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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Savienībā preču zīmi var reģistrēt valsts līmenī, vēršoties dalībvalsts rūpnieciskā 
īpašuma birojā (dalībvalstu tiesību aktus par preču zīmēm daļēji saskaņo ar Padomes 
1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/104/EEK, kodificēta kā Direktīva 2008/95/EK), vai ES 
līmenī kā Savienības preču zīmi (pamatojoties uz Padomes 1993. gada 20. decembra Regulu 
(EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, kas kodificēta kā Regula (EK) Nr. 207/2009). 
Regula arī izveido Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (ITSB), lai nodrošinātu Savienības preču 
zīmju reģistrāciju un pārvaldību. Šis tiesību aktu kopums par preču zīmēm nav ievērojami 
mainījies, lai gan uzņēmējdarbības vide ir būtiski izmainījusies.

Priekšlikuma mērķis

Direktīvas pamatā bija Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 114. pants, kas paredz 
pasākumu pieņemšanu, lai tuvinātu dalībvalstu normatīvos un administratīvos noteikumus, 
kuru mērķis ir iekšējā tirgus izveide un darbība ― tie papildina valstu preču zīmju sistēmas, 
kas joprojām ir nepieciešamas uzņēmumiem, kuri nevēlas preču zīmju aizsardzību ES līmenī.

Eiropas Komisijas veiktais ietekmes novērtējums liecina par nepieciešamību saskaņot 
vairākus valstu procedūru aspektus un izveidot sadarbības sistēmu starp valstu birojiem un 
ITSB.

Eiropas Komisijas 2013. gada 27. martā piedāvāto izmaiņu vispārējais mērķis ir: 

 modernizēt preču zīmju sistēmu Eiropā;

 mazināt esošās atšķirības starp tiesību sistēmu noteikumiem; un

 uzlabot sadarbību starp preču zīmju birojiem. 

Tās arī ļaus ES uzņēmumiem paaugstināt konkurētspēju:

 piedāvājot tiem vieglāku piekļuvi preču zīmju aizsardzības sistēmām (samazinot 
izmaksas, uzlabojot ātrumu un prognozējamību);

 nodrošinot tiem juridisku aizsardzību; un

 nodrošinot ES sistēmas un valstu sistēmu līdzāspastāvēšanu un papildināmību.

Attiecībā uz direktīvas pārstrādi Komisija piedāvā:

 modernizēt un uzlabot pašreizējos noteikumus, lai pastiprinātu juridisko aizsardzību 
un izskaidrotu preču zīmju radītās tiesības gan attiecībā uz piemērošanu, gan 
ierobežojumiem;

 tuvināt valstu tiesību aktus un procedūras attiecībā uz preču zīmēm, lai pielāgotu tās 
Savienības preču zīmju sistēmai, kas paredzēta regulā; un

 atvieglot sadarbību starp dalībvalstu birojiem un ITSB, nodrošinot šīs sadarbības 
tiesisko pamatu, lai veicinātu prakses konverģenci un kopīgu rīku izstrādi.
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Ar iekšējo tirgu saistītie aspekti

Savienības preču zīmju sistēmas un valstu preču zīmju sistēmu esamība ir nepieciešama 
iekšējā tirgus pareizai darbībai. Preču zīmes izmanto, lai atšķirtu uzņēmuma produktus un 
pakalpojumus, kas ļauj uzņēmumam saglabāt konkurētspējīgu pozīciju tirgū, piesaistot 
klientus un veicinot izaugsmi. ITSB iesniegto Savienības preču zīmju pieprasījumu skaits 
pastāvīgi palielinās, un 2012. gadā tas sasniedza vairāk nekā 107 900. Līdz ar šo attīstību 
paplašinās arī ieinteresēto personu vēlmes attiecībā uz reģistrācijas sistēmu racionalizāciju un 
kvalitāti, jo tām būtu jābūt saskaņotākām, publiski pieejamākām un jāizmanto jaunākās 
tehnoloģijas. 

Konkrētāk, jaunais tiesību aktu kopums paredz arī vairākus noteikumus attiecībā uz Iekšējā 
tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas pilnvarām: 

 precizējumu, ka preču zīmes īpašnieks drīkst aizkavēt šīs zīmes izmantošanu 
salīdzinošā reklāmā, ja šī reklāma neatbilst prasībām, kas paredzētas 2006. gada 
12. decembra Direktīvas 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu 4. pantā;

 precizējumu, ka produktu importu ES var aizliegt arī gadījumos, kad vienīgais 
nosūtītājs darbojas komerciālos nolūkos, lai atturētu no viltotu preču pasūtīšanas un 
tirdzniecības internetā;

 iespēju tiesību īpašniekiem rīkoties, lai neļautu trešām personām ievest Savienības 
muitas teritorijā produktus no trešām valstīm, neatkarīgi no tā, vai tie ir laisti brīvā 
apritē, ja tie bez atļaujas izmanto preču zīmi, kura ir praktiski vienāda ar šo produktu 
jau reģistrēto preču zīmi.

Atzinuma sagatavotājas nostāja

Atzinuma sagatavotāja kopumā ir apmierināta ar Eiropas Komisijas priekšlikumu, jo īpaši ar 
vairākiem noteikumiem attiecībā uz Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 
pilnvarām. Atzinuma projektā paredzētie grozījumi jo īpaši attiecas uz:

 valstu iestāžu funkciju paplašināšanu preču zīmju aizsardzības sistēmā un cīņā pret 
viltojumiem;

 to zīmju precizēšanu, kas var ietilpt Eiropas preču zīmē;

 absolūtajiem atteikuma vai spēkā neesamības iemesliem; un

 tā Komisijas priekšlikuma izslēgšanu, kas paredz ierobežot visas biroju veiktās 
pārbaudes par to, vai preču zīme ir reģistrējama, ar pārbaudēm, vai nav kādi absolūtie 
iemesli, kas ļautu sniegt tikai atteikumu.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai stiprinātu preču zīmes aizsardzību 
un efektīvi apkarotu viltošanu, reģistrētas 
preču zīmes īpašniekam būtu jābūt 
tiesībām neļaut trešajām personām 
attiecīgās dalībvalsts muitas teritorijā 
ievest preces, tās dalībvalstī nelaižot brīvā 
apgrozībā, ja šādas preces ievestas no 
trešām valstīm un bez atļaujas apzīmētas ar 
preču zīmi, kura ir būtībā identiska preču 
zīmei, kas ir reģistrēta attiecībā uz šādām 
precēm.

(22) Lai stiprinātu preču zīmes aizsardzību 
un efektīvi apkarotu viltošanu, reģistrētas 
preču zīmes īpašniekam būtu jābūt 
tiesībām ar valsts iestāžu atbalstu neļaut 
trešām personām attiecīgās dalībvalsts 
muitas teritorijā ievest preces, tās 
dalībvalstī nelaižot brīvā apgrozībā, ja 
šādas preces ievestas no trešām valstīm un 
bez atļaujas apzīmētas ar preču zīmi, kura 
ir būtībā identiska preču zīmei, kas ir 
reģistrēta attiecībā uz šādām precēm.

Or. xm

Pamatojums

Šā pasākuma piemērošanai nepieciešams valsts iestāžu atbalsts.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai efektīvāk novērstu pārkāpuma 
preču ievešanu, jo īpaši saistībā ar 
pārdošanu internetā, īpašniekam vajadzētu 
būt tiesībām aizliegt šādu preču importu 
Savienībā gadījumā, ja vienīgi sūtītājs 
rīkojas komerciāla nolūkā.

(23) Lai efektīvāk novērstu pārkāpuma 
preču ievešanu, jo īpaši saistībā ar 
pārdošanu internetā, īpašniekam vajadzētu 
būt tiesībām ar valsts iestāžu atbalstu 
aizliegt šādu preču importu Savienībā 
gadījumā, ja vienīgi sūtītājs rīkojas 
komerciāla nolūkā.

Or. xm

Pamatojums

Šā pasākuma piemērošanai nepieciešams valsts iestāžu atbalsts.
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Grozījums Nr. 3

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 
noteikumiem, kurus piemēro Eiropas preču 
zīmēm.

Or. xm

Pamatojums

Jāsaglabā biroja veiktās pārbaudes par atteikuma iemesliem, ja dalībvalstis tā nolemj, ņemot 
vērā priekšrocības, ko tās nodrošina preču zīmju pieprasījumu iesniedzējiem un jo īpaši 
MVU. Pašlaik šo iespēju izmanto 12 dalībvalstis (Portugāle, Bulgārija, Kipra, Igaunija, 
Somija, Grieķija, Īrija, Malta, Polija, Slovākija, Zviedrija un Čehijas Republika).

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
3. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

kompetentajām iestādēm un sabiedrībai 
skaidri un precīzi noteikt īpašniekam 
piešķirtās aizsardzības subjektu.

Or. xm

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai Eiropas preču zīmes sastāvdaļas tiktu skaidri un precīzi 
atainotas. 

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Preču zīmei neatsaka reģistrāciju vai, ja
tā ir reģistrēta, nepasludina to par spēkā 
neesošu saskaņā ar 1. punkta b), c) vai d) 
apakšpunktu, ja pirms vai pēc 
reģistrācijas pieteikuma datuma un
turpmākajā tās lietošanā preču zīme ir 
ieguvusi atšķirtspēju.

5. Preču zīmei neatsaka reģistrāciju, ja 
turpmākajā tās lietošanā reģistrācijas brīdī 
preču zīme ir ieguvusi atšķirtspēju.

Or. xm

Pamatojums

Preču zīmes atšķirtspējai jāpastāv reģistrācijas brīdī.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ikviena dalībvalsts var paredzēt, ka 5. 
punktu piemēro arī tad, ja atšķirtspēja 
iegūta pēc reģistrācijas pieteikuma 
datuma un pirms reģistrācijas datuma.

svītrots

Or. xm
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Pamatojums

Preču zīmes atšķirtspējai jāpastāv reģistrācijas brīdī.

Grozījums Nr. 7

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 arī ir 
tiesības ar valsts iestāžu atbalstu 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 reģistrēta attiecībā uz 
šādām precēm, vai kuru pēc tās būtiskajiem 
aspektiem nevar atšķirt no šādas preču 
zīmes.

Or. xm

Pamatojums

Šā pasākuma piemērošanai nepieciešams valsts iestāžu atbalsts.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kolektīvās preču zīmes pieteikuma 
iesniedzējs iesniedz noteikumus, kas 
reglamentē tās izmantošanu.

1. Kolektīvās preču zīmes pieteikuma 
iesniedzējs iesniedz birojam noteikumus, 
kas reglamentē tās izmantošanu.

Or. xm

Pamatojums

Šis grozījums paredz precizēt tiesību aktu un novērst šaubas par to, vai šie noteikumi ir 
jāiesniedz.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
41. pants

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.

svītrots

Or. xm

Pamatojums

Jāsaglabā biroja veiktās pārbaudes par atteikuma iemesliem, ja dalībvalstis tā nolemj, ņemot 
vērā priekšrocības, ko tās nodrošina preču zīmju pieprasījumu iesniedzējiem un jo īpaši 
MVU. Pašlaik šo iespēju izmanto 12 dalībvalstis (Portugāle, Bulgārija, Kipra, Igaunija, 
Somija, Grieķija, Īrija, Malta, Polija, Slovākija, Zviedrija un Čehijas Republika).


