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ĪSS PAMATOJUMS

Galvenais mērķis, kādēļ ir ierosināts priekšlikums grozīt Eiropas Parlamenta un Padomes
2008. gada 22. oktobra Direktīvu 2008/95/EK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā 
uz preču zīmēm, un saistīto regulu, kas ir daļa no šī paša tiesību aktu kopuma, ir saskaņot 
preču zīmju reģistrācijas sistēmas visās ES dalībvalstīs, kā arī nodrošināt līdzāspastāvēšanu 
un papildināmību starp ES valstu preču zīmju sistēmām, lai uzlabotu to lietderību 
uzņēmumiem, risinot jautājumus par zemākām izmaksām un mazāku sarežģītību, raitāku 
procedūru, lielāku paredzamību un juridisko noteiktību. Tas varētu ievērojami veicināt 
inovācijas un ekonomikas izaugsmi.

Atzinumā uzmanība ir pievērsta tikai tiem priekšlikuma aspektiem, kas attiecas uz 
tirdzniecību, galvenokārt koncentrējoties uz viltotu preču tranzītu caur Eiropas Savienību un 
viltotu preču tirdzniecību internetā. Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisijas priekšlikuma 
mērķis ir samazināt viltotu preču tranzītu caur Eiropas Savienību. Atzinumā ir atbalstīta šī 
iniciatīva, tomēr skaidri norādot, ka tai nevajadzētu negatīvi ietekmēt Eiropas Savienības 
tiesības atbalstīt trešo valstu piekļuvi medikamentiem saskaņā ar Deklarāciju par TRIPS
līgumu un sabiedrības veselību — Dohas deklarāciju, kas pieņemta Dohā 2001. gada 
14. novembrī Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Ministru konferencē. Tomēr būtu 
jāatzīst, ka jautājums par piekļuvi medikamentiem galvenokārt attiecas uz pacientiem un tikai 
mazākā mērā ir saistīts ar preču zīmēm.

Attiecībā uz otro ar tirdzniecību saistīto aspektu priekšlikuma mērķis ir arī novērst viltotu 
preču nonākšanu Savienībā, jo īpaši saistībā ar pārdošanu internetā. Šī ir problēma, kas ir 
īpaši aktualizējusies pēdējos gados, palielinoties pārdošanai internetā. Atzinumā ir precizēti 
tie juridiskie instrumenti, kas ļauj preču zīmes īpašniekam veikt darbības, lai novērstu viltotu 
preču importu gadījumā, ja tikai sūtītājs rīkojas komerciālā nolūkā. Ņemot vērā to, cik svarīga 
ir šī problēma un iesaistītās ekonomiskās intereses, ir atbilstīgi arī uzlabot dalībvalstu kontroli 
pār tīmekļa vietnēm, kurās pārdod viltotas preces.

Visbeidzot, atzinumā ir norādīts, ka jāpaplašina ES acquis attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību Eiropas Savienībā, nākotnē ieviešot tādu ES leģislatīvo aktu, kurš 
paredzētu ietvert ģeogrāfiskās izcelsmes norādes arī citām precēm, ne tikai lauksaimniecības 
produktiem un pārtikai, vīnam un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu, ka aizsardzības 
līmeņi, kas ar citiem Savienības tiesību 
aktu instrumentiem piešķirti ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm, tiktu piemēroti vienotā 
un izsmeļošā veidā, pārbaudot atteikuma 
absolūto un relatīvo pamatojumu visā 
Savienībā, šajā direktīvā būtu jāparedz tādi 
paši noteikumi attiecībā uz ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm, kādi ir ietverti Regulā 
(EK) Nr. 207/2009.

(15) Lai nodrošinātu, ka aizsardzības 
līmeņi, kas ar citiem Savienības tiesību 
aktu instrumentiem piešķirti ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm, tiktu piemēroti vienotā 
un izsmeļošā veidā, pārbaudot atteikuma 
absolūto un relatīvo pamatojumu visā 
Savienībā, šajā direktīvā būtu jāparedz tādi 
paši noteikumi attiecībā uz ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm, kādi ir ietverti Regulā 
(EK) Nr. 207/2009. Tā kā Savienībā spēkā 
esošie tiesību akti attiecas tikai uz 
lauksaimniecības produktu un pārtikas, 
vīna un stipro alkoholisko dzērienu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, Komisijai būtu jāpieņem 
priekšlikums regulai, kurā tiktu saskaņoti 
dalībvalstu noteikumi par ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību arī attiecībā 
uz citām precēm, ne tikai 
lauksaimniecības un pārtikas produktiem, 
vīnu un stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem.

Grozījums Nr. 2

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 

(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 
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preču zīmi, kura ir būtībā identiska preču 
zīmei, kas ir reģistrēta attiecībā uz šādām 
precēm.

preču zīmi, kura ir identiska preču zīmei, 
kas ir reģistrēta attiecībā uz šādām precēm. 
Šim noteikumam nevajadzētu ietekmēt to, 
kā Savienība ievēro PTO noteikumus, jo 
īpaši Vispārējās vienošanās par tarifiem 
un tirdzniecību V pantu par tranzīta 
brīvību, kā arī Savienības tiesības veicināt
trešo valstu piekļuvi zālēm, precīzāk, 
ģenērisko zāļu ražošanu, apriti un 
izplatīšanu ES un ārpus tās.

Grozījums Nr. 3

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 aizliegt šādu preču importu 
Savienībā gadījumā, ja vienīgi sūtītājs 
rīkojas komerciālā nolūkā. Šajā nolūkā 
īpašniekam būtu jāveic atbilstīgās 
darbības, kas paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Direktīvā 48/2004/EK par 
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 12. jūnija Regulā (ES) 
Nr. 608/2013 par muitas darbu 
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai ļautu reģistrētu preču zīmju 
īpašniekiem efektīvāk apkarot viltošanu, 
viņiem vajadzētu būt tiesībām aizliegt 

(24) Lai ļautu reģistrētu preču zīmju 
īpašniekiem efektīvāk apkarot viltošanu, 
viņiem vajadzētu būt tiesībām aizliegt 
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marķēt preces ar pārkāpuma preču zīmēm 
un veikt konkrētus sagatavošanās darbus 
pirms marķēšanas.

marķēt preces ar pārkāpuma preču zīmēm 
un veikt visus sagatavošanās darbus pirms 
marķēšanas.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Reģistrētas preču zīmes īpašniekam arī
ir tiesības novērst preču importu saskaņā 
ar 3. punkta c) apakšpunktu, ja vienīgi 
sūtītājs rīkojas komerciālā nolūkā.

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

Šajā nolūkā Eiropas preču zīmes 
īpašniekam ir tiesības veikt atbilstīgas 
tiesiskas darbības, kas paredzētas 
Direktīvā 48/2004/EK, un pieprasīt, lai 
valsts muitas iestādes veiktu darbības 
attiecībā uz tām precēm, kuras, iespējams, 
ir šā īpašnieka tiesību pārkāpums, 
piemēram, apķīlāšanu un iznīcināšanu 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulu 
(ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu 
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā.
Arī dalībvalstis veic atbilstīgus 
pasākumus, lai novērstu viltotu preču 
pārdošanu internetā.

Grozījums Nr. 6

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 

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 



AD\1005136LV.doc 7/9 PE514.611v04-00

LV

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.

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. Šim 
noteikumam nevajadzētu ietekmēt to, kā 
Savienība ievēro PTO noteikumus, jo 
īpaši Vispārējās vienošanās par tarifiem 
un tirdzniecību V pantu par tranzīta 
brīvību.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tirdzniecības gaitā piestiprināt 
apzīmējumu, kas ir identisks vai līdzīgs 
attiecīgajai preču zīmei, uz noformējuma, 
iepakojuma vai citiem līdzekļiem, kam var 
piestiprināt attiecīgo zīmi;

(a) tirdzniecības gaitā piestiprināt 
apzīmējumu, kas ir identisks vai līdzīgs (kā 
noteikts šīs direktīvas 5. panta 1. punktā)
attiecīgajai preču zīmei, uz noformējuma, 
iepakojuma vai citiem līdzekļiem, kam var 
piestiprināt attiecīgo zīmi;

Pamatojums

Punktu vajadzētu saskaņot ar identiskuma un līdzības noteikumiem, kas jau paredzēti 5. panta 
1. punktā.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
37.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37.a pants
Kompensācija importētājam un preču 

īpašniekam
Attiecīgās iestādes ir pilnvarotas likt preču 
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zīmes īpašniekam samaksāt importētājam, 
saņēmējam un preču īpašniekam 
atbilstošu kompensāciju par jebkādu 
kaitējumu, ko tiem radījusi nelikumīga 
preču aizturēšana, izmantojot 10. pantā 
paredzētās tiesības ierobežot importu.

Pamatojums

Saskaņā ar 56. pantu Līgumā par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām 
attiecīgās iestādes ir pilnvarotas likt pieteikuma iesniedzējam, kas šajā gadījumā ir preču 
zīmes īpašnieks, pienācīgi kompensēt importētājiem vai īpašniekam zaudējumus par 
nelikumīgu aizturēšanu. Nelikumīga aizturēšana ir nopietna un arvien aktuālāka problēma. 
Saskaņā ar Komisijas ikgadējo ziņojumu „ES muitas darbs intelektuālā īpašuma tiesību 
īstenošanā — rezultāti pie ES robežām” 2011. gadā preces kļūdas dēļ tika aizturētas vairāk 
nekā 2700 gadījumos, kas ir par 46 % vairāk nekā vēl pirms diviem gadiem.
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