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Pakeitimas15
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, reikėtų 
atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 207/2009 
terminus. Tai reiškia, kad terminas 
„Bendrijos prekių ženklas“ keičiamas 
terminu „Europos prekių ženklas“. Pagal 
bendrą požiūrį į decentralizuotas agentūras, 
dėl kurio 2012 m. liepos mėn. susitarė 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija, 
pavadinimas „Vidaus rinkos derinimo 
tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam 
dizainui)“ turėtų būti pakeistas pavadinimu 
„Europos Sąjungos prekių ženklų ir dizaino 
agentūra“ (toliau – agentūra);

(2) įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, reikėtų 
atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 207/2009 
terminus. Tai reiškia, kad terminas 
„Bendrijos prekių ženklas“ keičiamas 
terminu „Europos Sąjungos prekių 
ženklas“. Pagal bendrą požiūrį į 
decentralizuotas agentūras, dėl kurio 
2012 m. liepos mėn. susitarė Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija, 
pavadinimas „Vidaus rinkos derinimo 
tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam 
dizainui)“ turėtų būti pakeistas pavadinimu 
„Europos Sąjungos prekių ženklų ir dizaino 
agentūra“ (toliau – agentūra);

Or. es

Pakeitimas 16
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant daugiau lankstumo ir kartu 
užtikrinant didesnį teisinį tikrumą dėl 
prekių ženklų vaizdavimo būdų, iš Europos 
prekių ženklo apibrėžties reikėtų išbraukti 
grafinio vaizdavimo reikalavimą. Turėtų 
būti leidžiama žymenį vaizduoti bet kokiu 
tinkamu pavidalu, nebūtinai grafinėmis 
priemonėmis, jeigu toks vaizdavimas 
leidžia kompetentingoms institucijoms ir 
visuomenei tiksliai ir aiškiai nustatyti 
tikslų apsaugos objektą;

(9) siekiant daugiau lankstumo ir kartu 
užtikrinant didesnį teisinį tikrumą dėl 
prekių ženklų vaizdavimo būdų, iš Europos 
prekių ženklo apibrėžties reikėtų išbraukti 
grafinio vaizdavimo reikalavimą. Turėtų 
būti leidžiama žymenį vaizduoti bet kokiu 
tinkamu pavidalu, nebūtinai grafinėmis 
priemonėmis, nustatant reikalavimą, kad 
skelbiant ir įtraukiant į registrą turi būti 
įmanoma žymenį vaizduoti taip, kad 
kompetentingos institucijos ir visuomenė 
galėtų tiksliai ir aiškiai nustatyti tikslų 
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apsaugos objektą;

Or. es

Pakeitimas 17
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) protestą dėl prekių ženklo 
registravimo taip pat gali pareikšti bet 
kuris fizinis arba juridinis asmuo ir bet 
kokia grupė ar įstaiga, atstovaujanti 
gamintojams, paslaugų teikėjams, 
prekiautojams ar vartotojams, pateikdami 
įrodymą, kad prekių ženklas yra tokio 
pobūdžio, kad gali suklaidinti visuomenę, 
pavyzdžiui, dėl prekių ar paslaugų rūšies, 
kokybės ar geografinės kilmės;

Or. en

Pakeitimas 18
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) 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 
Europos prekių ženklui turėtų būti 
suteikiama tik jeigu (ir tiek, kiek) 
neigiamai paveikiama pagrindinė Europos 
prekių ženklo funkcija – garantuoti 
komercinę prekių ar paslaugų kilmę;

(15) 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 
Europos prekių ženklui turėtų būti 
suteikiama tik jeigu (ir tiek, kiek) 
neigiamai paveikiama pagrindinė Europos 
prekių ženklo funkcija;
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Or. en

Pakeitimas 19
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) pagrindinė prekių ženklo funkcija –
vartotojui ar galutiniam vartotojui 
garantuoti produkto kilmę, sudarant jam 
(jai) galimybes be jokios galimos 
painiavos atskirti konkretų produktą nuo 
kitą kilmę turinčių produktų;

Or. en

Pakeitimas 20
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) nustatant, ar pagrindinė prekių 
ženklo funkcija neigiamai paveikta, 
būtina aiškinti šią nuostatą remiantis 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 11 straipsniu ir Europos 
žmogaus teisių konvencijos 10 straipsniu, 
kad būtų užtikrinta pagrindinė teisė į 
saviraiškos laisvę;

Or. en

Pakeitimas 21
Pier Antonio Panzeri
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) prekių ženklo suteikiamos išimtinės 
teisės neturėtų suteikti savininkui teisės 
uždrausti naudoti žymenis ar nuorodas 
turint svarbių priežasčių, pvz., siekiant 
sudaryti vartotojams galimybes palyginti, 
išreikšti nuomones ar naudoti ženklą 
nekomerciniais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 22
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) siekiant užtikrinti efektyvų ir 
veiksmingą ginčų sprendimo metodą, 
užtikrinti derėjimą su Reglamente (EB) 
Nr. 207/2009 nustatyta kalbų vartojimo 
tvarka, operatyvų sprendimų dėl paprastų 
klausimų priėmimą ir efektyvų bei 
veiksmingą apeliacinių tarybų 
organizavimą, taip pat garantuoti tinkamą 
ir realistišką agentūros imamų mokesčių 
lygį, kartu laikantis Reglamente (EB) 
Nr. 207/2009 nustatytų biudžeto principų, 
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais patikslinama
išsami informacija apie bendraujant su
agentūra vartotinas kalbas, atvejai, kai 
sprendimus dėl protestų ir anuliavimo 
turėtų priimti vienas narys, išsami 
informacija apie apeliacinių tarybų 
organizavimą, agentūrai mokėtinų 
mokesčių sumos ir išsami su jų mokėjimu 
susijusi informacija;

(45) siekiant užtikrinti efektyvų ir 
veiksmingą ginčų sprendimo metodą, 
užtikrinti derėjimą su Reglamente (EB) 
Nr. 207/2009 nustatyta kalbų vartojimo 
tvarka, operatyvų sprendimų dėl paprastų 
klausimų priėmimą ir efektyvų bei 
veiksmingą apeliacinių tarybų 
organizavimą, taip pat garantuoti tinkamą 
ir realistišką agentūros imamų mokesčių 
lygį, kartu laikantis Reglamente (EB) 
Nr. 207/2009 nustatytų biudžeto principų, 
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais 
patikslinamos kalbų vartojimą 
reglamentuojančios taisyklės, kuriomis
agentūra turi vadovautis, atvejai, kai 
sprendimus dėl protestų ir anuliavimo 
turėtų priimti vienas narys, išsami 
informacija apie apeliacinių tarybų 
organizavimą, agentūrai mokėtinų 
mokesčių sumos ir išsami su jų mokėjimu 
susijusi informacija;
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Or. es

Pakeitimas 23
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

žymuo yra tapatus Europos prekių ženklui 
ir juo žymimos prekės arba paslaugos yra 
tapačios toms prekėms arba paslaugoms, 
kurioms Europos prekių ženklas yra 
įregistruotas, jeigu toks naudojimas turi ar 
gali turėti įtakos Europos prekių ženklo 
funkcijai garantuoti vartotojams prekių ir 
paslaugų kilmę, kad vartotojai be jokios 
painiavos galėtų šias prekes ar paslaugas 
atskirti nuo kitos kilmės prekių ar 
paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 24
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
 Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos prekių ženklo savininkas taip pat 
turi teisę uždrausti importuoti prekes, 
nurodytas 3 dalies c punkte, jei vien tik 
prekių siuntėjas veikia siekdamas 
komercinių tikslų.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 25
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos prekių ženklo savininkas taip pat 
turi teisę uždrausti importuoti prekes, 
nurodytas 3 dalies c punkte, jei vien tik
prekių siuntėjas veikia siekdamas 
komercinių tikslų.

Europos prekių ženklo savininkas, 
padedant nacionalinėms valdžios 
institucijoms, taip pat turi teisę uždrausti 
importuoti prekes pagal 3 dalies c punktą 
arba siūlyti prekes pagal 3 dalies b 
punktą, jei prekių siuntėjas, tarpininkas, 
patikėtinis ar prekių pardavimo internetu 
paslaugų teikėjas veikia siekdamas 
komercinių tikslų.

Or. pt

Pakeitimas 26
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
 Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos prekių ženklo savininkas taip pat 
turi teisę uždrausti visoms trečiosioms 
šalims vykdant komercinę veiklą įvežti 
prekes į Sąjungos muitų teritoriją, jeigu 
prekės nėra išleistos į laisvą apyvartą joje, 
kai tokios prekės, įskaitant pakuotę, 
įvežamos iš trečiųjų šalių ir yra neleistinai 
pažymėtos prekių ženklu, kuris yra 
tapatus tokioms prekėms įregistruotam 
Europos prekių ženklui arba kurio pagal 
esminius aspektus negalima atskirti nuo 
to prekių ženklo.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 27
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos prekių ženklo savininkas taip pat 
turi teisę uždrausti visoms trečiosioms 
šalims vykdant komercinę veiklą įvežti 
prekes į Sąjungos muitų teritoriją, jeigu 
prekės nėra išleistos į laisvą apyvartą joje,
kai tokios prekės, įskaitant pakuotę, 
įvežamos iš trečiųjų šalių ir yra neleistinai 
pažymėtos prekių ženklu, kuris yra 
tapatus tokioms prekėms įregistruotam 
Europos prekių ženklui arba kurio pagal 
esminius aspektus negalima atskirti nuo 
to prekių ženklo.“;

Europos prekių ženklo savininkas taip pat 
turi teisę uždrausti visoms trečiosioms 
šalims įvežti šias Europos prekių ženklo 
teises pažeidžiančias prekes į Sąjungos 
muitų teritoriją, kai tokios prekės, įskaitant 
pakuotę:

(a) įvežamos iš trečiųjų šalių ir yra 
neleistinai pažymėtos prekių ženklu, kuris 
yra tapatus tokioms prekėms 
įregistruotam Europos prekių ženklui 
arba kurio pagal esminius aspektus 
negalima atskirti nuo to prekių ženklo
(b) ir skirtos komercinei veiklai, tačiau 
nėra išleistos į laisvą apyvartą toje 
teritorijoje.
Kai pirmoje pastraipoje nurodytos prekės 
įvežamos į Sąjungos muitų teritoriją ir 
juda joje pagal muitinės tranzito 
procedūrą, būdamos skirtos trečiajai 
šaliai, kurioje toks prekių ženklas nėra 
įregistruotas, importuotojas privalo 
įrodyti, kad atitinkamos prekės tikrai 
skirtos šios trečiosios šalies rinkos 
vartotojams.

Or. fr
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Pagrindimas

Prekiaujant suklastotomis ir kontrabandinėmis prekėmis dažniausiai siekiama kopijuoti 
teisėtos tarptautinės prekybos kanalus. Tam tikriems nusikalstamiems tinklams pakankamai 
lengva padirbti muitinės dokumentus, ypač patvirtinančius prekių kilmę ir paskirtį, taigi 
būtina, kad IMCO komitetas primintų, jog labai svarbu valdyti komercinius srautus siekiant 
apsaugoti vidaus rinką ir vartotojų teises, jų sveikatą ir saugumą.

Pakeitimas 28
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma tik tuomet, jei 
trečioji šalis ženklą naudoja laikydamasi 
sąžiningos pramoninės ar komercinės 
veiklos praktikos.

Ši dalis taikoma tik tuomet, jei trečioji šalis 
ženklą naudoja laikydamasi sąžiningos 
pramoninės ar komercinės veiklos 
praktikos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiau nurodyti, kad sąžiningo vartojimo reikalavimas taikomas a, 
b, ir c punktams, o ne tik a punktui.

Pakeitimas 29
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui 
teisės uždrausti trečiajai šaliai dėl 
svarbios priežasties naudoti ženklą šiomis 
aplinkybėmis:
(a) reklamuojant prekes ar paslaugas ar 
skatinant jų pardavimus ir taip sudarant 
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galimybes vartotojams jas palyginti; arba
(b) nustatant ir parodijuojant, kritikuojant 
arba komentuojant prekių ženklo 
savininką arba prekių ženklo savininko 
prekes ar paslaugas; arba
(c) ženklą naudojant bet kokiais 
nekomerciniais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 30
Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jokiomis šio reglamento nuostatomis 
negalima apriboti bet kurių asmenų, 
įskaitant juridinius asmenis, teisės viešai 
reikšti savo nuomonę naudojant bet 
kokias pasirinktas priemones ar 
žiniasklaidą, jei tai nepažeidžia 9 
straipsnyje suteiktų teisių.
Be kita ko, tai apima pareiškimus 
politiniais ar socialiniais, mokymo, 
mokslinių tyrimų, žurnalistikos, meninės 
saviraiškos, asmeninių santykių, kritikos 
ar recenzavimo, produktų ar paslaugų 
lyginimo, karikatūrų, parodijų ar pastišo 
tikslais.

Or. en

Pakeitimas 31
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 15 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) 13 straipsnio 1 dalyje žodis
„Bendrijos“ pakeičiamas žodžiais 
„Europos ekonominės erdvės“;

(15) 13 straipsnio 1 dalyje žodis
„Bendrijos“ išbraukiamas;

Or. de

Pagrindimas

Pagal dabartinę teisinę padėtį numatoma, kad prekių ženklo teisių išnaudojimas turi 
apsiriboti Europos Bendrija. Pakeitimu siekiama, kad prekių išnaudojimas būtų 
„tarptautinis“, tai būtų naudinga Europos vartotojams ir nebūtų taikoma dviejų lygių kainos 
politika, kadangi šioje srityje vis dar yra didelių vidaus rinkos apribojimų.

Pakeitimas 32
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 punktas
 Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa 
pakeičiama taip:
Jei per penkerius metus nuo įregistravimo 
savininkas nepradėjo iš tikrųjų naudoti 
Bendrijos prekių ženklo valstybėje narėje 
ar jos dalyje juo žymėdamas prekes arba 
paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, 
arba jeigu ženklas nebuvo naudojamas 
penkerius metus iš eilės, Bendrijos prekių 
ženklui taikomos šiame reglamente 
numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kai 
ženklas nebuvo naudojamas dėl tinkamų 
priežasčių.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma žodį „Bendrijoje“ pakeisti žodžiais „valstybėje narėje ar jos dalyje“. Jei ženklas „iš 
tikrųjų“ naudojamas, to turėtų pakakti siekiant anuliuoti reikalavimą panaikinti ES prekių 
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ženklą dėl to, kad ženklas buvo naudojamas tik vienoje valstybėje narėje ar jos dalyje.

Pakeitimas 33
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 27 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos prekių ženklo paraiškos padavimo 
data laikoma ta data, kurią pareiškėjas 
agentūrai pateikia dokumentus su 26 
straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, 
jeigu sumokamas paraiškos padavimo 
mokestis, kurio mokėjimo nurodymas 
turėjo būti duotas ne vėliau kaip tą datą.

Europos prekių ženklo paraiškos padavimo 
data laikoma ta data, kurią pareiškėjas 
agentūrai pateikia dokumentus su 26 
straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, 
jeigu paraiškos padavimo mokestis
sumokamas per vieną mėnesį nuo minėtų 
dokumentų pateikimo.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinis lengvatinis vieno mėnesio laikotarpis turėtų būti išsaugotas siekiant sudaryti 
pareiškėjams galimybes atsiimti ar iš naujo užpildyti paraiškas ir nemokėti mokesčio du 
kartus. Tai ypač svarbu MVĮ, kurioms gali dažniau pasitaikyti pateikti klaidingai užpildytas 
paraiškas ir kurios ypač nukentės, jei turės du kartus mokėti mokestį.

Pakeitimas 34
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 28 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
28 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos prekių ženklų, kurių paraiška 
paduota iki 2012 m. birželio 22 d. ir kurie 
įregistruoti tik visai Nicos klasifikacijos 
klasės antraštei, savininkai gali pareikšti, 
kad paraiškos padavimo datą ketino siekti 
apsaugos ne tik toms prekėms ir 

Europos prekių ženklų, kurių paraiška 
paduota iki 2012 m. birželio 22 d. ir kurie 
įregistruoti visai Nicos klasifikacijos klasės 
antraštei, savininkai gali pareikšti, kad 
paraiškos padavimo datą ketino siekti 
apsaugos ne tik toms prekėms ir 
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paslaugoms, kurios nurodytos tos klasės 
antraštėje tiesiogine reikšme, jeigu taip 
identifikuojamos prekės arba paslaugos yra 
įtrauktos į paraiškos padavimo datą 
galiojusios Nicos klasifikacijos versijos tos 
klasės abėcėlinį sąrašą.

paslaugoms, kurios nurodytos tos klasės 
antraštėje tiesiogine reikšme, jeigu taip 
identifikuojamos prekės arba paslaugos yra 
įtrauktos į paraiškos padavimo datą 
galiojusios Nicos klasifikacijos versijos tos 
klasės abėcėlinį sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Klasių antraščių pakeitimai neturėtų būti taikomi tik klasės antraščių įregistravimui, bet ir 
visos klasės antraščių įregistravimui, taip pat tam tikrų kitų prekių ir (arba) paslaugų 
įregistravimui.

Pakeitimas 35
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 28 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
28 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiškimas pateikiamas agentūrai per 4 
mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo 
datos ir jame aiškiai, tiksliai ir konkrečiai 
nurodomos prekės ir paslaugos, kurių 
apsaugos savininkas iš tikrųjų ketino 
prašyti, išskyrus tas prekes ir paslaugas, 
kurias aiškiai apima klasės antraštės 
nuorodos tiesiogine reikšme. Agentūra 
imasi tinkamų priemonių, kad atitinkamai 
pataisytų registrą. Ši galimybė 
neprieštarauja 15 straipsnio, 42 straipsnio 2 
dalies, 51 straipsnio 1 dalies a punkto ir 57 
straipsnio 2 dalies taikymui.

Pareiškimas pateikiamas agentūrai per 
dvylika mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos ir jame aiškiai, tiksliai ir 
konkrečiai nurodomos prekės ir paslaugos, 
kurių apsaugos savininkas iš tikrųjų ketino 
prašyti, išskyrus tas prekes ir paslaugas, 
kurias aiškiai apima klasės antraštės 
nuorodos tiesiogine reikšme. Agentūra 
imasi tinkamų priemonių, kad atitinkamai 
pataisytų registrą. Ši galimybė 
neprieštarauja 15 straipsnio, 42 straipsnio 2 
dalies, 51 straipsnio 1 dalies a punkto ir 57 
straipsnio 2 dalies taikymui.

Or. en

Pagrindimas

Keturių mėnesių laikotarpis neatrodo pakankamas, kad prekių ženklo savininkai spėtų 
įvykdyti reikiamus pakeitimus, nes jie turės priimti sprendimus dėl prekių ir paslaugų naujos 
tikslios formuluotės, kuri bus nustatoma papildomai šalia klasių antraščių. Visų pirma 
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daugiau laiko reikės didelių prekių ženklų portfelių savininkams.

Pakeitimas 36
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 30 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
30 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašymai pripažinti prioritetą pateikiami 
kartu su Europos prekių ženklo paraiška 
ir juose nurodoma ankstesnės paraiškos
data, numeris ir šalis.

Pareiškėjas, norintis pasinaudoti
ankstesnės paraiškos prioritetu, paduoda 
pareiškimą dėl prioriteto ir ankstesnės 
paraiškos kopiją. Jeigu ji parašyta ne 
viena iš agentūros kalbų, pareiškėjas 
pateikia ankstesnės paraiškos vertimą į 
vieną iš jos kalbų.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis įgyvendinimo reglamentu dėl Bendrijos prekių ženklo teisės į prioritetą galima 
reikalauti arba paraiškoje, arba per du mėnesius nuo paraiškos padavimo datos. Teisė į 
prioritetą reiškia, kad nustatant teisių pirmenybę prioriteto data yra laikoma paraiškos 
padavimo data. Šiuo pakeitimu siekiama išsaugoti dabartinę 30 straipsnio formuluotę, 
išlaikant dviejų mėnesių lengvatinį laikotarpį.

Pakeitimas 37
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 38 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jie nėra agentūros vykdomų procedūrų 
šalys.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 38
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 39 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
41 straipsnio 5 dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) 41 straipsnis papildomas šia 5 
dalimi:
5. Protestą dėl prekių ženklo registravimo 
taip pat gali pareikšti bet kuris fizinis arba 
juridinis asmuo ir bet kokia grupė ar 
įstaiga, atstovaujanti gamintojams, 
paslaugų teikėjams, prekiautojams ar 
vartotojams, pateikdami įrodymą, kad 
prekių ženklas yra tokio pobūdžio, kad 
gali suklaidinti visuomenę, pavyzdžiui, dėl 
prekių ar paslaugų rūšies, kokybės ar 
geografinės kilmės;

Or. en

Pakeitimas 39
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 40 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
42 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) 42 straipsnio 4 dalis pakeičiama 
taip:
Jeigu agentūra mano, kad tai yra 
tinkama, ji gali pasiūlyti šalims 
draugiškai susitarti, pageidautina, prieš 
oficialiai prasidedant protesto 
procedūroms. Tai darydama agentūra 
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įtraukia informaciją apie prieinamas 
tarpininkavimo procedūras ir 
specializuotas tarpininkavimo paslaugas, 
įskaitant ir agentūros akredituotų išorės 
tarpininkų teikiamas pasaugas.  
Kai vykstant protesto procedūroms šalys 
nusprendžia draugiškai susitarti, 
agentūra abiem šalims suteikia pagrįstus 
pratęsimus tarpininkavimo procedūroms 
užbaigti.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė 42 straipsnio 4 dalies formuluotė: „Jeigu Tarnyba mano, kad tai yra tinkama, ji 
gali pasiūlyti šalims draugiškai susitarti“. VRDT teikiamos tarpininkavimo paslaugos 
apsiriboja apeliacijos procedūromis, o tarpininkais gali būti tik Tarnybos darbuotojai. Iki šiol 
atliktų tarpininkavimų skaičius buvo minimalus. Siekiant sustiprinti tarpininkavimo 
patrauklumą, šalys turėtų būti skatinamos naudotis juo ankstesnėje stadijoje. Šalys taip pat 
turėtų turėti galimybę pasirinkti išorinius tarpininkus.

Pakeitimas 40
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 50 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
57 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50a) 57 straipsnio 4 dalis pakeičiama 
taip:
Jeigu agentūra mano, kad tai yra 
tinkama, ji gali pasiūlyti šalims 
draugiškai susitarti, pageidautina, prieš 
oficialiai prasidedant anuliavimo 
procedūroms. Tai darydama agentūra 
įtraukia informaciją apie prieinamas 
tarpininkavimo procedūras ir 
specializuotas tarpininkavimo paslaugas, 
įskaitant ir agentūros akredituotų išorės 
tarpininkų teikiamas pasaugas. 
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Kai vykstant protesto procedūroms šalys 
nusprendžia draugiškai susitarti, 
agentūra abiem šalims suteikia pagrįstus 
pratęsimus tarpininkavimo procedūroms 
užbaigti.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė 57 straipsnio 4 dalies formuluotė: „Jeigu Tarnyba mano, kad tai yra tinkama, ji 
gali pasiūlyti šalims draugiškai susitarti“. VRDT teikiamos tarpininkavimo paslaugos 
apsiriboja apeliacijos procedūromis, o tarpininkais gali būti tik Tarnybos darbuotojai. Iki šiol 
atliktų tarpininkavimų skaičius buvo minimalus. Siekiant sustiprinti tarpininkavimo 
patrauklumą, šalys turėtų būti skatinamos naudotis juo ankstesnėje stadijoje. Šalys turėtų 
turėti galimybę pasirinkti išorinius tarpininkus.

Pakeitimas 41
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 98 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
XII dalies 1 a skyriaus123 c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra apibrėžia, plėtoja ir koordinuoja 
bendrus Sąjungos intereso projektus, 
susijusius su 1 dalyje nurodytomis sritimis.
Apibrėžiant projektą nurodomos visų 
dalyvaujančių valstybių narių pramoninės 
nuosavybės tarnybų ir Beniliukso
intelektinės nuosavybės tarnybos 
konkrečios pareigos.

Agentūra, bendradarbiaudama su 
valstybių narių tarnybomis, apibrėžia, 
plėtoja ir koordinuoja bendrus Sąjungos 
intereso projektus, susijusius su 1 dalyje 
nurodytomis sritimis. Apibrėžiant projektą 
nurodomos visų dalyvaujančių valstybių 
narių pramoninės nuosavybės tarnybų ir
Beneliukso intelektinės nuosavybės 
tarnybos konkrečios pareigos.

Or. pl

Pakeitimas 42
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 99 punktas



AM\1004420LT.doc 19/24 PE519.751v01-00

LT

Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
XII dalies 2 skyriaus 124 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) valdančioji taryba patvirtina 
tarpininkavimo ir arbitražo taisykles ir 
šiuo tikslu įsteigto centro veikimo 
taisykles, remdamasi vykdomojo 
direktoriaus pagal 128 straipsnio 4 dalies 
o punktą pateiktą projektą; 

Or. pt

Pakeitimas 43
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 99 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
XII dalies 3 skyriaus128 straipsnio 4 dalies o a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oa) jis parengia tarpininkavimo projektą 
ir arbitražo taisykles, taip pat šiuo tikslu 
sukurto centro veikimo taisykles, ir 
pateikia jas tvirtinti valdančiajai tarybai;

Or. pt

Pakeitimas 44
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 99 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
XII dalies 3 skyriaus 129 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdomąjį direktorių skiria valdančioji 
taryba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų 
sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos 

Vykdomąjį direktorių skiria valdančioji 
taryba po atviros ir skaidrios atrankos 
procedūros. Prieš jį paskiriant, 
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procedūros. Prieš jį paskiriant, 
valdančiosios tarybos atrinktas kandidatas 
gali būti pakviestas padaryti pareiškimą 
kompetentingam Europos Parlamento 
komitetui ir atsakyti į jo narių užduotus 
klausimus. Sudarant sutartį su vykdomuoju 
direktoriumi agentūrai atstovauja 
valdančiosios tarybos pirmininkas.

valdančiosios tarybos atrinktas kandidatas 
gali būti pakviestas padaryti pareiškimą 
kompetentingam Europos Parlamento 
komitetui ir atsakyti į jo narių užduotus 
klausimus. Sudarant sutartį su vykdomuoju 
direktoriumi agentūrai atstovauja 
valdančiosios tarybos pirmininkas.

Or. pl

Pakeitimas 45
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 99 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
XII dalies 3 skyriaus129 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdomąjį direktorių skiria valdančioji 
taryba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų 
sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos 
procedūros. Prieš jį paskiriant, 
valdančiosios tarybos atrinktas kandidatas 
gali būti pakviestas padaryti pareiškimą 
kompetentingam Europos Parlamento 
komitetui ir atsakyti į jo narių užduotus 
klausimus. Sudarant sutartį su vykdomuoju 
direktoriumi agentūrai atstovauja 
valdančiosios tarybos pirmininkas.

Vykdomąjį direktorių skiria valdančioji 
taryba iš atrankos komisijos pasiūlytų
mažiausiai trijų kandidatų sąrašo po 
atviros ir skaidrios atrankos procedūros; 
atrankos komisiją sudaro du valstybių 
narių atstovai ir Komisijos bei Europos 
Parlamento atstovai. Prieš jį paskiriant, 
valdančiosios tarybos atrinktas kandidatas 
gali būti pakviestas padaryti pareiškimą 
kompetentingam Europos Parlamento 
komitetui ir atsakyti į jo narių užduotus 
klausimus. Sudarant sutartį su vykdomuoju 
direktoriumi agentūrai atstovauja 
valdančiosios tarybos pirmininkas.

Or. pt

Pakeitimas 46
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 99 punktas



AM\1004420LT.doc 21/24 PE519.751v01-00

LT

Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
XII dalies 3 skyriaus129 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdomasis direktorius gali būti pašalintas 
iš pareigų tik Europos Komisijai pasiūlius
priimtu valdančiosios tarybos sprendimu.

Vykdomasis direktorius gali būti pašalintas 
iš pareigų tik priimtu valdančiosios tarybos 
sprendimu.

Or. pl

Pakeitimas 47
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 99 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
XII dalies 3 skyriaus129 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdomasis direktorius gali būti
pašalintas iš pareigų tik Europos 
Komisijai pasiūlius priimtu valdančiosios 
tarybos sprendimu.

Vykdomojo direktoriaus pašalinimas iš 
pareigų gali būti įvykdytas tik remiantis
valdančiosios tarybos sprendimu, priimtu 
dviejų trečdalių jos narių dauguma, 
pasiūlius Europos Komisijai arba 
Europos Parlamentui.

Or. pt

Pakeitimas 48
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 99 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
XII dalies 3 skyriaus129 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdomasis direktorius skiriamas
penkerių metų kadencijai. Iki to 
laikotarpio pabaigos Komisija atlieka 
įvertinimą, kuriame atsižvelgiama į 
vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų 

Vykdomasis direktorius pareigas eina 
penkerius metus. Valdančioji taryba 
vykdomojo direktoriaus kadenciją gali 
pratęsti dar vienam penkerių metų
laikotarpiui arba iki išėjimo į pensiją 
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įvertinimą ir į agentūros ateities 
uždavinius bei iššūkius.

amžiaus, jei to amžiaus sulaukiama 
kadencijos metu.

Or. pt

Pakeitimas 49
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 99 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
XII dalies 3 skyriaus 129 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos pasiūlymu, kuriame 
atsižvelgiama į 3 dalyje nurodytą 
įvertinimą, valdančioji taryba gali vieną 
kartą pratęsti vykdomojo direktoriaus 
kadenciją ne ilgiau nei penkeriems 
metams.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 50
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 106 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
137 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekių ženklų, dizaino ir modelių 
arbitražo ir tarpininkavimo centras
1. Agentūroje įsteigiamas Prekių ženklų, 
dizaino ir modelių arbitražo ir 
tarpininkavimo centras (toliau – centras).
2. Centrui suteikiama infrastruktūra, kad 
jis galėtų vykdyti su prekių ženklais, 
dizainų ir modeliais susijusių ginčų, 
kuriuose dalyvauja dvi ar daugiau šalių, 
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tarpininkavimą ir arbitražą, laikydamasis 
šio reglamento ir Reglamento (EB) 
Nr. 6/2002, įgyvendinant Bendrijos 
projektus.
3. Administracinė taryba patvirtina 
tarpininkavimo ir arbitražo taisykles ir 
centro veikimo taisykles, remdamasi 
vykdomojo direktoriaus pagal 
128 straipsnio 4 dalies o punktą pateiktą 
projektą. 
4. Kai ginčas susijęs su protestu, 
panaikinimu ar procedūromis tarp šalių, 
susijusios šalys gali bet kuriuo metu 
abipusiu sutarimu prašyti procedūras 
sustabdyti, kad būtų galima pradėti 
tarpininkavimo ar arbitražo procedūrą.
5. Agentūra ir jos apeliacinės tarybos, jei 
mano, kad tai tikslinga, gali aptarti su 
šalimis galimybę, kad jos sudarytų 
susitarimą, kuris taip pat gali būti 
pasiektas tarpininkaujant ir (arba) 
arbitražo būdu, naudojantis centro 
infrastruktūra. 
6. Centras sudaro tarpininkų ir arbitrų, 
kurie padės ginčo šalims išspręsti jų 
ginčą, sąrašą.
7. Ekspertai ir Instituto skyriaus ar 
Apeliacinių tarybų nariai negali dalyvauti 
jokiame tarpininkavime arba arbitraže dėl 
bylos, kurioje jie:
(a) buvo anksčiau susiję su procedūromis, 
kurioms taikomas tarpininkavimas ar 
arbitražas;
(b) turi asmeninių interesų;
(c) jau anksčiau dalyvavo kaip vienos iš 
šalių atstovai.
8. Joks asmuo, kuris buvo kviečiamas 
liudyti kaip arbitražo ar tarpininkavimo 
komisijos narys, negali dalyvauti protesto, 
panaikinimo procesuose ir procedūrose, 
dėl kurių buvo pradėtas tarpininkavimo ar 
arbitražo procesas.
9. Bet koks susitarimas, pasiektas 
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naudojantis centro infrastruktūra, taip pat 
ir tarpininkavimo būdu, yra vykdomasis 
dokumentas agentūrai arba bet kuriai 
valstybei narei, nepažeidžiant valstybės 
narės, kurioje jis vykdomas, vykdymo 
procedūrų. 

Or. pt

Pakeitimas 51
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 110 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
144 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodytų mokesčių sumos 
nustatomos tokio dydžio, kad iš jų 
gaunamų pajamų iš esmės pakaktų 
agentūros biudžetui subalansuoti, tačiau 
kad būtų išvengta didelio pertekliaus 
susidarymo. Nepažeidžiant 139 straipsnio 4 
dalies, jei periodiškai susidarytų didelis 
perteklius, Komisija peržiūri mokesčių 
lygį. Jei atlikus šią peržiūrą mokesčiai 
nesumažinami ar nepakeičiami taip, kad 
būtų išvengta didelio pertekliaus 
susidarymo, po peržiūros susidaręs 
perteklius pervedamas į Sąjungos 
biudžetą.

1 dalyje nurodytų mokesčių sumos 
nustatomos tokio dydžio, kad iš jų 
gaunamų pajamų iš esmės pakaktų 
agentūros biudžetui subalansuoti, tačiau 
kad būtų išvengta didelio pertekliaus 
susidarymo. Nepažeidžiant 139 straipsnio 4 
dalies, jei periodiškai susidarytų didelis 
perteklius, Komisija gali sumažinti
mokesčių lygį. Jei nepaisant šios 
peržiūros, susidaro didelis perteklius, jis 
naudojamas intelektinės nuosavybės teisių 
apsaugos kompetencijai, derinimui ir 
konvergencijai  Sąjungoje skatinti.

Or. en

Pagrindimas

Komisija įgaliojama deleguotaisiais aktais tik mažinti mokesčių dydį, nes tai būtų naudinga 
pareiškėjams. Komisijai neturėtų būti nustatyta prievolė to daryti tais atvejais, kai susidaro 
didelis perteklius. Padidinti mokesčius turėtų būti įmanoma tik peržiūrint pagrindinį teisės 
aktą. Didelis perteklius turėtų būti investuotas į Europos intelektinės nuosavybės sistemą, 
kurios svarbi dalis yra VRDT.


