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Gerb. Pirmininke,

Teisės reikalų komitetas nusprendė pateikti nuomonę dėl savo paties iniciatyvos dėl 
minėtojo pasiūlymo nuostatų, kuriomis pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 290 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai.

Pasiūlyme išdėstyta įspūdingai daug siūlymų deleguoti teisėkūros įgaliojimus Komisijai –
63 skirtingi siūlymai (žr. priedą).

I. Bendrosios aplinkybės

Minėtasis reglamento pasiūlymas priklauso prekių ženklų dokumentų rinkiniui, kurį 
Komisija pateikė 2013 m. kovo 27 d. ir kurį taip pat sudaro pasiūlymas dėl Prekių ženklų
direktyvos išdėstymo nauja redakcija1 bei pasiūlymas dėl įgyvendinimo akto, kuriuo iš 
dalies pakeičiami du Komisijos reglamentai2 siekiant suderinti Bendrijos prekių ženklų 
                                               
1 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, 
susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008 11 8, p. 25).
2 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, 1995 12 15, p. 1), ir 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos 
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sistemos mokesčių struktūrą.

Komisijos teigimu, pagrindinis pasiūlymo tikslas – skatinti inovacijas ir ekonomikos augimą 
darant prekių ženklų registracijos sistemas prieinamesnes visoje ES ir veiksmingesnes 
įmonėms, kiek tai susiję su mažesne kaina ir sudėtingumu, didesne sparta, didesniu 
nuspėjamumu ir teisiniu tikrumu. Tačiau Komisija siūlo ne naują sistemą, o galiojančių 
nuostatų modernizavimą, kurio pagrindinis tikslas – pritaikyti terminiją Lisabonos sutarčiai 
ir 2012 m. liepos 19 d. Bendro požiūrio į decentralizuotas agentūras nuostatoms3, 
integruojant paraiškos Europos prekių ženklui pateikimo ir jo įregistravimo procedūras, 
padidinant teisinį tikrumą – aiškiau išdėstant nuostatas ir panaikinant dviprasmybes, 
įtvirtinant Teisingumo Teismo praktiką, sukuriant tinkamą VRDT ir nacionalinių tarnybų 
bendradarbiavimo sistemą, kad būtų galima skatinti vienodinti praktiką ir parengti bendras 
priemones, ir suderinant sistemą su SESV 290 straipsniu.

II. Siūlomas mokesčių sistemos įgyvendinimo akto projektas

Minėtasis mokesčių sistemos įgyvendinimo akto pasiūlymas grindžiamas šiuo metu 
galiojančio Prekių ženklų reglamento 144, 162 straipsniais ir 163 straipsnio 2 dalimi, 
taikomais kartu su Įgyvendinimo aktų reglamento 13 straipsniu4. Pagal šias nuostatas 
mokesčius reglamentuojančiu reglamentu nustatomas mokesčių dydis, jų mokėjimo būdai ir 
užtikrinamas subalansuotas VRDT biudžetas. Be to, jie priimami ir iš dalies keičiami taikant 
Įgyvendinimo aktų reglamento 5 straipsnyje numatytą tikrinimo procedūrą.

Vis dėlto Komisija kartu siūlo iš dalies pakeisti Prekių ženklų reglamentą, kad būtų 
numatyta galimybė ateityje mokesčių sistemą iš dalies keisti deleguotaisiais aktais pagal 
SESV 290 straipsnį. 

Be to, įgyvendinimo akto 2 konstatuojamojoje dalyje kalbama, kad mokesčių struktūrą 
tikslinga padaryti lankstesnę ją pritaikant, o tai turbūt susiję jau ne vien su įgyvendinimu –
tai veikiau politinių sprendimų klausimas, apimantis esmines prekių ženklų dokumentų 
rinkinio nuostatas.

Po to, kai šiam požiūriui šešėlinių pranešėjų posėdyje pasipriešino Parlamentas, o Tarybos 
darbo grupių posėdžiuose – Taryba, Komisija 2013 m. liepos 18 d. laiške Parlamentui 
paskelbė, kad ji nesvarstys įgyvendinimo akto projekto atitinkamame komitete, o ketina 
anksčiausiai artėjant metų pabaigai sušaukti kitą komiteto posėdį. Kai buvo pateiktas 
įgyvendinimo akto projektas, Komisija siekė, kad jis būtų priimtas iki metų pabaigos, ir 
atrodo, jog Komisija ir toliau laikosi pozicijos, kad mokesčių struktūrą ji gali teisėtai 
pritaikyti įgyvendinimo aktu.

                                                                                                                                               
reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) 
mokamų mokesčių (OL L 303, 1995 12 15, p. 33). Pagal dabartinį Prekių ženklų reglamentą esama ir trečiojo 
įgyvendinimo reglamento – tai 1996 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 216/96, nustatantis 
Vidaus rinkos derinimo tarnybos Apeliacinių tarybų darbo tvarką (OL L 28, 1996 2 6, p. 11), tačiau jis iš nėra 
iš dalies keičiamas.
3 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_lt.pdf
4 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės 
ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
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Pažymėtina dar ir tai, kad, remiantis minėto Bendro požiūrio į decentralizuotas agentūras 38 
straipsniu, save finansuojančioms agentūroms (tokioms kaip VRDT) turėtų būti nustatyti 
realistiški mokesčiai ir turėtų būti vengiama didelio pertekliaus susidarymo.

Kai teisiškai privalomus Sąjungos teisės aktus būtina įgyvendinti vienodomis sąlygomis, 
Komisija savo įgyvendinimo įgaliojimus vykdo pagal SESV 291 straipsnio 2 dalį. Tačiau 
Bendras požiūris yra bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos 
pareiškimas, taigi, jis nėra teisiškai privalomas Sąjungos aktas.

III. Su deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais susijusios bendrosios aplinkybės

Žr. Teisės reikalų komiteto 2012 m. balandžio 27 d. Žemės ūkio komitetui pateiktos 
nuomonės dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, II skirsnį ir darbo dokumentą dėl 
tolesnių veiksmų dėl teisėkūros įgaliojimų delegavimo ir valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės (pranešėjas József Szájer), 
kuriuose išdėstytos išsamios aplinkybės, kada pasitelkiami deleguotieji, o kada –
įgyvendinimo aktai. 

IV. Parlamento pozicija teisėkūros įgaliojimų delegavimo klausimu

Deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų atskyrimo klausimu buvo nesutariama vykdant ne vieną 
teisėkūros procedūrą nuo pat Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Taryba primygtinai reikalavo 
naudoti įgyvendinimo aktus, kad, pasitelkdama Įgyvendinimo aktų reglamente numatytuose 
atitinkamuose komitetuose posėdžiaujančius valstybių narių ekspertus, galėtų daryti didesnę 
įtaką šių aktų rengimo etapu. Rengiant deleguotuosius aktus nacionaliniai ekspertai oficialių 
funkcijų neatlieka. Be to, deleguotųjų aktų atveju Parlamento vaidmuo, įtaka ir prerogatyvos 
daug didesni – stipriausios jo priemonės yra galimybė nepritarti siūlomam deleguotajam 
aktui ir atšaukti delegavimą. Įgyvendinimo aktų atveju Parlamento įgaliojimai apima tik 
tikrinimo teisę ir Komisija gali priimti siūlomą įgyvendinimo aktą nepaisydama Parlamento 
prieštaravimo.

Tinkamos priemonės pasirinkimas turi svarbių padarinių ne tik Parlamento galimybei 
naudotis savo kontrolės ar tikrinimo teise, bet ir paties teisės akto galiojimui. Komisijos 
pirmininkas Parlamento pirmininkui skirtame laiške pabrėžė, kad įgyvendinimo ir 
deleguotųjų aktų taikymo ribų nustatymas nėra politinio pasirinkimo klausimas, todėl bet 
kokią analizę reikia pradėti nuo SESV 290 ir 291 straipsniuose nustatytų teisinių kriterijų5. 
Todėl Komisija paprašė Teisingumo Teismo aiškiau išdėstyti ribų nustatymo klausimą 
byloje, kurioje, jos nuomone, buvo pasirinktas netinkamas aktas6.

                                               
5 Pirmininko J. M. Barroso 2012 m. vasario 3 d. laiškas Pirmininkui M. Schulzui.
6 2012 m. rugsėjo 19 d. Komisija iškėlė bylą Teisingumo Teisme siekdama panaikinti Biocidinių produktų 
reglamento straipsnį, kuriame numatyta priemones tvirtinti ne deleguotuoju aktu, o įgyvendinimo aktu. 
Komisijos teigimu, kadangi atitinkamu straipsniu siekiama papildyti tam tikras neesmines teisėkūros 
procedūra priimamo akto nuostatas, taip pat atsižvelgiant į delegavimo pobūdį ir į akto, planuojamo priimti 
pagal tuos įgaliojimus, tikslą, toks aktas turėtų būti priimamas SESV 290 straipsnyje nustatyta tvarka, o ne 
pagal SESV 291 straipsnyje nustatytas procedūras. Byla C-427/12 Komisija prieš Europos Parlamentą ir 
Europos Sąjungos Tarybą.
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Siekiant parengti horizontaliąją politinę poziciją deleguotųjų aktų klausimu, kad būtų 
apsaugotos Parlamento prerogatyvos ir išvengta papildomos teisinių problemų rizikos bei 
teisėkūros procedūra priimamų aktų panaikinimo pasirinkus netinkamus deleguotuosius ar 
įgyvendinimo aktus rizikos, Pirmininkų sueiga 2012 m. patvirtino toliau išdėstytą keturių 
etapų modelį siekdama užtikrinti, kad Parlamentas galėtų naudotis visais jam Lisabonos 
sutartimi suteiktais įgaliojimais7:

1. tinkamos priemonės pasirinkimas;
2. valstybių narių vaidmens stiprinimas deleguotųjų aktų rengimo etapu;
3. pagrindinio akto įtraukimas („bendras sprendimas“);
4. Parlamento pozicijos priėmimas be susitarimo per pirmąjį svarstymą.

Galiausiai tais atvejais, kai deleguotųjų aktų nepavyksta įtraukti į tam tikrą dokumentų 
rinkinį, nors buvo nustatyta, kad jie turėtų būti įtraukti, šis požiūris verčia atsisakyti pateikti 
plenarinėje sesijoje visą dokumentų rinkinį, ir tada reikalingos tolesnės horizontaliosios 
derybos su Taryba.

V. Analizė

Nesant Teisingumo Teismo praktikos deleguotųjų aktų atskyrimo nuo įgyvendinimo aktų 
srityje, analizė turi būti pradedama nuo pačios Sutarties formuluotės. SESV 290 straipsnyje 
teisėkūros įgaliojimus leidžiama deleguoti tik siekiant priimti „visuotinai taikomus ne 
teisėkūros procedūra priimamus aktus, papildančius ar iš dalies keičiančius neesmines
teisėkūros procedūra priimto akto nuostatas“ (išskirta aut.). 

Siekiant išsiaiškinti, ar šiuo atveju tie kriterijai įvykdyti, reikia kiekvienu konkrečiu atveju 
patikrinti atitinkamų įgaliojimų pobūdį. Žr. priedą.

Pirmiausia, kalbant apie prekių ženklų sistemos mokesčių struktūrą, reikia atsižvelgti į tai, 
jog tikrasis mokesčių dydis beveik 20 pastarųjų metų nebuvo žymiai keičiamas ir tikėtina, 
kad bet koks pagal bendro sprendimo procedūrą patikslintas pagrindinio akto variantas 
galios ne trumpesnį laiką, t. y. nereikės jokios lanksčios galimybės pagal SESV 290 
straipsnį deleguotuoju aktu nustatyti mokesčių dydį. Deleguoti teisėkūros įgaliojimus arba 
jų nedeleguoti – teisės aktų leidėjo prerogatyva. Šiuo atveju mokesčių struktūros keitimas –
ne vien teisėkūros procedūra priimamuose aktuose įtvirtintų įgyvendinimo taisyklių 
klausimas, tai veikiau politinio sprendimo klausimas, t. y. vienas iš esminių prekių ženklų 
dokumentų rinkinio nuostatų. Toks politinis sprendimas turi būti įtvirtintas pagrindiniame 
akte ir negali būti priimamas deleguotaisiais ar įgyvendinimo aktais.

Požiūrį, kad mokesčių sistema turėtų būti reglamentuojama pagrindinio akto nuostatomis, 
dar labiau patvirtina tai, kad siūlomo prekių ženklų dokumentų rinkinio mokesčių aspektų 
reglamentavimo varomoji jėga buvo minėtasis Bendras požiūris, kuris nėra teisiškai 
privalomas Sąjungos aktas. Todėl galima kelti klausimą, ar Komisija apskritai galėtų teigti, 
kad ji pagal SESV 291 straipsnį turi kokių nors įgyvendinimo įgaliojimų mokesčių srityje.

                                               
7 Horizontaliosios Parlamento pozicijos deleguotųjų aktų klausimais politinės gairės (2012 m. balandžio 19 d. 
Komitetų pirmininkų sueigos pirmininko raštas Parlamento pirmininkui).
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Antra, kalbant apie iš dalies keičiančio reglamento nuostatas, pirmiausia reikėtų atkreipti 
dėmesį, kad Komisija siūlo tik nuostatas dėl deleguotųjų aktų, o nuostatų dėl įgyvendinimo 
aktų nesiūlo. Be to, pažymėtina, kad Komisija į pagrindinio akto pasiūlymą įtraukė toliau 
nurodytas nuostatas, kurios anksčiau buvo įtrauktos į Reglamentą (EB) Nr. 2868/95, kuriuo 
įgyvendinamas Prekių ženklų reglamentas: 19 straipsnį 2 dalį, 20 straipsnio 4 dalį, 22 
straipsnio 6 dalį, 75 straipsnį, 79a straipsnį, 79c straipsnį, 79d straipsnį ir 87 straipsnio 3 
dalį.

Komisijos požiūris kelia vieną didelę problemą: pasiūlyme esama nuostatų dėl deleguotųjų 
aktų, kurios pagrindiniame akte neturi jokio bazinio varianto, kurį būtų galima papildyti ar 
iš dalies keisti, o vienintelis jų tikslas veikiausiai yra suteikti Komisijai priemonę, kuri jai 
leistų parengti nuostatas nuo nulio. Daugeliu atvejų šias nuostatas nesunkiai būtų buvę 
galima išsamiau išdėstyti jau pagrindiniame akte. Taip pat daugeliu atvejų pagrindiniame 
akte esančioje nuostatoje pateikiama nuoroda į „sąlygas, nustatytas pagal [įgaliojimų 
delegavimo] straipsnį“, o jame savo ruožtu pateikiama nuoroda į „[pagrindinio akto 
nuostata] straipsnyje nurodytas sąlygas“. Tokiais atvejais, siekiant, kad būtų taikomas SESV 
290 straipsnis, reikia papildomai nurodyti sąlygas, kad būtų ištaisyta nelogiška padėtis, kai 
nėra bazinės pareigos ar nuostatos, kurią būtų galima papildyti ar iš dalies keisti.

Minėta problema aptikta šiose nuostatose: 35a straipsnio d punkte, 45a straipsnio a ir c 
punktuose, 74a straipsnyje, 74k straipsnyje, 93a straipsnio f, i, j, k, m ir p punktuose, 114a 
straipsnyje ir 161a straipsnio a, c ir f punktuose.

Jeigu pagrindiniame akte tokiais atvejais nebūtų nurodyta papildomų sąlygų, viena iš galimų 
alternatyvų būtų suteikti Komisijai įgyvendinimo įgaliojimus, o tai reikštų, kad Parlamentas 
netenka įtakos.

Dar viena abejonių kelianti delegavimo forma nustatyta pagrindinio akto 65a straipsnyje –
jame numatyti deleguotieji aktai, kuriuose nurodytas pranešimo apie apeliaciją turinys ir 
Apeliacinės tarybos sprendimų turinys bei forma. Neaišku, ką šiuo atveju reiškia žodis 
„turinys“. Tai reikia paaiškinti pagrindiniame akte arba rasti alternatyvą, kad be reikalo 
nebūtų priartėta prie neesminių nuostatų ribos.

Tam tikrose nuostatose, kuriose numatyti deleguotieji aktai, daromos nuorodos į aspektus, 
nenurodytus pagrindinio akto straipsnyje, į kurį daroma nuoroda. Pavyzdžiui, 65a 
straipsnyje numatyti deleguotieji aktai, kuriais būtų nustatyta „60 straipsnyje nurodytų 
apeliacijos mokesčių kompensavimo tvarka“, o tame straipsnyje apie kompensavimą 
nekalbama. Panaši nuostatų neatitiktis aptikta ir 161a straipsnio h, j ir k punktuose.

Savitas pasiūlymo aspektas, keliantis problemą dėl teisėkūros įgaliojimų delegavimo –
nuostatos dėl vykdomojo direktoriaus įgaliojimų, dažnai prieštaraujančios nuostatoms dėl 
deleguotųjų aktų, pvz., 30, 79, 88 ir 128 straipsniuose.

Galiausiai nuostatose, kuriose numatyti deleguotieji aktai, pavyzdžiui, 144a straipsnio b 
punkte ir 161a straipsnio c punkte, pateikta pora netinkamų nuorodų.

VI. Išvada ir rekomendacija
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Atsižvelgdamas į minėtuosius motyvus, Teisės reikalų komitetas mano, kad mokesčių 
sistema turėtų būti nustatoma ne įgyvendinimo aktu, remiantis dabar galiojančiu Prekių 
ženklų reglamentu, taikomu kartu su pereinamosiomis Įgyvendinimo aktų reglamento 
nuostatomis, kaip iš pradžių siūlė Komisija, o veikiau paties pagrindinio akto nuostatomis, o 
bet kokiems jo pakeitimams turėtų būti taikoma įprasta teisėkūros procedūra.

Tam tikrais atvejais deleguotaisiais aktais galėtų būti nurodomi ar nustatomi kriterijai ir 
procedūros, tačiau tik tada, kai nuostatos išsamiau išdėstytos pagrindiniame akte. Kita 
galimybė – reikalauti, kad Komisija per atitinkamą laikotarpį parengtų ataskaitą teisės aktų 
leidėjams ir pateiktų ją kartu su galimais pasiūlymais dėl dalinio teisės aktų pakeitimo.

Todėl, atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos patvirtintas politines gaires, Teisės reikalų 
komitetas turėtų įvertinti šias rekomendacijas baigdamas rengti savo pranešimą. Jeigu 
Tarybos pozicija bus priešinga šioms rekomendacijoms ir ji teiks pirmenybę 
deleguotiesiems ar įgyvendinimo aktams tais atvejais, kai jų priėmimo kriterijai nėra 
tenkinami, komitetas turėtų informuoti Tarybą, kad plenarinėje sesijoje nebus pateiktas 
visas dokumentų rinkinys, o jeigu Taryba vis tiek laikysis savo pozicijos, komitetas turėtų 
rekomenduoti patvirtinti Parlamento poziciją be susitarimo per pirmąjį svarstymą.

2013 m. spalio 14 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas vienbalsiai patvirtino toliau 
pateikiamą nuomonę8.

Pagarbiai

Klaus-Heiner Lehne

                                               
8 Dalyvavo: pirmininko pavaduotojas Sebastian Valentin Bodu, pirmininko pavaduotoja Françoise Castex, 
Marielle Gallo, Jutta Haug (pagal Darbo tvarkos taisyklių 187 straipsnio 2 dalį, pirmininkas Klaus-Heiner 
Lehne, Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (pagal Darbo tvarkos taisyklių 193 straipsnio 3 
dalį, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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Priedas. Nuostatos dėl deleguotųjų aktų

Straipsnis Atitinkamas tekstas Tikslai, turinys ir taikymo 
sritis

Rekomendacija

24 
konstatuojamoji 
dalis

Reglamentu (EB) Nr. 207/2009 Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti to reglamento įgyvendinimo 
taisykles. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Komisijai 
Reglamentu (EB) Nr. 207/2009 suteiktus įgaliojimus 
reikia suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 ir 291 straipsniais;

Sprendimas, ar deleguoti 
teisėkūros įgaliojimus, ar 
perduoti Komisijai įgyvendinimo 
įgaliojimus, yra tik teisės aktų 
leidėjo prerogatyva. Todėl 
išvada, kad pagal dabartinį 
Prekių ženklų reglamentą 
Komisijai perduoti įgaliojimai 
turi būti suderinti su SESV 290 
straipsniu, yra neteisinga. Tie 
įgaliojimai taip pat gali būti 
įtvirtinti įgyvendinimo aktų 
nuostatose pagal 290 straipsnį 
arba gali būti palikti 
pagrindiniame akte.

Ši konstatuojamoji dalis 
galėtų būti 
performuluota siekiant 
atsižvelgti ir į tai, kad 
teisės aktų leidėjas savo 
nuožiūra gali 
nedeleguoti teisėkūros 
įgaliojimų arba perduoti 
įgyvendinimo 
įgaliojimus.

25 
konstatuojamoji 
dalis

ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu 
metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Tai atitinka Bendrajame 
susitarime nustatytos 
standartinės konstatuojamosios 
dalies fragmentus.

Turėtų būti išlaikyta, nes 
atitinka tinkamą 
formatą.
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26 
konstatuojamoji 
dalis

siekiant užtikrinti veiksmingą teisės aktų, susijusių dėl 
Europos prekių ženklu kaip nuosavybės objektu, 
registravimą ir visišką Europos prekių ženklų registro 
skaidrumą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriais patikslinamos tam tikros pareiškėjo 
pareigos, susijusios su konkrečiais prekių ženklais, 
išsami informacija apie įrašų dėl Europos prekių ženklų 
perdavimo, daiktinių teisių sukūrimo ir perdavimo, 
išieškojimo vykdymo procese, įtraukimo į nemokumo 
procedūras ir prekių ženklo licencijos suteikimo arba 
perdavimo padarymo registre procedūras, taip pat 
atitinkamų įrašų anuliavimo arba pakeitimo procedūras;

Ši konstatuojamoji dalis atitinka 
24a straipsnį.

Žr. pastabas dėl 24a 
straipsnio.

29 
konstatuojamoji 
dalis

siekiant numatyti efektyvią ir veiksmingą Europos 
prekių ženklų paraiškų padavimo (įskaitant prašymus 
pripažinti prioritetą ir pirmenybę) tvarką, pagal 
Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
patikslinami Europos prekių ženklo padavimo būdai ir 
sąlygos, išsami informacija apie formalias sąlygas, 
kurias turi atitikti Europos prekių ženklo paraiška, tos 
paraiškos turinį ir už paraišką mokėtino mokesčio tipą, 
taip pat išsami informacija apie abipusiškumo 
nustatymo ir prašymo pripažinti ankstesnės paraiškos 
prioritetą, parodos prioritetą ir nacionalinio prekių 
ženklo pirmenybę procedūras;

Ši konstatuojamoji dalis atitinka 
35a straipsnį.

Žr. pastabas dėl 35a 
straipsnio.
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31 
konstatuojamoji 
dalis

siekiant užtikrinti, kad agentūra efektyviai, veiksmingai 
ir sparčiai nagrinėtų ir registruotų Europos prekių 
ženklų paraiškas naudodama skaidrias, išsamias, 
teisingas ir nešališkas procedūras, pagal Sutarties 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma išsami 
informacija apie atitikties paraiškos padavimo datos 
reikalavimams ir formalioms sąlygoms nagrinėjimo 
procedūras, patikrinimo, ar sumokėti mokesčiai už 
klases, procedūras ir absoliučių atsisakymo registruoti 
pagrindų nagrinėjimo procedūras, išsami informacija 
apie paraiškos paskelbimą, skelbiant paraiškas padarytų 
klaidų ir netikslumų ištaisymo procedūras, išsami 
informacija apie procedūras, susijusias su trečiųjų šalių 
pastabomis, išsami informacija apie protesto procedūrą, 
išsami informacija apie protesto padavimo ir 
nagrinėjimo procedūras ir paraiškos pakeitimo ir 
padalijimo procedūras, informacija, kurią būtina įrašyti 
į registrą, kai įregistruojamas Europos prekių ženklas, 
registracijos paskelbimo sąlygos ir registracijos 
liudijimo turinys ir išdavimo sąlygos;

Ši konstatuojamoji dalis atitinka 
45a straipsnį.

Žr. pastabas dėl 45a 
straipsnio.

32 
konstatuojamoji 
dalis

kad Europos prekių ženklų registraciją būtų galima 
efektyviai ir veiksmingai pratęsti ir saugiai praktikoje 
taikyti nuostatas dėl Europos prekių ženklo 
registracijos pakeitimo ir padalijimo, nedarant 
neigiamo poveikio teisiniam tikrumui, pagal Sutarties 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais patikslinamos 

Ši konstatuojamoji dalis atitinka 
49a straipsnį.

Žr. pastabas dėl 49a 
straipsnio.
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Europos prekių ženklo registracijos pratęsimo sąlygos 
ir Europos prekių ženklo registracijos pakeitimą ir 
padalijimą reglamentuojančios procedūros;

33 
konstatuojamoji 
dalis

siekiant sudaryti sąlygas Europos prekių ženklo 
savininkui lengvai atsisakyti nuo Europos prekių 
ženklo apsaugos, kartu paisant į registrą įrašytų trečiųjų 
šalių teisių į tą ženklą, taip pat užtikrinti, kad Europos 
prekių ženklą būtų galima efektyviai ir veiksmingai 
panaikinti arba paskelbti negaliojančiu taikant 
skaidrias, išsamias, teisingas ir nešališkas procedūras, ir 
atsižvelgti į šiame reglamente nustatytus principus, 
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais patikslinama atsisakymo nuo Europos prekių 
ženklo apsaugos procedūra ir panaikinimo bei 
pripažinimo negaliojančiu procedūros;

Ši konstatuojamoji dalis atitinka 
57a straipsnį.

Žr. pastabas dėl 57a 
straipsnio.

34 
konstatuojamoji 
dalis

siekiant apeliacinėms taryboms sudaryti sąlygas 
efektyviai, veiksmingai ir išsamiai peržiūrėti agentūros 
sprendimus taikant skaidrias, išsamias, teisingas ir 
nešališkas procedūras, kuriomis atsižvelgiama į 
Reglamente (EB) Nr. 207/2009 nustatytus principus, 
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatoma išsami informacija dėl pranešimo 
apie apeliaciją turinio ir apeliacijos padavimo bei 
nagrinėjimo procedūros, apeliacinės tarybos sprendimų 

Ši konstatuojamoji dalis atitinka 
65a straipsnį.

Neaišku, ką reiškia „išsami 
informacija“ dėl pranešimo apie 
apeliaciją „turinio“.

Žr. pastabas dėl 65a 
straipsnio.
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turinys ir forma ir apeliacijos mokesčių kompensavimo 
tvarka;

36 
konstatuojamoji 
dalis

siekiant užtikrinti galimybę efektyviai ir veiksmingai 
naudoti Europos kolektyvinius ir sertifikacijos ženklus, 
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais patikslinami laikotarpiai, per kuriuos reikia 
pateikti tų ženklų naudojimą reglamentuojančias 
taisykles, ir tų taisyklių turinys;

Ši konstatuojamoji dalis atitinka 
74a ir 74k straipsnius.

Žr. pastabas dėl 74a ir 
74k straipsnių.

38 
konstatuojamoji 
dalis

siekiant užtikrinti sklandų, efektyvų ir veiksmingą 
Europos prekių ženklų sistemos veikimą, pagal 
Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
patikslinami: sprendimų formos reikalavimai, išsami 
informacija apie žodinį procesą ir įrodymų pateikimo 
sąlygos, pranešimo sąlygos, teisių praradimo nustatymo 
procedūra, naudotinos procedūrų šalių ryšio priemonės 
ir formos, taisyklės, reglamentuojančios terminų 
skaičiavimą ir trukmę, sprendimo panaikinimo arba 
įrašo registre anuliavimo procedūros ir akivaizdžių 
klaidų sprendimuose bei agentūrai priskirtinų klaidų 
ištaisymo sąlygos, procedūrų pertraukimo sąlygos ir 
išlaidų paskirstymo ir nustatymo procedūros, išsami 
informacija, kurią reikia įrašyti į registrą, išsami 
informacija apie susipažinimą su bylomis ir bylų 
tvarkymą, informacijos skelbimo Europos prekių 

Ši konstatuojamoji dalis atitinka 
93a straipsnį.

Žr. pastabas dėl 93a 
straipsnio.
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ženklų biuletenyje ir Oficialiajame leidinyje tvarka, 
agentūros ir valstybių narių institucijų administracinio 
bendradarbiavimo sąlygos ir išsami informacija apie 
atstovavimą agentūroje;

44 
konstatuojamoji 
dalis

siekiant užtikrinti efektyvų ir veiksmingą Europos 
prekių ženklo paraiškos arba registracijos pakeitimą į 
nacionalinę prekių ženklo paraišką, kartu užtikrinant, 
kad būtų išsamiai išnagrinėti atitinkami reikalavimai, 
pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais patikslinamos formalios sąlygos, kurias turi 
atitikti prašymas dėl pakeitimo, ir išsami informacija 
apie jo nagrinėjimą ir paskelbimą;

Ši konstatuojamoji dalis atitinka 
114a straipsnį.

Žr. pastabas dėl 114a 
straipsnio.

45 
konstatuojamoji 
dalis

siekiant užtikrinti efektyvų ir veiksmingą ginčų 
sprendimo metodą, užtikrinti derėjimą su Reglamente 
(EB) Nr. 207/2009 nustatyta kalbų vartojimo tvarka, 
operatyvų sprendimų dėl paprastų klausimų priėmimą 
ir efektyvų bei veiksmingą apeliacinių tarybų 
organizavimą, taip pat garantuoti tinkamą ir realistišką 
agentūros imamų mokesčių lygį, kartu laikantis 
Reglamente (EB) Nr. 207/2009 nustatytų biudžeto 
principų, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų 
būti deleguoti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais patikslinama išsami informacija apie 
bendraujant su agentūra vartotinas kalbas, atvejai, kai 
sprendimus dėl protestų ir anuliavimo turėtų priimti 
vienas narys, išsami informacija apie apeliacinių tarybų 

Ši konstatuojamoji dalis atitinka 
144a straipsnį.

Žr. pastabas dėl 144a 
straipsnio.
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organizavimą, agentūrai mokėtinų mokesčių sumos ir 
išsami su jų mokėjimu susijusi informacija;

46 
konstatuojamoji 
dalis

siekiant užtikrinti efektyvų ir veiksmingą tarptautinių 
prekių ženklų registravimą, visiškai laikantis Madrido 
susitarimo dėl tarptautinės ženklų registracijos 
protokolo taisyklių, pagal Sutarties 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais patikslinamos procedūros, 
susijusios su tarptautine prekių ženklų registracija;

Ši konstatuojamoji dalis atitinka 
161a straipsnį.

Žr. pastabas dėl 161a 
straipsnio.

Komisijai pagal 163 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais patikslinama:

a) pareiškėjo pareiga pateikti vertimą į paraiškos kalbą
arba transkripciją paraiškos kalba, kaip nurodyta 7 
straipsnio 2 dalies b punkte;

Nurodoma pareiga nustatyta iš 
dalies keičiančiame akte. 
Formuluote „patikslinama 
pareiga“ nieko nepasakoma, tik 
atveriama galimybė pakeisti 7 
straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytą pareigą, kuri jau ir taip 
aiški. 

Išbraukti, deleguoti 
netinka. Jau pakankamai 
nurodyta pagrindiniame 
akte.

24a straipsnis

b) informacijos apie perdavimą įrašymo registre, kaip 
nurodyta 17 straipsnio 5 dalyje, procedūra;

Tai susiję su iš dalies 
keičiamame akte esančio niekaip 
nepakeisto straipsnio neesminių 
nuostatų papildymu, o tikslas, 
turinys ir taikymo sritis yra 
pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 26 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.
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c) informacijos apie daiktinės teisės suteikimą arba 
perdavimą įrašymo registre, kaip nurodyta 19 straipsnio 
2 dalyje, procedūra;

Tai susiję su iš dalies 
keičiamame akte esančio 
straipsnio, kuris bus iš dalies 
keičiamas tik pridedant 
„perdavimą“, neesminių nuostatų 
papildymu, o tikslas, turinys ir 
taikymo sritis yra pakankamai 
išdėstyti, taip pat atsižvelgiant į 
26 konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

d) informacijos apie išieškojimą vykdymo procese 
įrašymo registre, kaip nurodyta 20 straipsnio 3 dalyje, 
procedūra;

Tai susiję su iš dalies 
keičiamame akte esančio niekaip 
nepakeisto straipsnio neesminių 
nuostatų papildymu, o tikslas, 
turinys ir taikymo sritis yra 
pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 26 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

e) informacijos apie įtraukimą į nemokumo procedūras 
įrašymo registre, kaip nurodyta 21 straipsnio 3 dalyje, 
procedūra;

Tai susiję su iš dalies 
keičiamame akte esančio niekaip 
nepakeisto straipsnio neesminių 
nuostatų papildymu, o tikslas, 
turinys ir taikymo sritis yra 
pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 26 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.
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f) informacijos apie licencijos suteikimą arba 
perdavimą įrašymo registre, kaip nurodyta 22 straipsnio 
5 dalyje, procedūra;

Tai susiję su iš dalies 
keičiamame akte esančio niekaip 
nepakeisto straipsnio neesminių 
nuostatų papildymu, o tikslas, 
turinys ir taikymo sritis yra 
pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 26 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

g) įrašo registre apie daiktinės teisės, išieškojimą 
vykdymo procese arba licenciją anuliavimo arba 
pakeitimo, kaip nurodyta atitinkamai 19 straipsnio 3 
dalyje, 20 straipsnio 4 dalyje ir 22 straipsnio 6 dalyje, 
procedūra.“;

Tai susiję su iš dalies 
keičiamame akte esančių 
straipsnių, kurie bus iš dalies 
keičiami siekiant atsižvelgti į 
vienos iš šalių prašymus,
neesminių nuostatų papildymu, o 
tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 26 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

35a straipsnis Komisijai pagal 163 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais patikslinama:

a) Europos prekių ženklo paraiškos padavimo agentūrai 
pagal 25 straipsnį būdai ir sąlygos;

Tai susiję su iš dalies 
keičiamame akte esančio
straipsnio, kuris bus iš dalies 
keičiamas tik apribojant 
paraiškos padavimą VRDT,
neesminių nuostatų papildymu, o 

Deleguotieji aktai 
priimtini.
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tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 29 
konstatuojamąją dalį.

b) išsami informacija apie Europos prekių ženklo 
paraiškos turinį, nurodytą 26 straipsnio 1 dalyje, už 
paraišką mokėtinų mokesčių, nurodytų 26 straipsnio 2 
dalyje, tipą, įskaitant prekių ir paslaugų klasių, kurioms 
tie mokesčiai taikomi, skaičių, ir formalias paraiškos 
sąlygas, nurodytas 26 straipsnio 3 dalyje;

Išsami informacija apie paraišką 
yra neesminės nuostatos, o 
tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 29 
konstatuojamąją dalį.

Tačiau mokesčių sistema
priklauso esminėms nuostatoms, 
kurios turėtų būti paliktos 
pagrindiniame akte. 

Formalios paraiškos sąlygos 
susijusios su 26 straipsnio 3 
dalimi, kurioje savo ruožtu 
daroma nuoroda į formalias 
sąlygas, nustatytas pagal 35a 
straipsnio b punktą. Todėl 
pagrindiniame akte nenustatyta 
pareiga, kurią būtų galima 
papildyti ar iš dalies keisti, ir 
Komisija praktiškai sau suteikia 
neribotą vertinimo laisvę toms 

Deleguotieji aktai 
priimtini išsamiai 
informacijai apie 
paraišką nurodyti.

Nuostatos dėl mokesčių 
sistemos turėtų būti 
paliktos pagrindiniame 
akte.

Formalios atitinkamos 
paraiškos sąlygos turėtų 
būti išsamiau nurodytos 
pagrindiniame akte, kad 
būtų galima ištaisyti 
dabartinę nelogišką 
padėtį, kai nenustatyta 
pareiga, o tai reiškia, 
kad iš esmės nėra ką iš 
dalies keisti ar papildyti 
pagal SESV 290 
straipsnį. 
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formalioms sąlygoms apibrėžti.

c) abipusiškumo nustatymo pagal 29 straipsnio 5 dalį 
procedūros;

Tai susiję su iš dalies 
keičiamame akte esančio 
straipsnio, kuris bus iš dalies 
keičiamas tik siekiant leisti 
Komisijai nustatyti lygiavertes 
sąlygas, neesminių nuostatų 
papildymu, o tikslas, turinys ir 
taikymo sritis yra pakankamai 
išdėstyti, taip pat atsižvelgiant į 
29 konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

d) procedūra ir taisyklės, taikomos informacijai ir 
dokumentams, reikalingiems prašant pripažinti 
ankstesnės paraiškos prioritetą pagal 30 straipsnį;

Taisyklėse nurodytas naujasis 30 
straipsnis, o jame savo ruožtu 
daroma nuoroda į taisykles, 
priimtas pagal 35a straipsnio d 
punktą. Todėl pagrindiniame 
akte nenustatyta pareiga, kurią 
būtų galima papildyti ar iš dalies 
keisti, ir Komisija praktiškai sau 
suteikia neribotą vertinimo laisvę 
toms taisyklėms apibrėžti.

Remiantis 30 straipsnio 2 dalimi, 
vykdomasis direktorius gali 
papildomai nustatyti, kad 

Atitinkamos taisyklės 
turėtų būti išsamiau 
nurodytos 
pagrindiniame akte, kad 
būtų galima ištaisyti 
dabartinę nelogišką 
padėtį, kai nenustatyta 
pareiga, o tai reiškia, 
kad iš esmės nėra ką iš 
dalies keisti ar papildyti 
pagal SESV 290 
straipsnį. 

Deleguotuose aktuose 
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papildomos informacijos ir 
dokumentų, kuriuos pareiškėjas 
turi pateikti, gali būti pateikta 
mažiau, nei reikalaujama pagal 
35a straipsnio d punktą priimtose 
taisyklėse. 

nustatyti reikalavimai 
neturėtų prieštarauti 
vykdomojo direktoriaus 
įgaliojimams.

e) procedūra ir taisyklės, taikomos įrodymams, kuriuos 
reikia pateikti prašant pripažinti parodos prioritetą 
pagal 33 straipsnio 1 dalį;

Tai susiję su iš dalies 
keičiamame akte esančio 
straipsnio, kuris bus nežymiai iš 
dalies pakeistas, neesminių 
nuostatų papildymu, o tikslas, 
turinys ir taikymo sritis yra 
pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 29 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

f) prašymo pripažinti nacionalinio prekių ženklo 
pirmenybę pagal 34 straipsnio 1 dalį ir 35 straipsnio 1 
dalį procedūra.“;

Tai susiję su iš dalies 
keičiamame akte esančio niekaip 
nepakeisto straipsnio neesminių 
nuostatų papildymu, o tikslas, 
turinys ir taikymo sritis yra 
pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 29 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

39 straipsnis 1. Jeigu Europos prekių ženklo paraiškai keliami Tai susiję su iš dalies Deleguotieji aktai 
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reikalavimai yra patenkinti, taikant 42 straipsnį 
paraiška paskelbiama, jeigu ji nebuvo atmesta pagal 37 
straipsnį. Paskelbta paraiška neprieštarauja 
informacijai, kuri jau buvo pateikta visuomenei 
vadovaujantis šiuo reglamentu arba pagal šį reglamentą 
priimtais deleguotaisiais aktais.

keičiamame akte esančio niekaip 
nepakeisto straipsnio neesminių 
nuostatų papildymu, o tikslas, 
turinys ir taikymo sritis yra 
pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 29 
konstatuojamąją dalį.

priimtini.

45a straipsnis Komisijai pagal 163 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais patikslinama:

a) atitikties paraiškos padavimo datos reikalavimams, 
kaip nurodyta 36 straipsnio 1 dalies a punkte, ir 
formalioms sąlygoms, kaip nurodyta 26 straipsnio 3 
dalyje, nagrinėjimo procedūra ir patikrinimo, ar 
sumokėti 36 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti 
mokesčiai už klases, procedūra;

Formalios paraiškos sąlygos 
susijusios su 26 straipsnio 3 
dalimi, kurioje savo ruožtu 
daroma nuoroda į formalias 
sąlygas, nustatytas pagal 35a 
straipsnio b punktą. Todėl 
pagrindiniame akte nenustatyta 
pareiga ir Komisija praktiškai 
sau suteikia neribotą vertinimo 
laisvę toms formalioms sąlygoms 
apibrėžti.

Nurodytos paraiškos padavimo 
datos ir mokėjimo patikrinimo 
reikalavimų laikymosi 
procedūros susijusios su iš dalies 
keičiamame akte esančio niekaip 
nepakeisto straipsnio 
neesminėmis nuostatomis, o 
tikslas, turinys ir taikymo sritis 

Atitinkamos taisyklės 
turėtų būti išsamiau 
nurodytos 
pagrindiniame akte, kad 
būtų galima ištaisyti 
dabartinę nelogišką 
padėtį, kai nenustatyta 
pareiga, o tai reiškia, 
kad iš esmės nėra ką iš 
dalies keisti ar papildyti 
pagal SESV 290 
straipsnį. Kitu atveju tai 
būtų galima nustatyti 
įgyvendinimo aktu.

Deleguotieji aktai 
priimtini paraiškos 
padavimo datos ir 
mokėjimo patikrinimo 
reikalavimų laikymosi 
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yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 31 
konstatuojamąją dalį.

procedūroms nustatyti.

b) absoliučių atsisakymo registruoti pagrindų 
nagrinėjimo, nurodyto 37 straipsnyje, procedūra;

Tai susiję su iš dalies 
keičiamame akte esančio 
straipsnio, kuris bus iš dalies 
keičiamas tik išbraukiant taisyklę 
dėl išimtinių teisių į neturinčius 
skiriamojo požymio elementus 
atsisakymo, neesminių nuostatų 
papildymu, o tikslas, turinys ir 
taikymo sritis yra pakankamai 
išdėstyti, taip pat atsižvelgiant į 
31 konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

c) išsami informacija, kurią būtina pateikti skelbiant 
paraišką, kaip nurodyta 39 straipsnio 1 dalyje;

Išsami informacija, kurią būtina 
pateikti skelbiant paraišką, 
susijusi su naujojo 39 straipsnio 
1 dalimi, kurioje savo ruožtu 
daroma nuoroda į informaciją, 
pateikiamą pagal deleguotuosius 
aktus. Todėl pagrindiniame akte 
nenustatyta pareiga, kurią būtų 
galima papildyti ar iš dalies 
keisti, ir Komisija praktiškai sau 
suteikia neribotą vertinimo laisvę 

Atitinkama išsami 
informacija turėtų būti 
papildomai išdėstyta 
pagrindiniame akte, kad 
būtų galima ištaisyti 
dabartinę nelogišką 
padėtį, kai nenustatyta 
pareiga, o tai reiškia, 
kad iš esmės nėra ką iš 
dalies keisti ar papildyti 
pagal SESV 290 
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tai informacijai apibrėžti. straipsnį.

d) skelbiant Europos prekių ženklų paraiškas padarytų 
klaidų ir netikslumų ištaisymo, kaip nurodyta 39 
straipsnio 3 dalyje, procedūra;

Tai susiję su iš dalies 
keičiamame akte esančios naujos 
39 straipsnio 3 dalies, kuria 
siekiama įpareigoti VRDT 
ištaisyti klaidas, neesminių 
nuostatų papildymu, o tikslas, 
turinys ir taikymo sritis yra 
pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 31 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

e) trečiųjų šalių pastabų, nurodytų 40 straipsnyje, 
pateikimo procedūra;

Tai susiję su iš dalies 
keičiamame akte esančio naujo 
40 straipsnio, kuriuo aiškiau 
išdėstomos trečiųjų šalių 
įsikišimo sąlygos, neesminių 
nuostatų papildymu, o tikslas, 
turinys ir taikymo sritis yra 
pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 31 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

f) išsami informacija apie protesto padavimo ir 
nagrinėjimo procedūrą, nurodytą 41 ir 42 straipsniuose;

Tai susiję su iš dalies 
keičiamame akte esančių 
straipsnių, kurie bus iš dalies 

Deleguotieji aktai 
priimtini.
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keičiami siekiant aiškiau 
išdėstyti su protestu susijusias 
sąlygas, neesminių nuostatų 
papildymu, o tikslas, turinys ir 
taikymo sritis yra pakankamai 
išdėstyti, taip pat atsižvelgiant į 
31 konstatuojamąją dalį.

g) paraiškos pakeitimo pagal 43 straipsnio 2 dalį ir 
paraiškos padalijimo pagal 44 straipsnį procedūros;

Tai susiję su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 
o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 31 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

h) išsami informacija, kurią būtina įrašyti į registrą, kai 
įregistruojamas Europos prekių ženklas, ir registracijos 
paskelbimo, kaip nurodyta 45 straipsnio 1 dalyje, 
sąlygos, taip pat 45 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
registracijos liudijimo turinys ir išdavimo sąlygos.“;

Tai susiję su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 
o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 31 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

49a straipsnis Komisijai pagal 163 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais patikslinama:

a) Europos prekių ženklo registracijos pratęsimo pagal 
47 straipsnį, įskaitant mokėtinų mokesčių tipą, 

Neaišku, kodėl šioje nuostatoje 
vartojama formuluotė 
„procedūrinė tvarka“, o ne 
„procedūra“, kaip b ir c 
punktuose įtvirtintose dviejose 

Deleguotieji aktai 
priimtini, jeigu 
formuluotė „procedūrinė 
tvarka“ bus pakeista į 
sąvoką „procedūra“.
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procedūrinė tvarka; tolesnėse delegavimo nuostatose 
ir kitur. Žodžiai „procedūrinė 
tvarka“ gali būti suprantami kaip 
teisė pasirinkti politinius 
variantus, o „procedūra“ tokios 
reikšmės neturi.

Vartojant sąvoką „procedūra“ ši 
nuostata būtų susijusi su 
neesminėmis reglamento 
nuostatomis, o tikslas, turinys ir 
taikymo sritis yra pakankamai 
išdėstyti, taip pat atsižvelgiant į 
31 konstatuojamąją dalį.

b) Europos prekių ženklo registracijos pakeitimo, 
numatyto 48 straipsnio 2 dalyje, procedūra;

Tai susiję su iš dalies 
keičiamame akte esančio niekaip 
nepakeisto straipsnio neesminių 
nuostatų papildymu, o tikslas, 
turinys ir taikymo sritis yra 
pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 32 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

c) Europos prekių ženklo registracijos padalijimo, 
numatyto 49 straipsnyje, procedūra.“;

Tai susiję su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 
o tikslas, turinys ir taikymo sritis 

Deleguotieji aktai 
priimtini.
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yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 32 
konstatuojamąją dalį.

Komisijai pagal 163 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais patikslinama:

a) atsisakymo nuo Europos prekių ženklo apsaugos 
procedūra, nurodyta 50 straipsnyje, įskaitant to 
straipsnio 3 dalyje nurodytą laikotarpį;

Tai susiję su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 
o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 33 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

57a straipsnis

b) Europos prekių ženklo panaikinimo ir pripažinimo 
negaliojančiu procedūros, nurodytos 56 ir 57 
straipsniuose.“;

Tai susiję su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 
o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 33 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

65a straipsnis Komisijai pagal 163 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais patikslinama:

a) 60 straipsnyje nurodyto pranešimo apie apeliaciją 
turinys ir apeliacijos padavimo bei nagrinėjimo 
procedūra;

Neaišku, ką norima pasakyti 
žodžiu „turinys“ ir kaip jį norima 
patikslinti deleguotaisiais aktais.

Be žodžio „turinys“ ši nuostata 
būtų susijusi su neesminėmis 
reglamento nuostatomis, o 
tikslas, turinys ir taikymo sritis 
būtų pakankamai išdėstyti, taip 

Deleguotieji aktai 
priimtini, jeigu žodis 
„turinys“ bus išbrauktas 
arba paaiškintas.
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pat atsižvelgiant į 34 
konstatuojamąją dalį.

b) 64 straipsnyje nurodytų apeliacinės tarybos 
sprendimų turinys ir forma;

Neaišku, ką norima pasakyti 
žodžiu „turinys“ ir kaip jį norima 
patikslinti deleguotaisiais aktais.

Be žodžio „turinys“ ši nuostata 
būtų susijusi su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 
o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
būtų pakankamai išdėstyti, taip 
pat atsižvelgiant į 34 
konstatuojamąją dalį.

Pažymėtina, kad tolesniame 93a 
straipsnyje vartojama formuluotė 
„sprendimų formos 
reikalavimai“, niekur neminint 
„turinio“.

Deleguotieji aktai 
priimtini, jeigu žodis 
„turinys“ bus išbrauktas 
arba paaiškintas.

c) 60 straipsnyje nurodytų apeliacijos mokesčių 
kompensavimo tvarka.“;

60 straipsnyje nėra nuostatų, 
kuriose būtų numatytas mokesčių 
kompensavimas.

Siekiant, kad pagal šią 
dalį būtų galima 
deleguoti įgaliojimus, 
pagrindiniame akte turi 
būti nustatytos 
kompensavimo 
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taisyklės.

74a straipsnis Komisijai pagal 163 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais patikslinamas 67 
straipsnio 1 dalyje nurodytas laikotarpis, per kurį 
agentūrai būtina pateikti Europos kolektyvinio ženklo 
naudojimą reglamentuojančias taisykles, ir tų taisyklių 
turinys, kaip nurodyta 67 straipsnio 2 dalyje.

67 straipsnio 1 dalyje 
nenurodytas joks laikotarpis. 
Tačiau tame iš dalies pakeistame 
straipsnyje nurodytas laikotarpis, 
nustatomas pagal 74a straipsnį. 
Todėl pagrindiniame akte 
nenustatyta pareiga, kurią būtų 
galima papildyti ar iš dalies 
keisti, ir Komisija praktiškai sau 
suteikia neribotą vertinimo laisvę 
tam laikotarpiui apibrėžti.

Be to, neaišku, ką norima 
pasakyti formuluote „tų taisyklių 
turinys“ ir kaip ją norima 
patikslinti deleguotaisiais aktais. 
Su formuluote „tų taisyklių 
turinys“ ši nuostata būtų 
pernelyg plati ir gali apimti dalį 
esminių nuostatų.

Atitinkamas laikotarpis 
turėtų būti išsamiau 
nurodytas 
pagrindiniame akte, kad 
būtų galima ištaisyti 
dabartinę nelogišką 
padėtį, kai nenustatyta 
pareiga, o tai reiškia, 
kad iš esmės nėra ką iš 
dalies keisti ar papildyti 
pagal SESV 290 
straipsnį. 

„Tų taisyklių turinys“ 
turėtų būti išsamiau 
nurodytas 
pagrindiniame akte.

74k straipsnis Komisijai pagal 163 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomas 74c 
straipsnio 1 dalyje nurodytas laikotarpis, per kurį 
agentūrai būtina pateikti Europos sertifikacijos ženklo 

74c straipsnio 1 dalyje 
nenurodytas joks laikotarpis. 
Tačiau tame iš dalies pakeistame 
straipsnyje nurodytas laikotarpis, 

Atitinkamas laikotarpis 
turėtų būti išsamiau 
nurodytas 
pagrindiniame akte, kad 



AL\1006698LT.doc 27/43 PE521.700v01-00

LT

naudojimą reglamentuojančias taisykles, ir tų taisyklių 
turinys, kaip nurodyta 74c straipsnio 2 dalyje.

nustatomas pagal 74k straipsnį. 
Todėl pagrindiniame akte 
nenustatyta pareiga, kurią būtų 
galima papildyti ar iš dalies 
keisti, ir Komisija praktiškai sau 
suteikia neribotą vertinimo laisvę 
tam laikotarpiui apibrėžti.

Be to, neaišku, ką norima 
pasakyti formuluote „tų taisyklių 
turinys“ ir kaip ją norima 
patikslinti deleguotaisiais aktais. 
Su formuluote „tų taisyklių 
turinys“ ši nuostata būtų 
pernelyg plati ir gali apimti dalį 
esminių nuostatų.

būtų galima ištaisyti 
dabartinę nelogišką 
padėtį, kai nenustatyta 
pareiga, o tai reiškia, 
kad iš esmės nėra ką iš 
dalies keisti ar papildyti 
pagal SESV 290 
straipsnį. Kitu atveju tai 
būtų galima nustatyti 
įgyvendinimo aktu.

„Tų taisyklių turinys“ 
turėtų būti išsamiau 
nurodytas 
pagrindiniame akte.

79 straipsnis 1. Vadovaudamasi nusistovėjusia praktika, agentūra 
suinteresuotiems subjektams praneša apie sprendimus, 
šaukimus ir apie kiekvieną pranešimą ar kitokį 
informacijos pateikimą, nuo kurių pradedamas 
skaičiuoti terminas arba apie kuriuos šiems 
suinteresuotiems subjektams turi būti pranešta 
vadovaujantis kitomis šio reglamento nuostatomis arba 
pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų aktų 
nuostatomis, arba apie kuriuos pranešti nurodė 
agentūros vykdomasis direktorius.

Šioje nuostatoje nėra numatyta 
priimti deleguotųjų aktų, joje 
VRDT nustatoma pareiga 
pranešti apie sprendimus ir 
šaukimus, jeigu to reikalaujama 
pagal deleguotuosius aktus, 
priimtus vadovaujantis 
reglamentu.

Jeigu nuostatose dėl 
atitinkamų deleguotųjų 
aktų numatyta, kad bus 
galima nustatyti 
reikalavimą dėl 
pranešimo, ši nuostata 
turėtų būti priimtina.
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79a straipsnis Jei agentūra nustato, kad kurios nors teisės, 
vadovaujantis šiuo reglamentu arba pagal šį reglamentą 
priimtais deleguotaisiais aktais, prarandamos nepriėmus 
jokio sprendimo, ji apie tai praneša suinteresuotam 
asmeniui pagal 79 straipsnį. Pastarasis gali prašyti, kad 
tuo klausimu būtų priimtas sprendimas. Agentūra 
priima tokį sprendimą, jeigu ji nesutinka su sprendimo 
prašančiu asmeniu; priešingu atveju agentūra pakeičia 
savo išvadą ir apie tai praneša sprendimo prašančiam 
asmeniui.

Šioje nuostatoje nėra numatyta 
priimti deleguotųjų aktų, joje 
VRDT nustatoma pareiga 
pranešti apie teisių praradimą ir 
priimti sprendimus dėl 
atitinkamų išvadų, kai teisės 
prarandamos taikant pagal 
reglamentą priimtą deleguotąjį 
aktą.

Jeigu nuostatose dėl 
atitinkamų deleguotųjų 
aktų numatytas teisių 
praradimas, ši nuostata 
turėtų būti priimtina.

83 straipsnis Jeigu šiame reglamente arba pagal šį reglamentą 
priimtuose deleguotuosiuose aktuose nėra procedūrinių 
nuostatų, agentūra atsižvelgia į valstybėse narėse 
visuotinai pripažintus proceso teisės principus.

Šioje nuostatoje nėra numatyta 
priimti deleguotųjų aktų, joje 
VRDT numatyta galimybė 
atsižvelgiant į pripažintus 
principus panaikinti 
deleguotaisiais aktais sukurtą 
spragą.

Šia nuostata siekiama 
spręsti teisinio vakuumo 
klausimą, 
deleguotiesiems aktams 
ji tiesioginio poveikio 
neturi. 

89 straipsnis 1. Agentūra periodiškai leidžia:

a) Europos prekių ženklų biuletenį, kuriame skelbiami 
registre padaryti įrašai ir kita informacija, numatyta 
skelbti šiuo reglamentu arba pagal šį reglamentą 
priimtais deleguotaisiais aktais;

Šioje nuostatoje nėra numatyta 
priimti deleguotųjų aktų, joje tik 
reikalaujama skelbti informaciją, 
numatytą pagal reglamentą 
priimtais deleguotaisiais aktais.

Šia nuostata numatytas 
reikalavimas skelbti 
informaciją, 
deleguotiesiems aktams 
ji tiesioginio poveikio 
neturi.

93a straipsnis Komisijai pagal 163 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais patikslinama:

Tai susiję su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 

Deleguotieji aktai 
priimtini.
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a) 75 straipsnyje nurodytų sprendimų formos 
reikalavimai;

o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 38 
konstatuojamąją dalį.

b) žodinio proceso ir įrodymų pateikimo, nurodyto 77 ir 
78 straipsniuose, sąlygos;

Tai susiję su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 
o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 38 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

c) 79 straipsnyje nurodyto pranešimo sąlygos; 79 straipsnio nuostatose jau 
numatytos pranešimo registruotu 
laišku (su pranešimu apie 
gavimą) ir elektroninėmis 
priemonėmis taisyklės. 
Straipsnyje taip pat reikalaujama, 
kad vykdomasis direktorius 
nustatytų, kaip viešas pranešimas 
turi būti pateiktas. Todėl neaišku, 
kokias papildomas sąlygas reikia 
priimti deleguotaisiais aktais.

Taip pat svarstytina, ar, 
atsižvelgiant į tolesnį e punktą, ši 
nuostata nėra perteklinė.

Deleguotieji aktai 
veikiausiai nereikalingi, 
nes sąlygos jau 
numatytos 
pagrindiniame akte ir e 
punkte.
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d) teisių praradimo nustatymo, nurodyto 79a 
straipsnyje, procedūra;

Tai susiję su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 
o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 38 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

e) taisyklės dėl ryšio priemonių, įskaitant elektronines 
ryšio priemones, nurodytas 79b straipsnyje, kurias turi 
naudoti agentūros vykdomų procedūrų šalys, ir dėl 
formų, kurias turi pateikti agentūra;

Tai susiję su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 
o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 38 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

f) taisyklės, reglamentuojančios terminų skaičiavimą ir 
trukmę, nurodytos 79c straipsnio 1 dalyje;

74c straipsnio 1 dalyje 
nenurodyta jokių taisyklių ar 
terminų. Tačiau tame iš dalies 
pakeistame straipsnyje nurodytos 
taisyklės ir terminai, nustatomi 
pagal 93a straipsnio f punktą. 
Todėl pagrindiniame akte 
nenustatyta pareiga, kurią būtų 
galima papildyti ar iš dalies 
keisti, ir Komisija praktiškai sau 
suteikia neribotą vertinimo laisvę 
taisyklėms ir terminams 

Atitinkamos taisyklės ir 
terminai turėtų būti 
papildomai išdėstyti 
pagrindiniame akte, kad 
būtų galima ištaisyti 
dabartinę nelogišką 
padėtį, kai nenustatyta 
pareiga, o tai reiškia, 
kad iš esmės nėra ką iš 
dalies keisti ar papildyti 
pagal SESV 290 
straipsnį. 
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apibrėžti.

g) kalbos klaidų arba transkripcijos klaidų ir 
akivaizdžių apsirikimų agentūros sprendimuose, taip 
pat agentūrai priskirtinų techninių klaidų, padarytų 
registruojant prekių ženklą arba skelbiant apie jo 
registraciją, ištaisymo, kaip nurodyta 79d straipsnyje, 
procedūra;

Tai susiję su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 
o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 38 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

h) sprendimo panaikinimo arba įrašo registre 
anuliavimo, kaip nurodyta 80 straipsnio 1 dalyje, 
procedūra;

Tai susiję su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 
o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 38 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

i) agentūros procedūrų pertraukimo ir atnaujinimo 
tvarka, kaip nurodyta 82a straipsnyje;

82a straipsnyje tvarka 
nenurodyta. Tačiau tame iš dalies 
pakeistame straipsnyje nurodyta 
tvarka, nustatoma pagal 93a 
straipsnio i punktą. Todėl 
pagrindiniame akte nenustatyta 
pareiga, kurią būtų galima 
papildyti ar iš dalies keisti, ir 
Komisija praktiškai sau suteikia 
neribotą vertinimo laisvę tai 
tvarkai apibrėžti.

Atitinkama tvarka turėtų 
būti išsamiau nurodyta 
pagrindiniame akte, kad 
būtų galima ištaisyti 
dabartinę nelogišką 
padėtį, kai nenustatyta 
pareiga, o tai reiškia, 
kad iš esmės nėra ką iš 
dalies keisti ar papildyti 
pagal SESV 290 
straipsnį. 
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j) išlaidų paskirstymo ir nustatymo, kaip nurodyta 85 
straipsnio 1 dalyje, procedūros;

85 straipsnio 1 dalyje sąlygos 
nenurodytos. Tačiau tame iš 
dalies pakeistame straipsnyje 
nurodytos sąlygos, nustatomos 
pagal 93a straipsnio j punktą. 
Todėl pagrindiniame akte 
nenustatyta pareiga, kurią būtų 
galima papildyti ar iš dalies 
keisti, ir Komisija praktiškai sau 
suteikia neribotą vertinimo laisvę 
toms sąlygoms apibrėžti.

Atitinkamos sąlygos 
turėtų būti išsamiau 
nurodytos 
pagrindiniame akte, kad 
būtų galima ištaisyti 
dabartinę nelogišką 
padėtį, kai nenustatyta 
pareiga, o tai reiškia, 
kad iš esmės nėra ką iš 
dalies keisti ar papildyti 
pagal SESV 290
straipsnį. 

k) 87 straipsnio 1 dalyje nurodyta išsami informacija; 87 straipsnio 1 dalyje jau 
nustatyta pareiga VRDT tvarkyti 
pagal reglamentą numatytos 
informacijos registrą. Todėl 
Komisija praktiškai papildo ar iš 
dalies keičia deleguotuosius 
aktus, o tai pagal 290 straipsnį 
neįmanoma.

Kitose nuostatose dar 
nenumatyta konkreti 
išsami informacija 
turėtų būti išsamiau 
nurodyta pagrindiniame 
akte, o 87 straipsnio 1 
dalies formuluotė „arba 
pagal šį reglamentą 
priimtame 
deleguotajame akte“ 
turėtų būti išbraukta 
siekiant ištaisyti 
dabartinę padėtį, kai 
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deleguotuosius aktus 
praktiškai galima 
papildyti arba iš dalies 
keisti.

l) susipažinimo su bylomis procedūra, numatyta 88 
straipsnyje, įskaitant bylos dalis, su kuriomis 
neleidžiama susipažinti, ir agentūros bylų tvarkymo, 
numatyto 88 straipsnio 5 dalyje, procedūros;

Iš dalies pakeistame 88 
straipsnyje jau numatyta, kad 
vykdomasis direktorius nustato 
susipažinimo priemones ir bylų 
saugojimo formą.

Delegavimas 
nereikalingas, ši 
nuostata turėtų būti 
išbraukta.

m) informacijos ir įrašų, nurodytų 89 straipsnio 1 dalies 
a punkte, skelbimo Europos prekių ženklų biuletenyje 
tvarka, įskaitant informacijos tipą ir kalbas, kuriomis ta 
informacija ir įrašai turi būti skelbiami;

Žr. pirmiau aprašytą k punktą. Kitose nuostatose dar 
nenumatyta konkreti 
informacija turėtų būti 
išsamiau nurodyta 
pagrindiniame akte, o 89 
straipsnio 1 dalies a 
punkto formuluotė „arba 
pagal šį reglamentą 
priimtais deleguotaisiais 
aktais“ turėtų būti 
išbraukta siekiant 
ištaisyti dabartinę 
padėtį, kai 
deleguotuosius aktus 
praktiškai galima 
papildyti arba iš dalies 
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keisti. 

n) 89 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos 
informacijos skelbimo Oficialiajame leidinyje 
dažnumas, forma ir kalbos;

Tai susiję su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 
o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 38 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

o) agentūros ir valstybių narių institucijų keitimosi 
informacija ir bendravimo tvarka ir teismų arba 
valstybių narių institucijų susipažinimo su bylomis 
pagal 90 straipsnį tvarka;

Tai susiję su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 
o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 38 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

p) nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo atstovavimo 
agentūroje įpareigojimo pagal 92 straipsnio 2 dalį, 
sąlygos, kuriomis paskiriamas bendras atstovas pagal 
92 straipsnio 4 dalį, sąlygos, kuriomis 92 straipsnio 3 
dalyje nurodyti darbuotojai ir 93 straipsnio 1 dalyje 
nurodyti profesionalūs atstovai privalo pateikti 
agentūrai pasirašytą įgaliojimą, kad galėtų atstovauti, ir 
sąlygos, kuriomis asmuo gali būti išbrauktas iš 
profesionalių atstovų sąrašo, nurodytos 93 straipsnio 5 
dalyje.“;

Sąlygos, kuriomis 92 straipsnio 3 
dalyje nurodyti darbuotojai ir 93 
straipsnio 1 dalyje nurodyti 
profesionalūs atstovai privalo 
pateikti agentūrai pasirašytą 
įgaliojimą, susijusios su 
neesminių reglamento nuostatų 
papildymu, o tikslas, turinys ir 
taikymo sritis yra pakankamai 
išdėstyti, taip pat atsižvelgiant į 
38 konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini, kiek tai susiję 
su 92 straipsnio 3 
dalimi.

92 straipsnio 2, 4 ar 5 
dalyse nurodyti 
konkretūs atvejai ir 
sąlygos turėtų būti 
išsamiau nurodyti 
pagrindiniame akte, o 87 
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Kalbant apie iš dalies pakeisto 92 
straipsnio 2, 4, ir 5 dalis, jose 
nurodyti 93a straipsnio p punkte 
numatyti atvejai ir pagal tą 
punktą nustatytos sąlygos. Todėl 
pagrindiniame akte nenustatytos 
pareigos, kurias būtų galima 
papildyti ar iš dalies keisti, ir 
Komisija praktiškai sau suteikia 
neribotą vertinimo laisvę toms 
sąlygoms apibrėžti.

straipsnio 1 dalies 
formuluotė „arba pagal 
šį reglamentą priimtame 
deleguotajame akte“ 
turėtų būti išbraukta 
siekiant ištaisyti 
dabartinę padėtį, kai 
deleguotuosius aktus 
praktiškai galima 
papildyti arba iš dalies 
keisti. 

114 straipsnis 114 straipsnio 2 dalyje žodžiai „Įgyvendinimo 
reglamente“ pakeičiami žodžiais „pagal šį reglamentą 
priimtuose deleguotuosiuose aktuose“;

Šis straipsnis susijęs su 
formaliais nacionalinės teisės 
reikalavimais dėl paraiškų arba 
prekių ženklų perdavimo, kai šie 
reikalavimai skiriasi nuo 
reikalavimų, nurodytų 
reglamente ar deleguotuosiuose 
aktuose, arba juos papildo.

114a straipsnis Komisijai pagal 163 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose patikslinamos 
formalios sąlygos, kurias turi atitikti prašymas dėl 
Europos prekių ženklo pavertimo, išsami informacija 
apie jo nagrinėjimą ir paskelbimą.

Ši nuostata yra bendro 
delegavimo atvejis, kai 
pagrindiniame akte nenurodyta 
jokia atitinkama taisyklė ar 
pareiga. Todėl nėra nieko, ką 

Jeigu reglamento 112–
114 straipsniuose nėra 
taisyklių ar pareigų, 
kuriomis būtų galima 
grįsti delegavimą, jos 
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būtų galima iš dalies keisti ar 
papildyti.

turėtų būti išsamiau 
nurodytos 
pagrindiniame akte. 

128 straipsnis 4. Vykdomasis direktorius visų pirma vykdo šias 
užduotis:

<...>

n) naudojasi įgaliojimais, jam suteiktais pagal 26 
straipsnio 3 dalį, 29 straipsnio 5 dalį, 30 straipsnio 2 
dalį, 45 straipsnio 3 dalį, 75 straipsnio 2 dalį, 78 
straipsnio 5 dalį, 79, 79b, 79c straipsnius, 87 straipsnio 
3 dalį, 88, 89 straipsnius, 93 straipsnio 4 dalį, 119 
straipsnio 8 dalį ir 144 straipsnį, vadovaudamasis šiame 
reglamente ir pagal šį reglamentą priimtuose 
deleguotuosiuose aktuose nustatytais kriterijais;

Žr. pirmiau pateiktas pastabas 
apie 30, 79 ir 88 straipsnius.

Vykdomojo direktoriaus 
įgaliojimai negali prieštarauti 
teisėkūros įgaliojimų delegavimo 
sričiai.

Siekiant išvengti 
prieštaravimų, turi būti 
iš dalies pakeisti arba 
vykdomojo direktoriaus 
įgaliojimai, arba 
deleguojami įgaliojimai.

Komisijai pagal 163 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma:

a) konkretūs 119 straipsnyje nurodytų kalbų vartojimo 
kriterijai;

Tai susiję su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 
o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 45 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

144a straipsnis

b) atvejai, kuriais sprendimus dėl protestų ir anuliavimo 
pagal 132 straipsnio 2 dalį ir 134 straipsnio 2 dalį 

Tai susiję su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 

Deleguotieji aktai 
priimtini.



AL\1006698LT.doc 37/43 PE521.700v01-00

LT

priima vienas narys; o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 45 
konstatuojamąją dalį.

132 straipsnio 2 dalyje ir 134 
straipsnio 2 dalyje šiuo metu 
pateiktos nuorodos į 144a 
straipsnio c punktą.

132 straipsnio 2 dalyje ir 
134 straipsnio 2 dalyje, 
skirtingai negu yra 
dabar, turėtų būti 
nurodoma į 144a 
straipsnio b punktą.

c) išsami informacija apie apeliacinių tarybų 
organizavimą, įskaitant 135 straipsnio 3 dalies a punkte 
nurodytos apeliacinių tarybų žinybos įsteigimą ir 
vaidmenį, išplėstinės tarybos sudėtį ir klausimų 
pateikimo tai tarybai, kaip nurodyta 135 straipsnio 4 
dalyje, taisykles, taip pat sąlygas, kuriomis sprendimus 
priima vienas narys pagal 135 straipsnio 2 ir 5 dalis;

Formuluotė „žinybos vaidmenį“ 
gali būti taikoma šiek tiek per 
plačiai ir apimti dalį esminių 
nuostatų.

Neatsižvelgiant į tai, ši nuostata 
susijusi su neesminių reglamento 
nuostatų papildymu, o tikslas, 
turinys ir taikymo sritis yra 
pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 45 
konstatuojamąją dalį. 

Deleguotieji aktai 
priimtini, išskyrus tai, 
kad „žinybos vaidmenį“ 
būtų galima konkrečiai 
išdėstyti pagrindiniame 
akte.

d) pagal 144 straipsnį agentūrai mokėtinų mokesčių ir 
rinkliavų sistemą, įskaitant mokesčių sumas, mokėjimo 
būdus, valiutas, mokesčių ir rinkliavų mokėjimo 
terminus, datą, kai mokėjimas laikomas atliktu, ir 
nesumokėjimo ar vėlavimo sumokėti pasekmes, taip pat 
nepriemokas ir permokas, paslaugas, kurios gali būti 

Išskyrus mokesčių struktūrą ir 
sumas, kurios yra esminės 
nuostatos ir todėl turėtų būti 
nustatomos ne deleguotaisiais 
aktais, ši nuostata susijusi su 
neesminių reglamento nuostatų 

Deleguotieji aktai 
priimtini, jeigu nebus 
taikomi mokesčių 
struktūrai ir sumoms.
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nemokamos, ir kriterijus, kuriais vadovaudamasis 
vykdomasis direktorius gali naudotis 144 straipsnio 3 ir 
4 dalyse nustatytais įgaliojimais.“;

papildymu, o tikslas, turinys ir 
taikymo sritis yra pakankamai 
išdėstyti, taip pat atsižvelgiant į 
45 konstatuojamąją dalį.

145 straipsnis 145 straipsnyje žodžiai „jo įgyvendinimo reglamentai“ 
pakeičiami žodžiais „pagal šį reglamentą priimti 
deleguotieji aktai“;

Ši nuostata susijusi su taisyklių 
taikymu tarptautinei registracijai.

Ši nuostata įgaliojimų 
delegavimui tiesioginio 
poveikio neturi.

161a straipsnis Komisijai pagal 163 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais patikslinama:

a) tarptautinės paraiškos formalios sąlygos, nurodytos 
147 straipsnio 5 dalyje, tarptautinės paraiškos 
nagrinėjimo pagal 147 straipsnio 6 dalį procedūra ir 
tarptautinės paraiškos perdavimo Tarptautiniam biurui 
pagal 147 straipsnio 4 dalį sąlygos;

147 straipsnio 5 dalyje formalios 
sąlygos nenurodytos. Tačiau 
tame iš dalies pakeistame 
straipsnyje nurodytos formalios 
sąlygos, nustatomos pagal 161a 
straipsnio a punktą. Todėl 
pagrindiniame akte nenustatyta 
pareiga, kurią būtų galima 
papildyti ar iš dalies keisti, ir 
Komisija praktiškai sau suteikia 
neribotą vertinimo laisvę 
formalioms sąlygoms apibrėžti.

Neatsižvelgiant į tai, ši nuostata 
susijusi su neesminių reglamento 
nuostatų papildymu, o tikslas, 
turinys ir taikymo sritis yra 
pakankamai išdėstyti, taip pat 

Deleguotieji aktai 
priimtini, išskyrus 
taikomus formalioms 
tarptautinės paraiškos 
sąlygoms, kurios turėtų 
būti išsamiau nurodytos 
pagrindiniame akte, kad 
būtų galima ištaisyti 
dabartinę nelogišką 
padėtį, kai nenustatyta 
pareiga, o tai reiškia, 
kad iš esmės nėra ką iš 
dalies keisti ar papildyti 
pagal SESV 290 
straipsnį. 
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atsižvelgiant į 46 
konstatuojamąją dalį.

b) 148a straipsnyje numatyto pranešimo sąlygos; Tai susiję su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 
o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 46 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

c) prašymo išplėsti teritorinį galiojimą formalios 
sąlygos, kaip nurodyta 149 straipsnio 2 dalyje, tų 
sąlygų nagrinėjimo procedūra ir prašymo išplėsti 
teritorinį galiojimą perdavimo Tarptautiniam biurui 
sąlygos;

149 straipsnyje formalios sąlygos 
nenurodytos. Tačiau tame iš 
dalies pakeistame straipsnyje 
nurodytos formalios sąlygos, 
nustatomos pagal 161a straipsnio 
c punktą. Todėl pagrindiniame 
akte nenustatyta pareiga, kurią 
būtų galima papildyti ar iš dalies 
keisti, ir Komisija praktiškai sau 
suteikia neribotą vertinimo laisvę 
formalioms sąlygoms apibrėžti.

149 straipsnyje 2 dalies nėra, 
jame yra tik viena pastraipa. Su 
formaliomis sąlygomis susijęs 
pakeitimas pridedamas kaip 
paskutinis sakinys.

Formalios prašymo 
sąlygos turėtų būti 
išsamiau nurodytos 
pagrindiniame akte, kad 
būtų galima ištaisyti 
dabartinę nelogišką 
padėtį, kai nenustatyta 
pareiga, o tai reiškia, 
kad iš esmės nėra ką iš 
dalies keisti ar papildyti 
pagal SESV 290 
straipsnį. 

Nuoroda turėtų būti 
daroma į 149 straipsnį.
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d) prašymo pripažinti viršenybę pateikimo pagal 153 
straipsnį procedūra;

Tai susiję su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 
o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 46 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

e) absoliučių atsisakymo registruoti pagrindų 
nagrinėjimo, nurodyto 154 straipsnyje, procedūros ir 
protesto padavimo ir nagrinėjimo pagal 156 straipsnį 
procedūros, įskaitant būtinos informacijos pateikimą 
Tarptautiniam biurui;

Tai susiję su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 
o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 46 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

f) 154a straipsnyje nurodytos procedūros, susijusios su 
tarptautinėmis registracijomis;

154a straipsnyje procedūros 
nenurodytos. Tačiau tame iš 
dalies pakeistame straipsnyje 
nurodytos procedūros, numatytos 
pagal 161a straipsnio f punktą. 
Todėl pagrindiniame akte 
nenustatyta pareiga, kurią būtų 
galima papildyti ar iš dalies 
keisti, ir Komisija praktiškai sau 
suteikia neribotą vertinimo laisvę 
procedūroms apibrėžti.

Procedūros turėtų būti 
išsamiau nurodytos 
pagrindiniame akte, kad 
būtų galima ištaisyti 
dabartinę nelogišką 
padėtį, kai nenustatyta 
pareiga, o tai reiškia, 
kad iš esmės nėra ką iš 
dalies keisti ar papildyti 
pagal SESV 290 
straipsnį. 

g) atvejai, kai agentūra turi pranešti Tarptautiniam Tai susiję su neesminių Deleguotieji aktai 
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biurui apie tarptautinės registracijos paskelbimą 
negaliojančia pagal 158 straipsnį, ir tokiame pranešime 
pateikiama informacija;

reglamento nuostatų papildymu, 
o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 46 
konstatuojamąją dalį.

priimtini.

h) 158c straipsnyje nurodyto prašymų perdavimo 
Tarptautiniam biurui sąlygos;

158c straipsnyje nurodyti „pagal 
161a straipsnio h punktą 
nustatyti atvejai“, o ne 
„perdavimo sąlygos“.

Kad ir kaip būtų, tai susiję su 
neesminių reglamento nuostatų 
papildymu.

Deleguotieji aktai 
priimtini, jeigu bus 
paaiškinta, ar objektas 
yra perdavimo sąlygos, 
ar nustatyti atvejai.

i) sąlygos, kurias turi atitikti pakeitimo prašymas pagal 
159 straipsnio 1 dalį;

Tai susiję su neesminių 
reglamento nuostatų papildymu, 
o tikslas, turinys ir taikymo sritis 
yra pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 46 
konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini.

j) paraiškos dėl pakeitimo, nurodytos 161 straipsnyje, 
formalios sąlygos ir tokio pakeitimo procedūros;

161 straipsnyje „paraiškos dėl 
pakeitimo formalios sąlygos“ 
nenurodytos.

Nuostata dėl procedūrų susijusi 

Deleguotieji aktai 
priimtini, išskyrus 
taikytinus „formalioms 
sąlygoms“, kurias reikia 
aiškiau išdėstyti 
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su neesminių reglamento 
nuostatų papildymu, o tikslas, 
turinys ir taikymo sritis yra 
pakankamai išdėstyti, taip pat 
atsižvelgiant į 46 
konstatuojamąją dalį.

pagrindiniame akte.

k) agentūros ir Tarptautinio biuro informacijos teikimo 
tvarka, įskaitant informaciją pagal 147 straipsnio 4 dalį, 
148a straipsnį, 153 straipsnio 2 dalį ir 158c straipsnį.“;

147 straipsnio 4 dalyje 
„informacijos teikimas“ 
nenurodytas.

Likusi nuostatos dalis susijusi su 
neesminių reglamento nuostatų 
papildymu, o tikslas, turinys ir 
taikymo sritis yra pakankamai 
išdėstyti, taip pat atsižvelgiant į 
46 konstatuojamąją dalį.

Deleguotieji aktai 
priimtini, išskyrus 
taikytinus „informacijos 
teikimui“, kurį reikia 
aiškiau išdėstyti 
pagrindiniame akte.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis.

Atitinka Bendrojo 
susitarimo pavyzdinį 
straipsnį. 

163a straipsnis

2. 24a, 35a, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 114a, 
144a ir 161a straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus suteikiami neribotam laikotarpiui.

Parlamentas galėtų pasirinkti 
apibrėžtą laikotarpį, pavyzdžiui, 
kelerius metus, ir kartu taikomus 
atskaitomybės reikalavimus (2 
variantas pagal Bendrąjį 

Atitinka Bendrojo 
susitarimo pavyzdinį 
straipsnį. 
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susitarimą).

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada 
atšaukti 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti deleguotieji įgaliojimai. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę 
jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

Atitinka Bendrojo 
susitarimo pavyzdinį 
straipsnį. 

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama 
vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai

Atitinka Bendrojo 
susitarimo pavyzdinį 
straipsnį. 

5. Pagal 24a, 35a, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 
114a, 144a ir 161a straipsnius priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam 
laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento ar Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas 2 mėnesiams.“;

Laikotarpis, per kurį pareiškiami 
prieštaravimai, įprastai yra 2+2 
mėnesiai, o Parlamentas turi teisę 
jį pratęsti arba sutrumpinti.

Atitinka Bendrojo 
susitarimo pavyzdinį 
straipsnį. 

Parlamentas turi teisę 
keisti laikotarpius.


