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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Savienībā preču zīmi var reģistrēt vai nu valsts līmenī dalībvalsts rūpnieciskā 
īpašuma birojā (dalībvalstu tiesību akti par preču zīmēm tika daļēji saskaņoti ar Padomes 
1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/104/EEK, kas kodificēta kā Direktīva 2008/95/EK), 
vai arī ES līmenī kā Kopienas 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). Ar minēto regulu tika arī izveidots Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB), 
lai nodrošinātu Kopienas preču zīmju reģistrāciju un pārvaldību. Lai arī uzņēmējdarbības vidē 
ir notikušas ievērojamas pārmaiņas, tiesību aktu kopums par preču zīmēm nav būtiski mainīts.

Priekšlikuma mērķis

Kopienas preču zīme ir ES intelektuālā īpašuma tiesību veids, kas izveidots, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 118. panta 1. punktu. Eiropas Komisijas 
veiktajā ietekmes novērtējumā tika konstatēta vajadzība grozīt atsevišķas regulas daļas, lai 
uzlabotu un optimizētu Kopienas preču zīmes sistēmu.

Pārskatīšanas, ko Eiropas Komisija ierosināja 2013. gada 27. martā, galvenais mērķis ir:

 modernizēt preču zīmju sistēmu Eiropā; 

 ierobežot atšķirības esošā regulējuma noteikumu ietvaros un

 uzlabot sadarbību starp preču zīmju birojiem.

Nolūks ir ļaut ES uzņēmumiem uzlabot savu konkurētspēju:

 sniedzot tiem labāku piekļuvi preču zīmju aizsardzības sistēmām (zemākas izmaksas, 
ātrākas darbības un labāka prognozējamība);

 garantējot juridisko noteiktību un

 nodrošinot ES sistēmas un valstu sistēmu līdzāspastāvēšanu un papildināmību.

Attiecībā uz regulas pārskatīšanu Komisija neierosina jaunu sistēmu, bet gan esošo noteikumu 
mērķtiecīgu modernizāciju. Tas jo īpaši attiecas uz:

 regulas terminoloģijas pielāgošanu Lisabonas līgumam un tā noteikumiem par kopējo 
pieeju decentralizētām aģentūrām;

 Kopienas preču zīmju pieprasījuma un reģistrācijas procedūru optimizāciju;

 atsevišķiem tiesiskiem precizējumiem;

 sadarbības organizāciju starp ITSB un valstu birojiem un

 saskaņotību ar LESD 290. pantu par deleģētajiem aktiem.

Iekšējā tirgus aspekti
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Kopienas preču zīmes un valstu preču zīmju sistēma ir nepieciešama, lai nodrošinātu labu
iekšējā tirgus darbību. Preču zīme ļauj atšķirt uzņēmuma preces un pakalpojumus, palīdzot 
uzņēmumam saglabāt savu konkurētspēju tirgū, piesaistot klientus un nodrošinot izaugsmi. 
ITSB iesniegto Kopienas preču zīmju pieteikumu skaits pastāvīgi pieaug, un 2012. gadā tas 
sasniedza vairāk nekā 107 900 pieteikumu. Līdz ar šo attīstību ieinteresētās personas aizvien 
vairāk sagaida racionālākas un augstas kvalitātes preču zīmju reģistrācijas sistēmas, kas ir 
saskaņotākas, publiski pieejamas un kurās būtu izmantotas jaunākās tehnoloģijas. 

Konkrētāk, jaunais tiesību aktu kopums ietver arī dažus noteikumus par Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejas kompetenci: 

 precizējumu par to, ka preču zīmes īpašnieks var nepieļaut savas preču zīmes 
izmantošanu salīdzinošā reklāmā, ja šāda reklāma neatbilst 2006. gada 12. decembra 
Direktīvas 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu 4. pantā noteiktajām 
prasībām;

 precizējumu par to, ka, lai mazinātu viltotu preču pasūtīšanu un pārdošanu internetā, 
preču importēšanu ES var aizliegt arī tad, ja komerciālā nolūkā rīkojas tikai to sūtītājs;

 iespēju tiesību īpašniekiem neļaut trešām personām ieviest Savienības muitas teritorijā 
brīvā apgrozībā laistas vai nelaistas preces, kuru izcelsme ir trešā valstī un kuras bez 
atļaujas apzīmētas ar preču zīmi, kura ir būtībā identiska preču zīmei, kas reģistrēta 
attiecībā uz šādām precēm.

Atzinuma sagatavotājas viedoklis

Atzinuma sagatavotāja kopumā ir apmierināta ar Eiropas Komisijas priekšlikumu, jo īpaši 
attiecībā uz dažiem noteikumiem par Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 
kompetenci. Ziņojuma projektā iekļautie grozījumi jo īpaši attiecas uz:

 valsts iestāžu nozīmes pastiprināšanu preču zīmju aizsardzības un viltojumu 
apkarošanas sistēmā;

 noteikuma par iespēju pieteikt Kopienas preču zīmi tikai Aģentūrā svītrojumu;

 apzīmējumu, kas var būt Eiropas preču zīmes, precizēšanu;

 preču un pakalpojumu noteikšanas un klasifikācijas termiņiem;

 Aģentūras uzdevumiem;

 Valdes sastāvu un

 nodokļiem.

GROZĪJUMI

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

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Nolūkā stiprināt preču zīmju 
aizsardzību un efektīvāk apkarot viltošanu, 
Eiropas preču zīmes īpašniekam vajadzētu 
būt tiesībām aizliegt trešajām personām 
ievest Savienības muitas teritorijā, nelaižot 
brīvā apgrozībā, preces, 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.

(18) Nolūkā stiprināt preču zīmju 
aizsardzību un efektīvāk apkarot viltošanu 
Eiropas preču zīmes īpašniekam vajadzētu 
būt tiesībām ar valsts iestāžu atbalstu
aizliegt trešajām personām ievest 
Savienības muitas teritorijā, nelaižot brīvā 
apgrozībā, preces, 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.

Or. xm

Pamatojums

Lai piemērotu šo pasākumu, ir nepieciešams valsts iestāžu atbalsts.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) 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 preču sūtītājs rīkojas 
komerciālā nolūkā.

Or. xm

Pamatojums

Lai piemērotu šo pasākumu, ir nepieciešams valsts iestāžu atbalsts.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ņemot vērā pakāpenisko 
samazinājumu un nelielo Kopienas preču 
zīmju pieteikumu skaitu, kas iesniegti 
dalībvalstu centrālajos intelektuālā 
īpašuma birojos (turpmāk „dalībvalstu 
biroji”), Eiropas preču zīmju pieteikumus 
būtu jāļauj iesniegt vienīgi Aģentūrā.

svītrots

Or. xm

Pamatojums

Tā kā mērķis ir atvieglot personu un uzņēmumu darbību, ir jāsaglabā visas iespējas reģistrēt 
preču zīmes Eiropas līmenī. Tāpēc ir jābūt iespējai pieteikumus apstrādāt arī valstu birojos, 
kuri rīkojas tikai kā Aģentūras starpnieki.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ir atveidoti tādā veidā, kas ļauj 
kompetentajām iestādēm un sabiedrībai 
noteikt precīzu zīmes īpašniekam 
piešķirtās aizsardzības objektu.

b) ir atveidoti tādā veidā, kas ļauj 
kompetentajām iestādēm un sabiedrībai 
skaidri un precīzi noteikt zīmes 
īpašniekam piešķirtās aizsardzības objektu.

Or. xm

Pamatojums

Mērķis ir nodrošināt skaidru un precīzu Eiropas preču zīmes apzīmējumu atveidojumu.
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Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. 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.

5. Eiropas preču zīmes īpašniekam ir 
tiesības ar valsts iestāžu atbalstu 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.

Or. xm

Pamatojums

Lai piemērotu šo pasākumu, ir nepieciešams valsts iestāžu atbalsts.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
25. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieteikumu par Eiropas preču zīmi iesniedz 
Aģentūrā.

Pieteikumu par Eiropas preču zīmi iesniedz 
Aģentūrā un birojā.

Or. xm

Pamatojums

Tā kā mērķis ir atvieglot personu un uzņēmumu darbību, ir jāsaglabā visas iespējas reģistrēt 
preču zīmes Eiropas līmenī. Tāpēc ir jābūt iespējai pieteikumus apstrādāt arī valstu birojos, 
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kuri rīkojas tikai kā Aģentūras starpnieki.

Grozījums Nr. 7

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

Or. xm

Pamatojums

Eiropas preču zīmes pieteikuma iesniegšanas datums ir datums, kurā pieteikuma iesniedzējs 
iesniedz Aģentūrā vai valsts birojā dokumentus ar 26. panta 1. punktā paredzēto informāciju.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
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 

Šādu paziņojumu iesniedz Aģentūrā 
izmaiņu vai atjaunošanas reģistrācijas 
laikā, 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 
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2. punkta, 51. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta un 57. panta 2. punkta 
piemērošanu.

1. punkta a) apakšpunkta un 57. panta 
2. punkta piemērošanu.

Or. xm

Pamatojums

Ja reģistrācija ir veikta pirms 2012. gada 22. jūnija, visas tobrīd spēkā esošās tiesiskās 
prasības ir ievērotas. Lai novērstu jaunas un sarežģītas procedūras, šeit minētās darbības 
jāveic tikai tad, ja preču zīmes reģistrācijas informācijā ir izmaiņas vai tiek pieprasīta preču 
zīmes reģistrācijas atjaunošana.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
98. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
123.b pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) aizsargātu cilmes vietas nosaukumu, 
aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
un ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012 noteikto 
garantēto tradicionālo īpatnību 
pārvaldība un veicināšana;

Or. xm

Pamatojums

Tā kā intelektuālā īpašuma jautājumi pašlaik arvien vairāk tiek saskaņoti Eiropas līmenī, 
visas preces ir jāaizsargā ar vieniem un tiem pašiem noteikumiem, tā nodrošinot tiesisko 
konsekvenci.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
98. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
123.b pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu, kas noteiktas Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (EK) Nr. 1234/2007 
un Regulā (EK) Nr. 110/2008, pārvaldība 
un veicināšana;

Or. xm

Pamatojums

Tā kā intelektuālā īpašuma jautājumi pašlaik arvien vairāk tiek saskaņoti Eiropas līmenī, 
visas preces ir jāaizsargā ar vieniem un tiem pašiem noteikumiem, tā nodrošinot tiesisko 
konsekvenci.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
98. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
123.b pants – 1. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dc) citu Eiropas intelektuālā īpašuma 
tiesību, kas noteiktas saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
118. pantu, pārvaldība un veicināšana;

Or. xm

Pamatojums

Tā kā intelektuālā īpašuma jautājumi pašlaik arvien vairāk tiek saskaņoti Eiropas līmenī, 
visas preces ir jāaizsargā ar vieniem un tiem pašiem noteikumiem, tā nodrošinot tiesisko 
konsekvenci.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
98. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
123.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra var sniegt brīvprātīgus 
mediācijas pakalpojumus nolūkā palīdzēt 
pusēm panākt izlīgumu.

3. Aģentūra var sniegt brīvprātīgus 
mediācijas pakalpojumus nolūkā atvieglot 
piekļuvi alternatīvām strīdu izšķiršanas 
procedūrām un veicināt izlīgumu, jo īpaši 
izmantojot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 21. maija 
Direktīvu 2008/52/EK par konkrētiem
mediācijas aspektiem civillietās un 
komerclietās1.

_____________
1 OV L 136, 24.5.2008., 3. lpp.

Or. xm

Pamatojums

Mediācijas procedūra ir nozīmīga, jo tā ļauj ietaupīt tiesu darbības izmaksas, kas ir 
augstākas, kā arī palīdz ātrāk panākt izlīgumu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
99. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
125. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valdē ir viens pārstāvis no katras 
dalībvalsts un divi Komisijas pārstāvji un
to aizvietotāji.

1. Valdē ir viens pārstāvis no katras 
dalībvalsts, viens Komisijas pārstāvis un 
viens Eiropas Parlamenta pārstāvis, kā 
arī to aizvietotāji.

Or. xm
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Pamatojums

Valdes sastāvam jābūt vienlīdzīgam, iekļaujot vienu pārstāvi no katras dalībvalsts, vienu 
Komisijas pārstāvi un vienu Parlamenta pārstāvi, lai nodrošinātu iestāžu līdzsvaru un 
nodrošinātu EP efektīvu dalību Biroja pārvaldības kontrolē.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 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.

2. 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, 
samazinoties nodevu apmēram, pārskata, 
vai atkārtoti veidojas ievērojams 
pārpalikums. Attiecīgā gadījumā, 
ievērojamo pārpalikumu, kas uzkrāts, 
neskatoties uz pārskatīšanu, izmanto 
Eiropas preču zīmes sistēmas veicināšanai 
un uzlabošanai.

Or. xm

Pamatojums

Ņemot vērā, kā pārpalikumu rada preču zīmju reģistrācijas un to atjaunošanas pieteikumu 
iesniedzēju samaksātie nodokļi, pārpalikumi būtu jāizmanto Eiropas preču zīmes sistēmas 
uzlabošanai.


