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Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskā komiteja nolēma sniegt pašiniciatīvas atzinumu par iepriekšminētajā priekšlikumā 
izklāstītajiem noteikumiem, ar kuriem atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 290. pantam Komisijai deleģē likumdošanas pilnvaras.

Priekšlikumā ir iekļauts ievērojams skaits, proti, 63 dažādi ierosinājumi par likumdošanas 
pilnvaru deleģēšanu Komisijai (skat. pielikumu).

I. Pamatinformācija

Iepriekšminētais regulas priekšlikums ir daļa no preču zīmju tiesību aktu paketes, ko 
Komisija iesniedza 2013. gada 27. martā un kurā ir iekļauts arī priekšlikums par Preču 
zīmju direktīvas pārstrādāto versiju1 un īstenošanas akta priekšlikums, ar ko groza divas 
Komisijas regulas2 un kura mērķis ir pielāgot Kopienas preču zīmju sistēmas nodevas 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/95/EK (2008. gada 22. oktobris), ar ko tuvina dalībvalstu 
tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV L 299, 8.11.2008., 25. lpp.).
2 Komisijas 1995. gada 13. decembra Regula (EK) Nr. 2868/95, ar kuru tiek ieviesta Padomes Regula (EK) 
Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV L 303, 15.12.1995., 1. lpp.), un Komisijas 1995. gada 13. decembra 
Regula (EK) Nr. 2869/95 par maksām, ko jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi 
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struktūru.

Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju priekšlikuma vispārējais mērķis ir veicināt 
inovāciju un ekonomikas izaugsmi, padarot preču zīmju reģistrēšanas sistēmas visā Eiropas 
Savienībā uzņēmumiem pieejamākas un efektīvākas, t. i., samazinot izmaksas un 
sarežģītību, palielinot ātrumu, uzlabojot paredzamību un juridisko noteiktību. Tomēr 
Komisija neierosina jaunu sistēmu, bet gan spēkā esošo noteikumu modernizēšanu, par 
galvenajiem mērķiem nosakot regulas terminoloģijas pielāgošanu Lisabonas līgumam un 
2012. gada 19. jūlija noteikumiem par kopējo pieeju decentralizētām aģentūrām3, Eiropas 
preču zīmju pieteikšanas un reģistrēšanas procedūru vienkāršošanu, juridiskās noteiktības 
palielināšanu, precizējot noteikumus un novēršot neskaidrības, Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūras iekļaušanu, piemērota regulējuma izveidi ITSB un valstu biroju sadarbībai, lai 
veicinātu prakses konverģenci un attīstītu kopējos instrumentus, un regulējuma saskaņošanu 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu.

II. Ierosinātais īstenošanas akta projekts par nodevas sistēmu

Iepriekšminētā īstenošanas akta priekšlikuma par nodevas sistēmu pamatā ir pašlaik spēkā 
esošās regulas par Kopienas preču zīmi 144., 162. un 163. panta 2. punkts kopā ar regulas 
par īstenošanas aktiem4 13. pantu. Atbilstīgi šiem noteikumiem nodevu regulējums paredz 
nodevu apmēru, to apmaksāšanas veidus, kā arī nodrošina sabalansētu Iekšējā tirgus 
saskaņošanas biroja (ITSB) budžetu. Turklāt tos pieņem un groza, izmantojot regulas par 
īstenošanas aktiem 5. pantā paredzēto pārbaudes procedūru.

Tomēr Komisija vienlaikus ierosina grozīt regulu par preču zīmēm, lai paredzētu turpmākus 
grozījumus nodevas sistēmā, izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi LESD 290. pantam.

Turklāt īstenošanas akta projekta 2. apsvērumā ir norādīts, ka ir „pareizi nodrošināt lielāku 
nodevas struktūras elastību, to pielāgojot”, kas neapšaubāmi pārsniedz īstenošanas robežas 
un ko drīzāk varētu uzskatīt par politikas izvēļu jautājumu, kas skar būtiskus preču zīmju 
tiesību aktu paketes elementus.

Ņemot vērā pret šo pieeju vērstos iebildumus, ko pauda gan Parlaments „ēnu sanāksmēs”, 
gan dalībvalstis Padomes darba grupu sanāksmēs, Komisija 2013. gada 18. jūlija vēstulē 
Parlamentam paziņoja, ka tā attiecīgajā komitejā neturpinās darbu pie īstenošanas akta 
projekta un plāno „nākamo komitejas sanāksmi sasaukt ne ātrāk kā gada beigās”. Iesniedzot 
īstenošanas akta projektu, Komisijas mērķis bija to pieņemt pirms gada beigām, un šķiet, ka 
Komisija joprojām uzskata, ka, izmantojot īstenošanas aktu, tā var likumīgi pielāgot nodevu 
struktūru.

                                                                                                                                               
un modeļi) (OV L 303, 15.12.1995., 33. lpp.). Saskaņā ar preču zīmes regulu ir spēkā arī trešā īstenošanas 
regula, proti, Komisijas 1996. gada 5. februāra Regula (EK) Nr. 216/96, ar ko paredz Iekšējā tirgus 
saskaņošanas biroja Apelācijas padomes procesuālos noteikumus (OV L 28, 6.2.1996., 11. lpp.), kas tomēr 
netiek grozīta.
3 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf.
4 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas 
un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
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Turklāt būtu jāņem vērā, ka saskaņā ar iepriekšminētās kopējās pieejas decentralizētajām 
aģentūrām 38. punktu pašfinansējošajām aģentūrām (piemēram, ITSB) būtu jānosaka 
saprātīga līmeņa nodevas, lai izvairītos no ievērojama pārpalikuma uzkrāšanās.

Ja ir vajadzīgi vienoti nosacījumi Savienības juridiski saistošu aktu īstenošanai, Komisija 
rīkojas atbilstoši savām īstenošanas pilnvarām saskaņā ar LESD 291. pantu. Tomēr kopējā 
pieeja ir kopēja Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas deklarācija, tādējādi tā 
nav uzskatāma par juridiski saistošu Savienības aktu.

III. Pamatinformācija par deleģētajiem un īstenošanas aktiem

Skatīt II sadaļu pievienotajā Juridiskās komitejas 2012. gada 27. aprīļa atzinumā 
Lauksaimniecības komitejai par regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 834/2007 par 
bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, un darba dokumentu, kas 
sagatavots saistībā ar pasākumiem, kas veikti attiecībā uz likumdošanas pilnvaru deleģēšanu 
un dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (atzinuma sagatavotājs József Szájer), un kurā sniegta plaša pamatinformācija 
gan par deleģētajiem, gan īstenošanas aktiem.

IV. Parlamenta nostāja par likumdošanas pilnvaru deleģēšanu

Jautājums par deleģēto un īstenošanas aktu nošķiršanu ir izraisījis polemiku vairāku 
likumdošanas procedūru laikā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Padome ir uzstājusi, ka 
jāizmanto īstenošanas akti, lai labāk ietekmētu šādu aktu sagatavošanas posmu, uzaicinot 
ekspertus no dalībvalstīm attiecīgajās komitejās, kā paredzēts regulā par īstenošanas aktiem.
Deleģēto aktu sagatavošanā valstu ekspertiem nav oficiālu pienākumu. Turklāt Parlamenta 
nozīme, ietekme un prerogatīvas ir daudz lielākas saistībā ar deleģētajiem aktiem, jo tam ir 
piešķirta iespēja iebilst pret ierosināto deleģēto aktu un tā rīcībā ir stiprākais līdzeklis —
deleģējuma atsaukšana. Attiecībā uz īstenošanas aktiem Parlamenta pilnvaras ir ierobežotas, 
proti, tam ir pārbaudes tiesības, un Komisija var pieņemt ierosināto īstenošanas aktu 
neatkarīgi no jebkādiem Parlamenta iebildumiem.

Pareizā instrumenta izvēlei ir ievērojama ietekme ne tikai attiecībā uz Parlamenta iespēju 
īstenot savas kontroles vai pārbaudes tiesības, bet arī uz paša tiesību akta spēkā esamību.
Komisijas priekšsēdētājs vēstulē Parlamenta priekšsēdētājam uzsvēra, ka īstenošanas un 
deleģēto aktu nošķiršana nav politikas izvēles jautājums un tāpēc jebkuras analīzes sākuma 
punktam ir jābūt juridiskajiem kritērijiem, kas noteikti LESD 290. un 291. pantā5. Tādēļ 
Komisija ir vērsusies Tiesā, lai noskaidrotu nošķiršanas jautājumu attiecībā uz lietu, kad, kā 
uzskatīja Komisija, tika izvēlēts nepareizais tiesību akta veids6.

                                               
5 Komisijas priekšsēdētāja J. M. Barroso 2012. gada 3. februāra vēstule EP priekšsēdētājam M. Schulz.
6 Komisija 2012. gada 19. septembrī iesniedza sūdzību Eiropas Savienības Tiesā, vēloties atcelt Biocīdu 
regulas pantu, kurā paredzēts, ka pasākumus pieņem ar īstenošanas aktu, nevis deleģēto aktu. Komisija 
apgalvo, ka, tā kā panta mērķis ir papildināt atsevišķus nebūtiskus tiesību akta elementus un ņemot vērā 
pilnvaru piešķiršanas Komisijai būtību, kā arī saskaņā ar šīm pilnvarām pieņemamā akta priekšmetu, šāds akts, 
kuru tā tiek aicināta pieņemt, būtu jāpieņem saskaņā ar LESD 290. pantā paredzēto procedūru un nevis 
saskaņā ar LESD 291. pantā paredzēto procedūru. Lieta C-427/12, Eiropas Komisija / Eiropas Parlaments, 
Eiropas Savienības Padome.
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Lai izstrādātu horizontālu politisku nostāju jautājumā par deleģētajiem aktiem ar mērķi 
aizstāvēt Parlamenta prerogatīvas un lai izvairītos no turpmākām juridiskām problēmām, kā 
arī no tiesību aktu atcelšanas riska gadījumā, ja nepareizi izvēlēti deleģētie vai īstenošanas 
akti, Priekšsēdētāju konference 2012. gadā apstiprināja šādu četru pakāpju pieeju, lai 
nodrošinātu, ka Parlaments var pilnvērtīgi pildīt savas ar Lisabonas līgumu piešķirtās 
pilnvaras7:

1. pareizā instrumenta izvēle;
2. dalībvalstu lomas palielināšana deleģēto aktu sagatavošanas posmā;
3. iekļaušana pamataktā („koplēmums”);
4. Parlamenta nostājas pieņemšana bez vienošanās pirmajā lasījumā.

Visbeidzot, ja deleģētos aktus nevarētu iekļaut konkrētā dokumentā, lai gan bijis paredzēts, 
ka tos būtu jāiekļauj, minētā pieeja paredz, ka būtu jāatsakās no šādu dokumentu 
iesniegšanas plenārsēdē un būtu jāuzsāk turpmākas horizontālas sarunas ar Padomi.

V. Analīze

Tā kā nav Tiesas judikatūras par deleģēto un īstenošanas aktu nošķiršanas jautājumu, 
jebkuras analīzes sākumpunktam ir jābūt paša Līguma formulējumam. LESD 290. pantā 
paredzēts, ka likumdošanas pilnvaras ir atļauts deleģēt, tikai lai pieņemtu „vispārēji 
piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu 
aktu elementus” (papildināts ar izcēlumu).

Lai pārbaudītu, vai šie kritēriji ir izpildīti, jāizskata attiecīgo pilnvaru būtība katrā atsevišķā 
gadījumā. Skatīt pielikumu.

Pirmkārt, attiecībā uz preču zīmju nodevas sistēmu ir jāņem vērā, ka aizvadīto gandrīz 
20 gadu laikā faktiskie nodevu līmeņi nav būtiski mainīti, un domājams, ka jebkuri labojumi 
pamataktā, kas veikti, izmantojot koplēmuma procedūru, būs spēkā tikpat ilgu laiku, 
tādējādi attiecībā uz nodevu līmeņu noteikšanu neradot vajadzību pēc elastības, ko sniedz 
deleģēto aktu izmantošana saskaņā ar LESD 290. pantu. Likumdevējam ir prerogatīva 
deleģēt vai nedeleģēt likumdošanas pilnvaras. Šajā gadījumā izmaiņas nodevas struktūrā 
nav tikai jautājums par leģislatīvo aktu īstenošanas noteikumiem, bet drīzāk jautājums par 
politikas izvēles veikšanu, kas ir būtisks preču zīmju tiesību aktu paketes elements. Šādai 
politikas izvēlei ir jāietilpst pamatakta darbības jomā, un to nevar paredzēt deleģētajā vai 
īstenošanas aktā.

Viedokli, ka jautājums par nodevas sistēmu ir jāregulē ar pamatakta noteikumiem, 
nostiprina fakts, ka ierosinātās preču zīmju tiesību aktu paketes nodevu aspektu 
virzītājspēks bija iepriekšminētā kopējā pieeja, kas nav juridiski saistošs Savienības akts.
Tāpēc var apšaubīt, vai Komisija pat varētu apgalvot, ka attiecībā uz nodevām tai saskaņā ar 
LESD 291. pantu ir kādas īstenošanas pilnvaras.

                                               
7 Politikas pamatnostādnes attiecībā uz horizontālo pieeju Parlamentā saistībā ar deleģētajiem aktiem 
(Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētāja 2012. gada 19. aprīļa vēstule Parlamenta 
priekšsēdētājam).
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Otrkārt, saistībā ar noteikumiem regulā, ar ko veic grozījumus, vispirms būtu jānorāda, ka 
Komisija tikai ierosina noteikumus par deleģētajiem aktiem un neierosina noteikumus par 
īstenošanas aktiem. Turklāt būtu jānorāda, ka Komisija priekšlikumā attiecībā uz pamataktu 
ir iekļāvusi turpmāk minētos noteikumus, kuri iepriekš bija iekļauti Regulā (EK) 
Nr. 2868/95, ar ko īsteno regulu par preču zīmi, proti, 19. panta 2. punkts, 20. panta 
4. punkts, 22. panta 6. punkts, 75. pants, 79.a pants, 79.c pants, 79.d pants un 87. panta 
3. punkts.

Viena būtiska ar Komisija pieeju saistīta problēma ir apstāklis, priekšlikumā ir vairāki 
noteikumi par deleģētajiem aktiem, kuriem pamataktā nav nekāda pamatojuma, ko varētu 
papildināt vai grozīt, un kuru vienīgais mērķis, šķiet, ir nodrošināt Komisijai instrumentu, 
kas ļautu ierosināt pilnīgi jaunus noteikumus. Daudzos gadījumos šos noteikumus bez 
grūtībām būtu bijis iespējams precizēt pamataktā. Vairākos gadījumos pamatakta noteikumā 
ir sniegta atsauce uz „saskaņā ar pantu [par pilnvaru deleģēšanu] paredzētajiem 
nosacījumiem”, kurā savukārt ir sniegta atsauce uz „pantā [pamatakta noteikumā] 
minētajiem nosacījumiem”. Šādos gadījumos, lai būtu piemērojams LESD 290. pants, ir 
jāprecizē nosacījumi, lai labotu ciklisko papildināmā vai grozāmā pamatpienākuma vai 
noteikuma trūkumu.

Šāda problēma ir konstatējama attiecībā uz 35.a panta d) punktu, 45.a panta a) un c) punktu, 
74.a pantu, 74.k pantu, 93.a panta f), i), j), k), m) un p) punktu, 114.a pantu un 161.a panta 
a), c) un f) punktu.

Ja šādos gadījumos pamataktā neveic papildu precizējumus, viena no iespējamām 
alternatīvām būtu īstenošanas pilnvaru piešķiršana Komisijai, kas izraisītu Parlamenta 
ietekmes mazināšanos.

Vēl viena apšaubāma ierosinātās deleģēšanas forma ir konstatējama pamatakta 65.a pantā 
par deleģētajiem aktiem, kurā ir precizēts apelācijas sūdzību saturs un Apelācijas padomes 
lēmumu saturs un forma. Šajā gadījumā nav skaidrs, ko nozīmē vārds „saturs”. Tas ir 
jāprecizē pamataktā, vai arī ir jāatrod alternatīva, lai bez vajadzības netuvotos nebūtisku 
elementu robežām.

Atsevišķos noteikumos par deleģētajiem aktiem ir minēti jautājumi, kas nav aplūkoti 
pamatakta pantā, uz kuru šajos noteikumos ir sniegta atsauce. Piemēram, 65.a pantā ir 
paredzēti deleģētie akti, kuros precizē „atlīdzību par apelācijas nodevu, kas minēta 
60. pantā”, savukārt attiecīgajā pantā atlīdzība nav minēta. Līdzīgas noteikumu neatbilstības 
ir konstatējamas 161.a panta h) punkta h), j) un k) punktos.

Viens īpatnējs priekšlikuma aspekts, kas rada problēmu saistībā ar likumdošanas pilnvaru 
deleģēšanu, ir noteikumi par izpilddirektora pilnvarām, kas bieži ir pretrunā ar noteikumiem 
par deleģētajiem aktiem, piemēram, 30., 79., 88. un 128. pantā.

Visbeidzot, noteikumos par deleģētajiem aktiem, piemēram, 144.a panta b) punktā un 
161.a panta c) punktā, ir sniegtas vairākas nepareizas atsauces.

IV. Secinājums un ieteikums
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Ņemot vērā iepriekš izklāstīto pamatojumu, Juridiskā komiteja uzskata, ka nodevas sistēma 
nebūtu jāreglamentē ar īstenošanas aktu, pamatojoties uz pašlaik spēkā esošo regulu par 
preču zīmēm kopā ar regulā par īstenošanas aktiem paredzētajiem pārejas noteikumiem, bet 
ar paša pamatakta noteikumiem, un visiem ar šo sistēmu saistītajiem grozījumiem būtu 
jāpiemēro parastā likumdošanas procedūra.

Atsevišķos gadījumos deleģētos aktus varētu izmantot, lai precizētu vai noteiktu kritērijus 
un procedūras, bet tikai gadījumā, ja noteikumi ir precizēti pamataktā. Kā alternatīvu varētu 
paredzēt Komisijas pienākumu noteiktā laikposmā sagatavot pārējām likumdevējām 
iestādēm paredzētu ziņojumu ar iespējamiem pievienotiem priekšlikumiem par leģislatīvo 
aktu grozīšanu.

Saistībā ar Priekšsēdētāju konferences apstiprinātajiem politiskajiem norādījumiem 
Juridiskajai komitejai, pabeidzot sava ziņojuma izstrādi, būtu jāņem vērā šie ieteikumi. Ja 
Padomes nostāja ir pretrunā šiem ieteikumiem, atbalstot deleģētos vai īstenošanas aktus, 
kuri tāpēc neatbilst kritērijiem, komitejai būtu jāinformē Padome, ka šo dokumentu kā tādu 
neiesniegs plenārsēdē, un, ja Padome joprojām nemaina viedokli, komitejai būtu jāiesaka 
pieņemt Parlamenta nostāju bez vienošanās panākšanas pirmajā lasījumā.

Attiecīgi Juridiskā komiteja 2013. gada 14. oktobra sanāksmē vienprātīgi pieņēma šo 
atzinumu8.

Ar cieņu,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
8 Sanāksmē piedalījās: Sebastian Valentin Bodu (priekšsēdētāja vietnieks), Françoise Castex (priekšsēdētāja 
vietniece), Marielle Gallo, Jutta Haug (saskaņā ar Reglamenta 187. panta 2. punktu), Klaus-Heiner Lehne
(priekö sēdētājs), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (saskaņā ar Reglamenta 193. panta 
3. punktu), Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra 
Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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Pielikums. Noteikumi par deleģētajiem aktiem

Pants Attiecīgais teksts Mērķi, saturs un darbības 
joma

Ieteikums

24. apsvērums Ar Regulu (EK) Nr. 207/2009 Komisijai tiek piešķirtas 
pilnvaras, lai pieņemtu noteikumus minētās regulas 
īstenošanai. Lisabonas līgums ir stājies spēkā, un 
pilnvaras, kas Komisijai piešķirtas saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 207/2009, jāsaskaņo ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu.

Likumdošanas pilnvaru 
deleģēšana vai īstenošanas 
pilnvaru piešķiršana ir tikai un 
vienīgi likumdevēja prerogatīva.
Tāpēc secinājums, ka saskaņā ar 
spēkā esošo regulu par preču 
zīmēm Komisijai piešķirtās 
pilnvaras ir jāsaskaņo ar LESD 
290. pantu, ir kļūdains. Šīs 
pilnvaras var paredzēt arī kā 
noteikumus par īstenošanas 
aktiem atbilstīgi LESD 
290. pantam vai atrunāt 
pamataktā.

Šo apsvērumu varētu 
izteikt jaunā redakcijā, 
lai ņemtu vērā arī 
apstākli, ka 
likumdevējam ir tiesības 
nedeleģēt likumdošanas 
pilnvaras vai nepiešķirt 
īstenošanas pilnvaras.

25. apsvērums Ir jo sevišķi būtiski, lai Komisija sagatavošanās darba 
laikā veiktu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētus 
aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Šis apsvērums atbilst kopējās 
vienošanās standarta apsvēruma 
fragmentiem.

Šis apsvērums būtu 
jāatstāj tekstā, jo tas 
atbilst pareizajam 
paraugam.

26. apsvērums Lai nodrošinātu, ka tiesību akti par Eiropas preču zīmi 
kā par īpašuma objektu tiek efektīvi reģistrēti, un 

Šis apsvērums atbilst 
24.a pantam.

Skat. komentārus 
attiecībā uz 24.a pantu.
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nodrošinātu pilnīgu Eiropas preču zīmju reģistra 
pārredzamību, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, 
lai precizētu konkrētas pieteikuma iesniedzēja saistības 
attiecībā uz īpašām preču zīmēm, detaļas par 
procedūrām Eiropas preču zīmju nodošanas 
reģistrēšanai, tiesību in rem ieviešanu un nodošanu, 
izpildes panākšanu, iesaistīšanos maksātnespējas 
procesā un licences piešķiršanu vai nodošanu reģistrā 
un attiecīgo ierakstu anulēšanu vai mainīšanu.

29. apsvērums Lai paredzētu efektīvu regulējumu Eiropas preču zīmju 
pieteikumu iesniegšanai, tostarp pretendēšanai uz 
prioritāti un agrāku izcelsmi, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu, lai precizētu Eiropas preču zīmes 
pieteikuma iesniegšanas līdzekļus un kārtību, detaļas 
par Eiropas preču zīmes pieteikuma oficiālajiem 
nosacījumiem, pieteikuma saturu, reģistrācijas nodevas 
veidu un detaļas par procedūrām, kādās nosaka 
savstarpību, pretendē uz iepriekšēja pieteikuma 
prioritāti, izstādīšanas prioritāti un valsts preču zīmes 
agrāku izcelsmi.

Šis apsvērums atbilst 
35.a pantam.

Skat. komentārus 
attiecībā uz 35.a pantu.

31. apsvērums Lai nodrošinātu, ka pārredzamās, rūpīgās, godīgās un 
taisnīgās procedūrās Aģentūra ātri un efektīvi pārbauda 
un reģistrē Eiropas preču zīmju pieteikumus, Komisijai 
būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai precizētu detaļas par 

Šis apsvērums atbilst 
45.a pantam.

Skat. komentārus 
attiecībā uz 45.a pantu.
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procedūrām, kas saistītas ar pārbaudi par atbilstību 
prasībām par iesniegšanas datumu un pieteikuma 
oficiālajiem nosacījumiem, procedūras pārbaudei, vai ir 
samaksāta nodeva par kategoriju, un absolūta atteikuma 
pamatojuma pārbaudei, detaļas par pieteikuma 
publicēšanu, procedūras neprecizitāšu un kļūdu 
labošanai pieteikumu publikācijās, detaļas par 
procedūrām saistībā ar trešo personu apsvērumiem, 
detaļas par iebildumu procedūrām, detaļas par 
procedūrām iebildumu iesniegšanai un pārbaudei un 
procedūrām pieteikumu grozīšanai un dalīšanai, ziņas, 
kas, reģistrējot Eiropas preču zīmi, jānorāda reģistrā, 
kārtību, kādā publicē reģistrēšanu, un reģistrācijas 
apliecības saturu un izsniegšanas kārtību.

32. apsvērums Lai Eiropas preču zīmes varētu efektīvi pagarināt un 
droši praksē piemērot noteikumus par Eiropas preču 
zīmju izmaiņām un dalīšanu, neapdraudot juridisko 
noteiktību, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai 
precizētu Eiropas preču zīmju pagarināšanas kārtību un 
procedūras, kas reglamentē Eiropas preču zīmju 
izmaiņas vai dalīšanu.

Šis apsvērums atbilst 
49.a pantam.

Skat. komentārus 
attiecībā uz 49.a pantu.

33. apsvērums Lai ļautu Eiropas preču zīmes īpašniekam vienkāršā 
veidā atteikties no Eiropas preču zīmes, ievērojot to 
trešo pušu tiesības, kas iekļautas reģistrā saistībā ar 
minēto preču zīmi, un lai nodrošinātu, ka pārredzamās, 
rūpīgās, godīgās un taisnīgās procedūrās Eiropas preču 

Šis apsvērums atbilst 
57.a pantam.

Skat. komentārus 
attiecībā uz 57.a pantu.
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zīmi var efektīvā veidā atcelt vai atzīt par spēkā 
neesošu, un lai ņemtu vērā šajā regulā paredzētos 
principus, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai 
precizētu procedūras, kas reglamentē atteikšanos no 
Eiropas preču zīmes, un atcelšanas un spēkā 
neesamības procedūras.

34. apsvērums Lai Apelācijas padomēm ļautu pārredzamās, rūpīgās, 
godīgās un taisnīgās procedūrās, kurās ņemti vērā
Regulā (EK) Nr. 207/2009 paredzētie principi, efektīvi 
un pilnīgi pārskatīt Aģentūras lēmumus, Komisijai būtu 
jādeleģē pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
Līguma 290. pantu, lai precizētu detaļas par 
paziņojuma par apelāciju saturu, procedūrām apelācijas 
iesniegšanai un pārbaudei, Apelācijas padomes lēmumu 
saturu un formu un atlīdzību par apelācijas nodevu.

Šis apsvērums atbilst 
65.a pantam.

Nav skaidrs, kādu informāciju 
ietver „detaļas par paziņojuma 
par apelāciju saturu”.

Skat. komentārus 
attiecībā uz 65.a pantu.

36. apsvērums Lai ļautu efektīvi lietot Eiropas kolektīvās un 
sertifikācijas zīmes, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, 
lai precizētu termiņu, kādā jāiesniedz noteikumi, kas 
regulē minēto zīmju lietošanu, un noteikumu saturs.

Šis apsvērums atbilst 74.a un 
74.k pantam.

Skat. komentārus 
attiecībā uz 74.a un 
74.k pantu.

38. apsvērums Lai nodrošinātu Eiropas preču zīmju sistēmas 
vienmērīgu un efektīvu darbību, Komisijai būtu 
jādeleģē pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
Līguma 290. pantu, lai precizētu prasības par lēmumu 
formu, detaļas par procesa mutisko daļu un pierādījumu 
iegūšanas kārtību, paziņošanas kārtību, procedūru 

Šis apsvērums atbilst 
93.a pantam.

Skat. komentārus 
attiecībā uz 93.a pantu.
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tiesību zaudējuma konstatēšanai, procedūrās iesaistīto 
pušu saziņas līdzekļus un izmantojamās veidlapas, 
noteikumus, kas reglamentē termiņu aprēķināšanu un 
ilgumu, procedūras lēmuma atcelšanai vai reģistra 
ieraksta anulēšanai, un acīmredzamu kļūdu lēmumos un 
Aģentūras pieļauto kļūdu labošanai, procedūru 
pārtraukšanas kārtību un procedūras par izmaksu 
sadalījumu un noteikšanu, reģistrā norādāmās ziņas, 
detaļas par dokumentu pārbaudi un glabāšanu, 
publicēšanas Eiropas Preču Zīmju Biļetenā un 
Aģentūras Oficiālajā Vēstnesī kārtību, nosacījumus par 
sadarbību administratīvajā jomā starp Aģentūru un 
dalībvalstu iestādēm un detaļas par pārstāvību 
Aģentūrā.

44. apsvērums Lai ļautu Eiropas preču zīmes pieteikumu vai 
reģistrāciju efektīvi pārvērst par valsts preču zīmes 
pieteikumu, nodrošinot attiecīgo prasību rūpīgu 
pārbaudi, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai 
precizētu oficiālos nosacījumus, kuriem jāatbilst 
pārvēršanas pieprasījumam, un detaļas par tā pārbaudi 
un publicēšanu.

Šis apsvērums atbilst 
114.a pantam.

Skat. komentārus 
attiecībā uz 114.a pantu.

45. apsvērums Lai nodrošinātu efektīvu strīdu risināšanas metodi, 
atbilstību valodu režīmam, kas paredzēts Regulā (EK) 
Nr. 207/2009, ātru lēmumu pieņemšanu vienkāršos 
jautājumos un Apelācijas padomju efektīvu 
organizēšanu, un garantētu piemērotu un saprātīgu 

Šis apsvērums atbilst 
144.a pantam.

Skat. komentārus 
attiecībā uz 144.a pantu.
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Aģentūras iekasēto nodevu līmeni, vienlaikus ievērojot 
budžeta principus, kuri paredzēti Regulā (EK) 
Nr. 207/2009, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, 
lai precizētu detaļas par Aģentūrā lietojamajām 
valodām, gadījumus, kad lēmumi par iebildumiem un 
anulēšanu būtu jāpieņem vienam dalībniekam, detaļas 
par Apelācijas padomju organizēšanu, Aģentūrai 
maksājamās nodevu summas un detaļas par minēto 
maksājumu veikšanu.

46. apsvērums Lai nodrošinātu starptautisku preču zīmju efektīvu 
reģistrēšanu, pilnīgi ievērojot Madrides nolīguma par 
preču zīmju starptautisko reģistrāciju Protokolā 
paredzētos noteikumus, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu, lai precizētu detaļas par procedūrām 
saistībā ar preču zīmju starptautisko reģistrāciju.

Šis apsvērums atbilst 
161.a pantam.

Skat. komentārus 
attiecībā uz 161.a pantu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 163. pantu, precizējot:

a) pieteikuma iesniedzēja pienākumu sniegt 7. panta 
2. punkta b) apakšpunktā minēto tulkojumu vai 
transkripciju pieteikuma valodā;

Minētais pienākums ir ieviests ar 
grozījumu aktu. „Precizēt 
pienākumu” ir ļoti aptuvens 
formulējums, kas rada iespēju 
mainīt 7. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā paredzēto 
pienākumu, kas jau ir skaidri 
noteikts.

Svītrot, deleģēšana nav 
piemērota. Pamataktā 
izmantotais 
formulējums jau ir 
pietiekami precīzs.

24.a pants

b) procedūru nodošanas ievadīšanai reģistrā, kā minēts 
17. panta 5. punktā;

Šis punkts ir saistīts ar grozītā 
akta negrozīta panta nebūtisku 

Deleģētie akti ir 
pieņemami.
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elementu papildināšanu, un 
mērķis, saturs un darbības joma 
ir pietiekami skaidri norādīta, arī 
ņemot vērā 26. apsvērumu.

c) procedūru in rem tiesību ieviešanas vai nodošanas 
ievadīšanai reģistrā, kā minēts 19. panta 2. punktā;

Šis punkts ir saistīts ar grozītā 
akta panta nebūtisku elementu 
papildināšanu, kas tiks grozīts, 
tikai papildus paredzot 
nodošanu, un mērķis, saturs un 
darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
26. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

d) procedūru izpildes ievadīšanai reģistrā, kā minēts 
20. panta 3. punktā;

Šis punkts ir saistīts ar grozītā 
akta negrozīta panta nebūtisku 
elementu papildināšanu, un 
mērķis, saturs un darbības joma 
ir pietiekami skaidri norādīta, arī 
ņemot vērā 26. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

e) procedūru, lai reģistrā ievadītu iesaistīšanos 
maksātnespējas procesā, kā minēts 21. panta 3. punktā;

Šis punkts ir saistīts ar grozītā 
akta negrozīta panta nebūtisku 
elementu papildināšanu, un 
mērķis, saturs un darbības joma 
ir pietiekami skaidri norādīta, arī 
ņemot vērā 26. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.
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f) procedūru licences piešķiršanas vai nodošanas 
ievadīšanai reģistrā, kā minēts 22. panta 5. punktā;

Šis punkts ir saistīts ar grozītā 
akta negrozīta panta nebūtisku 
elementu papildināšanu, un 
mērķis, saturs un darbības joma 
ir pietiekami skaidri norādīta, arī 
ņemot vērā 26. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

g) procedūru reģistra ieraksta par in rem tiesībām, 
izpildi vai licenci anulēšanai vai mainīšanai, kā minēts 
attiecīgi 19. panta 3. punktā, 20. panta 4. punktā un 
22. panta 6. punktā.”;

Šis punkts ir saistīts ar grozītā 
akta pantu nebūtisku elementu 
papildināšanu, kas tiks attiecīgi 
grozīts, lai ņemtu vērā prasības, 
ko paudusi viena no pusēm, un 
mērķis, saturs un darbības joma 
ir pietiekami skaidri norādīta, arī 
ņemot vērā 26. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

35.a pants Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 163. pantu, precizējot:

a) Eiropas preču zīmes pieteikuma iesniegšanas 
Aģentūrā līdzekļus un kārtību saskaņā ar 25. pantu;

Šis punkts ir saistīts ar grozītā 
akta panta nebūtisku elementu 
papildināšanu, kas tiks grozīts, 
tikai lai ierobežotu iesniegšanu 
ITSB, un mērķis, saturs un 
darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
29. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.
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b) detaļas par Eiropas preču zīmes pieteikuma saturu, 
kas minēts 26. panta 1. punktā, 26. panta 2. punktā 
minēto nodevu, kuras jāmaksā par pieteikumu, veidu, 
tostarp preču un pakalpojumu kategoriju skaitu, uz ko 
attiecas minētās nodevas, un pieteikuma oficiālos 
nosacījumus, kuri minēti 26. panta 3. punktā;

Detaļas par pieteikumu ir 
nebūtiski elementi, un mērķis, 
saturs un darbības joma ir 
pietiekami skaidri norādīta, arī 
ņemot vērā 29. apsvērumu.

Tomēr nodevas sistēma ir būtisks 
elements, kas būtu jāreglamentē 
pamataktā.

Oficiālajos piemērošanas 
nosacījumos ir minēts 26. panta 
3. punkts, kurā savukārt ir minēti 
saskaņā ar 35.a panta b) punktu 
noteiktie oficiālie nosacījumi.
Tādējādi pamataktā nav 
pienākuma, kuru var papildināt 
vai grozīt, un Komisija sev 
faktiski piešķir neierobežotu 
rīcības brīvību, lai noteiktu šos 
oficiālos nosacījumus.

Deleģētie akti ir 
pieņemami detaļu 
precizēšanai attiecībā uz 
pieteikumu.

Noteikumi par nodevas 
sistēmu būtu 
jāreglamentē pamataktā.

Attiecīgā pieteikuma 
oficiālie nosacījumi būtu 
jāprecizē pamataktā, lai 
labotu pašreizējo 
ciklisko pienākumu 
trūkumu, kas nozīmē, ka 
nav veiktas nekādas 
izmaiņas atbilstīgi 
LESD 290. pantam.

c) procedūras savstarpības noteikšanai saskaņā ar 
29. panta 5. punktu;

Šis punkts ir saistīts ar grozītā 
akta panta nebūtisku elementu 
papildināšanu, kas tiks grozīts, 
tikai lai sniegtu Komisijai 
iespēju noteikt līdzvērtīgus 
nosacījumus, un mērķis, saturs 

Deleģētie akti ir 
pieņemami.
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un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
29. apsvērumu.

d) procedūru un noteikumus par informāciju un 
dokumentiem pretendēšanai uz iepriekšēja pieteikuma 
prioritāti saskaņā ar 30. pantu;

Noteikumos ir minēts jaunais 
30. pants, kurā savukārt ir minēti 
saskaņā ar 35.a panta d) punktu 
pieņemtie noteikumi. Tādējādi 
pamataktā nav pienākuma, kuru 
var papildināt vai grozīt, un 
Komisija sev faktiski piešķir 
neierobežotu rīcības brīvību, lai 
paredzētu šos noteikumus.

Saskaņā ar 30. panta 2. punktu 
izpilddirektors var arī noteikt, ka 
papildu informācijā un 
dokumentos, kas jāiesniedz 
pieteikuma iesniedzējam, var 
iekļaut mazāk informācijas, nekā 
vajadzīgs atbilstoši noteikumiem, 
kas pieņemti saskaņā ar 
35.a panta d) punktu.

Attiecīgie noteikumi 
būtu jāprecizē 
pamataktā, lai labotu 
pašreizējo ciklisko 
pienākumu trūkumu, kas 
nozīmē, ka nav veikti 
nekādi grozījumi vai 
papildinājumi atbilstīgi 
LESD 290. pantam.

Starp prasībām, kas 
paredzētas saskaņā ar 
deleģētajiem aktiem, un 
izpilddirektora 
pilnvarām nebūtu 
pieļaujamas nekādas 
pretrunas.

e) procedūru un noteikumus par pierādījumiem 
pretendēšanai uz izstādīšanas prioritāti saskaņā ar 
33. panta 1. punktu;

Šis punkts ir saistīts ar grozītā 
akta panta nebūtisku elementu 
papildināšanu, kas tiks grozīts 

Deleģētie akti ir 
pieņemami.



AL\1006698LV.doc 17/41 PE521.700v01-00

LV

tikai minimāli, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
29. apsvērumu.

f) procedūru pretendēšanai uz valsts preču zīmes 
agrāku izcelsmi saskaņā ar 34. panta 1. punktu un 
35. panta 1. punktu.”;

Šis punkts ir saistīts ar grozītā 
akta negrozīta panta nebūtisku 
elementu papildināšanu, un 
mērķis, saturs un darbības joma 
ir pietiekami skaidri norādīta, arī 
ņemot vērā 29. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

39. pants 1. Ja ievēroti nosacījumi, kādiem jāatbilst Eiropas preču 
zīmes pieteikumam, pieteikumu publicē 42. panta 
mērķiem, ja tas nav noraidīts atbilstoši 37. pantam.
Pieteikuma publicēšana neskar informāciju, kas jau 
citādi ir publiski pieejama saskaņā ar šo regulu vai 
deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo 
regulu.

Šis punkts ir saistīts ar grozītā 
akta negrozīta panta nebūtisku 
elementu papildināšanu, un 
mērķis, saturs un darbības joma 
ir pietiekami skaidri norādīta, arī 
ņemot vērā 29. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

45.a pants Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 163. pantu, precizējot:

a) procedūru pārbaudei par atbilstību prasībām par 
iesniegšanas datumu, kas minēta 36. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, un oficiālajiem nosacījumiem, kuri 
minēti 26. panta 3. punktā, un procedūru pārbaudei, vai 

Oficiālajos piemērošanas 
nosacījumos ir minēts jaunā 
26. panta 3. punkts, kurā 
savukārt ir minēti saskaņā ar 
35.a panta b) punktu noteiktie 
oficiālie nosacījumi. Tādējādi 
pamataktā nav paredzēts 

Attiecīgie noteikumi 
būtu jāprecizē 
pamataktā, lai labotu 
pašreizējo ciklisko 
pienākumu trūkumu, kas 
nozīmē, ka nav veikti 
nekādi grozījumi vai 
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ir samaksāta nodeva par kategoriju, kas minēta 
36. panta 1. punkta c) apakšpunktā;

pienākums, un Komisija sev 
faktiski piešķir neierobežotu 
rīcības brīvību, lai noteiktu šos 
oficiālos nosacījumus.

Procedūru precizēšana atbilstības 
nodrošināšanai prasībām par 
iesniegšanas datumu un 
pārbaudei, vai ir samaksāta 
nodeva, ir saistīta ar grozītā akta 
negrozīta panta nebūtiskiem 
elementiem, un mērķis, saturs un 
darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
31. apsvērumu.

papildinājumi atbilstīgi 
LESD 290. pantam.
Pretējā gadījumā tos var 
noteikt pamataktā.

Deleģētie akti ir 
pieņemami attiecībā uz 
procedūrām atbilstības 
nodrošināšanai prasībām 
par iesniegšanas datumu 
un maksājuma 
pārbaudei.

b) procedūru absolūta atteikuma pamatojuma 
pārbaudei, kas minēta 37. pantā;

Šis punkts ir saistīts ar grozītā 
akta panta nebūtisku elementu 
papildināšanu, kas tiks grozīts, 
tikai svītrojot noteikumu par 
ekskluzīvo tiesību attiecībā uz 
elementiem, kas nav atšķirīgi, 
neizmantošanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
31. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.
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c) detaļas, kas jāiekļauj 39. panta 1. punktā minētajā 
pieteikuma publikācijā;

Publikācijas detaļās ir minēts 
jaunā 39. panta 1. punkts, kurā 
savukārt minēta saskaņā ar 
deleģētajiem aktiem pieejamā 
informācija. Tādējādi pamataktā 
nav pienākuma, kuru var 
papildināt vai grozīt, un 
Komisija sev faktiski piešķir 
neierobežotu rīcības brīvību, lai 
paredzētu šos noteikumus.

Attiecīgās detaļas un 
informācija būtu 
jāprecizē pamataktā, lai 
labotu pašreizējo 
ciklisko pienākumu 
trūkumu, kas nozīmē, ka
nav veikti nekādi 
grozījumi vai 
papildinājumi atbilstīgi 
LESD 290. pantam.

d) procedūru neprecizitāšu un kļūdu labošanai Eiropas 
preču zīmes pieteikumu publikācijās, kas minēta 
39. panta 3. punktā;

Šis punkts ir saistīts ar grozītā 
akta jaunā 39. panta 3. punkta 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, kura mērķis ir 
noteikt ITSB pienākumu labot 
kļūdas, un mērķis, saturs un 
darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
31. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

e) procedūru trešo personu apsvērumu iesniegšanai, kas 
minēta 40. pantā;

Šis punkts ir saistīts ar grozītā 
akta jaunā 40. panta nebūtisku 
elementu papildināšanu, kas 
precizē nosacījumus attiecībā uz 
trešo pušu intervenci, un mērķis, 
saturs un darbības joma ir 

Deleģētie akti ir 
pieņemami.
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pietiekami skaidri norādīta, arī 
ņemot vērā 31. apsvērumu.

f) detaļas par iebildumu iesniegšanas un pārbaudes 
procedūru, kas paredzēta 41. un 42. pantā;

Šis punkts ir saistīts ar grozītā 
akta pantu nebūtisku elementu 
papildināšanu, kas tiks grozīts, 
lai precizētu nosacījumus 
attiecībā uz iebildumiem, un 
mērķis, saturs un darbības joma 
ir pietiekami skaidri norādīta, arī 
ņemot vērā 31. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

g) procedūru pieteikumu grozīšanai saskaņā ar 
43. panta 2. punktu un pieteikumu dalīšanai saskaņā ar 
44. pantu;

Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
31. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

h) ziņas, kas, reģistrējot Eiropas preču zīmi, jānorāda 
reģistrā, un kārtību, kādā publicē reģistrēšanu, kura 
minēta 45. panta 1. punktā, 45. panta 2. punktā minētās 
reģistrācijas apliecības saturu un izsniegšanas kārtību.”;

Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
31. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.
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Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 163. pantu, precizējot:

a) procedūras kārtību Eiropas preču zīmju 
pagarināšanai saskaņā ar 47. pantu, tostarp maksājamo 
nodevu veidu;

Nav skaidrs, kāpēc šajā 
noteikumā ir izmantota frāze 
„procedūras kārtība”, nevis vārds 
„procedūra”, kas ir izmantots 
nākamajos divos deleģēšanas 
ierosinājumos b) un c) punktos, 
kā arī citviet tekstā. Vārdam 
„kārtība” ir konotācija ar 
politikas izvēlēm, bet vārdam 
„procedūra” šādas konotācijas 
nav.

Ja šā noteikuma formulējumā 
būtu izmantots vārds 
„procedūra”, tas būtu saistīts ar 
regulas nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
31. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami, ja frāzi 
„procedūras kārtība” 
aizstāj ar vārdu 
„procedūra”.

49.a pants

b) procedūru, kas reglamentē 48. panta 2. punktā 
minētās Eiropas preču zīmes reģistrācijas izmaiņas;

Šis punkts ir saistīts ar grozītā 
akta negrozīta panta nebūtisku 
elementu papildināšanu, un 
mērķis, saturs un darbības joma 
ir pietiekami skaidri norādīta, arī 
ņemot vērā 32. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.
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c) procedūru, kas reglamentē 49. pantā minēto Eiropas 
preču zīmes dalīšanu.”;

Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
32. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 163. pantu, precizējot:

a) procedūru, kas reglamentē atteikšanos no Eiropas 
preču zīmes, kura paredzēta 50. pantā, tostarp minētā 
panta 3. punktā paredzēto termiņu;

Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
33. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

57.a pants

b) procedūras, kas reglamentē 56. un 57. pantā minēto 
Eiropas preču zīmes atcelšanu un spēkā neesamību.”;

Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
33. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

65.a pants Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 163. pantu, precizējot:

a) regulas 60. pantā minētā paziņojuma apelāciju saturu 
un procedūru apelācijas iesniegšanai un pārbaudei;

Nav skaidrs, kas šajā gadījumā ir 
domāts ar vārdu „saturs” un kādā 
veidā to iecerēts precizēt ar 
deleģētajiem aktiem.

Ja nebūtu izmantots vārds 

Deleģētie akti ir 
pieņemami, ja vārds 
„saturs” tiek svītrots vai 
precizēts.
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„saturs”, šis punkts būtu saistīts 
ar regulas nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
34. apsvērumu.

b) regulas 64. pantā minēto Apelācijas padomes 
lēmumu saturu un formu;

Nav skaidrs, kas šajā gadījumā ir 
domāts ar vārdu „saturs” un kādā 
veidā to iecerēts precizēt ar 
deleģētajiem aktiem.

Ja nebūtu izmantots vārds 
„saturs”, šis punkts būtu saistīts 
ar regulas nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
34. apsvērumu.

Varētu norādīt, ka turpmāk 
minētajā 93.a pantā ir izmantots 
formulējums „prasības attiecībā 
uz lēmumu formu”, neminot 
„saturu”.

Deleģētie akti ir 
pieņemami, ja vārds 
„saturs” tiek svītrots vai 
precizēts.

c) atlīdzību par apelācijas nodevu, kas minēta 60. pantā nav paredzēti Lai, izmantojot šo 
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60. pantā.”; noteikumi par nodevu 
atlīdzināšanu.

punktu, varētu deleģēt 
pilnvaras, pamataktā ir 
jābūt paredzētiem 
noteikumiem par 
atlīdzināšanu.

74.a pants Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 163. pantu, precizējot 67. panta 1. punktā minēto 
termiņu to noteikumu iesniegšanai Aģentūrā, kas 
reglamentē Eiropas kolektīvās preču zīmes 
izmantošanu, un minēto noteikumu saturu, kā paredzēts 
67. panta 2. punktā.”;

67. panta 1. punktā nav minēts 
nekāds termiņš. Minētā panta 
grozītajā redakcijā ir minēts 
saskaņā ar 74.a pantu paredzēts 
termiņš. Tāpēc pamataktā nav 
pienākumu, kurus var papildināt 
vai grozīt, un Komisija sev 
faktiski piešķir neierobežotu 
rīcības brīvību, lai noteiktu šo 
termiņu.

Nav skaidrs, kas šajā gadījumā ir 
domāts ar frāzi „minēto 
noteikumu saturs” un kādā veidā 
to iecerēts precizēt ar 
deleģētajiem aktiem. Ja tiktu 
izmantota frāze „minēto 
noteikumu saturs”, šis noteikums 
būtu pārāk plašs un, iespējams, 
skartu būtiskus elementus.

Attiecīgais termiņš būtu 
jāprecizē pamataktā, lai 
labotu pašreizējo 
ciklisko pienākumu 
trūkumu, kas nozīmē, ka 
nav veikti nekādi 
grozījumi vai 
papildinājumi atbilstīgi 
LESD 290. pantam.

„Minēto noteikumu 
saturs” ir jāprecizē 
pamataktā.
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74.k pants Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 163. pantu, precizējot 74.c panta 1. punktā minēto 
termiņu to noteikumu iesniegšanai Aģentūrā, kas 
reglamentē Eiropas sertifikācijas zīmes izmantošanu, 
un minēto noteikumu saturu, kā paredzēts 74.c panta 
2. punktā.

74.c panta 1. punktā nav minēts 
nekāds termiņš. Minētā panta 
grozītajā redakcijā ir minēts 
saskaņā ar 74.k pantu paredzēts 
termiņš. Tāpēc pamataktā nav 
pienākumu, kurus var papildināt 
vai grozīt, un Komisija sev 
faktiski piešķir neierobežotu 
rīcības brīvību, lai noteiktu šo 
termiņu.

Nav skaidrs, kas šajā gadījumā ir 
domāts ar frāzi „minēto 
noteikumu saturs” un kādā veidā 
to iecerēts precizēt ar 
deleģētajiem aktiem. Ja tiktu 
izmantota frāze „minēto 
noteikumu saturs”, šis noteikums 
būtu pārāk plašs un, iespējams, 
skartu būtiskus elementus.

Attiecīgais termiņš būtu 
jāprecizē pamataktā, lai 
labotu pašreizējo 
ciklisko pienākumu 
trūkumu, kas nozīmē, ka 
nav veikti nekādi 
grozījumi vai 
papildinājumi atbilstīgi 
LESD 290. pantam.
Pretējā gadījumā tos var 
noteikt pamataktā.

„Minēto noteikumu 
saturs” ir jāprecizē 
pamataktā.

79. pants 1. Aģentūra tieši informē attiecīgās personas par 
lēmumiem un pavēstēm, kā arī par visiem 
paziņojumiem vai citu informāciju, uz ko attiecināms 
termiņa ierobežojums vai par ko attiecīgās personas 
jāinformē atbilstoši šīs regulas vai deleģēto aktu 
noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo regulu, vai 
kuru izziņošanu norīkojis Aģentūras izpilddirektors.

Šajā noteikumā nav paredzēta 
deleģēto aktu pieņemšana, bet 
noteikts, ka ITSB ir pienākums 
informēt par lēmumiem un 
pavēstēm, ja tas ir paredzēts 
saskaņā ar regulu pieņemtajos 
deleģētajos aktos.

Šim noteikumam būtu 
jābūt pieņemamam, ja 
attiecīgie noteikumi par 
deleģētajiem aktiem 
sniedz iespēju paredzēt 
prasību par 
informēšanu.



PE521.700v01-00 26/41 AL\1006698LV.doc

LV

79.a pants Ja Aģentūra konstatē, ka tiesības ir zaudētas, 
pamatojoties uz šo regulu vai deleģētajiem aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar šo regulu, un nepieņemot nekādu 
lēmumu, tā informē attiecīgo personu saskaņā ar 
79. pantu. Minētā persona var pieprasīt lēmumu 
attiecīgajā lietā. Aģentūra pieņem šādu lēmumu, ja tā 
nepiekrīt personai, kas to pieprasa; pretējā gadījumā 
Aģentūra groza savu atzinumu un informē par to 
personu, kura pieprasa lēmumu.

Šajā noteikumā nav paredzēta 
deleģēto aktu pieņemšana, bet 
noteikts, ka ITSB ir pienākums 
informēt par tiesību zaudējumu 
un pieņemt lēmumus par 
skartajiem secinājumiem, ja 
saskaņā ar regulu pieņemtie 
deleģētie akti rada zaudējumus.

Šim noteikumam būtu 
jābūt pieņemamam, ja 
attiecīgajos noteikumos 
par deleģētajiem aktiem 
ir ņemts vērā tiesību 
zaudējums.

83. pants Ja šajā regulā vai deleģētajos aktos, kas pieņemti 
saskaņā ar šo regulu, nav noteikti procesuāli noteikumi, 
Aģentūra ievēro dalībvalstīs vispārēji atzītus procesa 
tiesību principus.

Šajā noteikumā nav paredzēta 
deleģēto aktu pieņemšana, bet 
noteikts, ka ITSB ir iespēja 
novērst jebkuru deleģēto aktu 
radīto nepilnību, ņemot vērā 
atzītus principus.

Šā noteikuma mērķis ir 
novērst tiesiskā 
regulējuma trūkumu, un 
tas tiešā veidā neskar 
deleģētos aktus.

89. pants 1. Aģentūra periodiski publicē:

a) Eiropas Preču Zīmju Biļetenu, kurā ir reģistrā veiktie 
ieraksti, kā arī citas ziņas, kuru publicēšana paredzēta 
šajā regulā vai deleģētajos aktos, kas pieņemti saskaņā 
ar šo regulu;

Šajā noteikumā nav paredzēta 
deleģēto aktu pieņemšana, bet 
saskaņā ar regulu pieņemtajos 
deleģētajos aktos noteikto ziņu 
publicēšana.

Šajā noteikumā ir 
paredzēta publicēšanas 
prasība, un tas tiešā 
veidā neskar deleģētos 
aktus.

93.a pants Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 163. pantu, precizējot:

Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 

Deleģētie akti ir 
pieņemami.
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a) prasības attiecībā uz 75. pantā minēto lēmumu 
formu;

papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
38. apsvērumu.

b) procesa mutiskās daļas kārtību un pierādījumu 
iegūšanas kārtību, kas minētas 77. un 78. pantā;

Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
38. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

c) regulas 79. pantā minētās paziņošanas kārtību; 79. pantā paredzētie noteikumi 
jau ietver prasības par 
paziņošanu ierakstītā vēstulē ar 
paziņojumu par piegādi un 
paziņošanu elektroniski. Tajā arī 
ir paredzēts, ka izpilddirektoram 
ir jānosaka publiskā paziņojuma 
veikšanas veids. Tāpēc nav 
skaidrs, kāda papildu kārtība ir 
jāpieņem ar deleģētajiem aktiem.

Varētu arī apšaubīt, vai šis 
noteikums ir lieks, ņemot vērā 
turpmāko e) punktu.

Šķiet, ka deleģētie akti 
nav vajadzīgi, jo kārtība 
jau ir noteikta pamataktā 
un e) punktā.
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d) procedūru tiesību zaudēšanas konstatācijai, kas 
minēta 79.a pantā;

Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
38. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

e) noteikumus par saziņas līdzekļiem, tostarp 
elektroniskiem saziņas līdzekļiem, kas minēti 
79.b pantā un ko izmanto puses lietas izskatīšanā 
Aģentūrā, un veidlapas, kuru pieejamību nodrošina 
Aģentūra;

Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
38. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

f) noteikumus, kas reglamentē 79.c panta 1. punktā 
minēto termiņu aprēķināšanu un ilgumu;

74.c panta 1. punktā nav 
noteikumu par termiņiem. Šā 
panta grozītajā redakcijā ir 
minēti saskaņā ar 93.a panta 
f) punktu pieņemtie noteikumi 
un termiņi. Tādējādi pamataktā 
nav pienākuma, kuru var 
papildināt vai grozīt, un 
Komisija sev faktiski piešķir 
neierobežotu rīcības brīvību, lai 
paredzētu šos noteikumus un 
termiņus.

Attiecīgie noteikumi un 
termiņi būtu jāprecizē 
pamataktā, lai labotu 
pašreizējo ciklisko 
pienākumu trūkumu, kas 
nozīmē, ka nav veikti 
nekādi grozījumi vai 
papildinājumi atbilstīgi 
LESD 290. pantam.
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g) procedūru lingvistiskas vai transkripcijas kļūdu un 
acīmredzamas pārskatīšanās labošanai Aģentūras 
lēmumos vai tehnisku kļūdu labošanai, ko Aģentūra 
pieļāvusi, reģistrējot preču zīmi vai publicējot tās 
reģistrāciju, kā minēts 79.d pantā;

Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
38. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

h) procedūru lēmuma atcelšanai vai reģistra ieraksta 
anulēšanai, kā minēts 80. panta 1. punktā;

Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
38. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

i) kārtību procesa pārtraukšanai vai atsākšanai 
Aģentūrā, kā minēts 82.a pantā;

82.a pantā nav paredzēta kārtība.
Minētā panta grozītajā redakcijā 
ir minēta saskaņā ar 93.a panta 
i) punktu pieņemtā kārtība.
Tāpēc pamataktā nav 
pienākumu, kurus var papildināt 
vai grozīt, un Komisija sev 
faktiski piešķir neierobežotu 
rīcības brīvību, lai pieņemtu 
kārtību.

Attiecīgā kārtība būtu 
jāprecizē pamataktā, lai 
labotu pašreizējo 
ciklisko pienākumu 
trūkumu, kas nozīmē, ka 
nav veikti nekādi 
grozījumi vai 
papildinājumi atbilstīgi 
LESD 290. pantam.

j) procedūru saistībā ar izmaksu sadalījumu un 
noteikšanu, kā minēts 85. panta 1. punktā;

85. panta 1. punktā nav paredzēti 
nosacījumi. Minētā panta 

Attiecīgie nosacījumi 
būtu jāprecizē 
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grozītajā redakcijā ir minēti 
saskaņā ar 93.a panta j) punktu 
paredzētie nosacījumi. Tāpēc 
pamataktā nav pienākumu, kurus 
var papildināt vai grozīt, un 
Komisija sev faktiski piešķir 
neierobežotu rīcības brīvību, lai 
pieņemtu kārtību.

pamataktā, lai labotu 
pašreizējo ciklisko 
pienākumu trūkumu, kas 
nozīmē, ka nav veikti 
nekādi grozījumi vai 
papildinājumi atbilstīgi 
LESD 290. pantam.

k) ziņas, kas minētas 87. panta 1. punktā; 87. panta 1. punktā jau ir 
paredzēta prasība, ka ITSB 
jāuztur reģistrs, kurā atrodas šajā 
regulā noteiktās ziņas. Tādējādi 
Komisija faktiski papildina vai 
groza deleģētos aktus, kas nav 
iespējams saskaņā ar LESD 
290. pantu.

Konkrētas ziņas, kas jau 
nav paredzētas citos 
noteikumos, būtu 
jāprecizē pamataktā, un 
frāze „vai deleģētajos 
aktos, kas pieņemti 
saskaņā ar šo regulu” 
87. panta 1. punktā būtu 
jāsvītro, lai labotu 
pašreizējo situāciju, kad 
deleģētos aktus faktiski 
varētu papildināt vai 
grozīt.

l) procedūru dokumentu pārbaudei, kas paredzēta 
88. pantā, tostarp pārbaudē neiekļaujamās 
dokumentācijas daļas, un Aģentūras dokumentu 
glabāšanas kārtību, kā paredzēts 88. panta 5. punktā;

Grozītajā 88. panta redakcijā jau 
ir paredzēts, ka izpilddirektors 
nosaka pārbaudes veikšanas 
līdzekļus un dokumentu 

Deleģēšana nav 
vajadzīga, šis noteikums 
būtu jādzēš.
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glabāšanas veidu.

m) kārtību 89. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto 
ziņu un ierakstu publicēšanai Eiropas Preču Zīmju 
Biļetenā, tostarp informācijas veidu un valodas, kurās 
minētās ziņas un ieraksti ir jāpublicē;

Skatīt iepriekš izklāstīto 
k) punktu.

Konkrētas ziņas, kas jau 
nav paredzētas citos 
noteikumos, būtu 
jāprecizē pamataktā, un 
frāze „vai deleģētajos 
aktos, kas pieņemti 
saskaņā ar šo regulu” 
89. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā būtu 
jāsvītro, lai labotu 
pašreizējo situāciju, kad 
deleģētos aktus faktiski 
varētu papildināt vai 
grozīt.

n) publikāciju Aģentūras Oficiālajā Vēstnesī veikšanas 
biežumu, veidu un valodas, kā minēts 89. panta 
1. punkta b) apakšpunktā;

Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
38. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

o) kārtību informācijas apmaiņai un paziņojumiem 
Aģentūras un dalībvalstu iestāžu starpā, un tiesu vai 
dalībvalstu iestāžu vai ar to starpniecību veiktajām 

Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 

Deleģētie akti ir 
pieņemami.
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dokumentu pārbaudēm saskaņā ar 90. pantu; un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
38. apsvērumu.

p) atkāpes no pārstāvības pienākuma Aģentūrā saskaņā 
ar 92. panta 2. punktu, nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
ieceļ kopēju pārstāvi atbilstoši 92. panta 4. punktam, 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem 92. panta 3. punktā 
minētajiem darbiniekiem un 93. panta 1. punktā 
minētajiem profesionālajiem pārstāvjiem ir jāiesniedz 
Aģentūrā parakstīta pilnvara, lai varētu uzņemties 
pārstāvību, minētās pilnvaras saturu un nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem personu var svītrot no 93. panta 
5. punktā minētā profesionālo pārstāvju saraksta.”;

Nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
92. panta 3. punktā minētajiem 
darbiniekiem un 93. panta 
1. punktā minētajiem 
profesionāļiem ir jāiesniedz 
Aģentūrā parakstīta pilnvara, ir 
saistīti ar regulas nebūtisku 
elementu papildināšanu, un 
mērķis, saturs un darbības joma 
ir pietiekami skaidri norādīta, arī 
ņemot vērā 38. apsvērumu.

92. panta 2., 4. un 5. punkts 
grozītajā redakcijā attiecas uz 
saskaņā ar 93.a panta p) punktu 
noteiktajiem gadījumiem un 
paredzētajiem nosacījumiem.
Tāpēc pamataktā nav 
pienākumu, kurus var papildināt 
vai grozīt, un Komisija sev 
faktiski piešķir neierobežotu 
rīcības brīvību, lai pieņemtu 
kārtību.

Deleģētie akti ir 
pieņemami attiecībā uz 
92. panta 3. punktu.

Konkrētie 92. panta 2., 
4. un 5. punktā minētie 
gadījumi un nosacījumi 
būtu jāprecizē 
pamataktā, un frāze „vai 
deleģētajos aktos, kas 
pieņemti saskaņā ar šo 
regulu” 87. panta 
1. punktā būtu jāsvītro, 
lai labotu pašreizējo 
situāciju, kad deleģētos 
aktus faktiski varētu 
papildināt vai grozīt.
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114. pants Regulas 114. panta 2. punktā vārdus „īstenošanas 
regulā” aizstāj ar vārdiem „saskaņā ar šo regulu 
pieņemtajos deleģētajos aktos”;

Šis pants ir saistīts ar oficiālām 
valsts tiesību aktos noteiktām 
prasībām attiecībā uz pieteikumu 
nosūtīšanu vai preču zīmēm, kas 
atšķiras vai papildina šajā regulā 
vai deleģētajos aktos paredzētās 
prasības.

114.a pants Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 163. pantu, precizējot oficiālos nosacījumus, kuriem 
jāatbilst pieprasījumam par Eiropas preču zīmes 
pieteikuma pārvēršanu, un detaļas par tā pārbaudi, kā 
arī par tā publicēšanu.

Šis noteikums ir vispārējs 
deleģējums, kurā nav norādīts 
atbilstīgs pamataktā paredzēts 
noteikums vai pienākums.
Tādējādi nav iespējams veikt 
nekādus grozījumus vai 
papildinājumus.

Ja regulas 112.–
114. pantā nav 
noteikumu vai 
pienākumu, ar kuriem 
pamatot deleģēšanu, tie 
būtu jāprecizē 
pamataktā.

128. pants 4. Izpilddirektors veic jo īpaši šādas funkcijas:

[...]

n) īsteno pilnvaras, kas viņam piešķirtas saskaņā ar 
26. panta 3. punktu, 29. panta 5. punktu, 30. panta 
2. punktu, 45. panta 3. punktu, 75. panta 2. punktu, 
78. panta 5. punktu, 79. pantu, 79.b pantu, 79.c pantu, 
87. panta 3. punktu, 88. pantu, 89. pantu, 93. panta 
4. punktu, 119. panta 8. punktu un 144. pantu, ievērojot 
kritērijus, kuri paredzēti šajā regulā un deleģētajos 

Skat. iepriekš attiecībā uz 30., 
79. un 88. pantu.

Starp izpilddirektora pilnvarām 
un deleģēto likumdošanas 
pilnvaru darbības jomu nav 
pieļaujamas pretrunas.

Lai novērstu pretrunas, 
ir jāveic grozījumi 
izpilddirektora pilnvarās 
vai deleģētajās 
pilnvarās.
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aktos, kas pieņemti saskaņā ar šo regulu;

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 163. pantu, lai noteiktu:

a) konkrētus kritērijus 119. pantā minēto valodu 
lietošanai;

Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
45. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

b) gadījumus, kad lēmumus par iebildumiem un 
anulēšanu pieņem viens dalībnieks saskaņā ar 
132. panta 2. punktu un 134. panta 2. punktu;

Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
45. apsvērumu.

Pašlaik 132. panta 2. punktā un 
134. panta 2. punktā ir sniegtas 
atsauces uz 144.a panta 
c) punktu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

Tomēr 132. panta 
2. punktā un 134. panta 
2. punktā ir būtu 
jāsniedz atsauces uz 
144.a panta b) punktu.

144.a pants

c) detaļas par Apelācijas padomju organizēšanu, tostarp 
135. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētās Apelācijas 
padomju iestādes izveidi un lomu, paplašinātās 
padomes sastāvu un noteikumus par tai 
iesniedzamajiem atzinuma pieprasījumiem, kā minēts 
135. panta 4. punktā, un nosacījumus, atbilstoši kuriem 
lēmumus pieņem viens dalībnieks saskaņā ar 135. panta 

Formulējums „iestādes loma” 
darbības jomas ziņā šķiet visai 
plašs un, iespējams, varētu skart 
būtiskus elementus.

Izņemot iepriekšminēto, šis 
apakšpunkts attiecas uz regulas 

Deleģētie akti ir 
pieejami, bet frāzi 
„iestādes loma” varētu 
precizēt pamataktā.
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2. un 5. punktu; nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir norādīta 
pietiekami izsmeļoši, arī ņemot 
vērā 45. apsvērumu.

d) to nodevu un maksu sistēmu, kas jāmaksā Aģentūrai 
saskaņā ar 144. pantu, tostarp nodevu apmēru, 
maksājumu metodes, valūtu, nodevu un maksu termiņu, 
datumu, kuru uzskata par maksājuma datumu, un sekas, 
ja maksājums nav veikts vai veikts novēloti, un ja 
summa nomaksāta nepietiekamā apmērā vai 
pārmaksāta, pakalpojumus, ko var sniegt bez maksas, 
un kritērijus, atbilstoši kuriem izpilddirektors var 
īstenot 144. panta 3. un 4. punktā paredzētās 
pilnvaras.”;

Izņemot struktūru un nodevu 
summas, kas ir būtiski elementi, 
tāpēc nevajadzētu deleģēt ar tiem 
saistītās pilnvaras, šis noteikums 
ir saistīts ar regulas nebūtisku 
elementu papildināšanu, un 
mērķis, saturs un darbības joma 
ir pietiekami skaidri norādīta, arī 
ņemot vērā 45. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami, izņemot 
attiecībā uz struktūru un 
nodevu summām.

145. pants Regulas 145. pantā vārdus „jebkuras regulas, ar ko 
īsteno šo regulu” aizstāj ar vārdiem „saskaņā ar šo 
regulu pieņemtos deleģētos aktus”;

Šī prasība attiecas uz noteikumu 
piemērošanu starptautiskajai 
reģistrācijai.

Šī prasība tiešā veidā 
neietekmē pilnvaru 
deleģēšanu.

161.a pants Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 163. pantu, precizējot:

a) oficiālos nosacījumus par starptautisko pieteikumu, 
kas minēti 147. panta 5. punktā, starptautiskā 
pieteikuma pārbaudes procedūru atbilstoši 147. panta 
6. punktam, un kārtību starptautiskā pieteikuma 

147. panta 5. punktā nav 
paredzēti oficiāli nosacījumi.
Minētā panta grozītajā redakcijā 
ir minēti saskaņā ar 161.a panta 
a) punktu paredzētie oficiālie 
nosacījumi. Tāpēc pamataktā nav 
pienākumu, kurus var papildināt 

Deleģētie akti ir 
pieņemami, izņemot 
starptautiski 
piemērojamus oficiālus 
nosacījumus, kas būtu 
jāprecizē pamataktā, lai 
labotu pašreizējo 
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iesniegšanai Starptautiskajā birojā saskaņā ar 
147. panta 4. punktu;

vai grozīt, un Komisija sev 
faktiski piešķir neierobežotu 
rīcības brīvību, lai noteiktu 
oficiālos nosacījumus.

Izņemot iepriekšminēto, šis 
punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
46. apsvērumu.

ciklisko pienākumu 
trūkumu, kas nozīmē, ka 
nav veiktas nekādas 
izmaiņas atbilstīgi 
LESD 290. pantam.

b) regulas 148.a pantā minētās paziņošanas kārtību; Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
46. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

c) oficiālos nosacījumus par pieprasījumu attiecināt uz 
plašāku teritoriju, kas minēti 149. panta 2. punktā, 
procedūru minēto nosacījumu pārbaudei un kārtību 
pieprasījuma attiecināt uz plašāku teritoriju 
iesniegšanai starptautiskajā birojā;

149. pantā nav paredzēti oficiāli 
nosacījumi. Šā panta grozītajā 
redakcijā ir minēti saskaņā ar 
161.a panta c) punktu paredzētie 
oficiālie nosacījumi. Tādējādi 
pamataktā nav pienākumu, kurus 
var papildināt vai grozīt, un 

Oficiāli nosacījumi 
attiecībā uz prasību būtu 
jāprecizē pamataktā, lai 
labotu pašreizējo 
ciklisko pienākumu 
trūkumu, kas nozīmē, ka 
nav veiktas nekādas 
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Komisija sev faktiski piešķir 
neierobežotu rīcības brīvību, lai 
noteiktu oficiālos nosacījumus.

Tekstā nav 149. panta 2. punkta, 
jo šajā pantā ir tikai viens punkts.
Tas ir papildināts ar pēdējo 
teikumu — grozījumu attiecībā 
uz oficiālajiem nosacījumiem.

izmaiņas atbilstīgi 
LESD 290. pantam.

Būtu jāsniedz atsauce uz 
149. pantu.

d) procedūru senioritātes pieprasījuma iesniegšanai 
saskaņā ar 153. pantu;

Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
46. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

e) procedūras atteikuma absolūtā pamatojuma 
pārbaudei, kas minēta 154. pantā, un iebildumu 
iesniegšanai un pārbaudei saskaņā ar 156. pantu, tostarp 
nepieciešamos paziņojumus, kas jāiesniedz 
Starptautiskajam birojam;

Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
46. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

f) procedūras saistībā ar 154.a pantā minēto 
starptautisko reģistrāciju;

154.a pantā procedūras nav 
minētas. Šā panta grozītajā 
redakcijā ir minētas saskaņā ar 
161.a panta f) punktu paredzētās 

Procedūras būtu 
jāprecizē pamataktā, lai 
labotu pašreizējo 
ciklisko pienākumu 
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procedūras. Tādējādi pamataktā 
nav pienākumu, kurus var 
papildināt vai grozīt, un 
Komisija sev faktiski piešķir 
neierobežotu rīcības brīvību, lai 
noteiktu procedūras.

trūkumu, kas nozīmē, ka 
nav veiktas nekādas 
izmaiņas atbilstīgi 
LESD 290. pantam.

g) gadījumus, kad Aģentūra paziņo Starptautiskajam 
birojam par starptautiskas reģistrācijas seku atzīšanu 
par spēkā neesošām saskaņā ar 158. pantu, un 
informāciju, ko iekļauj šādos paziņojumos;

Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
46. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami.

h) kārtību 158.c pantā minēto pieprasījumu nodošanai 
Starptautiskajam birojam;

158.c pantā ir minēti „gadījumi, 
kas precizēti saskaņā ar 
161.a panta h) punktu”, nevis 
„nodošanas kārtība”.

Neatkarīgi no formulējuma tas 
attiecas uz regulas nebūtisku 
elementu papildināšanu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami, ja vien ir 
precizēts, vai mērķis ir 
nodošanas kārtība vai 
precizētie gadījumi.

i) nosacījumus, kas jāizpilda pārveidošanas 
pieprasījumam saskaņā ar 159. panta 1. punktu;

Šis punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 

Deleģētie akti ir 
pieņemami.
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skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
46. apsvērumu.

j) oficiālos nosacījumus par pārveidošanas pieteikumu, 
kas minēts 161. pantā, un šādas pārveidošanas 
procedūras;

161. pantā nav minēti „oficiālie 
nosacījumi par pārveidošanas 
pieteikumu”.

Noteikums par procedūrām ir 
saistīts ar regulas nebūtisku 
elementu papildināšanu, un 
mērķis, saturs un darbības joma 
ir pietiekami skaidri norādīta, arī 
ņemot vērā 46. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami, izņemot 
„oficiālos nosacījumus”, 
kas ir jāprecizē 
pamataktā.

k) kārtību attiecībā uz informācijas nodošanu starp 
Aģentūru un Starptautisko biroju, tostarp informācijas 
nodošanu, kas jāveic saskaņā ar 147. panta 4. punktu, 
148.a pantu, 153. panta 2. punktu un 158.c pantu.”;

Saskaņā ar 147. panta 4. punktu 
nav „jāiesniedz paziņojums”.

Izņemot iepriekšminēto, šis 
punkts ir saistīts ar regulas 
nebūtisku elementu 
papildināšanu, un mērķis, saturs 
un darbības joma ir pietiekami 
skaidri norādīta, arī ņemot vērā 
46. apsvērumu.

Deleģētie akti ir 
pieņemami, izņemot 
prasību par „paziņojumu 
iesniegšanu”, kas ir 
jāprecizē pamataktā.

163.a pants 1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, 
ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

Atbilst panta paraugam 
kopējās vienošanās 
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tekstā.

2. Regulas 24.a, 35.a, 45.a, 49.a, 57.a, 65.a, 74.a, 74.k, 
93.a, 114.a, 144.a un 161.a pantā minētās pilnvaras 
deleģē uz nenoteiktu laiku.

Parlaments varēja izvēlēties 
noteikto laiku, piemēram, 
vairākus gadus, kopā ar 
ziņošanas prasībām (2. iespēja, 
kas paredzēta kopējās vienošanās 
ietvaros).

Atbilst panta paraugam 
kopējās vienošanās 
tekstā.

3. Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā laikā 
atsaukt pilnvaru deleģēšanu, kas minēta 2. punktā. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz attiecīgajā lēmumā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta.
Tas neietekmē citus spēkā esošos deleģētos aktus.

Atbilst panta paraugam 
kopējās vienošanās 
tekstā.

4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to 
paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

Atbilst panta paraugam 
kopējās vienošanās 
tekstā.

5. Saskaņā ar 24.a, 35.a, 45.a, 49.a, 57.a, 65.a, 74.a, 
74.k, 93.a, 114.a, 144.a un 161.a pantu pieņemtie 
deleģētie akti stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos 
no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 

Iebildumu izteikšanas periodu 
veido standarta 2+2 mēneši, un 
Parlamentam ir tiesības to 
pagarināt vai saīsināt.

Atbilst panta paraugam 
kopējās vienošanās 
tekstā.

Parlamentam ir tiesības 
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Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome 
ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt 
iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
ierosmes minēto termiņu pagarina par diviem 
mēnešiem.”;

mainīt termiņus.


