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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

Bendrijos prekių ženklas – tai intelektinės nuosavybės teisė, įdiegta pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 118 straipsnio 1 dalį. Europos Komisijos atliktas poveikio 
vertinimas parodė, kad siekiant patobulinti ir supaprastinti Bendrijos prekių ženklų sistemą 
reikia iš dalies keisti tam tikras reglamento dalis.

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 reglamento persvarstymą pažymėtina, kad Komisija siūlo ne naują sistemą, o 
tikslingą dabartinių nuostatų atnaujinimą. Visų pirma ji siūlo:

 pritaikyti reglamento terminus prie Lisabonos sutarties, o jo nuostatas – prie bendro 
požiūrio dėl decentralizuotų agentūrų;

 supaprastinti Bendrijos prekių ženklo paraiškų pateikimo ir registravimo procedūras;

 pateikti tam tikrus teisinius paaiškinimus;

 organizuoti VRDT ir nacionalinių tarnybų bendradarbiavimą ir

 suderinti nuostatas su SESV 290 straipsniu, susijusiu su deleguotaisiais aktais.
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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;

 panaikinama galimybė Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikti tik agentūrai;

 patikslinama, kokie žymenys gali sudaryti Europos prekių ženklą;

 nurodomi prekių ir paslaugų identifikavimo ir klasifikavimo terminai;

 aptariamos agentūros užduotys;

 aptariama valdančiosios tarybos sudėtis ir

 mokesčiai.

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant stiprinti prekių ženklų 
apsaugą ir efektyviau kovoti su klastojimu, 
Europos prekių ženklo savininkui turėtų 
būti suteikta teisė uždrausti trečiosioms 
šalims įvežti į Sąjungos 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 Europos prekių ženklui;

(18) siekiant stiprinti prekių ženklų 
apsaugą ir efektyviau kovoti su klastojimu, 
Europos prekių ženklo savininkui turėtų 
būti suteikta teisė padedant nacionalinėms 
institucijoms uždrausti trečiosioms šalims 
įvežti į Sąjungos 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 Europos prekių ženklui;

Or. xm

Pagrindimas

Siekiant taikyti šią priemonę, reikalinga nacionalinių institucijų pagalba.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) 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;

(19) 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 reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) atsižvelgiant į laipsnišką valstybių 
narių centrinėms intelektinės nuosavybės 
tarnyboms (toliau – valstybių narių 
tarnybos) paduodamų Bendrijos prekių 
ženklo paraiškų mažėjimą ir į labai 
nedidelį jų skaičių, reikėtų nustatyti, kad 
Europos prekių ženklo paraišką galima 
paduoti tik agentūrai;

Išbraukta.

Or. xm

Pagrindimas

Kadangi siekiama sudaryti geras sąlygas asmenims ir įmonėms, turime išlaikyti visas 
galimybes prekių ženklus registruoti ES lygmeniu. Taigi turi būti užtikrinta, kad dar būtų 
galima paraiškas tvarkyti nacionalinėse tarnybose, kurios veiktų tik kaip agentūros 
tarpininkės.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
4 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



PA\944732LT.doc 7/12 PE516.700v02-00

LT

Pagrindimas

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

Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 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.

5. Europos prekių ženklo savininkas taip 
pat turi teisę padedant nacionalinėms 
institucijoms 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.

Or. xm

Pagrindimas

Siekiant taikyti šią priemonę, reikalinga nacionalinių institucijų pagalba.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
25 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos prekių ženklo paraiška 
paduodama agentūrai.

Europos prekių ženklo paraiška 
paduodama agentūrai ir tarnybai.
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Or. xm

Pagrindimas

Kadangi siekiama sudaryti geras sąlygas asmenims ir įmonėms, turime išlaikyti visas 
galimybes prekių ženklus registruoti ES lygmeniu. Taigi turi būti užtikrinta, kad dar būtų 
galima paraiškas tvarkyti nacionalinėse tarnybose, kurios veiktų tik kaip agentūros 
tarpininkės.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
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 arba tarnybai 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.

Or. xm

Pagrindimas

Europos prekių ženklo paraiškos padavimo data laikoma ta data, kurią pareiškėjas agentūrai 
arba nacionalinei tarnybai pateikia dokumentus su 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
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 

Pareiškimas pateikiamas agentūrai 
registruojant aiškiai, tiksliai ir konkrečiai
nurodytų prekių ir paslaugų, kurių 
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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.

apsaugos savininkas iš tikrųjų ketino 
prašyti (išskyrus tas prekes ir paslaugas, 
kurias aiškiai apima klasės antraštės 
nuorodos tiesiogine reikšme), pakeitimus 
arba atnaujinant šias prekes ir paslaugas. 
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. xm

Pagrindimas

Jeigu paraiška užregistruota iki 2012 m. birželio 22 d., buvo laikomasi visų tuo metu 
nustatytų teisinių reikalavimų. Siekiant išvengti naujų sudėtingų veiksmų, šiame dokumente 
aptariama procedūra turi būti taikoma tik tuo atveju, jeigu keičiami užregistruoti duomenys 
arba pateikiamas prašymas atnaujinti prekių ženklą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
98 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
123 b straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) saugomų kilmės vietos nuorodų, 
saugomų geografinių nuorodų ir 
Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012 nustatytų 
garantuotų tradicinių gaminių sistemų 
administravimas ir skatinimas;

Or. xm

Pagrindimas

Kadangi šiuo metu intelektinės nuosavybės taisyklės vis labiau derinamos Europos lygmeniu, 
paprastai visos prekės turėtų būti saugomos taikant vienodas taisykles – tai užtikrina teisinį 
nuoseklumą.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
98 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
123 b straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 110/2008 nustatytų 
saugomų geografinių nuorodų 
administravimas ir skatinimas;

Or. xm

Pagrindimas

Kadangi šiuo metu intelektinės nuosavybės taisyklės vis labiau derinamos Europos lygmeniu, 
paprastai visos prekės turėtų būti saugomos taikant vienodas taisykles – tai užtikrina teisinį 
nuoseklumą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
98 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
123 b straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) kitų ES intelektinės nuosavybės teisių, 
nustatytų pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 118 straipsnį, 
administravimas ir skatinimas.

Or. xm

Pagrindimas

Kadangi šiuo metu intelektinės nuosavybės taisyklės vis labiau derinamos Europos lygmeniu, 
paprastai visos prekės turėtų būti saugomos taikant vienodas taisykles – tai užtikrina teisinį 
nuoseklumą.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
98 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
123 b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra gali teikti savanoriškas 
tarpininkavimo paslaugas, siekdama padėti 
šalims pasiekti draugišką susitarimą.

3. Agentūra gali teikti savanoriškas 
tarpininkavimo paslaugas internetu ir ne 
internetu, siekdama padėti taikyti 
alternatyvias ginčų sprendimo procedūras 
ir skatinti ginčus išspręsti draugiškai, visų 
pirma taikant 2008 m. gegužės 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos 
civilinėse ir komercinėse bylose aspektų1.
_____________
1 OL L 136, 2008 5 24, p. 3.

Or. xm

Pagrindimas

Ši tarpininkavimo procedūra svarbi, nes taikant ją bus išvengta didesnių išlaidų, patiriamų 
teikiant ieškinius, ir bus greičiau sprendžiami ginčai.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
99 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
125 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdančiąją tarybą sudaro po vieną 
kiekvienos valstybės narės atstovą ir du
Komisijos atstovai bei jų pakaitiniai nariai.

1. Valdančiąją tarybą sudaro po vieną 
kiekvienos valstybės narės atstovą, vienas
Komisijos atstovas ir vienas Europos 
Parlamento atstovas bei jų pakaitiniai 
nariai.

Or. xm
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Pagrindimas

Valdančiąją tarybą turi sudaryti po lygiai narių: vienas kiekvienos valstybės narės atstovas, 
vienas Europos Komisijos atstovas ir vienas Europos Parlamento atstovas, kad būtų 
užtikrinta institucijų pusiausvyra ir sudarytos sąlygos Europos Parlamentui iš tikrųjų 
dalyvauti tikrinant Tarnybos valdymą.

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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 
agentūros biudžeto perteklius, Komisija 
sumažina mokesčių dydį. Prireikus 
susidaręs didelis perteklius, gautas 
nepaisant šio sumažinimo, panaudojamas 
Europos prekių ženklo sistemai skatinti ir 
tobulinti.

Or. xm

Pagrindimas

Kadangi perteklius gaunamas iš mokesčių, kuriuos pareiškėjai moka už prekių ženklų 
registravimą ir atnaujinimą, jis turi būti panaudojamas Europos prekių ženklo sistemai 
tobulinti.


