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Grozījums Nr. 15
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 
būtu jāatjaunina Regulā (EK) Nr. 207/2009 
lietotā terminoloģija. Tas nozīmē jēdziena 
“Kopienas preču zīme” aizstāšanu ar 
jēdzienu “Eiropas preču zīme”. Saskaņā ar 
kopējo pieeju decentralizētām aģentūrām, 
par ko 2012. gada jūlijā vienojās Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija, 
nosaukums „Iekšējā tirgus saskaņošanas 
birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)” 
būtu jāaizstāj ar nosaukumu „Eiropas 
Savienības Preču zīmju un dizainparaugu 
aģentūra” (turpmāk „Aģentūra”).

(2) Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 
būtu jāatjaunina Regulā (EK) Nr. 207/2009 
lietotā terminoloģija. Tas nozīmē jēdziena 
“Kopienas preču zīme” aizstāšanu ar 
jēdzienu “Eiropas Savienības preču zīme”. 
Saskaņā ar kopējo pieeju decentralizētām 
aģentūrām, par ko 2012. gada jūlijā 
vienojās Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija, nosaukums „Iekšējā tirgus 
saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi 
un modeļi)” būtu jāaizstāj ar nosaukumu 
„Eiropas Savienības Preču zīmju un 
dizainparaugu aģentūra” (turpmāk 
„Aģentūra”).

Or. es

Grozījums Nr. 16
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai sniegtu vairāk elastības, vienlaikus 
nodrošinot lielāku juridisko noteiktību 
attiecībā uz preču zīmju atveidojumu 
veidiem, Eiropas preču zīmes definīcijā 
būtu jāsvītro prasība par grafisko attēlu. 
Apzīmējumu būtu jāļauj atveidot jebkurā 
piemērotā veidā, kam nav obligāti jābūt 
grafiskam attēlam, ja vien atveidojums 
ļauj kompetentajām iestādēm un 
sabiedrībai precīzi un skaidri noteikt 
precīzu aizsardzības objektu.

(9) Lai sniegtu vairāk elastības, vienlaikus 
nodrošinot lielāku juridisko noteiktību 
attiecībā uz preču zīmju atveidojumu 
veidiem, Eiropas preču zīmes definīcijā 
būtu jāsvītro prasība par grafisko attēlu. 
Apzīmējumu būtu jāļauj atveidot jebkurā 
piemērotā veidā, kam nav obligāti jābūt 
grafiskam attēlam, taču ir jāievēro prasība, 
ka apzīmējumu pēc tā publicēšanas un 
iekļaušanas reģistrā ir jāspēj atveidot tā, 
lai tas ļautu kompetentajām iestādēm un 
sabiedrībai precīzi un skaidri noteikt 
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precīzu aizsardzības objektu.

Or. es

Grozījums Nr. 17
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Paziņojumu par iebildumu pret 
preču zīmes reģistrēšanu var iesniegt arī 
jebkura fiziska vai juridiska persona un 
jebkāda grupa vai struktūra, kas pārstāv 
izgatavotājus, ražotājus, pakalpojumu 
sniedzējus, tirgotājus vai patērētājus, 
nodrošinot pierādījumus, ka preču zīme 
ar savām īpašībām var maldināt 
sabiedrību, piemēram, par preču vai 
pakalpojuma īpašībām, kvalitāti vai 
ģeogrāfisko izcelsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) 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 tad un tikai tādā 
mērā, kādā tiek nelabvēlīgi ietekmēta 
Eiropas preču zīmes galvenā funkcija —
garantēt preču un pakalpojumu 

(15) 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 tad un tikai tādā 
mērā, kādā tiek nelabvēlīgi ietekmēta 
Eiropas preču zīmes galvenā funkcija.
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komerciālo izcelsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Preču zīmes galvenā funkcija ir 
garantēt patērētājam vai galīgajam 
lietotājam šīs preces izcelsmi, ļaujot tam 
nemaldīgi atšķirt šo preci no citām 
precēm, kurām ir cita izcelsme.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Nosakot, vai preču zīmes galvenā 
funkcija ir nelabvēlīgi ietekmēta, šis 
nosacījums 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. 21
Pier Antonio Panzeri
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Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Ekskluzīvajām tiesībām, ko 
piešķir preču zīme, nebūtu jādod 
īpašniekam tiesības aizliegt izmantot 
apzīmējumus vai norādes, kuras lieto 
ar pamatotu iemeslu, lai ļautu 
patērētājiem izdarīt salīdzinājumus, 
izteikt viedokli vai tad, ja zīmes 
izmantošanai nav komerciālu nolūku.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Lai nodrošinātu efektīvu strīdu 
risināšanas metodi, atbilstību valodu 
režīmam, kas paredzēts Regulā (EK) 
Nr. 207/2009, ātru lēmumu pieņemšanu 
vienkāršos jautājumos un Apelācijas 
padomju efektīvu organizēšanu, un 
garantētu piemērotu un saprātīgu 
Aģentūras iekasēto nodevu līmeni, 
vienlaikus ievērojot budžeta principus, kuri 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 207/2009, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu, lai precizētu detaļas par 
Aģentūrā lietojamajām valodām, 
gadījumus, kad lēmumi par iebildumiem 
un anulēšanu būtu jāpieņem vienam 
dalībniekam, detaļas par Apelācijas 
padomju organizēšanu, Aģentūrai 

(45) Lai nodrošinātu efektīvu strīdu 
risināšanas metodi, atbilstību valodu 
režīmam, kas paredzēts Regulā (EK) 
Nr. 207/2009, ātru lēmumu pieņemšanu 
vienkāršos jautājumos un Apelācijas 
padomju efektīvu organizēšanu, un 
garantētu piemērotu un saprātīgu 
Aģentūras iekasēto nodevu līmeni, 
vienlaikus ievērojot budžeta principus, kuri 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 207/2009, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu, lai precizētu noteikumus par 
valodu režīmu, kas lietojams Aģentūrā, 
gadījumus, kad lēmumi par iebildumiem 
un anulēšanu būtu jāpieņem vienam 
dalībniekam, detaļas par Apelācijas 
padomju organizēšanu, Aģentūrai 
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maksājamās nodevu summas un detaļas par 
minēto maksājumu veikšanu.

maksājamās nodevu summas un detaļas par 
minēto maksājumu veikšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 23
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts 
Regula (EK) Nr. 207/2009
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

apzīmējums ir identisks Eiropas preču 
zīmei un tiek izmantots saistībā ar precēm 
vai pakalpojumiem, kas ir identiski tiem, 
attiecībā uz kuriem ir reģistrēta Eiropas 
preču zīme, un ja šāda izmantošana 
ietekmē vai var ietekmēt Eiropas preču 
zīmes funkciju garantēt patērētājiem preču 
vai pakalpojumu izcelsmi;

apzīmējums ir identisks Eiropas preču 
zīmei un tiek izmantots saistībā ar precēm 
vai pakalpojumiem, kas ir identiski tiem, 
attiecībā uz kuriem ir reģistrēta Eiropas 
preču zīme, un ja šāda izmantošana 
ietekmē vai var ietekmēt Eiropas preču 
zīmes funkciju garantēt patērētājiem preču 
vai pakalpojumu izcelsmi, ļaujot tiem 
nemaldīgi atšķirt šo preci no citām 
precēm, kurām ir cita izcelsme;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Christian Engström

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts 
Regula (EK) Nr. 207/2009
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas preču zīmes īpašniekam ir arī 
tiesības aizliegt importēt 3. punkta 
c) apakšpunktā minētās preces, ja vienīgi 
šo preču sūtītājs rīkojas komerciālā 
nolūkā.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts 
Regula (EK) Nr. 207/2009
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas preču zīmes īpašniekam ir arī 
tiesības aizliegt importēt 3. punkta 
c) apakšpunktā minētās preces, ja vienīgi 
šo preču sūtītājs rīkojas komerciālā nolūkā.

Eiropas preču zīmes īpašniekam, 
izmantojot valsts iestāžu palīdzību, ir arī 
tiesības aizliegt importēt 3. punkta 
c) apakšpunktā minētās preces vai piedāvāt 
3. punkta b) apakšpunktā minētās preces, 
ja šo preču sūtītājs, starpnieks, pārdošanas 
aģents vai tiešsaistes pārdošanas 
pakalpojumu sniedzējs rīkojas komerciālā 
nolūkā.

Or. pt

Grozījums Nr. 26
Christian Engström

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts 
Regula (EK) Nr. 207/2009
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas preču zīmes īpašniekam ir 
tiesības aizliegt trešajām personām 
saistībā ar komercdarbību ievest 
Savienības muitas teritorijā, nelaižot brīvā 
apgrozībā, preces, tostarp iepakojumu, ja 
tās ir ievestas no trešām valstīm un bez 
atļaujas apzīmētas ar preču zīmi, kura ir 
būtībā identiska Eiropas preču zīmei, kas 
ir reģistrēta attiecībā uz šādām precēm vai 
ko pēc būtiskām pazīmēm nevar atšķirt no 
minētās preču zīmes.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 27
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts 
Regula (EK) Nr. 207/2009
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas preču zīmes īpašniekam ir arī 
tiesības aizliegt trešajām personām saistībā 
ar komercdarbību ievest Savienības 
muitas teritorijā, nelaižot brīvā apgrozībā,
preces, tostarp iepakojumu, ja tās ir
ievestas no trešām valstīm un bez atļaujas 
apzīmētas ar preču zīmi, kura ir būtībā 
identiska Eiropas preču zīmei, kas ir 
reģistrēta attiecībā uz šādām precēm vai ko 
pēc būtiskām pazīmēm nevar atšķirt no 
minētās preču zīmes”;

Eiropas preču zīmes īpašniekam ir arī 
tiesības aizliegt visām trešajām personām 
ievest Savienības muitas teritorijā preces,
ar kurām pārkāpj šo Eiropas preču zīmi, 
ja šīs preces, tostarp iepakojums:

a) ir ievestas no trešām valstīm un bez 
atļaujas apzīmētas ar preču zīmi, kura ir 
būtībā identiska Eiropas preču zīmei, kas ir 
reģistrēta attiecībā uz šādām precēm vai ko 
pēc būtiskām pazīmēm nevar atšķirt no 
minētās preču zīmes;

b) un kuras ir paredzētas komercdarbībai, 
nelaižot tās brīvā apgrozībā šajā teritorijā.
Ja pirmajā apakšpunktā minētās preces 
tiek ievestas un pārvietotas Savienības 
muitas teritorijā saskaņā ar muitas 
tranzīta sistēmu un ja šīs preces tiek 
transportētas uz trešo valsti, kurā attiecīgā 
preču zīme nav reģistrēta, importētāja 
pienākums ir pierādīt, ka minētās preces 
patiesi ir paredzētas patērētājiem šīs trešās 
valsts tirgū.

Or. fr
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Pamatojums

Viltojumu un kontrabandas preču tirdzniecībai bieži vien tiek izmantoti likumīgas 
starptautiskās tirdzniecības kanāli. Tā kā dažiem noziedzīgajiem tīkliem izdodas salīdzinoši 
viegli viltot muitas dokumentus, jo īpaši attiecībā uz preču izcelsmi un gala mērķi, Iekšējā 
tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja uzskata, ka ir jāatgādina, cik svarīgi ir kontrolēt 
tirdzniecības plūsmas, lai aizsargātu iekšējo tirgu un patērētāju tiesības, veselību un drošību.

Grozījums Nr. 28
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts 
Regula (EK) Nr. 207/2009
12. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo daļu piemēro tikai tad, ja trešā 
persona izmanto minēto saskaņā ar godīgu 
praksi rūpnieciskās vai komerciālās lietās.

Šo daļu piemēro tikai tad, ja trešā persona 
izmanto minēto saskaņā ar godīgu praksi 
rūpnieciskās vai komerciālās lietās.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai precizētu, ka godīga prakse attiecas uz a), b) un 
c) apakšpunktiem, nevis tikai uz a) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 29
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts 
Regula (EK) Nr. 207/2009
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Preču zīme nedod tās īpašniekam tiesības 
aizliegt trešajai personai izmantot preču 
zīmi ar pamatotu iemeslu saistībā ar 
šādām darbībām:
a) reklamēšanai vai tirdzniecības 
veicināšanai, kas ļauj patērētājiem 
salīdzināt preces vai pakalpojumus; vai
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b) preču zīmes īpašnieka vai tā preču vai 
pakalpojumu identificēšanai un 
parodēšanai, kritikas vai komentāru 
izteikšanai; vai
c) jebkāda veida ar komerciālu darbību 
nesaistītai zīmes izmantošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Christian Engström

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts 
Regula (EK) Nr. 207/2009
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nekas šajā regulā neierobežo visu 
personu, tostarp juridisko personu, 
tiesības publiski sevi izpaust, izmantojot 
jebkādus līdzekļus vai plašsaziņas 
līdzekļus, ko tās izvēlas, ar nosacījumu, ka 
tās nepārkāpj 9. pantā noteiktās tiesības.
Tas ietver arī, bet ne tikai — izpausmes 
politisku vai sociālu komentāru 
sniegšanas, mācīšanu, zinātnisko 
pētniecību, žurnālistiku, mākslinieciskās 
izpausmes, personisko saziņu, kritiku vai 
pārskatu, preču vai pakalpojumu 
salīdzinājumus, karikatūras, parodijas vai 
stilizāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
13. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) regulas 13. panta 1. punktā vārdu
„Kopienā” aizstāj ar vārdiem „Eiropas 
Ekonomikas zonā”;

(15) regulas 13. panta 1. punktā vārds
„Kopienā” tiek svītrots;

Or. de

Pamatojums

Pašreizējā juridiskajā situācijā tiek izskausts tas, ka preču zīmes tiesības attiecas tikai uz 
Eiropas Kopienu. Šā grozījuma mērķis ir „starptautiska” izskaušana Eiropas patērētāju 
interesēs, lai novērstu divu līmeņu cenu politiku, jo šajā jomā joprojām ir saglabājušies 
ievērojami ierobežojumi iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 32
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

regulas 15. panta 1. punkta pirmo daļu 
aizstāj ar šādu:
Ja piecos gados pēc Kopienas preču zīmes 
reģistrācijas tās īpašnieks nav šo preču 
zīmi dalībvalstī vai tās daļā sācis patiesi 
izmantot saistībā ar precēm vai 
pakalpojumiem, attiecībā uz ko tā ir 
reģistrēta, vai ja tās izmantošana ir 
pārtraukta uz nepārtrauktu piecu gadu 
laikposmu, uz Kopienas preču zīmi 
attiecina šajā regulā paredzētās sankcijas, 
ja vien šai neizmantošanai nav pamatotu 
iemeslu.

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts aizstāt vārdu „Kopienā” ar vārdiem „dalībvalstī vai tās daļā”. Ciktāl 
izmantošana ir „patiesa”, būtu pietiekami anulēt prasību atsaukt preces vai pakalpojumus, 
pamatojoties uz to, ka ES preču zīme nav izmantota, ja tas attiecas uz vienu dalībvalsti vai tās 
daļu.
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Grozījums Nr. 33
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas preču zīmes pieteikuma 
iesniegšanas datums ir datums, kurā 
pieteikuma iesniedzējs iesniedz Aģentūrā 
dokumentus ar 26. panta 1. punktā 
paredzēto informāciju, par ko iekasē 
reģistrācijas nodevu, par kuras 
maksāšanu, vēlākais, minētajā datumā ir 
dots maksājuma rīkojums;

Eiropas Savienības preču zīmes pieteikuma 
iesniegšanas datums ir datums, kurā
pieteikuma iesniedzējs iesniedz Aģentūrā 
dokumentus ar 26. panta 1. punktā 
paredzēto informāciju, par ko iekasē 
reģistrācijas nodevu viena mēneša laikā 
pēc iepriekš minēto dokumentu 
iesniegšanas;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais viena mēneša atvieglojumu periods būtu jāsaglabā, lai ļautu pieteikumu 
iesniedzējiem atsaukt vai atkārtoti iesniegt pieteikumus, nemaksājot par to divreiz. Tas ir jo 
īpaši svarīgi attiecībā uz MVU, kuri, visdrīzāk varētu iesniegt kļūdainus pieteikumus un kurus 
īpaši skartu tas, ja būtu jāmaksā divreiz.

Grozījums Nr. 34
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 28. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
28. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To Eiropas preču zīmju īpašnieki, kas 
pieteiktas pirms 2012. gada 22. jūnija un ir 
reģistrētas vienīgi saistībā ar visu Nicas 
klasifikācijas kategorijas nosaukumu, var 
paziņot, ka viņu nolūks iesniegšanas dienā 
bija prasīt aizsardzību precēm vai 

To Eiropas preču zīmju īpašnieki, kas 
pieteiktas pirms 2012. gada 22. jūnija un ir 
reģistrētas saistībā ar visu Nicas 
klasifikācijas kategorijas nosaukumu, var 
paziņot, ka viņu nolūks iesniegšanas dienā 
bija prasīt aizsardzību precēm vai 
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pakalpojumiem, uz ko neattiecas minētās 
kategorijas nosaukuma burtiskā nozīme, ar 
nosacījumu, ka šādi nosauktās preces vai 
pakalpojumi ir iekļauti šīs kategorijas 
alfabētiskajā sarakstā Nicas klasifikācijas 
redakcijā, kas bija spēkā iesniegšanas 
dienā.

pakalpojumiem, uz ko neattiecas minētās 
kategorijas nosaukuma burtiskā nozīme, ar 
nosacījumu, ka šādi nosauktās preces vai 
pakalpojumi ir iekļauti šīs kategorijas 
alfabētiskajā sarakstā Nicas klasifikācijas 
redakcijā, kas bija spēkā iesniegšanas 
dienā.

Or. en

Pamatojums

Iespējai grozīt klasifikācijas kategoriju būtu jāattiecas ne tikai uz tiem pieteikumiem, kas 
ietver vienīgi klasifikācijas kategorijas, bet arī uz tiem, kas ietver visas klasifikācijas 
kategorijas, kā arī noteiktas preces/pakalpojumus.

Grozījums Nr. 35
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 28. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
28. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu paziņojumu iesniedz Aģentūrā četru
mēnešu laikā no dienas, kad stājas spēkā šī 
regula, un tajā skaidri, precīzi un konkrēti 
norāda preces un pakalpojumus, uz ko 
skaidri neattiecas kategoriju nosaukumu 
apzīmējumu burtiskā nozīme un uz ko 
sākotnēji attiecās īpašnieka nolūks. 
Aģentūra veic piemērotus pasākumus, lai 
attiecīgi grozītu reģistru. Šī iespēja neskar 
15. panta, 42. panta 2. punkta, 51. panta 
1. punkta a) apakšpunkta un 57. panta 
2. punkta piemērošanu.

Šādu paziņojumu iesniedz Aģentūrā 
divpadsmit mēnešu laikā no dienas, kad 
stājas spēkā šī regula, un tajā skaidri, 
precīzi un konkrēti norāda preces un 
pakalpojumus, uz ko skaidri neattiecas 
kategoriju nosaukumu apzīmējumu 
burtiskā nozīme un uz ko sākotnēji attiecās 
īpašnieka nolūks. Aģentūra veic 
piemērotus pasākumus, lai attiecīgi grozītu 
reģistru. Šī iespēja neskar 15. panta, 
42. panta 2. punkta, 51. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta un 57. panta 2. punkta 
piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Četru mēnešu periods nešķiet pietiekams, lai preču zīmju īpašnieki veiktu prasītos 
pielāgojumus, jo tiem būs jāpieņem lēmums par preču precīzu jauno formulējumu, kas tiks 
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norādīts papildus klasifikācijas kategorijām. Jo īpaši lielāku preču zīmju īpašniekiem 
vajadzēs vairāk laika.

Grozījums Nr. 36
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 30. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
30. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības par prioritātes tiesībām iesniedz
kopā ar Eiropas preču zīmes pieteikumu, 
un tajās iekļauj iepriekšējā pieteikuma 
datumu, numuru un valsti.

Pieteikuma iesniedzējs, kas vēlas izmantot 
iepriekšēja pieteikuma prioritāti, iesniedz 
prioritātes deklarāciju un iepriekšējā 
pieteikuma kopiju. Ja iepriekšējais 
pieteikums ir tādā valodā, kura nav viena 
no Aģentūras oficiālajām valodām, 
pieteikuma iesniedzējs iesniedz iepriekšējā 
pieteikuma tulkojumu vienā no šīm 
valodām.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Kopienas preču zīmes īstenošanas regulu prasības par prioritātes tiesībām var 
iesniegt pieteikumā vai divu mēnešu laikā pēc attiecīgā pieteikuma iesniegšanas. Saskaņa ar 
prioritātes tiesībām nozīmē to, ka, lai noteiktu, kuras tiesības ir agrākas, par prioritātes 
datumu uzskata to datumu, kad iesniegts pieteikums. Šā grozījuma mērķis ir saglabāt 
pašreizējo 30. panta formulējumu, tādējādi saglabājot divu mēnešu atvieglojumu periodu.

Grozījums Nr. 37
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 38. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
40. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētās personas nav puses lietas svītrots
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izskatīšanā Aģentūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 39.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 207/2009
41. pants – 4.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39a) regulas 41. pantam pievieno šādu 
4.a punktu:
4.a Paziņojumu par iebildumu pret preču 
zīmes reģistrēšanu var iesniegt arī jebkura 
fiziska vai juridiska persona un jebkāda 
grupa vai struktūra, kas pārstāv 
izgatavotājus, ražotājus, pakalpojumu 
sniedzējus, tirgotājus vai patērētājus, 
nodrošinot pierādījumus, ka preču zīme 
ar savām īpašībām var maldināt 
sabiedrību, piemēram, par preču vai 
pakalpojuma īpašībām, kvalitāti vai 
ģeogrāfisko izcelsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 40.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 207/2009
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40a) regulas 42. panta 4. punktu aizstāj ar 
šādu:
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Aģentūra var, ja tā uzskata to par 
atbilstīgu, aicināt puses panākt 
mierizlīgumu, vēlams, pirms pretējā puse 
ir iesniegusi oficiālu prasību. To darot, 
Aģentūra iekļauj informāciju par 
pieejamajām starpniecības procedūrām 
un specializētajiem starpniecības 
pakalpojumiem, tostarp pakalpojumiem, 
kurus sniedz Aģentūras pilnvarotie ārējie 
starpnieki. 
Ja puses nolemj panākt mierizlīgumu 
laikā, kad pretējā puse ir izvirzījusi 
prasību, Aģentūra piešķir abām pusēm 
saprātīgu pagarinājumu starpniecības 
procesa pabeigšanai.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais 42. panta 4. punkta formulējums: „Birojs pēc saviem ieskatiem var uzaicināt 
puses noslēgt mierizlīgumu.” ITSB sniegtie starpniecības pakalpojumi attiecas tikai uz 
apelācijas procesu, un par starpniekiem var būt tikai tā darbinieki. Līdz šim veiktās 
starpniecības gadījumu skaits ir bijis minimāls. Lai palielinātu starpniecības pievilcīgumu, 
puses būtu jāmudina to izmantot agrākā posmā. Pusēm būtu jābūt tiesībām izvēlēties arī 
ārējus starpniekus.

Grozījums Nr. 40
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 50.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 207/2009
57. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

50a) regulas 57. panta 4. punktu aizstāj ar 
šādu:
Aģentūra, ja tā uzskata to par atbilstīgu, 
var aicināt puses panākt mierizlīgumu, 
vēlams, pirms pretējā puse ir izvirzījusi 
oficiālu prasību. To darot, Aģentūra 
iekļauj informāciju par pieejamajām 
starpniecības procedūrām un 
specializētajiem starpniecības 
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pakalpojumiem, tostarp pakalpojumiem, 
kurus sniedz Aģentūras pilnvarotie ārējie 
starpnieki.
Ja puses nolemj panākt mierizlīgumu 
laikā, kad pretējā puse ir izvirzījusi 
prasību, Aģentūra piešķir abām pusēm 
saprātīgu pagarinājumu starpniecības 
procesa pabeigšanai.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais 42. panta 4. punkta formulējums: „Birojs pēc saviem ieskatiem var uzaicināt 
puses noslēgt mierizlīgumu”. ITSB sniegtie starpniecības pakalpojumi attiecas tikai uz 
apelācijas procesu, un par starpniekiem var būt tikai tā darbinieki. Līdz šim veiktās 
starpniecības gadījumu skaits ir bijis minimāls. Lai palielinātu starpniecības pievilcīgumu, 
puses būtu jāmudina to izmantot agrākā posmā. Pusēm būtu jābūt tiesībām izvēlēties arī 
ārējus starpniekus.

Grozījums Nr. 41
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 98. punkts 
Regula (EK) Nr. 207/2009
XII sadaļa – 1.a iedaļa – 123.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra definē, izstrādā un koordinē 
kopīgus Savienības nozīmes projektus 
1. punktā minētajās jomās. Projekta 
definīcijā iekļauj katra dalībvalstu 
rūpnieciskā īpašuma biroja un 
Beniluksa Intelektuālā īpašuma biroja, 
kas piedalās, konkrētās saistības un 
atbildību.

Aģentūra, sadarbojoties ar dalībvalstu 
birojiem, definē, izstrādā un koordinē 
kopīgus Savienības nozīmes projektus 
1. punktā minētajās jomās. Projekta 
definīcijā iekļauj katra dalībvalstu 
rūpnieciskā īpašuma biroja un Beniluksa 
Intelektuālā īpašuma biroja, kas piedalās, 
konkrētās saistības un atbildību.

Or. pl
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Grozījums Nr. 42
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 99. punkts 
Regula (EK) Nr. 207/2009
XII sadaļa – 2. iedaļa – 124. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) Valde apstiprina noteikumus par 
starpniecību un arbitrāžu, kā arī 
noteikumus, kas regulē šim nolūkam 
izveidotā Centra darbību, pamatojoties uz 
projektu, kuru iesniedzis izpilddirektors
saskaņā ar 128. panta 4. punkta 
o) apakšpunktu;

Or. pt

Grozījums Nr. 43
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 99. punkts 
Regula (EK) Nr. 207/2009
XII sadaļa – 3. iedaļa – 128. pants – 4. punkts – oa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

oa) viņš sagatavo starpniecības projektu 
un noteikumus arbitrāžai, kā arī 
noteikumus par šim nolūkam izveidotā 
Centra darbību, un iesniedz tos Valdei, 
kas tos pieņem;

Or. pt

Grozījums Nr. 44
Adam Bielan
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 99. punkts 
Regula (EK) Nr. 207/2009
XII sadaļa – 3. iedaļa – 129. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilddirektoru no Komisijas ierosināto 
kandidātu saraksta pēc atklātas un 
pārredzamas atlases procedūras ieceļ 
Valde. Pirms iecelšanas Valdes izraudzīto 
kandidātu var uzaicināt teikt uzrunu 
kompetentajai Eiropas Parlamenta 
komitejai un atbildēt uz tās locekļu 
jautājumiem. Lai ar izpilddirektoru 
noslēgtu līgumu, Aģentūru pārstāv Valdes 
priekšsēdētājs.

Izpilddirektoru pēc atklātas un 
pārredzamas atlases procedūras ieceļ 
Valde. Pirms iecelšanas Valdes izraudzīto 
kandidātu var uzaicināt teikt uzrunu 
kompetentajai Eiropas Parlamenta 
komitejai un atbildēt uz tās locekļu 
jautājumiem. Lai ar izpilddirektoru 
noslēgtu līgumu, Aģentūru pārstāv Valdes 
priekšsēdētājs.

Or. pl

Grozījums Nr. 45
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 99. punkts 
Regula (EK) Nr. 207/2009
XII sadaļa – 3. iedaļa – 129. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilddirektoru no Komisijas ierosināto 
kandidātu saraksta pēc atklātas un 
pārredzamas atlases procedūras ieceļ 
Valde. Pirms iecelšanas Valdes izraudzīto 
kandidātu var uzaicināt teikt uzrunu 
kompetentajai Eiropas Parlamenta 
komitejai un atbildēt uz tās locekļu 
jautājumiem. Lai ar izpilddirektoru 
noslēgtu līgumu, Aģentūru pārstāv Valdes 
priekšsēdētājs.

Izpilddirektoru no Komisijas ierosināto 
kandidātu saraksta pēc atklātas un 
pārredzamas atlases procedūras, ko īsteno 
atlases komiteja, kuru veido divi 
dalībvalstu pārstāvji, kā arī Komisijas un 
Eiropas Parlamenta pārstāvji, ieceļ Valde.
Pirms iecelšanas Valdes izraudzīto 
kandidātu var uzaicināt teikt uzrunu 
kompetentajai Eiropas Parlamenta 
komitejai un atbildēt uz tās locekļu 
jautājumiem. Lai ar izpilddirektoru 
noslēgtu jebkādu līgumu, Aģentūru pārstāv 
Valdes priekšsēdētājs.

Or. pt
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Grozījums Nr. 46
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 99. punkts 
Regula (EK) Nr. 207/2009
XII sadaļa – 3. iedaļa – 129. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilddirektoru var atcelt no amata, tikai 
pamatojoties uz Valdes lēmumu pēc 
Eiropas Komisijas priekšlikuma.

Izpilddirektoru var atbrīvot no amata, tikai 
pamatojoties uz valdes lēmumu.

Or. pl

Grozījums Nr. 47
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 99. punkts 
Regula (EK) Nr. 207/2009
XII sadaļa – 3. iedaļa – 129. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilddirektoru var atcelt no amata, tikai 
pēc Eiropas Komisijas priekšlikuma.

Izpilddirektora atcelšana no amata var 
notikt tikai ar Valdes lēmumu, ja šo 
lēmumu ir pieņēmušas divas trešdaļas tās 
locekļu un tas notiek pēc Eiropas 
Komisijas vai Eiropas Parlamenta 
priekšlikuma.

Or. pt

Grozījums Nr. 48
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 99. punkts 
Regula (EK) Nr. 207/2009
XII sadaļa – 3. iedaļa – 129. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilddirektora amata pilnvaru termiņš ir 
pieci gadi. Līdz minētā termiņa beigām 
Komisija veic novērtējumu, kurā ņem 
vērā izpilddirektora snieguma izvērtējumu 
un turpmākos Aģentūras uzdevumus un 
problēmas.

Izpilddirektors ieņem amatu piecus gadus.
Izpilddirektora amata pilnvaru termiņu var 
pagarināt Valde tikai uz vienu piecu gadu 
periodu vai līdz pensijas vecumam, ja tas 
tiek sasniegts šo pilnvaru termiņa laikā.

Or. pt

Grozījums Nr. 49
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 99. punkts 
Regula (EK) Nr. 207/2009
XII sadaļa – 3. iedaļa – 129. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Valde, rīkojoties pēc Komisijas 
priekšlikuma, kurā ņemts vērā 3. punktā 
minētais novērtējums, var vienu reizi 
pagarināt izpilddirektora amata pilnvaru 
termiņu uz laiku, kas nepārsniedz piecus 
gadus.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 50
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 106.a punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 207/2009
137.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Preču zīmju, paraugu un modeļu 
arbitrāžas un starpniecības centrs
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1. Preču zīmju, paraugu un modeļu 
arbitrāžas un starpniecības centru 
(Centru) izveido Aģentūrā.
2. Saskaņā ar šo regulu un Regulu (EK) 
Nr. 6/2002 Centram, lai tas veiktu 
starpniecību un arbitrāžu strīdos, kas 
ietver divas vai vairākas puses saistībā ar 
preču zīmēm, paraugiem un modeļiem, 
dara pieejamus līdzekļus Kopienas 
projektā.
3. Valde apstiprina noteikumus par 
starpniecību un arbitrāžu, kā arī 
noteikumus, kas regulē Centra darbību, 
pamatojoties uz projektu, kuru iesniedzis 
izpilddirektors saskaņā ar 128. panta 
4. punkta o) apakšpunktu. 
4. Ja strīds attiecas uz iebildumu 
izvirzīšanu, anulēšanu vai procesu starp 
pusēm, iesaistītās puses jebkurā brīdī, 
savstarpēji vienojoties, var prasīt atlikt 
procedūru, lai varētu sākt starpniecības 
vai arbitrāžas procesu.
5. Aģentūra un tās apelācijas padomes, ja 
tās uzskata to par atbilstīgu, var apspriest 
ar pusēm iespēju par vienošanos, kuru var 
panākt arī starpniecības un/vai arbitrāžas 
ceļā, izmantojot Centra iespējas. 
6. Centrs izstrādā to starpnieku un arbitru 
sarakstu, kas strīdā iesaistītajām pusēm 
palīdz rast izlīgumu.
7. Institūta nodaļas vai apelācijas 
padomju pārbaudītāji un locekļi nedrīkst 
piedalīties starpniecībā vai arbitrāžā, kas 
attiecas uz lietu, kurā:
a) tie jebkādā veidā iepriekš ir bijuši 
iesaistīti procesos, uz kuriem attiecas
starpniecība vai arbitrāža;
b) tiem ir jebkādas personiskas intereses;
c) tie iepriekš ir bijuši iesaistīti kā vienas 
no pusēm pārstāvji.
8. Nevienu personu, kas aicināta liecināt 
kā arbitrāžas vai starpniecības grupas
loceklis, nedrīkst iesaistīt iebildumu 
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izvirzīšanā, anulēšanā vai procedūrās, kas 
ir pamatā starpniecības vai arbitrāžas 
procesa sākšanai.
9. Jebkāda vienošanās, kas panākta, 
izmantojot Centra iespējas, tostarp 
starpniecību, ir īstenojama Aģentūrā vai 
jebkurā dalībvalstī, neskarot īstenošanas 
procedūras, kas noteiktas tās dalībvalsts 
tiesību aktos, kurā šī vienošanās tiek 
īstenota. 

Or. pt

Grozījums Nr. 51
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 110. punkts 
Regula (EK) Nr. 207/2009
144. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Panta 1. punktā minēto nodevu apmēru 
nosaka tādā līmenī, lai nodrošinātu, ka ar 
tām saistītie ienākumi principā ir 
pietiekami, lai Aģentūras budžets būtu 
līdzsvarots, izvairoties no ievērojama 
pārpalikuma uzkrāšanās. Neskarot 
139. panta 4. punktu, Komisija pārskata
nodevu apmēru, ja atkārtoti veidojas 
ievērojams pārpalikums. Ja šādas 
pārskatīšanas rezultātā nesamazinās vai 
nemainās nodevu apmērs, kas var novērst 
turpmāku ievērojamu pārpalikumu 
uzkrāšanos, pēc pārskatīšanas uzkrāto 
pārpalikumu pārvieto uz Savienības 
budžetu.

Panta 1. punktā minēto nodevu apmēru 
nosaka tādā līmenī, lai nodrošinātu, ka ar 
tām saistītie ienākumi principā ir 
pietiekami, lai Aģentūras budžets būtu 
līdzsvarots, izvairoties no ievērojama 
pārpalikuma uzkrāšanās. Neskarot 
139. panta 4. punktu, Komisija var 
samazināt nodevu apmēru, ja atkārtoti 
veidojas ievērojams pārpalikums. 
Jebkādus ievērojamus pārpalikumus, kas 
uzkrāti, neraugoties uz šādu pārskatīšanu, 
izmanto, lai veicinātu intelektuālā 
īpašuma tiesību saskaņošanu, 
konverģenci un izcilību Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Komisijai būtu jābūt tiesībām tikai samazināt nodevu apmērus, izmantojot deleģētos aktus, jo 
no tā ieguvēji būtu pieteikumu iesniedzēji. Komisijai nevajadzētu būt pienākumam to darīt 
gadījumos, ja ir ievērojami pārpalikumi. Nodevu apmēra palielināšanai vajadzētu būt 
iespējamai tikai tad, ja tiek pārskatīts pamata tiesību akts. Jebkādi ievērojami pārpalikumi 
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būtu jāiegulda Eiropas IĪ sistēmā, kurā būtiska daļa ir ITSB.


