti importam Kopienā pretēji šīs 
regulas 11. pantā noteiktajam aizliegumam, 
tad attiecīgā valsts iestāde nodrošina, lai šos 
produktus konfiscē un pārdod saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem.

Or. fr

Pamatojums

Regulas priekšlikumā piedāvātais formulējums ir pārāk neskaidrs. Eiropas Savienībā vai 
kādā no tās dalībvalstīm nelikumīgi importēto ražojumu konfiskācija var notikt, tikai 
pamatojoties uz apstiprinājumu, ka ir pārkāpti šīs regulas noteikumi.
Noteikumi attiecībā uz to izdevumu segšanu, kas radušies konfiskācijas dēļ, ir svītroti tikai 
tāpēc, lai nedubultotu noteikumus, kas ietverti šī paša panta 3. punkta grozījumos.
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 61
12. panta 4.a punkts (jauns)

4.a) Preču aizturēšanas vai apturēšanas vai 
konfiskācijas procedūra notiek uz 
importētāja rēķina. Ja no importētāja nav 
iespējams piedzīt minētos izdevumus, tad 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem tos var 
atgūt no jebkuras citas personas, kas 
atbildīga par nelikumīgas importēšanas 
mēģinājumu.

Or. fr

Pamatojums

Noteikumi par to izdevumu segšanu, ko radījusi iespējama vai pierādīta nelikumīga 
importēšana, ir iekļauti 4.a punktā (jauns), lai šos noteikumus neatkārtotu šī panta 3. un 
4. punktā.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 62
12. panta 5. punkts

5. Ja attiecīgā valsts iestāde, veicot 
turpmāku pārbaudi, atklāj, ka attiecībā uz 
muitas iestādes apturētiem vai aizturētiem 
produktiem nav pārkāpts šīs regulas 11. 
panta 1. punktā noteiktais aizliegums, tad 
muitas iestāde nodod šos produktus to 
saņēmējam, ievērojot visu muitas 
formalitāšu izpildi.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šajā punktā ietverti noteikumi atkārto noteikumus, kas paredzēti šī paša panta 1. punktā, un 
tāpēc ir lieki.
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 63
14. panta 1. punkts

1. Ar noteikumu, ka ir nodrošināta licences 
īpašnieka likumīgo interešu pienācīga 
aizsardzība, obligāto licenci, kas izsniegta 
saskaņā ar šo regulu, var izbeigt ar 
kompetentās iestādes vai vienas no to 
iestāžu, kas minētas 16. pantā, lēmumu 
šādos gadījumos:

1. Ar noteikumu, ka ir nodrošināta licences 
īpašnieka likumīgo interešu pienācīga 
aizsardzība, obligāto licenci, kas izsniegta 
saskaņā ar šo regulu, var izbeigt ar 
kompetentās iestādes vai vienas no to 
iestāžu, kas minētas 16. pantā, lēmumu, ja 
licences īpašnieks neievēro licences 
nosacījumus.

a) ja licences īpašnieks neievēro licences 
nosacījumus;

b) ja apstākļi, kas bija licences izsniegšanas 
pamatā, pārstāj eksistēt, un ir maz ticams, 
ka tie atkārtosies.

Or. fr

Pamatojums

Obligātas licences izbeigšana b) punktā minēto iemeslu dēļ var notikt tikai gadījumos, kas 
minēti 1. punktā. To, vai nosacījumi, kas sekmējuši obligātās licences piešķiršanu, joprojām 
tiek izpildīti, var izvērtēt tikai importētājvalsts.  Tāpēc šis noteikums ir jāsvītro.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 64
15. panta 1.a daļa (jauna)

Kompetentā iestāde nekavējoties izskata tai 
iesniegtās prasības un sniedz atbildi 7 
dienu laikā.
Iesniegtās prasības neaptur obligātās 
licences darbību.

Or. fr
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Pamatojums

Iestādei, kurai iesniegta prasība, ir jārīkojas un jāpieņem lēmums pēc iespējas ātrāk, lai 
varētu risināt neatliekamas vai ļoti smagas situācijas.
Jānovērš arī jebkāda sūdzību procedūras ļaunprātīgas izmantošanas iespēja, jo īpaši 
attiecībā uz tiesību īpašniekiem.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Kader Arif

Grozījums Nr. 65
17. pants

Trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai par šīs regulas 
darbību un ieguldījumu, ko tā ir devusi ar 
lēmumu izveidotās sistēmas īstenošanā.

Trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā un 
vēl ik pēc trīs gadiem Komisija iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par 
šīs regulas darbību un ieguldījumu, ko tā ir 
devusi ar lēmumu izveidotās sistēmas 
īstenošanā. Tā iesniedz jebkādus 
priekšlikumus, kas vajadzīgi, lai šajā regulā 
ieviestu vajadzīgos grozījumus.
Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz arī priekšlikumu par šīs 
regulas pārskatīšanu pēc tam, kad grozīs 
TRIPs nolīgumu.

Or. fr

Pamatojums

Jebkādai ziņojuma par īstenošanu publikācijai jāpievieno, ja vajadzīgs, Kopienas tiesību aktu 
grozījumu priekšlikumi, lai ņemtu vērā konstatētos trūkumus.
Turklāt Komisijai būs jāiesniedz priekšlikumi par jebkādiem grozījumiem, kas šai regulai 
vajadzīgi pēc TRIPs nolīguma grozīšanas. Šajos dokumentos jāsaglabā konsekvence.
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