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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagrindinis pasiūlymo iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos 
prekių ženklo, taip pat pasiūlymo iš dalies pakeisti Direktyvą 2008/95/EB tikslas ‒  suderinti 
prekių ženklo registravimo sistemas visose ES valstybėse narėse, taip pat užtikrinti ES ir 
nacionalinių prekių ženklų sistemų sambūvį ir papildomumą, kad jos būtų veiksmingesnės 
įmonėms, kiek tai susiję su mažesnėmis išlaidomis ir sudėtingumu, didesne sparta, didesniu 
nuspėjamumu ir teisiniu saugumu. Dėl to iš esmės galėtų būti aktyviau diegiamos inovacijos 
ir paspartėtų ekonomikos augimas.

Nuomonėje dėmesys sutelkiamas tik į su prekyba susijusius pasiūlymo aspektus ir visų pirma 
į suklastotų prekių tranzitą per Sąjungos teritoriją, taip pat suklastotų prekių pardavimą 
internetu. Sprendžiant pirmiau minėtą klausimą, Komisijos pasiūlymu siekiama sumažinti 
suklastotų prekių tranzitą per Sąjungos teritoriją. Nuomonėje remiama ši iniciatyva, nors 
aišku, kad tai neturėtų turėti neigiamos įtakos Sąjungos teisei padidinti trečiųjų šalių prieigos 
prie vaistų galimybes pagal PPO Dohos ministrų deklaraciją dėl TRIPS sutarties ir 
visuomenės sveikatos, priimtą 2001 m. lapkričio 14 d. Tačiau vertėtų pripažinti, kad prieigos 
prie vaistų klausimas iš esmės susijęs su patentais, ir tik mažesniu mastu ‒  su prekių 
ženklais.

Aptariant antrąjį su prekyba susijusį aspektą, pagrindinis pasiūlymo tikslas – užkirsti kelią 
suklastotų prekių įvežimui į Sąjungą, visų pirma parduodant tokias prekes internetu. Tai 
problema, kuri tapo itin aktuali pastaraisiais metais dėl to, kad padidėjo pardavimų internetu 
mastas. Nuomonėje paaiškinamos teisinės priemonės, pagal kurias prekių ženklo savininkas 
gali imtis veiksmų, kad užkirstų kelią suklastotų prekių importui, jei vien tik siuntėjas veikia 
siekdamas komercinių tikslų. Atsižvelgdamos į problemos aktualumą ir į pavojų 
ekonominiams interesams, valstybės narės taip pat turėtų sugriežtinti interneto svetainėse 
parduodamų suklastotų prekių kontrolę.

Galiausiai nuomonėje nurodoma, kad būtina išplėsti ES acquis dėl geografinių nuorodų 
Sąjungoje apsaugos, įtraukiant į būsimą ES teisės aktą ir geografines nuorodas dėl prekių, 
kurios nėra žemės ūkio ir maisto produktai, vynas ir spiritiniai gėrimai.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą įtraukti į savo 
pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant Sąjungos lygmeniu išlaikyti (13) siekiant Sąjungos lygmeniu išlaikyti 
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stiprią kilmės vietos nuorodų ir geografinių 
nuorodų apsaugą, reikia paaiškinti, kad tos 
teisės suteikia galimybę pareikšti protestą 
dėl vėlesnio Europos prekių ženklo 
registracijos, nepriklausomai nuo to, ar jos 
taip pat yra atsisakymo registruoti 
pagrindai, į kuriuos ekspertas turi 
atsižvelgti ex officio;

stiprią kilmės vietos nuorodų ir geografinių 
nuorodų apsaugą, reikia paaiškinti, kad tos 
teisės suteikia galimybę pareikšti protestą 
dėl vėlesnio Europos prekių ženklo 
registracijos, nepriklausomai nuo to, ar jos 
taip pat yra atsisakymo registruoti 
pagrindai, į kuriuos ekspertas turi 
atsižvelgti ex officio. Kadangi Sąjungos 
teisės aktų esama tik srityse, susijusiose su 
žemės ūkio ir maisto produktų, vyno ir 
spiritinių gėrimų geografinių nuorodų 
apsauga, Komisija turėtų pateikti 
pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo būtų 
suderinamos valstybių narių taisyklės dėl 
geografinių nuorodų ir tų prekių, kurios 
nėra žemės ūkio ir maisto produktai, 
vynas ir spiritiniai gėrimai, apsaugos;

Pakeitimas 2

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 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. Tai 
neturėtų apriboti Sąjungos PPO taisyklių 
laikymosi, visų pirma GATT V straipsnio 
dėl tranzito laisvės, ir jos teisės remti 
trečiųjų šalių prieigą prie vaistų, tiksliau 
sakant, prie generinių vaistų gamybos, 
apyvartos ir platinimo ES ir užsienyje;
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Pakeitimas 3

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 
uždrausti tokias prekes importuoti į 
Sąjungą, jei vien tik prekių siuntėjas veikia 
siekdamas komercinių tikslų. Šiuo tikslu 
prekių ženklo savininkas turėtų imtis 
tinkamų veiksmų pagal 2004 m. balandžio 
29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 48/2004/EB dėl intelektinės 
nuosavybės teisių gynimo ir 2013 m.
birželio 12 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą 608/2013 dėl 
muitinės vykdomo intelektinės nuosavybės 
teisių užtikrinimo;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos prekių ženklo savininkas taip 
pat turi teisę uždrausti importuoti prekes, 
nurodytas 3 dalies c punkte, jei vien tik 
prekių siuntėjas veikia siekdamas 
komercinių tikslų.

4. Europos prekių ženklo savininkas taip 
pat turi teisę uždrausti importuoti prekes, 
nurodytas 3 dalies c punkte, jei vien tik 
prekių siuntėjas veikia siekdamas 
komercinių tikslų.

Šiuo tikslu Europos prekių ženklo 
savininkas turi teisę imtis atitinkamų 
teisinių veiksmų, kaip nustatyta 
Direktyvoje 48/2004/EB, ir prašyti 
nacionalinių muitinės institucijų imtis 
veiksmų dėl prekių, kuriomis tariamai 
pažeidžiamos jų teisės, pvz., sulaikymo ir 
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sunaikinimo pagal 2013 m. birželio 12 d.
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą 608/2013 dėl muitinės 
vykdomo intelektinės nuosavybės teisių 
užtikrinimo.
Be to, valstybės narės privalo imtis 
atitinkamų priemonių, kad užkirstų kelią 
suklastotų prekių pardavimui internetu.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Reglamentas 2009/207/EB
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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. Tai neturi apriboti Sąjungos 
laikymosi PPO taisyklių, visų pirma 
GATT V straipsnio dėl tranzito laisvės.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 13 punktas
Reglamentas 2009/207/EB
9a straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apipavidalinimo priemones, pakuotę ar a) apipavidalinimo priemones, pakuotę ar 
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kitas priemones, kurios gali būti pažymėtos 
ženklu, prekybos veikloje žymėti žymeniu, 
kuris yra tapatus Europos prekių ženklui 
arba į jį panašus;

kitas priemones, kurios gali būti pažymėtos 
ženklu, prekybos veikloje žymėti žymeniu, 
kuris yra tapatus Europos prekių ženklui 
arba į jį panašus, kaip nurodyta šio 
reglamento 8 straipsnio 1 dalyje;

Pagrindimas

Ši dalis turėtų atitikti 8 straipsnio 1 dalyje jau nurodytas tapatumo ir panašumo nuostatas.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 74 a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

74aa) Žalos atlyginimas prekių 
importuotojui ir savininkui
Agentūra turi teisę įpareigoti Europos 
prekių ženklo savininką sumokėti prekių 
importuotojui, gavėjui ir savininkui 
atitinkamą kompensaciją už bet kokią 
jiems padarytą žalą dėl neteisėto prekių 
sulaikymo naudojantis importo 
apribojimo teisėmis, numatytomis 9 
straipsnyje.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į TRIPS 56 straipsnį, atitinkama agentūra turi teisę įpareigoti pareiškėją, šiuo 
atveju prekių ženklo savininką, tinkamai atlyginti žalą prekių importuotojams ar savininkams 
už neteisėtą prekių sulaikymą. Neteisėtas sulaikymas yra pagrindinė ir plintanti problema.
Komisijos metinėje ataskaitoje „ES muitinės vykdomo intelektinės nuosavybės teisių 
užtikrinimas. Rezultatai ties siena“ nurodyta, kad 2011 m. prekės klaidingai buvo sulaikytos 
daugiau kaip 2700 atvejų, t. y. 46 % daugiau negu prieš dvejus metus.
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