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Grozījums Nr. 10
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu juridisko noteiktību 
un skaidrību, ir nepieciešams precizēt, ka 
ne tikai līdzības gadījumā, bet arī 
gadījumā, ja identiski apzīmējumi tiek 
lietoti identiskām precēm vai 
pakalpojumiem, Eiropas preču zīmei būtu 
jāpiešķir aizsardzība tikai tādēļ un tikai 
tādā mērā, kādā tiek nelabvēlīgi ietekmēta
Eiropas preču zīmes galvenā funkcija —
garantēt preču un pakalpojumu 

komerciālo izcelsmi.

(19) Lai nodrošinātu juridisko noteiktību 
un skaidrību, ir nepieciešams precizēt, ka 
ne tikai līdzības gadījumā, bet arī 
gadījumā, ja identiski apzīmējumi tiek 
lietoti identiskām precēm vai
pakalpojumiem, preču zīmei būtu jāpiešķir 
aizsardzība tikai tādēļ un tikai tādā mērā, 
kādā tiek nelabvēlīgi ietekmēta preču 
zīmes galvenā funkcija.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Preču zīmes galvenā funkcija ir 
garantēt produkta izcelsmi, ļaujot 
patērētājam vai galalietotājam šo 
produktu nekļūdīgi atšķirt no produktiem 
ar citu izcelsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b) Nosakot, vai preču zīmes galvenā 
funkcija netiek nelabvēlīgi ietekmēta, šis 
noteikums ir jāinterpretē, ņemot vērā 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
11. pantu un Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 10. pantu, lai garantētu 
pamattiesības uz vārda brīvību.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Ekskluzīvajām tiesībām, ko piešķir 
preču zīme, nebūtu jādod īpašniekam 
tiesības aizliegt izmantot apzīmējumus vai 
norādes, kuru izmantošanai ir pamatots 
iemesls, lai patērētāji varētu veikt 
salīdzināšanu vai izteikt viedokli, vai ja 
zīmi nevar izmantot komerciāliem 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) No brīvas preču aprites principa izriet, 
ka preču zīmes īpašnieks nedrīkst aizliegt
trešajai personai izmantot šo preču zīmi 
attiecībā uz precēm, kuras šis īpašnieks 
pats ir laidis apgrozībā Savienībā ar šo 

(26) No brīvas preču aprites principa izriet, 
ka preču zīmes īpašnieks nedrīkst aizliegt
trešai personai izmantot šo preču zīmi 
attiecībā uz precēm, kuras šis īpašnieks 
pats ir laidis apgrozībā ar šo preču zīmi vai 
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preču zīmi vai tas darīts ar viņa piekrišanu, 
izņemot gadījumus, kad īpašniekam ir 
pamatoti iemesli, lai iebilstu pret preču 
tālāku tirdzniecību.

tas darīts ar viņa piekrišanu, izņemot 
gadījumus, kad īpašniekam ir pamatoti 
iemesli, lai iebilstu pret preču tālāku 
tirdzniecību.

Or. de

Pamatojums

Pašreizējā tiesiskā situācija paredz preču zīmes piešķirto tiesību izmantošanu tikai Eiropas 
Savienībā. Šā grozījuma mērķis ir „starptautiska” tiesību izmantošana Eiropas patērētāju 
interesēs pret divlīmeņu cenu politiku, jo šajā ziņā joprojām ir ievērojami ierobežojumi 
iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 15
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai uzlabotu un sekmētu piekļuvi 
preču zīmju aizsardzībai un palielinātu 
juridisko noteiktību un paredzamību, preču 
zīmju reģistrācijas procedūrai dalībvalstīs 
būtu jābūt efektīvai un pārredzamai un tajā 
būtu jāievēro noteikumi, kas ir līdzīgi
noteikumiem, kurus piemēro Eiropas preču 
zīmēm. Lai nodrošinātu konsekventu un 
līdzsvarotu preču zīmju sistēmu valstu un 
Savienības līmenī, visiem dalībvalstu 
galvenajiem rūpnieciskā īpašuma birojiem 
ex-officio pārbaude par to, vai pieteikums 
par preču zīmes reģistrāciju ir atbilstīgs, 
būtu jāveic vienīgi attiecībā uz absolūtu 
iemeslu atteikumam trūkumu. Tam nebūtu 
jāskar minēto biroju tiesības pēc 
pieteikumu iesniedzēju lūguma nodrošināt 
informāciju par agrākām tiesībām tikai
informatīvā nolūkā un neskarot vai 
neradot saistošas sekas attiecībā uz
turpmāko reģistrācijas procesu, tostarp
sekojošām iebildumu procedūrām.

(34) Lai uzlabotu un sekmētu piekļuvi 
preču zīmju aizsardzībai un palielinātu 
juridisko noteiktību un paredzamību, preču 
zīmju reģistrācijas procedūrai dalībvalstīs 
būtu jābūt efektīvai un pārredzamai un tajā 
būtu jāievēro noteikumi, kas ir līdzīgi tiem, 
kurus piemēro Eiropas preču zīmēm. Lai 
nodrošinātu konsekventu un līdzsvarotu 
preču zīmju sistēmu valstu un Savienības 
līmenī, visiem dalībvalstu galvenajiem 
rūpnieciskā īpašuma birojiem ex-officio 
pārbaude par to, vai preču zīmes
pieteikums ir atbilstīgs, būtu jāveic vienīgi 
attiecībā uz absolūtu atteikuma iemeslu 
trūkumu. Tam nebūtu jāskar minēto biroju 
tiesības pēc pieteikumu iesniedzēju 
pieprasījuma vai savas iniciatīvas, ja šie 
biroji to uzskata par vajadzīgu, nodrošināt 
informāciju par agrākām tiesībām 
informatīvā nolūkā, neskarot turpmāko 
reģistrācijas procesu, tostarp tam sekojošās
iebildumu procedūras.

Or. pl
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Grozījums Nr. 16
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai uzlabotu un sekmētu piekļuvi 
preču zīmju aizsardzībai un palielinātu 
juridisko noteiktību un paredzamību, preču 
zīmju reģistrācijas procedūrai dalībvalstīs 
būtu jābūt efektīvai un pārredzamai un tajā 
būtu jāievēro noteikumi, kas ir līdzīgi
noteikumiem, kurus piemēro Eiropas preču 
zīmēm. Lai nodrošinātu konsekventu un 
līdzsvarotu preču zīmju sistēmu valstu un 
Savienības līmenī, visiem dalībvalstu 
galvenajiem rūpnieciskā īpašuma birojiem 
ex-officio pārbaude par to, vai pieteikums 
par preču zīmes reģistrāciju ir atbilstīgs, 
būtu jāveic vienīgi attiecībā uz absolūtu 
iemeslu atteikumam trūkumu. Tam nebūtu 
jāskar minēto biroju tiesības pēc
pieteikumu iesniedzēju lūguma nodrošināt 
informāciju par agrākām tiesībām tikai 
informatīvā nolūkā un neskarot vai neradot 
saistošas sekas attiecībā uz turpmāko 
reģistrācijas procesu, tostarp sekojošām 
iebildumu procedūrām.

(34) Lai uzlabotu un sekmētu piekļuvi 
preču zīmju aizsardzībai un palielinātu 
juridisko noteiktību un paredzamību, preču 
zīmju reģistrācijas procedūrai dalībvalstīs 
būtu jābūt efektīvai un pārredzamai un tajā 
būtu jāievēro noteikumi, kas ir līdzīgi tiem, 
kurus piemēro Eiropas preču zīmēm. Lai 
nodrošinātu konsekventu un līdzsvarotu 
preču zīmju sistēmu valstu un Savienības 
līmenī, visiem dalībvalstu galvenajiem 
rūpnieciskā īpašuma birojiem ex-officio 
pārbaude par to, vai preču zīmes
pieteikums ir atbilstīgs, būtu jāveic vienīgi 
attiecībā uz absolūtu atteikuma iemeslu 
trūkumu. Tam nebūtu jāskar minēto biroju 
tiesības pēc pieprasījuma vai savas 
iniciatīvas nodrošināt informāciju par 
agrākām tiesībām, kā arī sniegt 
paziņojumus agrāko tiesību īpašniekiem
tikai informatīvā nolūkā, neskarot vai 
neradot saistošas sekas attiecībā uz 
turpmāko reģistrācijas procesu, tostarp 
sekojošām iebildumu procedūrām.

Or. en

Pamatojums

Šajā priekšlikumā ir gan paskaidrojums, gan būtiskas izmaiņas, un tas būtu jāskata kopā ar 
41. pantu. Kaut arī ex officio pārbaude relatīvu iemeslu dēļ būtu jāatceļ, būtu saprātīgi ļaut 
birojiem sniegt pieteikumu iesniedzējiem informāciju par agrākām tiesībām, bet šo tiesību 
īpašniekiem — paziņojumus, turklāt arī pēc savas iniciatīvas, nevis tikai pēc pieprasījuma. 
Šai informācijai un paziņojumiem tomēr vajadzētu būt vienīgi informatīviem un bez saistošām 
sekām attiecībā uz reģistrācijas procesu.

Grozījums Nr. 17
Pablo Arias Echeverría
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ir atainoti tādā veidā, kas ļauj 
kompetentajām iestādēm un sabiedrībai
noteikt īpašniekam piešķirtās aizsardzības 
precīzu subjektu.

b) gan publicētā veidā, gan arī reģistrā ir 
atainoti tā, ka kompetentās iestādes un 
sabiedrība spēj noteikt īpašniekam 
piešķirtās aizsardzības precīzu subjektu.

Or. es

Grozījums Nr. 18
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kas ir identisks preču zīmei un tiek 
izmantots attiecībā uz precēm vai 
pakalpojumiem, kuri ir līdzīgi tiem, kam šī 
preču zīme reģistrēta, un kur šāda 
izmantošana ietekmē vai var ietekmēt 
attiecīgās preču zīmes darbību, garantējot
patērētājiem preču vai pakalpojumu 
izcelsmi;

a) kas ir identisks preču zīmei un tiek 
izmantots attiecībā uz precēm vai 
pakalpojumiem, kuri ir līdzīgi tiem, kam šī 
preču zīme reģistrēta, un kur šāda 
izmantošana ietekmē vai var ietekmēt 
attiecīgās preču zīmes funkciju garantēt
patērētājiem preču vai pakalpojumu 
izcelsmi, ļaujot tiem šo produktu 
nekļūdīgi atšķirt no produktiem ar citu 
izcelsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Reģistrētas preču zīmes īpašniekam arī 
ir tiesības novērst preču importu saskaņā 
ar 3. punkta c) apakšpunktu, ja vienīgi 

svītrots
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sūtītājs rīkojas komerciālā nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Regina Bastos

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Reģistrētas preču zīmes īpašniekam arī
ir tiesības novērst preču importu saskaņā ar 
3. punkta c) apakšpunktu, ja vienīgi sūtītājs 
rīkojas komerciālā nolūkā.

4. Eiropas preču zīmes īpašniekam ir arī 
tiesības ar valsts iestāžu palīdzību 
nepieļaut preču importu saskaņā ar 
3. punkta c) apakšpunktu vai preču 
piedāvāšanu saskaņā ar 3. punkta 
b) apakšpunktu, ja sūtītājs, starpnieks, 
pārstāvis vai pakalpojumu sniedzējs, kurš 
preces pārdod tiešsaistē, rīkojas 
komerciālā nolūkā.

Or. pt

Grozījums Nr. 21
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Reģistrētas preču zīmes īpašniekam arī 
ir tiesības neļaut trešajām personām 
komercdarbības ietvaros attiecīgās 
dalībvalsts muitas teritorijā ievest preces, 
ja attiecīgā preču zīme ir reģistrēta un nav 
laista brīvā apgrozībā, ja šādas preces, 
tostarp iepakojums, ievestas no trešām 
valstīm un bez atļaujas apzīmētas ar preču 
zīmi, kura ir identiska preču zīmei, kas 
reģistrēta attiecībā uz šādām precēm, vai 
kuru pēc tās būtiskajiem aspektiem nevar 
atšķirt no šādas preču zīmes.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Reģistrētas preču zīmes īpašniekam arī
ir tiesības neļaut trešajām personām 
komercdarbības ietvaros attiecīgās 
dalībvalsts muitas teritorijā ievest preces, 
ja attiecīgā preču zīme ir reģistrēta un nav 
laista brīvā apgrozībā, ja šādas preces, 
tostarp iepakojums, ievestas no trešām 
valstīm un bez atļaujas apzīmētas ar preču 
zīmi, kura ir identiska preču zīmei, kas 
reģistrēta attiecībā uz šādām precēm, vai 
kuru pēc tās būtiskajiem aspektiem nevar 
atšķirt no šādas preču zīmes.

5. Reģistrētas preču zīmes īpašniekam ir
arī tiesības neļaut trešām personām 
komercdarbības ietvaros attiecīgās 
dalībvalsts muitas teritorijā ievest preces, 
ja attiecīgā preču zīme ir reģistrēta un nav 
laista brīvā apgrozībā, ja šādas preces, 
tostarp iepakojums, ievestas no trešām 
valstīm un bez atļaujas apzīmētas ar preču 
zīmi, kura ir identiska preču zīmei, kas
likumīgi reģistrēta attiecībā uz šādām 
precēm, vai kuru pēc tās būtiskajiem 
aspektiem nevar atšķirt no šādas preču 
zīmes.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo noteikumu, īpašniekiem tiek piedāvātas lielākas iespējas cīnīties pret viltošanu 
un pirātismu, tāpēc, nepieļaujot nelegālu zāļu, alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu 
importu, tam ir pozitīva ietekme uz sabiedrības veselību. Turklāt muitas iestādēm būs 
plašākas pilnvaras aizsargāt rūpnieciskā īpašuma tiesības, un tādējādi tās varēs 
koncentrēties uz to, lai nepieļautu viltotu preču zīmju ievešanu ES muitas zonā. Piedāvātā 
grozījuma mērķis ir tikai precizēt tekstu.

Grozījums Nr. 23
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Reģistrētas preču zīmes īpašniekam arī
ir tiesības neļaut trešajām personām
komercdarbības ietvaros attiecīgās 
dalībvalsts muitas teritorijā ievest preces,

5. Reģistrētas preču zīmes īpašniekam ir
arī tiesības neļaut trešām personām 
attiecīgās dalībvalsts muitas teritorijā 
ievest preces, pārkāpjot šīs reģistrētās
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ja attiecīgā preču zīme ir reģistrēta un nav 
laista brīvā apgrozībā, ja šādas preces, 
tostarp iepakojums, ievestas no trešām 
valstīm un bez atļaujas apzīmētas ar preču 
zīmi, kura ir identiska preču zīmei, kas 
reģistrēta attiecībā uz šādām precēm, vai 
kuru pēc tās būtiskajiem aspektiem nevar 
atšķirt no šādas preču zīmes.

preču zīmes izmantošanas tiesības, ja 
šādas preces, tostarp iepakojums:

a) ir ievestas no trešām valstīm un bez 
atļaujas apzīmētas ar preču zīmi, kura ir 
identiska preču zīmei, kas reģistrēta 
attiecībā uz šādām precēm, vai kuru pēc tās 
būtiskajiem aspektiem nevar atšķirt no 
šādas preču zīmes;
b) ir paredzētas izmantošanai 
komercdarbībā, šajā teritorijā tās nelaižot 
brīvā apgrozībā.
Ja pirmajā daļā minētās preces nonāk 
dalībvalsts muitas teritorijā un, izmantojot 
muitas tranzīta sistēmu, to šķērso un ja šīs 
preces tiek vestas uz kādu trešo valsti, 
kurā preču zīme nav reģistrēta, 
importētāja pienākums ir pierādīt, ka 
attiecīgās preces patiešām ir paredzētas 
patērētājiem minētās trešās valsts tirgū.

Or. fr

Pamatojums

Viltotu un kontrabandas preču tirdzniecības kanāli tiecas atdarināt likumīgas starptautiskās 
tirdzniecības kanālus. Tā kā dažiem noziedznieku tīkliem muitas dokumentu viltošana nekādas 
grūtības nesagādā, jo īpaši attiecībā uz preču izcelsmi un galamērķi, Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteja uzskata, ka ir jāatgādina, cik svarīgi ir aizsargāt iekšējo 
tirgu un patērētāju tiesības, veselību un drošību, kontrolējot tirdzniecības plūsmas.

Grozījums Nr. 24
Christian Engström

Direktīvas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Vārda brīvība
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Nekas šajā direktīvā neierobežo visu 
personu, tostarp juridisko personu, 
tiesības sevi atklāti izpaust, pēc savas 
izvēles izmantojot jebkādus līdzekļus vai 
plašsaziņas līdzekļus, ja vien tās 
nepārkāpj 10. pantā paredzētās tiesības.
Cita starpā tas ietver, bet ne tikai šādus 
izteikumus politisku vai sociālu 
komentāru veidā — mācīšanu, 
zinātniskus pētījumus, žurnālistiku, 
māksliniecisko izpausmi, personiskus 
paziņojumus, kritiku vai recenzijas, 
produktu vai pakalpojumu salīdzināšanu, 
karikatūras, parodijas vai stilizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Preču zīme nepiešķir tās īpašniekam 
tiesības aizliegt trešai personai pamatoti 
izmantot preču zīmi:
a) sludinājumos vai reklāmās, kas ļauj 
patērētājiem salīdzināt preces vai 
pakalpojumus, vai
b) lai identificētu un parodētu, kritizētu 
vai izteiktu savas domas par preču zīmes 
īpašnieku vai preču zīmes īpašnieka 
precēm vai pakalpojumiem, vai
c) lai izmantotu preču zīmi nekomerciālos 
nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Hans-Peter Mayer
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Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Preču zīme nedod īpašniekam tiesības 
aizliegt tās lietošanu attiecībā uz precēm, 
ko laidis Savienības tirgū, izmantojot šo 
preču zīmi, īpašnieks vai, kas laistas tirgū 
ar īpašnieka piekrišanu.

1. Preču zīme nedod īpašniekam tiesības 
aizliegt tās lietošanu attiecībā uz precēm, 
ko tirgū, izmantojot šo preču zīmi, ir laidis
īpašnieks vai kas ir laistas tirgū ar 
īpašnieka piekrišanu.

Or. de

Pamatojums

Pašreizējā tiesiskā situācija paredz preču zīmes piešķirto tiesību izmantošanu tikai Eiropas 
Savienībā. Šā grozījuma mērķis ir „starptautiska” tiesību izmantošana Eiropas patērētāju 
interesēs pret divlīmeņu cenu politiku, jo šajā ziņā joprojām ir ievērojami ierobežojumi 
iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 27
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biroji savu ex-officio pārbaudi par to, vai 
pieteikums par preču zīmi ir pieņemams 
reģistrēšanai, veic tikai saistībā ar 4. pantā 
minēto absolūto atteikuma pamatojumu
trūkumu.

Biroji savu ex-officio pārbaudi par to, vai
preču zīmes pieteikums ir pieņemams 
reģistrēšanai, veic tikai saistībā ar 4. pantā 
minēto absolūto atteikuma iemeslu
trūkumu. Šo noteikumu piemēro, neskarot 
minēto biroju tiesības veikt pārbaudes, ja 
biroji tās uzskata par vajadzīgām vai pēc 
pieteikumu iesniedzēju pieprasījuma.

Or. pl

Grozījums Nr. 28
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biroji savu ex-officio pārbaudi par to, vai 
pieteikums par preču zīmi ir pieņemams 
reģistrēšanai, veic tikai saistībā ar 4. pantā 
minēto absolūto atteikuma pamatojumu
trūkumu.

Biroji savu ex-officio pārbaudi par to, vai
preču zīmes pieteikums ir pieņemams 
reģistrēšanai, veic tikai saistībā ar 4. pantā 
minēto absolūto atteikuma iemeslu
trūkumu. Šis noteikums neskar biroju 
iespēju nodrošināt informāciju un sniegt 
paziņojumus par agrākām tiesībām tikai 
informatīvā nolūkā un ar nosacījumu, ka 
šī informācija un paziņojumi nerada 
saistošas sekas attiecībā uz turpmāko 
reģistrācijas procesu, tostarp sekojošām 
iebildumu procedūrām.

Or. en

Pamatojums

Šajā priekšlikumā ir gan paskaidrojums, gan būtiskas izmaiņas, un tas būtu jāskata kopā ar 
34. apsvērumu. Kaut arī ex officio pārbaude relatīvu iemeslu dēļ būtu jāatceļ, būt saprātīgi 
ļaut birojiem sniegt pieteikumu iesniedzējiem informāciju par agrākām tiesībām, bet šo 
tiesību īpašniekiem — paziņojumus, turklāt arī pēc savas iniciatīvas, nevis tikai pēc 
pieprasījuma. Šai informācijai un paziņojumiem tomēr vajadzētu būt vienīgi informatīviem, 
un tiem nevajadzētu ietekmēt reģistrācijas procesu.

Grozījums Nr. 29
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms preču zīmes reģistrācijas jebkura 
fiziska vai juridiska persona un grupa vai 
organizācija, kas pārstāv izgatavotājus, 
ražotājus, pakalpojumu sniedzējus, 
tirgotājus vai patērētājus, var iesniegt 
birojam rakstiskus apsvērumus, norādot 
pamatojumu atbilstoši 4. pantam, kādēļ 
preču zīmi nedrīkst reģistrēt ex officio.
Minētās personas nav puses lietas 
izskatīšanā birojā.

1. Pirms preču zīmes reģistrācijas jebkura 
fiziska vai juridiska persona un grupa vai 
organizācija, kas pārstāv izgatavotājus, 
ražotājus, pakalpojumu sniedzējus, 
tirgotājus vai patērētājus, var iesniegt 
birojam rakstiskus apsvērumus, norādot 
pamatojumu atbilstoši 4. pantam, kādēļ 
preču zīmi nedrīkst reģistrēt ex officio.

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina efektīvu un ātru 
administratīvo procedūru savos birojos, lai
iebilstu pret pieteikuma par preču zīmi 
reģistrāciju, pamatojoties uz 5. pantā 
minēto pamatojumu.

1. Dalībvalstis nodrošina efektīvu un ātru 
administratīvo procedūru savos birojos, lai
iesniegtu iebildumus preču zīmes
pieteikuma reģistrācijai.

Or. es

Grozījums Nr. 31
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī panta 1. punktā minētā administratīvā 
procedūra paredz, ka vismaz agrākās 
reģistrētas preču zīmes tiesību īpašnieks, 
kā noteikts 5. panta 2. un 3. punktā, var 
iesniegt paziņojumu par iebildumu.

2. Šī panta 1. punktā minētā administratīvā 
procedūra paredz, ka vismaz agrākās 
reģistrētas preču zīmes tiesību īpašnieks, 
kā noteikts 4. panta 1. punkta 
i) apakšpunktā un 5. panta 2. un 3. punktā, 
var iesniegt paziņojumu par iebildumu.

Or. es

Grozījums Nr. 32
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Paziņojumu par iebildumu preču 
zīmes reģistrācijai var iesniegt arī jebkura 
fiziska vai juridiska persona un jebkura 
grupa vai organizācija, kas pārstāv 
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izgatavotājus, ražotājus, pakalpojumu 
sniedzējus, tirgotājus vai patērētājus, 
pamatojoties uz 5. pantā minētajiem 
iemesliem.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
52. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka biroji 
sadarbojas savā starpā un ar aģentūru, lai 
veicinātu prakses un instrumentu 
konverģenci un panāktu saskanīgus 
rezultātus preču zīmju reģistrācijā un 
pārbaudē.

Dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi 
sadarbības veidošanai starp birojiem un ar 
aģentūru, lai veicinātu prakses un 
instrumentu konverģenci un panāktu 
saskanīgus rezultātus preču zīmju 
reģistrācijā un pārbaudē.

Or. pl

Grozījums Nr. 34
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
52. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka biroji
sadarbojas savā starpā un ar aģentūru, lai 
veicinātu prakses un instrumentu 
konverģenci un panāktu saskanīgus 
rezultātus preču zīmju reģistrācijā un 
pārbaudē.

Dalībvalstis nodrošina, ka biroji var 
sadarboties savā starpā un ar aģentūru, lai 
veicinātu prakses un instrumentu 
konverģenci un panāktu saskanīgus 
rezultātus preču zīmju reģistrācijā un 
pārbaudē.

Or. en

Pamatojums

Nenosakot konkrētu šādas sadarbības jomu, šis noteikums no dalībvalsts lietotāja viedokļa,
šķiet, pārāk plašs. Visas sadarbības jomas nedos vienādu labumu visām dalībvalstīm. Tāpēc 
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dalībai biroja ierosinātajos projektos vajadzētu būt pielāgotai valsts iestāžu un to sistēmu 
lietotāju vajadzībām.

Grozījums Nr. 35
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
53. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka biroji 
sadarbojas ar aģentūru visās darbību
jomās, kas nav minētas 52. pantā, kuras 
attiecas uz preču zīmju aizsardzību 
Savienībā.

Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka biroji sadarbojas ar 
aģentūru tajās darbības jomās, kuras tās 
uzskata par saistītām ar preču zīmju 
aizsardzību Savienībā un kuras nav 
minētas 52. pantā.

Or. pl

Grozījums Nr. 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
53. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka biroji
sadarbojas ar aģentūru visās darbību
jomās, kas nav minētas 52. pantā, kuras 
attiecas uz preču zīmju aizsardzību 
Savienībā.

Dalībvalstis nodrošina, ka biroji var 
sadarboties ar aģentūru visās darbības
jomās, kuras nav minētas 52. pantā un
kuras attiecas uz preču zīmju aizsardzību 
Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Nenosakot konkrētu šādas sadarbības jomu, šis noteikums no dalībvalsts lietotāja viedokļa,
šķiet, pārāk plašs. Visas sadarbības jomas nedos vienādu labumu visām dalībvalstīm. Tāpēc 
dalībai biroja ierosinātajos projektos vajadzētu būt pielāgotai valsts iestāžu un to sistēmu 
lietotāju vajadzībām.


