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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungoje prekių ženklą galima registruoti nacionaliniu lygmeniu valstybės narės 
pramoninės nuosavybės tarnyboje (valstybių narių teisės aktai, susiję su prekių ženklais, iš 
dalies suderinti 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/104/EEB, kuri kodifikuota 
Direktyva 2008/95/EB) arba ES lygmeniu kaip Bendrijos prekių ženklą (pagal 1993 m. 
gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, kodifikuotą 
Reglamentu (EB) Nr. 207/2009). Reglamentu taip pat buvo sukurta Vidaus rinkos derinimo 
tarnyba (VRDT), atsakinga už Bendrijos prekių ženklų registravimą ir administravimą. Šis su 
prekių ženklais susijęs teisynas iš esmės nebuvo keičiamas, nors verslo aplinka labai 
pasikeitė.

Pasiūlymo tikslas

Kadangi direktyva grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 
straipsniu, kuriame nurodoma, kad priimamos priemonės valstybių narių įstatymų ir kitų 
teisės aktų nuostatoms, skirtoms vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui, suderinti, šioje 
direktyvoje aptariamos nacionalinės prekių ženklų sistemos, kurios vis dar būtinos įmonėms, 
nenorinčioms, kad jų prekių ženklai būtų saugomi ES mastu.

Europos Komisijos atliktas poveikio vertinimas parodė, kad reikia suderinti tam tikrus 
nacionalinių procedūrų aspektus ir nustatyti nacionalinių tarnybų ir VRDT bendradarbiavimo 
sistemą.

Bendras persvarstymo, kurį atlikti Europos Komisija pasiūlė 2013 m. kovo 27 d., tikslas yra: 

 modernizuoti prekių ženklų sistemą Europoje,

 sumažinti dabartinių teisės aktų nuostatų skirtumus ir

 gerinti už prekių ženklus atsakingų tarnybų bendradarbiavimą.

ES įmonėms reikia sudaryti sąlygas didinti konkurencingumą:

 suteikiant joms geresnes galimybes naudotis prekių ženklų apsaugos sistemomis 
(mažesnės išlaidos, didesnis greitis ir didesnis nuspėjamumas),

 užtikrinant teisinį tikrumą ir

 užtikrinant, kad kartu būtų taikomos ES sistema ir nacionalinės sistemos ir kad jos 
papildytų viena kitą.

Aptariant naują direktyvos redakciją pažymėtina, kad Komisija siūlo:

 modernizuoti ir patobulinti esamas nuostatas, siekiant didinti teisinį tikrumą ir 
paaiškinti prekių ženklų teises, kiek tai susiję su jų taikymo sritimi ir apribojimais;

 suderinti nacionalinius prekių ženklų teisės aktus ir procedūras, kad jie derėtų su 
Bendrijos prekių ženklų sistema, nustatyta reglamentu, ir
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 lengvinti valstybių narių tarnybų ir VRDT bendradarbiavimą, kad būtų skatinama 
praktikos konvergencija ir bendrų priemonių plėtojimas, nustatant šio 
bendradarbiavimo teisinį pagrindą.

Vidaus rinkos aspektai

Bendrijos prekių ženklo ir nacionalinių prekių ženklų sistema būtina tam, kad vidaus rinka 
tinkamai veiktų. Prekių ženklas padeda atskirti bendrovės prekes ir paslaugas, suteikia 
galimybę jai išlikti konkurencingai rinkoje, pritraukia klientus ir skatina augimą. VRDT 
pateikiamų Bendrijos prekių ženklo paraiškų nuolat daugėja (2012 m. jų pateikta daugiau kaip 
107 900). Kartu su šiais pokyčiais didėja suinteresuotųjų šalių lūkesčiai, kad prekių ženklų 
registracijos sistemos būtų labiau supaprastintos ir aukštesnės kokybės, labiau derėtų 
tarpusavyje, būtų viešai prieinamos ir atitiktų technologinę pažangą. 

Visų pirma šiame naujame dokumentų rinkinyje taip pat yra kelios nuostatos, susijusios su 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto kompetencija: 

 paaiškinama, kad prekių ženklo savininkas gali uždrausti naudoti savo prekių ženklą 
lyginamojoje reklamoje, kai tokia reklama neatitinka 2006 m. gruodžio 12 d. 
Direktyvos 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos 4 straipsnio 
reikalavimų;

 paaiškinama, kad gali būti draudžiama importuoti prekes į ES, jei vien tik prekių 
siuntėjas veikia siekdamas komercinių tikslų, kad būtų neskatinama užsisakyti 
suklastotų prekių ir jas parduoti internetu;

 teisių turėtojams suteikiama galimybė uždrausti trečiosioms šalims į Sąjungos muitų 
teritoriją iš trečiųjų šalių įvežti prekes, neleistinai pažymėtas prekių ženklu, kuris iš 
esmės yra tapatus tokioms prekėms jau įregistruotam ženklui, nepaisant to, ar jos yra 
išleistos į laisvą apyvartą.

Nuomonės referentės pozicija

Apskritai nuomonės referentė palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymą, ypač kelias 
nuostatas, susijusias su Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto kompetencija. 
Pranešimo projekte pateiktais pakeitimais visų pirma:

 sustiprinamas nacionalinių institucijų vaidmuo taikant prekių ženklų apsaugos sistemą 
ir kovojant su klastojimu;

 patikslinama, kokie žymenys gali sudaryti Europos prekių ženklą;

 aptariami absoliutūs atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindai ir

 panaikinamas Komisijos pasiūlymas, kad per ex officio patikrinimą, ar prekių ženklo 
paraiška atitinka registracijos reikalavimus, visos tarnybos tikrintų tik tai, ar nėra 
absoliučiųjų atsisakymo registruoti pagrindų.
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PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekiant stiprinti prekių ženklų 
apsaugą ir efektyviau kovoti su klastojimu, 
įregistruoto prekių ženklo savininkui turėtų 
būti suteikta teisė uždrausti trečiosioms 
šalims įvežti į valstybės narės muitų 
teritoriją prekes, neišleistas į laisvą 
apyvartą joje, kai tos prekės įvežamos iš 
trečiųjų šalių ir yra neleistinai pažymėtos 
prekių ženklu, kuris iš esmės yra tapatus 
tokioms prekėms įregistruotam prekių 
ženklui;

(22) siekiant stiprinti prekių ženklų 
apsaugą ir efektyviau kovoti su klastojimu, 
įregistruoto prekių ženklo savininkui turėtų 
būti suteikta teisė padedant nacionalinėms 
institucijoms uždrausti trečiosioms šalims 
įvežti į valstybės narės muitų teritoriją 
prekes, neišleistas į laisvą apyvartą joje, 
kai tos prekės įvežamos iš trečiųjų šalių ir 
yra neleistinai pažymėtos prekių ženklu, 
kuris iš esmės yra tapatus tokioms prekėms 
įregistruotam prekių ženklui;

Or. xm

Pagrindimas

Siekiant taikyti šią priemonę, reikalinga nacionalinių institucijų pagalba.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant efektyviau užtikrinti, kad 
nebūtų įvežamos teises pažeidžiančios 
prekės, visų pirma pardavimo internetu 
atveju, savininkas turėtų turėti teisę 
uždrausti tokias prekes importuoti į 
Sąjungą, jei vien tik prekių siuntėjas veikia 
siekdamas komercinių tikslų;

(23) siekiant efektyviau užtikrinti, kad 
nebūtų įvežamos teises pažeidžiančios 
prekės, visų pirma pardavimo internetu 
atveju, savininkas turėtų turėti teisę 
padedant nacionalinėms institucijoms 
uždrausti tokias prekes importuoti į 
Sąjungą, jei vien tik prekių siuntėjas veikia 
siekdamas komercinių tikslų;

Or. xm
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Pagrindimas

Siekiant taikyti šią priemonę, reikalinga nacionalinių institucijų pagalba.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(34) siekiant sudaryti geresnes ir 
paprastesnes sąlygas naudotis prekių 
ženklų apsauga ir padidinti teisinį tikrumą 
bei nuspėjamumą, prekių ženklų 
registravimo procedūra valstybėse narėse 
turėtų būti veiksminga, skaidri ir pagrįsta 
taisyklėmis, panašiomis į Europos prekių 
ženklams taikomas taisykles; 

Or. xm

Pagrindimas

Ex officio patikrinimas, per kurį tikrinami atsisakymo registruoti pagrindai, turi būti 
atliekamas toliau, jeigu valstybės narės taip nusprendžia, nes jis naudingas prekių ženklo 
paraišką teikiantiems asmenims, ypač MVĮ. Šiuo metu tokia galimybe naudojasi dvylika 
valstybių narių (Portugalija, Bulgarija, Kipras, Estija, Suomija, Graikija, Airija, Malta, 
Lenkija, Slovakija, Švedija ir Čekija).
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. xm

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad Europos prekių ženklą sudarantys žymenys būtų vaizduojami aiškiai 
ir tiksliai.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Neatsisakoma registruoti prekių ženklą 
ar jo registracija nepripažįstama 
negaliojančia 1 dalies b, c arba d 
punktuose nurodyta tvarka, jeigu iki 
paraiškos įregistruoti padavimo 
datos arba po registracijos datos ir vėliau
jį naudojant prekių ženklas įgijo skiriamąjį
požymį.

5. Neatsisakoma registruoti prekių ženklą, 
jeigu jį naudojant prekių ženklas 
registravimo dieną yra įgijęs skiriamąjį 
požymį.

Or. xm

Pagrindimas

Registruojant prekių ženklą, jis turi turėti skiriamąjį požymį.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Bet kuri valstybė narė gali numatyti, 
jog 5 dalis taikoma ir tada, kai skiriamasis 
požymis buvo įgytas po paraiškos 
įregistruoti padavimo ir iki registravimo 
datos.

Išbraukta.

Or. xm

Pagrindimas

Registruojant prekių ženklą, jis turi turėti skiriamąjį požymį.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. xm

Pagrindimas

Siekiant taikyti šią priemonę, reikalinga nacionalinių institucijų pagalba.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pareiškėjas, prašantis įregistruoti 
kolektyvinį ženklą, pateikia jo naudojimą 
reglamentuojančias taisykles.

1. Pareiškėjas, prašantis įregistruoti 
kolektyvinį ženklą, pateikia tarnybai jo 
naudojimą reglamentuojančias taisykles.

Or. xm

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti teisės aktus ir panaikinti abejones dėl to, kam šios 
naudojimą reglamentuojančios taisyklės turi būti pateiktos.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. xm

Pagrindimas

Ex officio patikrinimas, per kurį tikrinami atsisakymo registruoti pagrindai, turi būti 
atliekamas toliau, jeigu valstybės narės taip nusprendžia, nes jis naudingas prekių ženklo 
paraišką teikiantiems asmenims, ypač MVĮ. Šiuo metu tokia galimybe naudojasi dvylika 
valstybių narių (Portugalija, Bulgarija, Kipras, Estija, Suomija, Graikija, Airija, Malta, 
Lenkija, Slovakija, Švedija ir Čekija).


