
AM\1004419LT.doc PE519.750v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2013/0089(COD)

30.9.2013

PAKEITIMAI
10–36

Nuomonės projektas
Regina Bastos
(PE516.701v01-00)

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos valstybių narių 
teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (nauja redakcija)

Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(2013) 0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))



PE519.750v01-00 2/17 AM\1004419LT.doc

LT

AM_Com_LegOpinion



AM\1004419LT.doc 3/17 PE519.750v01-00

LT

Pakeitimas 10
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir 
aiškumą, būtina paaiškinti, kad ne tik 
panašumo atveju, bet ir tuo atveju, jei 
tapatus žymuo naudojamas tapačioms 
prekėms ir paslaugoms žymėti, apsauga 
prekių ženklui turėtų būti suteikiama tik 
jeigu (ir tiek, kiek) neigiamai paveikiama 
pagrindinė prekių ženklo funkcija –
garantuoti komercinę prekių ar paslaugų 
kilmę;

(19) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir 
aiškumą, būtina paaiškinti, kad ne tik 
panašumo atveju, bet ir tuo atveju, jei 
tapatus žymuo naudojamas tapačioms 
prekėms ir paslaugoms žymėti, apsauga 
prekių ženklui turėtų būti suteikiama tik 
jeigu (ir tiek, kiek) neigiamai paveikiama 
pagrindinė prekių ženklo funkcija;

Or. en

Pakeitimas 11
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) pagrindinė prekių ženklo funkcija 
yra užtikrinti prekės kilmę vartotojui arba 
galutiniam naudotojui suteikiant jam 
galimybę neklystant atskirti šią prekę nuo 
kitos kilmės prekių;

Or. en

Pakeitimas 12
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) sprendžiant, ar pagrindinė prekių 
ženklo funkcija neigiamai veikiama, 
būtina traktuoti šią nuostatą atsižvelgiant 
į Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 11 straipsnį ir į Europos 
žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnį, 
kad būtų garantuojama pagrindinė teisė į 
saviraiškos laisvę;

Or. en

Pakeitimas 13
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) prekių ženklu suteikiamos išimtinės 
teisės neturėtų suteikti savininkui teisės 
uždrausti naudoti žymenis ar nuorodas, 
jeigu jie naudojami dėl pagrįstos 
priežasties, siekiant suteikti galimybę 
vartotojams palyginti, išreikšti nuomonę, 
arba kai prekių ženklas naudojamas 
nekomerciniais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 14
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) laisvo prekių judėjimo principas 
reiškia, kad prekių ženklo savininkas neturi 
turėti teisės uždrausti trečiajai šaliai 

(26) laisvo prekių judėjimo principas 
reiškia, kad prekių ženklo savininkas neturi 
turėti teisės uždrausti trečiajai šaliai 
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naudoti prekių ženklą žymėti prekėms, 
kurios jo paties ar jo sutikimu buvo 
išleistos į apyvartą Sąjungoje pažymėtos 
tuo prekių ženklu, išskyrus atvejus, kai dėl 
pagrįstų priežasčių savininkas nesutinka su 
tolesniu prekių komercializavimu;

naudoti prekių ženklą žymėti prekėms, 
kurios jo paties ar jo sutikimu buvo 
išleistos į apyvartą pažymėtos tuo prekių 
ženklu, išskyrus atvejus, kai dėl pagrįstų 
priežasčių savininkas nesutinka su tolesniu 
prekių komercializavimu;

Or. de

Pagrindimas

Pagal galiojančią teisinę praktiką prekių ženklo suteikiamų teisių išnaudojimas apsiriboja 
ES. Šiuo pakeitimu siekiama, kad tarptautinis teisių išnaudojimas duotų naudos Europos 
vartotojams, kad būtų galima reaguoti į dviejų lygių kainų politiką, nes vidaus rinkoje šioje 
srityje vis dar esama didelių apribojimų.

Pakeitimas 15
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant sudaryti geresnes ir 
paprastesnes sąlygas naudotis prekių 
ženklų apsauga ir padidinti teisinį tikrumą 
bei nuspėjamumą, prekių ženklų 
registravimo procedūra valstybėse narėse 
turėtų būti veiksminga, skaidri ir pagrįsta 
taisyklėmis, panašiomis į Europos prekių 
ženklams taikomas taisykles. Siekiant 
užtikrinti, kad prekių ženklų sistema būtų 
nuosekli ir suderinta tiek nacionaliniu, tiek 
Sąjungos lygmeniu, visos valstybių narių 
centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos 
per ex officio patikrinimą, ar prekių ženklo 
paraiška atitinka registracijos reikalavimus, 
tikrintų tik tai, ar nėra absoliučiųjų 
atsisakymo registruoti pagrindų. Tačiau tai 
neturėtų prieštarauti tų tarnybų teisei 
pareiškėjų prašymu vien informacijos 
tikslais atlikti ankstesnių teisių paieškas, 
neprieštaraujant ir nedarant jokio 
privalomo poveikio tolesniam registracijos 
procesui, įskaitant tolesnes protesto 

(34) siekiant sudaryti geresnes ir 
paprastesnes sąlygas naudotis prekių 
ženklų apsauga ir padidinti teisinį tikrumą 
bei nuspėjamumą, prekių ženklų 
registravimo procedūra valstybėse narėse 
turėtų būti veiksminga, skaidri ir pagrįsta 
taisyklėmis, panašiomis į Europos prekių 
ženklams taikomas taisykles. Siekiant 
užtikrinti, kad prekių ženklų sistema būtų 
nuosekli ir suderinta tiek nacionaliniu, tiek 
Sąjungos lygmeniu, visos valstybių narių 
centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos 
per ex officio patikrinimą, ar prekių ženklo 
paraiška atitinka registracijos reikalavimus, 
tikrintų tik tai, ar nėra absoliučiųjų 
atsisakymo registruoti pagrindų. Tačiau tai 
neturėtų prieštarauti tų tarnybų teisei 
pareiškėjų prašymu arba jei tos tarnybos 
mano esant tinkama informacijos tikslais 
atlikti ankstesnių teisių paieškas, 
neprieštaraujant tolesniam registracijos 
procesui, įskaitant tolesnes protesto 
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procedūras; procedūras;

Or. pl

Pakeitimas 16
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant sudaryti geresnes ir 
paprastesnes sąlygas naudotis prekių 
ženklų apsauga ir padidinti teisinį tikrumą 
bei nuspėjamumą, prekių ženklų 
registravimo procedūra valstybėse narėse 
turėtų būti veiksminga, skaidri ir pagrįsta 
taisyklėmis, panašiomis į Europos prekių 
ženklams taikomas taisykles. Siekiant 
užtikrinti, kad prekių ženklų sistema būtų 
nuosekli ir suderinta tiek nacionaliniu, tiek 
Sąjungos lygmeniu, visos valstybių narių 
centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos 
per ex officio patikrinimą, ar prekių ženklo 
paraiška atitinka registracijos reikalavimus, 
tikrintų tik tai, ar nėra absoliučiųjų 
atsisakymo registruoti pagrindų. Tačiau tai 
neturėtų prieštarauti tų tarnybų teisei
pareiškėjų prašymu vien informacijos 
tikslais atlikti ankstesnių teisių paieškas, 
neprieštaraujant ir nedarant jokio 
privalomo poveikio tolesniam registracijos 
procesui, įskaitant tolesnes protesto 
procedūras;

(34) siekiant sudaryti geresnes ir 
paprastesnes sąlygas naudotis prekių 
ženklų apsauga ir padidinti teisinį tikrumą 
bei nuspėjamumą, prekių ženklų 
registravimo procedūra valstybėse narėse 
turėtų būti veiksminga, skaidri ir pagrįsta 
taisyklėmis, panašiomis į Europos prekių 
ženklams taikomas taisykles. Siekiant 
užtikrinti, kad prekių ženklų sistema būtų 
nuosekli ir suderinta tiek nacionaliniu, tiek 
Sąjungos lygmeniu, visos valstybių narių 
centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos 
per ex officio patikrinimą, ar prekių ženklo 
paraiška atitinka registracijos reikalavimus, 
tikrintų tik tai, ar nėra absoliučiųjų 
atsisakymo registruoti pagrindų. Tačiau tai 
neturėtų prieštarauti tų tarnybų teisei ex 
officio ar pateikus prašymą vien 
informacijos tikslais atlikti ankstesnių 
teisių paieškas, taip pat teikti pranešimus 
ankstesnių teisių savininkams
neprieštaraujant ir nedarant jokio 
privalomo poveikio tolesniam registracijos 
procesui, įskaitant tolesnes protesto 
procedūras;

Or. en

Pagrindimas

Į šį pasiūlymą įtrauktas paaiškinimas, taip pat esminis pakeitimas, ir jis turėtų būti skaitomas 
kartu su 41 straipsniu. Nors ex officio patikrinimas atitinkamu pagrindu turėtų būti 
panaikintas, būtų racionalu leisti tarnyboms atlikti pareiškėjams skirtas paieškas ir teikti 
ankstesnių teisių savininkams skirtus pranešimus – taip pat ir ex officio, ne tik pateikus 
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prašymą. Vis dėl to šios paieškos ir pranešimai turėtų būti išimtinai informacinio pobūdžio ir 
neturėtų daryti jokio privalomo poveikio registracijos procesui.

Pakeitimas 17
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) juos vaizduoti tokiu būdu, kad 
kompetentingos institucijos ir visuomenė 
galėtų tiksliai nustatyti savininkui suteiktos 
apsaugos objektą.

b) juos registre vaizduoti taip, kaip jie 
skelbiami, ir įrašyti tokiu būdu, kad 
kompetentingos institucijos ir visuomenė 
galėtų tiksliai nustatyti savininkui suteiktos 
apsaugos objektą.

Or. es

Pakeitimas 18
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žymuo yra tapatus prekių ženklui ir juo 
žymimos prekės arba paslaugos yra 
tapačios toms prekėms arba paslaugoms, 
kurioms prekių ženklas yra įregistruotas, 
jeigu toks naudojimas turi ar gali turėti 
įtakos prekių ženklo funkcijai garantuoti 
vartotojams prekių ir paslaugų kilmę;

a) žymuo yra tapatus prekių ženklui ir juo 
žymimos prekės arba paslaugos yra 
tapačios toms prekėms arba paslaugoms, 
kurioms prekių ženklas yra įregistruotas, 
jeigu toks naudojimas turi ar gali turėti 
įtakos prekių ženklo funkcijai garantuoti 
vartotojams prekių ir paslaugų kilmę
suteikiant jam galimybę neklystant atskirti 
šią prekę nuo kitos kilmės prekių;

Or. en

Pakeitimas 19
Christian Engström
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įregistruoto prekių ženklo savininkas 
taip pat turi teisę uždrausti importuoti 
prekes pagal 3 dalies c punktą, jei vien tik 
prekių siuntėjas veikia siekdamas 
komercinių tikslų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 20
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įregistruoto prekių ženklo savininkas 
taip pat turi teisę uždrausti importuoti 
prekes pagal 3 dalies c punktą, jei vien tik
prekių siuntėjas veikia siekdamas 
komercinių tikslų.

4. Įregistruoto prekių ženklo savininkas
padedant nacionalinėms institucijoms taip 
pat turi teisę uždrausti importuoti prekes 
pagal 3 dalies c punktą arba teikti prekes 
pagal 3 dalies b punktą, jei prekių 
siuntėjas, tarpininkas, agentas arba prekę 
parduodantis elektroninės prekybos 
paslaugų teikėjas veikia siekdamas 
komercinių tikslų.

Or. pt

Pakeitimas 21
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įregistruoto prekių ženklo savininkas 
taip pat turi teisę uždrausti visoms 
trečiosioms šalims vykdant komercinę 
veiklą įvežti į valstybės narės, kurioje 
prekių ženklas įregistruotas, muitų 

Išbraukta.
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teritoriją prekes, neišleistas į laisvą 
apyvartą toje teritorijoje, kai tokios 
prekės, įskaitant pakuotę, įvežamos iš 
trečiųjų šalių ir yra neleistinai pažymėtos 
prekių ženklu, kuris yra tapatus tokioms 
prekėms įregistruotam prekių ženklui 
arba kurio pagal esminius aspektus 
negalima atskirti nuo to prekių ženklo.

Or. en

Pakeitimas 22
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įregistruoto prekių ženklo savininkas 
taip pat turi teisę uždrausti visoms 
trečiosioms šalims vykdant komercinę 
veiklą įvežti į valstybės narės, kurioje 
prekių ženklas įregistruotas, muitų 
teritoriją prekes, neišleistas į laisvą 
apyvartą toje teritorijoje, kai tokios prekės, 
įskaitant pakuotę, įvežamos iš trečiųjų šalių 
ir yra neleistinai pažymėtos prekių ženklu, 
kuris yra tapatus tokioms prekėms 
įregistruotam prekių ženklui arba kurio 
pagal esminius aspektus negalima atskirti 
nuo to prekių ženklo.

5. Įregistruoto prekių ženklo savininkas 
taip pat turi teisę uždrausti visoms 
trečiosioms šalims vykdant komercinę 
veiklą įvežti į valstybės narės, kurioje 
prekių ženklas įregistruotas, muitų 
teritoriją prekes, neišleistas į laisvą 
apyvartą toje teritorijoje, kai tokios prekės, 
įskaitant pakuotę, įvežamos iš trečiųjų šalių 
ir yra neleistinai pažymėtos prekių ženklu, 
kuris yra tapatus tokioms prekėms teisėtai
įregistruotam prekių ženklui arba kurio 
pagal esminius aspektus negalima atskirti 
nuo to prekių ženklo.

Or. en

Pagrindimas

Taikant šią nuostatą prekių ženklų savininkai turėtų didesnes galimybes kovoti su klastojimu 
ir piratavimu, vadinasi, tai darytų teigiamą įtaką visuomenės sveikatai, nes būtų užkirstas 
kelias neteisėtų medikamentų, spiritinių gėrimų ir tabako importui. Be to, muitinės institucijos 
turėtų daugiau galių saugoti pramoninės nuosavybės teises, vadinasi, ir užkirsti kelią 
suklastotų prekių ženklų patekimui į ES muitų teritoriją. Siūlomo pakeitimo tikslas – tik 
patikslinti tekstą.
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Pakeitimas 23
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įregistruoto prekių ženklo savininkas 
taip pat turi teisę uždrausti visoms 
trečiosioms šalims vykdant komercinę 
veiklą įvežti į valstybės narės, kurioje 
prekių ženklas įregistruotas, muitų 
teritoriją prekes, neišleistas į laisvą 
apyvartą toje teritorijoje, kai tokios prekės, 
įskaitant pakuotę, įvežamos iš trečiųjų 
šalių ir yra neleistinai pažymėtos prekių 
ženklu, kuris yra tapatus tokioms prekėms 
įregistruotam prekių ženklui arba kurio 
pagal esminius aspektus negalima atskirti 
nuo to prekių ženklo.

5. Įregistruoto prekių ženklo savininkas 
taip pat turi teisę uždrausti visoms 
trečiosioms šalims įvežti į valstybės narės, 
kurioje prekių ženklas įregistruotas, muitų 
teritoriją prekes, pažymėtas teises 
pažeidžiančiu prekių ženklu, kai tokios 
prekės, įskaitant pakuotę:

a) įvežamos iš trečiųjų šalių ir yra 
neleistinai pažymėtos prekių ženklu, kuris 
yra tapatus tokioms prekėms 
įregistruotam prekių ženklui arba kurio 
pagal esminius aspektus negalima atskirti 
nuo to prekių ženklo;
b) yra numatytos komercinei veiklai, bet 
nėra išleistos į laisvą apyvartą toje 
teritorijoje.
Jei pirmoje pastraipoje minimos prekės 
patenka į valstybės narės muitų teritoriją 
ir joje juda vykdant muitinės tranzito 
procedūrą ir jei šios prekės išvežamos į 
trečiąją šalį, kurioje prekių ženklas 
neregistruotas, importuotojas privalo 
įrodyti, kad minėtosios prekės iš tikrųjų 
skirtos šios konkrečios trečiosios šalies 
vartotojams.

Or. fr

Pagrindimas

Suklastotų ir kontrabandinių prekių kanalai paprastai atitinka teisėtos tarptautinės prekybos 
kanalus. Kadangi kai kurie nusikalstami tinklai gana lengvai padirba muitinės dokumentus, 
ypač kai kalbama apie prekių kilmę ir paskirties vietą, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
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komitetas mano, kad būtina priminti apie vidaus rinkos ir vartotojų teisių apsaugos, sveikatos 
ir saugos svarbą kontroliuojant prekybos srautus.

Pakeitimas 24
Christian Engström

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Saviraiškos laisvė

Nė viena šios direktyvos nuostata neriboja 
asmenų, įskaitant juridinius asmenis, 
saviraiškos laisvės bet kokiomis jų 
pasirinktomis priemonėmis, jei jie 
nepažeidžia 10 straipsnyje nurodytų teisių.
Tai apima saviraišką politiniais ar 
socialiniais klausimais, mokymus, 
mokslinius tyrimus, žurnalistiką, meninę 
saviraišką, asmeninį bendravimą, kritiką 
arba apžvalgas, produktų ar paslaugų 
palyginimus, karikatūras, parodijas ar 
imitacijas, bet jais neapsiriboja.

Or. en

Pakeitimas 25
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Prekių ženklas nesuteikia jo 
savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai 
naudoti prekių ženklą turint pagrįstą 
priežastį, kai:
a) vykdoma reklamos ar skatinimo 
kampanija, leidžianti vartotojams 
palyginti prekes ar paslaugas; arba
b) prekių ženklo savininkas arba prekių 
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ženklo savininko prekės ar paslaugos 
identifikuojamos ir parodijuojamos, 
kritikuojamos ar komentuojamos; arba
c) prekių ženklas naudojamas kitais 
nekomerciniais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 26
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prekių ženklas nesuteikia savininkui 
teisės uždrausti juo žymėti prekes, kurios 
paties ženklo savininko arba su jo sutikimu 
buvo su tuo ženklu išleistos į Sąjungos
rinką.

1. Prekių ženklas nesuteikia savininkui 
teisės uždrausti juo žymėti prekių, kurios 
paties ženklo savininko arba su jo sutikimu 
buvo su tuo ženklu išleistos į rinką.

Or. de

Pagrindimas

Pagal galiojančią teisinę praktiką prekių ženklo suteikiamų teisių išnaudojimas apsiriboja 
ES. Šiuo pakeitimu siekiama, kad tarptautinis teisių išnaudojimas duotų naudos Europos 
vartotojams, kad būtų galima reaguoti į dviejų lygių kainų politiką, nes vidaus rinkoje šioje 
srityje vis dar esama didelių apribojimų.

Pakeitimas 27
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per ex officio patikrinimą, ar prekių ženklo 
paraiška atitinka registracijos reikalavimus, 
tarnybos tikrina tik tai, ar nėra 4 straipsnyje 
nurodytų absoliučiųjų atsisakymo 
registruoti pagrindų.

Per ex officio patikrinimą, ar prekių ženklo 
paraiška atitinka registracijos reikalavimus, 
tarnybos tikrina tik tai, ar nėra 4 straipsnyje 
nurodytų absoliučiųjų atsisakymo 
registruoti pagrindų. Ši nuostata taikoma 
nepažeidžiant tų tarnybų teisės atlikti 
patikrinimų, jei jos laiko tai būtina arba 
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jei to prašo pareiškėjai. 

Or. pl

Pakeitimas 28
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per ex officio patikrinimą, ar prekių ženklo 
paraiška atitinka registracijos reikalavimus, 
tarnybos tikrina tik tai, ar nėra 4 straipsnyje 
nurodytų absoliučiųjų atsisakymo 
registruoti pagrindų.

Per ex officio patikrinimą, ar prekių ženklo 
paraiška atitinka registracijos reikalavimus, 
tarnybos tikrina tik tai, ar nėra 4 straipsnyje 
nurodytų absoliučiųjų atsisakymo 
registruoti pagrindų. Šia nuostata 
nedaroma poveikio tarnybų galimybei 
vien informacijos tikslais atlikti paieškas 
ir teikti pranešimus, susijusius su 
ankstesnėmis teisėmis, jei tokios paieškos 
ir pranešimai nedaro įpareigojamojo 
poveikio tolesniam registracijos procesui, 
įskaitant tolesnes protesto procedūras.

Or. en

Pagrindimas

Į šį pasiūlymą įtrauktas paaiškinimas ir esminis pakeitimas, todėl jis turėtų būti skaitomas 
kartu su 34 konstatuojamąja dalimi. Nors ex officio patikrinimas atitinkamu pagrindu turėtų 
būti panaikintas, būtų racionalu leisti tarnyboms atlikti pareiškėjams skirtas paieškas ir teikti 
ankstesnių teisių savininkams skirtus pranešimus – taip pat ir ex officio, o ne tik pateikus 
prašymą. Vis dėl to šios paieškos ir pranešimai turėtų būti išimtinai informacinio pobūdžio ir 
neturėtų daryti poveikio registracijos procesui.

Pakeitimas 29
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš įregistruojant prekių ženklą, 
kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo ir 
kiekviena gamintojams, paslaugų 
teikėjams, prekybininkams ar vartotojams 
atstovaujanti grupė ar įstaiga gali pateikti 
tarnybai rašytines pastabas, jose 
paaiškindami, dėl kurių 4 straipsnyje 
išvardytų pagrindų prekių ženklas negali 
būti įregistruotas ex officio. Jos nėra 
tarnybos vykdomų procedūrų šalys.

1. Prieš įregistruojant prekių ženklą, 
kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo ir 
kiekviena gamintojams, paslaugų 
teikėjams, prekybininkams ar vartotojams 
atstovaujanti grupė ar įstaiga gali pateikti 
tarnybai rašytines pastabas, jose 
paaiškindami, dėl kurių 4 straipsnyje 
išvardytų pagrindų prekių ženklas negali 
būti įregistruotas ex officio.

Or. en

Pakeitimas 30
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato veiksmingą ir 
operatyvią administracinę procedūrą, pagal 
kurią, remiantis 5 straipsnyje numatytais 
pagrindais, jų tarnyboms galima paduoti 
protestą dėl prekių ženklo paraiškos 
registracijos.

1. Valstybės narės nustato veiksmingą ir 
operatyvią administracinę procedūrą, pagal 
kurią jų tarnyboms galima paduoti protestą 
dėl prekių ženklo paraiškos registracijos.

Or. es

Pakeitimas 31
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalyje nurodytą administracinę 
procedūrą protestą gali paduoti bent 
ankstesnės teisės, nurodytos 5 straipsnio 2 

2. Pagal 1 dalyje nurodytą administracinę 
procedūrą protestą gali paduoti bent 
ankstesnės teisės, nurodytos 4 straipsnio 
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ir 3 dalyse, savininkas. 1 dalies i punkte ir 5 straipsnio 2 ir 3 
dalyse, savininkas.

Or. es

Pakeitimas 32
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Esant 5 straipsnyje numatytam 
pagrindui protestą dėl prekių ženklo 
registravimo taip pat gali pateikti bet kuris 
fizinis ar juridinis asmuo ir kiekviena 
gamintojams, paslaugų teikėjams, 
prekybininkams ar vartotojams 
atstovaujanti grupė ar įstaiga.

Or. en

Pakeitimas 33
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tarnybos 
bendradarbiautų tarpusavyje ir su 
agentūra, siekdamos skatinti praktikos ir 
priemonių konvergenciją ir užtikrinti 
suderintus prekių ženklų paraiškų 
nagrinėjimo ir registravimo rezultatus.

Valstybės narės turėtų imtis veiksmų, kad
būtų plėtojamas bendradarbiavimas tarp 
tarnybų ir su agentūra siekiant skatinti 
praktikos ir priemonių konvergenciją ir 
užtikrinti suderintus prekių ženklų paraiškų 
nagrinėjimo ir registravimo rezultatus.

Or. pl

Pakeitimas 34
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski
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Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tarnybos 
galėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir su 
agentūra, siekdamos skatinti praktikos ir 
priemonių konvergenciją ir užtikrinti 
suderintus prekių ženklų paraiškų 
nagrinėjimo ir registravimo rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Neapibrėžus konkretaus tokio bendradarbiavimo tikslo ši nuostata atrodo per plati valstybės 
narės vartotojo požiūriu. Ne visos bendradarbiavimo sritys duos tokią pat naudą visoms 
valstybėms narėms. Vadinasi, dalyvavimas tarnybos pasiūlytuose projektuose turėtų atitikti 
nacionalinių tarnybų poreikius ir jų sistemų naudotojų poreikius.

Pakeitimas 35
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tarnybos 
bendradarbiautų su agentūra ne tik 52 
straipsnyje nurodytose srityse, bet ir visose 
kitose savo veiklos srityse, kurios yra 
svarbios prekių ženklų apsaugai 
Sąjungoje užtikrinti.

Valstybės narės imasi veiksmų siekdamos 
užtikrinti, kad tarnybos bendradarbiautų su 
agentūra srityse, kurias jos laiko 
svarbiomis užtikrinant prekių ženklų 
apsaugą Sąjungoje, bet kurios neminimos
52 straipsnyje.

Or. pl

Pakeitimas 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tarnybos
bendradarbiautų su agentūra ne tik 52 
straipsnyje nurodytose srityse, bet ir visose 
kitose savo veiklos srityse, kurios yra 
svarbios prekių ženklų apsaugai Sąjungoje 
užtikrinti.

Valstybės narės užtikrina, kad tarnybos
galėtų bendradarbiauti su agentūra ne tik 
52 straipsnyje nurodytose srityse, bet ir 
visose kitose savo veiklos srityse, kurios 
yra svarbios prekių ženklų apsaugai 
Sąjungoje užtikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Neapibrėžus konkretaus tokio bendradarbiavimo tikslo ši nuostata atrodo per plati valstybės 
narės vartotojo požiūriu. Ne visos bendradarbiavimo sritys duos tokią pat naudą visoms 
valstybėms narėms. Vadinasi, dalyvavimas tarnybos pasiūlytuose projektuose turėtų atitikti 
nacionalinių tarnybų poreikius ir jų sistemų naudotojų poreikius.


