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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0161),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
118 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė Parlamentui pasiūlymą (C7–
0087/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 11 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Tarptautinės prekybos komiteto 
bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. ragina Komisiją imtis priemonių reglamentui kodifikuoti, kai tik bus baigta teisėkūros 
procedūra;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, reikėtų 
atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 207/2009 

(2) įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, reikėtų 
atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 207/2009 
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terminus. Tai reiškia, kad terminas 
„Bendrijos prekių ženklas“ keičiamas 
terminu „Europos prekių ženklas“. Pagal 
bendrą požiūrį į decentralizuotas agentūras, 
dėl kurio 2012 m. liepos mėn. susitarė 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija, 
pavadinimas „Vidaus rinkos derinimo 
tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam 
dizainui)“ turėtų būti pakeistas pavadinimu 
„Europos Sąjungos prekių ženklų ir 
dizaino agentūra“ (toliau – agentūra);

terminus. Tai reiškia, kad terminas 
„Bendrijos prekių ženklas“ keičiamas 
terminu „Europos Sąjungos prekių 
ženklas“. Pagal bendrą požiūrį į 
decentralizuotas agentūras, dėl kurio 
2012 m. liepos mėn. susitarė Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija, 
pavadinimas „Vidaus rinkos derinimo 
tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam 
dizainui)“ turėtų būti pakeistas pavadinimu 
„Europos Sąjungos intelektinės 
nuosavybės agentūra“ (toliau – agentūra);

Or. en

Pagrindimas

As the word "European" is broader than the territory of the European Union it would be more 
precise to use the term "European Union trade mark". Furthermore the term "European" is 
currently used (notably in patent protection) to designate protection which is not unitary but 
which refers rather to a bundle of national rights. The current name may be well established 
within the design- and trademarks communities but it is hardly a name that clearly designates 
what the office is doing for a person that is not familiar with it to begin with, including most 
SMEs. Changing the name of the office to reflect its actual work is thus very reasonable.
However a name should be chosen that can both convey the broad range of tasks entrusted to 
the agency and last if new tasks are added in the future. Given the fact that the Agency hosts 
the Observatory on infringements of intellectual property rights as well as the registry of 
recognised orphan works the work clearly goes beyond the scope of just trademarks and 
designs even though these are the core competencies of the agency. Furthermore it is 
foreseable that additional items such as registration of GIs and tasks in relation to trade 
secrets could be added to the competences of the Agency in the future.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) nuo Bendrijos prekių ženklų sistemos 
sukūrimo sukaupta patirtis parodė, kad 
Sąjungos ir trečiųjų šalių įmonės priėmė 
sistemą, ir ji tapo sėkminga ir perspektyvi 
valstybių narių lygmeniu teikiamos prekių 
ženklų apsaugos alternatyva;

(5) nuo Bendrijos prekių ženklų sistemos 
sukūrimo sukaupta patirtis parodė, kad 
Sąjungos ir trečiųjų šalių įmonės priėmė 
sistemą, ir ji tapo sėkminga ir perspektyvi 
valstybių narių lygmeniu teikiamos prekių 
ženklų apsaugos alternatyva ir šią apsaugą 
papildanti sistema;
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Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad kartu veikia du apsaugos lygmenys.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant daugiau lankstumo ir kartu 
užtikrinant didesnį teisinį tikrumą dėl 
prekių ženklų vaizdavimo būdų, iš Europos 
prekių ženklo apibrėžties reikėtų išbraukti 
grafinio vaizdavimo reikalavimą. Turėtų 
būti leidžiama žymenį vaizduoti bet kokiu 
tinkamu pavidalu, nebūtinai grafinėmis 
priemonėmis, jeigu toks vaizdavimas 
leidžia kompetentingoms institucijoms ir 
visuomenei tiksliai ir aiškiai nustatyti tikslų 
apsaugos objektą;

(9) siekiant daugiau lankstumo ir kartu 
užtikrinant didesnį teisinį tikrumą dėl 
prekių ženklų vaizdavimo būdų, iš Europos 
Sąjungos prekių ženklo apibrėžties reikėtų 
išbraukti grafinio vaizdavimo reikalavimą. 
Europos Sąjungos prekių ženklų registre 
turėtų būti leidžiama žymenį vaizduoti bet 
kokiu tinkamu pavidalu, nebūtinai 
grafinėmis priemonėmis, jeigu toks 
vaizdavimas atliekamas naudojantis 
visuotinai prieinama technologija ir 
leidžia kompetentingoms institucijoms ir 
visuomenei tiksliai ir aiškiai nustatyti tikslų 
apsaugos objektą;

Or. en

Pagrindimas

Aiškiau išdėstoma, kad žymenį turėtų būti galima įtraukti į registrą naudojantis visuotinai 
prieinama technologija.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir 
aiškumą, būtina paaiškinti, kad ne tik 
panašumo atveju, bet ir tuo atveju, jei 
tapatus žymuo naudojamas tapačioms 

Išbraukta.
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prekėms ir paslaugoms žymėti, apsauga 
Europos prekių ženklui turėtų būti 
suteikiama tik jeigu (ir tiek, kiek) 
neigiamai paveikiama pagrindinė 
Europos prekių ženklo funkcija –
garantuoti komercinę prekių ar paslaugų 
kilmę;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su išbraukimu 9 straipsnyje.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant stiprinti prekių ženklų 
apsaugą ir efektyviau kovoti su klastojimu, 
Europos prekių ženklo savininkui turėtų 
būti suteikta teisė uždrausti trečiosioms 
šalims įvežti į Sąjungos muitų teritoriją 
prekes, neišleistas į laisvą apyvartą joje, 
kai tos prekės įvežamos iš trečiųjų šalių ir 
yra neleistinai pažymėtos prekių ženklu, 
kuris iš esmės yra tapatus tokioms prekėms 
įregistruotam Europos prekių ženklui;

(18) siekiant stiprinti prekių ženklų 
apsaugą ir efektyviau kovoti su klastojimu, 
Europos Sąjungos prekių ženklo 
savininkui turėtų būti suteikta teisė 
uždrausti trečiosioms šalims įvežti į 
Sąjungos muitų teritoriją prekes, neišleistas 
į laisvą apyvartą joje, kai tos prekės 
įvežamos iš trečiųjų šalių ir yra neleistinai 
pažymėtos prekių ženklu, kuris iš esmės 
yra tapatus tokioms prekėms įregistruotam 
Europos Sąjungos prekių ženklui. Siekiant 
nekliudyti teisėtiems prekių srautams, ši 
taisyklė turėtų būti taikoma tik tuo atveju, 
jei Europos Sąjungos prekių ženklo 
savininkas gali įrodyti, kad prekių ženklas 
teisėtai įregistruotas ir paskirties šalyje. 
Šia taisykle neturėtų būti pažeidžiama 
Sąjungos teisė gerinti vaistų prieinamumą 
trečiosioms šalims;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant tekstą suderinti su 9 straipsnio 5 dalies pakeitimu.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant efektyviau užtikrinti, kad 
nebūtų įvežamos teises pažeidžiančios
prekės, visų pirma pardavimo internetu 
atveju, savininkas turėtų turėti teisę 
uždrausti tokias prekes importuoti į 
Sąjungą, jei vien tik prekių siuntėjas veikia 
siekdamas komercinių tikslų.

(19) siekiant efektyviau užtikrinti, kad 
nebūtų įvežamos suklastotos prekės, visų 
pirma pardavimo internetu atveju, 
savininkas turėtų turėti teisę uždrausti 
tokias prekes importuoti į Sąjungą, jei vien 
tik suklastotų prekių siuntėjas veikia 
siekdamas komercinių tikslų;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant tekstą suderinti su 9 straipsnio 4 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) siekiant skatinti praktikos 
konvergenciją ir kurti bendras priemones, 
būtina nustatyti tinkamą agentūros ir 
valstybių narių bendradarbiavimo sistemą, 
aiškiai apibrėžiant bendradarbiavimo sritis 
ir suteikiant galimybę agentūrai 
koordinuoti atitinkamus bendrus Sąjungos 
intereso projektus ir iki tam tikros 
maksimalios sumos finansuoti tuos bendrus 
projektus teikiant dotacijas. Toks 
bendradarbiavimas turėtų būti naudingas 
įmonėms, naudojančioms prekių ženklų 
sistemas Europoje. Šiame reglamente 
nustatytos Sąjungos tvarkos naudotojams 
bendri projektai, visų pirma paieškai ir 
konsultacijoms skirtos duomenų bazės, 
turėtų suteikti papildomų, integracinių,
veiksmingų ir nemokamų priemonių, 
kurios leistų laikytis specialių reikalavimų, 

(40) siekiant skatinti praktikos 
konvergenciją ir kurti bendras priemones, 
būtina nustatyti tinkamą agentūros ir 
valstybių narių bendradarbiavimo sistemą, 
apibrėžiant pagrindines bendradarbiavimo 
sritis ir suteikiant galimybę agentūrai 
koordinuoti atitinkamus bendrus Sąjungos 
intereso projektus ir iki tam tikros 
maksimalios sumos finansuoti tuos bendrus 
projektus teikiant dotacijas. Toks 
bendradarbiavimas turėtų būti naudingas 
įmonėms, naudojančioms prekių ženklų 
sistemas Sąjungoje. Reglamente (EB) 
Nr. 207/2009 nustatytos Sąjungos tvarkos 
naudotojams bendri projektai, visų pirma 
paieškai ir konsultacijoms naudojamos
duomenų bazės, turėtų suteikti papildomų, 
integracinių, veiksmingų ir nemokamų 
priemonių, kurios leistų laikytis specialių 
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atsirandančių dėl vieningo Europos prekių 
ženklo pobūdžio;

reikalavimų, atsirandančių dėl vieningo 
Europos Sąjungos prekių ženklo pobūdžio.
Tačiau valstybėms narėms neturėtų būti 
privaloma įgyvendinti tokių bendrų 
projektų rezultatų. svarbu, kad visos 
suinteresuotosios šalys prisidėtų prie 
bendrų projektų sėkmės (ne paskutinėje 
vietoje – keitimasis bendra ir geriausia 
patirtimi), tačiau griežtas įpareigojimas 
visoms valstybėms narėms įgyvendinti 
bendrų projektų rezultatus, net kai, 
pavyzdžiui, valstybė narė mano, kad ji jau 
turi geresnę IT ar panašią priemonę, 
nebūtų nei proporcingas, nei atitinkantis 
vartotojų interesus;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) mokesčių struktūra nustatyta 
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2869/951. 
Vis dėlto mokesčių struktūra yra vienas iš 
pagrindinių Sąjungos prekių ženklų 
sistemos veikimo aspektų ir ši struktūra 
nuo jos sukūrimo yra persvarstyta tik du 
kartus ir tik po nemažų politinių 
diskusijų. Todėl mokesčių struktūra 
turėtų būti tiesiogiai reglamentuojama 
Reglamentu (EB) Nr. 207/2009. 
Atitinkamai Reglamentas (EB) 
Nr. 2869/95 turėtų būti panaikintas, o 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 2868/952 

išdėstytos nuostatos dėl mokesčių 
struktūros turėtų būti išbrauktos.
___________
1 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus 
rinkos derinimo tarnybai (prekių 
ženklams ir pramoniniam dizainui) 
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mokamų mokesčių (OL L 303, 
1995 12 15, p. 33).
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);

Or. en

Pagrindimas

Mokesčių struktūra yra svarbus ES prekių ženklų sistemos elementas, todėl turėtų būti 
tiesiogiai reglamentuojama reglamentu, o ne palikta reglamentuoti deleguotaisiais aktais. 
Pranešėja pažymi, kad kitų COM pasiūlyme išdėstytų teisėkūros įgaliojimų delegavimo atvejų 
klausimas bus sprendžiamas Darbo tvarkos taisyklių 37a straipsnyje nurodyta tvarka.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) 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 
organizavimą, agentūrai mokėtinų 
mokesčių sumos ir išsami su jų mokėjimu 
susijusi informacija;

(45) siekiant užtikrinti efektyvų ir 
veiksmingą ginčų sprendimo metodą, 
užtikrinti derėjimą su Reglamente (EB) 
Nr. 207/2009 nustatyta kalbų vartojimo 
tvarka, operatyvų sprendimų dėl atvejų, kai 
sprendžiami paprasti klausimai, priėmimą 
ir efektyvų bei veiksmingą apeliacinių 
tarybų organizavimą, 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 
organizavimą ir išsami su mokesčių
mokėjimu susijusi informacija;
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Or. en

Pagrindimas

Mokesčių struktūra yra svarbus ES prekių ženklų sistemos elementas, todėl turėtų būti 
tiesiogiai reglamentuojama reglamentu, o ne palikta reglamentuoti deleguotaisiais aktais. 
Pranešėja pažymi, kad kitų COM pasiūlyme išdėstytų teisėkūros įgaliojimų delegavimo atvejų 
klausimas bus sprendžiamas Darbo tvarkos taisyklių 37a straipsnyje nurodyta tvarka. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) visame reglamente žodžiai „Bendrijos 
prekių ženklas“ pakeičiami žodžiais 
„Europos prekių ženklas“ ir padaromi visi 
būtini gramatiniai pakeitimai;

(2) visame reglamente žodžiai „Bendrijos 
prekių ženklas“ pakeičiami žodžiais 
„Europos Sąjungos prekių ženklas“ ir 
padaromi visi būtini gramatiniai 
pakeitimai;
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Kadangi žodžio „Europa“ reikšmė apima platesnę nei Europos Sąjungos teritoriją, būtų 
tiksliau vartoti sąvoką „Europos Sąjungos prekių ženklas“. Be to, sąvoka „Europos“ šiuo 
metu (patentų apsaugos srityje) taikoma apsaugai, kuri yra ne vienoda, o veikiau grindžiama 
nacionalinių teisių rinkiniu.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) visame reglamente žodžiai „Bendrijos 
prekių ženklų teismas“ pakeičiami žodžiais 
„Europos prekių ženklų teismas“ ir 
padaromi visi būtini gramatiniai 
pakeitimai;

(3) visame reglamente žodžiai „Bendrijos 
prekių ženklų teismas“ pakeičiami žodžiais 
„Europos Sąjungos prekių ženklų teismas“ 
ir padaromi visi būtini gramatiniai 
pakeitimai;
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
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priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Kadangi žodžio „Europa“ reikšmė apima platesnę nei Europos Sąjungos teritoriją, būtų 
tiksliau vartoti sąvoką „Europos Sąjungos prekių ženklų teismas“. Be to, ši sąvoka atspindi 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pavadinimą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) visame reglamente žodžiai „Bendrijos 
kolektyvinis ženklas“ pakeičiami žodžiais 
„Europos kolektyvinis ženklas“ ir 
padaromi visi būtini gramatiniai 
pakeitimai;

(4) visame reglamente žodžiai „Bendrijos 
kolektyvinis ženklas“ pakeičiami žodžiais 
„Europos Sąjungos kolektyvinis ženklas“ 
ir padaromi visi būtini gramatiniai 
pakeitimai;
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Kadangi žodžio „Europa“ reikšmė apima platesnę nei Europos Sąjungos teritoriją, būtų 
tiksliau vartoti sąvoką „Europos Sąjungos kolektyvinis ženklas“.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsteigiama Europos Sąjungos prekių 
ženklų ir dizaino agentūra (toliau –
agentūra).

1. Įsteigiama Europos Sąjungos 
intelektinės nuosavybės agentūra (toliau –
agentūra).
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
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priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

The current name may be well established within the design- and trademarks communities but 
it is hardly a name that clearly designates what the office is doing for a person that is not 
familiar with it to begin with, including most SMEs. Changing the name of the office to reflect 
its actual work is thus very reasonable. However a name should be chosen that can both 
convey the broad range of tasks entrusted to the agency and last if new tasks are added in the 
future. Given the fact that the Agency hosts the Observatory on infringements of intellectual 
property rights as well as the registry of recognised orphan works the work clearly goes 
beyond the scope of just trademarks and designs even though these are the core competencies 
of the agency. Furthermore it is foreseable that additional items such as registration of GIs 
and tasks in relation to trade secrets could be added to the competences of the agency in the 
future.

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atskirti vienai įmonei priklausančias 
prekes arba paslaugas nuo kitoms įmonėms 
priklausančių prekių arba paslaugų;

a) atskirti vienai įmonei priklausančias 
prekes arba paslaugas nuo kitoms įmonėms 
priklausančių prekių arba paslaugų; ir

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai išdėstyta, kad privalo būti įvykdyta tik viena iš a ir b punktuose nustatytų 
sąlygų.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
4 straipsnio b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

juos vaizduoti tokiu būdu, kad 
kompetentingos institucijos ir visuomenė 
galėtų tiksliai nustatyti savininkui suteiktos 
apsaugos objektą.

juos Europos Sąjungos prekių ženklų 
registre vaizduoti tokiu būdu, kad 
kompetentingos institucijos ir visuomenė 
galėtų tiksliai nustatyti savininkui suteiktos 
apsaugos objektą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau išdėstoma, kad prekių ženklą turi būti įmanoma įtraukti į registrą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tik Sąjungos dalyje; a) tik Sąjungos dalyje; arba

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai išdėstyta, kad privalo būti įvykdyta tik viena iš a ir b punktuose nustatytų 
sąlygų.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 11 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
8 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu prekių ženklo savininko atstovas ar 
patikėtinis savo vardu be savininko 
sutikimo paduoda paraišką įregistruoti 
prekių ženklą, išskyrus atvejus, kai atstovas 
ar patikėtinis pagrindžia savo veiksmus;

a) jeigu prekių ženklo savininko atstovas ar 
patikėtinis savo vardu be savininko 
sutikimo paduoda paraišką įregistruoti 
prekių ženklą, išskyrus atvejus, kai atstovas 
ar patikėtinis pagrindžia savo veiksmus; 
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arba

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai išdėstyta, kad privalo būti įvykdyta tik viena iš a ir b punktuose nustatytų 
sąlygų.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) žymuo yra tapatus Europos prekių 
ženklui ir juo žymimos prekės arba 
paslaugos yra tapačios toms prekėms arba 
paslaugoms, kurioms Europos prekių 
ženklas yra įregistruotas, jeigu toks 
naudojimas turi ar gali turėti įtakos 
Europos prekių ženklo funkcijai 
garantuoti vartotojams prekių ir paslaugų 
kilmę;

a) žymuo yra tapatus Europos Sąjungos 
prekių ženklui ir juo žymimos prekės arba 
paslaugos yra tapačios toms prekėms arba 
paslaugoms, kurioms Europos Sąjungos 
prekių ženklas yra įregistruotas;

Or. en

Pagrindimas

Nors Komisijos pasiūlymu ketinta įtvirtinti aiškumą, juo veikiau jau sukuriamas didesnis 
teisinis netikrumas.

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos prekių ženklo savininkas taip pat 
turi teisę uždrausti importuoti prekes, 
nurodytas 3 dalies c punkte, jei vien tik 

Europos Sąjungos prekių ženklo 
savininkas taip pat turi teisę uždrausti 
importuoti prekes, jei vien tik prekių 
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prekių siuntėjas veikia siekdamas 
komercinių tikslų.

siuntėjas veikia siekdamas komercinių 
tikslų ir jeigu šios prekės, įskaitant 
pakuotę, be leidimo yra pažymėtos prekių 
ženklu, tapačiu tokioms prekėms ženklinti 
įregistruotam Europos Sąjungos prekių 
ženklui, arba tų prekių esminių aspektų 
negalima atskirti nuo minėtojo prekių 
ženklo.

Or. en

Pagrindimas

Su klastojimu turėtų būti kovojama, tačiau siūloma nuostata yra pernelyg radikali, nes ji 
apima ir pavienių piliečių importuojamas prekes, teisėtai pateiktas rinkai už ES ribų. Minėta 
nuostata turėtų būti taikoma tik suklastotoms prekėms.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos prekių ženklo savininkas taip 
pat turi teisę uždrausti visoms trečiosioms 
šalims vykdant komercinę veiklą įvežti 
prekes į Sąjungos muitų teritoriją, jeigu 
prekės nėra išleistos į laisvą apyvartą joje, 
kai tokios prekės, įskaitant pakuotę, 
įvežamos iš trečiųjų šalių ir yra neleistinai 
pažymėtos prekių ženklu, kuris yra tapatus 
tokioms prekėms įregistruotam Europos 
prekių ženklui arba kurio pagal esminius 
aspektus negalima atskirti nuo to prekių 
ženklo.“;

5. Europos Sąjungos prekių ženklo 
savininkas taip pat turi teisę uždrausti 
visoms trečiosioms šalims vykdant 
komercinę veiklą įvežti prekes į Sąjungos 
muitų teritoriją, jeigu prekės nėra išleistos į 
laisvą apyvartą joje, kai tokios prekės, 
įskaitant pakuotę, įvežamos iš trečiosios 
šalies ir yra neleistinai pažymėtos prekių 
ženklu, kuris yra tapatus tokioms prekėms 
teisėtai įregistruotam Europos Sąjungos 
prekių ženklui arba kurio pagal esminius 
aspektus negalima atskirti nuo to prekių 
ženklo, jeigu savininkas įrodo, kad prekių 
ženklas teisėtai įregistruotas ir paskirties 
šalyje.“;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu imtis priemonių kovoti su klastojimu, tačiau Komisijos pasiūlymas dėl tranzitinių 
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prekių yra pernelyg radikalus, nes juo būtų ribojama teisėta tarptautinė prekyba. Taigi, 
registruoto prekės ženklo savininkui turėtų būti numatyta galimybė pateikti įrodymus, kad 
prekių ženklas teisėtai įregistruotas ir paskirties šalyje.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
9a straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) pakuotę, etiketes, žymenis, saugumo 
priemones, autentiškumo nustatymo 
įtaisus ar bet kurias kitas priemones, 
kurios gali būti pažymėtos ženklu, 
prekybos veikloje žymėti žymeniu, kuris 
yra tapatus Europos Sąjungos prekių 
ženklui arba į jį panašus;

Or. en

Pagrindimas

Šioje nuostatoje vartojama sąvoka „apipavidalinimo priemones“ (angl. get-up) yra speciali 
teisinė sąvoka, taikoma ne visose ES jurisdikcijose. Siekiant, kad nuostata būtų 
veiksmingesnė, etiketėms, pakuotėms ir kitiems dalykams apibūdinti naudojama formuluotė 
turėtų būti išdėstyta aiškiau, siekiant užtikrinti, kad į minėtąją nuostatą būtų įtraukti 
bendresni klastotojų naudojami pakuočių elementai ir sudedamosios dalys.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
9a straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siūlyti apipavidalinimo priemones, 
pakuotę ar kitas priemones, kurios yra 
pažymėtos ženklu, pateikti jas rinkai arba 
tuo tikslu jas sandėliuoti, taip pat 
importuoti ar eksportuoti.

b) siūlyti pakuotę, etiketes, žymenis, 
saugumo savybes, autentiškumo 
nustatymo įtaisus ar bet kurias kitas 
priemones, kurios yra pažymėtos ženklu, 
pateikti jas rinkai arba tuo tikslu jas 
sandėliuoti, taip pat importuoti ar 
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eksportuoti.

Or. en

Pagrindimas

Šioje nuostatoje vartojama sąvoka „apipavidalinimo priemones“ (angl. get-up) yra speciali 
teisinė sąvoka, taikoma ne visose ES jurisdikcijose. Siekiant, kad nuostata būtų 
veiksmingesnė, etiketėms, pakuotėms ir kitiems dalykams apibūdinti naudojama formuluotė 
turėtų būti išdėstyta aiškiau, siekiant užtikrinti, kad į minėtąją nuostatą būtų įtraukti 
bendresni klastotojų naudojami pakuočių elementai ir sudedamosios dalys.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) 13 straipsnio 1 dalyje žodis 
„Bendrijos“ pakeičiamas žodžiais 
„Europos ekonominės erdvės“;

(15) 13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Europos Sąjungos prekių ženklas 
nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti 
naudoti šį ženklą prekėms, kurios paties 
ženklo savininko arba jo sutikimu yra 
išleistos į Europos ekonominės erdvės
rinką pažymėtos tuo ženklu.“;

Or. en

Pagrindimas

Tai – techninis, ne esminis pakeitimas. Siekiant aiškumo pirmenybė teikiama ištisų teksto 
blokų, o ne tik vienos ar kelių sąvokų pakeitimui (žr. Bendro praktinio vadovo teisės aktus 
rengiantiems asmenims 18.12.1 punktą).

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 26 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
26 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Už paraiškos Europos Sąjungos
prekių ženklui padavimą imamas 
paraiškos padavimo mokestis. Paraiškos 
padavimo mokestį sudaro:
a) pagrindinis mokestis;
b) klasės mokesčiai už kiekvieną klasę, 
aukštesnę už klasę, kuriai prekės arba 
paslaugos priklauso pagal 28 straipsnį;
c) kai taikoma, 38 straipsnio 2 dalyje 
nurodytas paieškos mokestis.
Nurodymą sumokėti paraiškos padavimo 
mokestį pareiškėjas duoda vėliausiai savo 
paraiškos padavimo dieną.“;

Or. en

Pagrindimas

Mokesčių struktūra yra svarbus ES prekių ženklų sistemos elementas, todėl turėtų būti 
tiesiogiai reglamentuojama reglamentu. Atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 2868/95 4 
straipsnio taisyklė įtraukiama į Reglamentą (EB) Nr. 207/2009.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 27 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos prekių ženklo paraiškos padavimo 
data laikoma ta data, kurią pareiškėjas 
agentūrai pateikia dokumentus su 26 
straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, 
jeigu sumokamas paraiškos padavimo 
mokestis, kurio mokėjimo nurodymas 
turėjo būti duotas ne vėliau kaip tą datą.“;

Europos Sąjungos prekių ženklo paraiškos 
padavimo data laikoma ta data, kurią 
pareiškėjas agentūrai pateikia dokumentus 
su 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija, jeigu duodamas nurodymas 
sumokėti paraiškos padavimo mokestį.
Jeigu mokėjimo nurodymą duoti 
pavėluojama, paraiškos padavimo data 
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laikoma data, kai duodamas mokėjimo 
nurodymas.“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau išdėstoma, kad tais atvejais, kai pareiškėjas mokėjimo nurodymą 
duoda pavėluotai, paraiškos padavimo data laikoma ta diena, kurią pareiškėjas duoda 
mokėjimo nurodymą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 28 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai pareiškėjas prašo registracijos 
daugiau nei vienai klasei, prekės ir 
paslaugos grupuojamos pagal Nicos 
klasifikacijos klases, prieš kiekvieną grupę 
nurodant klasės, kuriai ta prekių ar 
paslaugų grupė priklauso, numerį, ir 
pateikiamos klasių eilės tvarka.

6. Kai pareiškėjas prašo registracijos 
daugiau nei vienai klasei, prekes ir 
paslaugas pareiškėjas sugrupuoja pagal 
Nicos klasifikacijos klases, prieš kiekvieną 
grupę nurodydamas klasės, kuriai ta prekių 
ar paslaugų grupė priklauso, numerį, ir jas 
pateikia klasių eilės tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Aiškiau išdėstoma, kad grupavimą pagal klases turi atlikti pareiškėjas.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 28 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 EC
28 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiškimas pateikiamas agentūrai per 4 
mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo 
datos ir jame aiškiai, tiksliai ir konkrečiai 
nurodomos prekės ir paslaugos, kurių 

Pareiškimas pateikiamas agentūrai per 6 
mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo 
datos ir jame aiškiai, tiksliai ir konkrečiai 
nurodomos prekės ir paslaugos, kurių 
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apsaugos savininkas iš tikrųjų ketino 
prašyti, išskyrus tas prekes ir paslaugas, 
kurias aiškiai apima klasės antraštės 
nuorodos tiesiogine reikšme. Agentūra 
imasi tinkamų priemonių, kad atitinkamai 
pataisytų registrą. Ši galimybė 
neprieštarauja 15 straipsnio, 42 straipsnio 2 
dalies, 51 straipsnio 1 dalies a punkto ir 57 
straipsnio 2 dalies taikymui.

apsaugos savininkas iš tikrųjų ketino 
prašyti, išskyrus tas prekes ir paslaugas, 
kurias aiškiai apima klasės antraštės 
nuorodos tiesiogine reikšme. Agentūra 
imasi tinkamų priemonių, kad atitinkamai 
pataisytų registrą. Ši galimybė 
neprieštarauja 15 straipsnio, 42 straipsnio 2 
dalies, 51 straipsnio 1 dalies a punkto ir 57 
straipsnio 2 dalies taikymui.

Or. en

Pagrindimas

Tikėtina, kad dėl to naudotojai turės nemažai darbo, todėl būtų apdairu šiek tiek pratęsti 
terminą, kad padėčiai išnagrinėti naudotojams būtų duota papildomai laiko.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 29 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
29 straipsnio 5 dalies papildomas sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jei būtina, agentūros vykdomasis 
direktorius prašo Komisijos apsvarstyti 
galimybę išsiaiškinti, ar pirmame sakinyje 
nurodyta valstybė laikosi tokio 
abipusiškumo principo.“;

„Jei būtina, agentūros vykdomasis 
direktorius prašo Komisijos išsiaiškinti, ar 
pirmame sakinyje nurodyta valstybė laikosi 
tokio abipusiškumo principo.“;

Or. en

Pagrindimas

Posakis „apsvarstyti galimybę išsiaiškinti“ yra labai silpnas. Komisija bet kuriuo atveju 
neprivalo patenkinti prašymo išsiaiškinti.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 40 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
42 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) 42 straipsnio 2 dalies pirmame 
sakinyje frazė „penkerius metus iki 
paraiškos Bendrijos prekių ženklui 
paskelbimo“ pakeičiama fraze „penkerius 
metus iki paraiškos padavimo datos arba 
prioriteto datos“;

(40) 42 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Pareiškėjo prašymu padavęs protestą 
ankstesnio Europos Sąjungos prekių 
ženklo savininkas turi pateikti įrodymus, 
kad penkerius metus iki paraiškos 
Europos Sąjungos prekių ženklui 
padavimo arba prioriteto įsigaliojimo 
datos ankstesnis Europos Sąjungos
prekių ženklas Sąjungoje iš tikrųjų buvo 
naudojamas žymint prekes ar paslaugas, 
kurioms jis įregistruotas, ir kurias 
savininkas mini pagrįsdamas protestą, 
arba kad buvo rimtų priežasčių ženklo 
nenaudoti, jeigu tą dieną ankstesnis 
Europos Sąjungos prekių ženklas yra 
buvęs registruotas ne mažiau kaip 
penkerius metus. Nepateikus tai 
patvirtinančių įrodymų, protestas 
atmetamas. Jeigu ankstesnis Europos 
Sąjungos prekių ženklas buvo 
naudojamas žymint tiktai dalį prekių ar 
paslaugų, kurioms jis yra įregistruotas, 
nagrinėjant protestą prekių ženklas 
laikomas įregistruotu tiktai tai prekių ar 
paslaugų daliai“;

Or. en

Pagrindimas

Tai – techninis, ne esminis pakeitimas. Siekiant aiškumo pirmenybė teikiama ištisų teksto 
blokų, o ne tik vienos ar kelių sąvokų pakeitimui (žr. Bendro praktinio vadovo teisės aktus 
rengiantiems asmenims 18.12.1 punktą).
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 43 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
47 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43a) 47 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Už Europos Sąjungos prekių ženklo 
pratęsimą mokamą mokestį sudaro:
a) pagrindinis mokestis;
b) klasės mokesčiai už klases, kurių vieną 
viršijus prašoma pratęsimo; ir
c) kai taikytina, papildomas mokestis už 
pavėluotą pratęsimo mokesčio 
sumokėjimą arba pavėluotą pratęsimo 
prašymo pateikimą, kaip numatyta 3 
dalyje“;

Or. en

Pagrindimas

Mokesčių struktūra yra svarbus ES prekių ženklų sistemos elementas, todėl turėtų būti 
tiesiogiai reglamentuojama reglamentu. Atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 2868/95 30 
straipsnio 2 dalies taisyklė įtraukiama į Reglamentą (EB) Nr. 207/2009.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 46 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie atsisakymą nuo teisinės apsaugos 
prekių ženklo savininkas agentūrai praneša 
raštu. Atsisakymas neturi galios iki jo 
įrašymo į registrą. Atsisakymo nuo 
Europos prekių ženklo apsaugos, apie kurį 
agentūrai pranešama pateikus prašymą 
panaikinti to prekių ženklo teises pagal 56 

2. Apie atsisakymą nuo teisinės apsaugos 
prekių ženklo savininkas agentūrai praneša 
raštu. Atsisakymas neturi galios iki jo 
įrašymo į registrą. Atsisakymo nuo 
Europos Sąjungos prekių ženklo apsaugos, 
apie kurį agentūrai pranešama pateikus 
prašymą panaikinti to prekių ženklo teises 
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straipsnio 1 dalį, galiojimas priklauso nuo 
galutinio sprendimo atmesti prašymą 
panaikinti teises arba jį atsiimti.“;

arba paskelbti jį negaliojančiu pagal 56 
straipsnio 1 dalį, galiojimas priklauso nuo 
galutinio sprendimo atmesti prašymą 
panaikinti teises arba paskelbti prekių 
ženklą negaliojančiu, arba nuo galutinio 
sprendimo šį prašymą atsiimti.“;

Or. en

Pagrindimas

Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti 50 straipsnį, kad Europos Sąjungos prekių ženklų 
savininkai, į kurių teises kėsinamasi vadovaujantis teisių panaikinimo už nenaudojimą 
procedūra, negalėtų prašyti prieš priimant sprendimą dėl teisių panaikinimo tuos prekių 
ženklus paversti vienu arba keletu nacionalinių ženklų. Iš tikrųjų tokia praktika suteikiamas 
dar vienas 5 metų laikotarpis, per kurį savininkas galėtų teisėtai nenaudoti ženklo, apeidamas 
teisės aktus. Ta pati nuostata turėtų būti taikoma ir atvejais, kai Europos Sąjungos prekių 
ženklas yra ieškinio dėl jo paskelbimo negaliojančiu objektas.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 48 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
54 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse žodžiai 
„arba paduoti protestą prieš vėlesnio 
prekių ženklo naudojimą“ išbraukiami;

(48) 54 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos 
taip:

„1. Jeigu Europos Sąjungos prekių 
ženklo savininkas, nors apie tai ir 
žinodamas, penkerius metus iš eilės 
neprieštaravo dėl vėlesnio Europos 
Sąjungos prekių ženklo naudojimo 
Sąjungoje, jis netenka teisės, 
remdamasis ankstesniu ženklu, prašyti 
paskelbti vėlesnio prekių ženklo 
įregistravimą negaliojančiu [...] prekių 
ar paslaugų, kurioms vėlesnis prekių 
ženklas buvo naudojamas, atžvilgiu, 
išskyrus atvejus, kai paraiška registruoti 
vėlesnį Europos Sąjungos prekių ženklą 
buvo paduota nesąžiningai.
2. Jeigu 8 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
ankstesnio nacionalinio prekių ženklo 
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arba kito 8 straipsnio 4 dalyje minimo 
ankstesnio prekių ženklo savininkas, 
nors apie tai ir žinodamas, penkerius 
metus iš eilės neprieštaravo dėl vėlesnio 
Europos Sąjungos prekių ženklo 
naudojimo valstybėje narėje, kurioje 
ankstesnis prekių ženklas ar kitas 
ankstesnis žymuo buvo teisiškai 
apsaugoti, jis netenka teisės, remdamasis 
ankstesniu prekių ženklu ar kitokiu 
ankstesniu žymeniu, prašyti paskelbti 
vėlesnio prekių ženklo įregistravimą 
negaliojančiu [...] prekių ir paslaugų, 
kuriomis vėlesnis prekių ženklas buvo 
naudojamas, atžvilgiu, išskyrus atvejus, 
kai paraiška registruoti vėlesnį Europos 
Sąjungos prekių ženklą buvo paduota 
nesąžiningai.“;

Or. en

Pagrindimas

Tai – techninis, ne esminis pakeitimas. Siekiant aiškumo pirmenybė teikiama ištisų teksto 
blokų, o ne tik vienos ar kelių sąvokų pakeitimui (žr. Bendro praktinio vadovo teisės aktus 
rengiantiems asmenims 18.12.1 punktą).

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 50 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) 57 straipsnio 2 dalies antrame 
sakinyje žodžiai „paskelbimo dieną“ 
pakeičiami žodžiais „padavimo datą arba 
Europos prekių ženklo paraiškos 
prioriteto datą“;

(50) 57 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Europos Sąjungos prekių ženklo 
savininko prašymu procedūros dėl 
prekių ženklo paskelbimo negaliojančiu 
šalimi esantis ankstesnio Europos 
Sąjungos prekių ženklo savininkas turi 
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pateikti įrodymus, kad penkerius metus 
iki prašymo paskelbti prekių ženklą 
negaliojančiu padavimo dienos 
ankstesnis Europos Sąjungos prekių 
ženklas iš tikrųjų buvo naudojamas 
Sąjungoje žymint prekes ar paslaugas, 
kurioms jis įregistruotas, ir kad tuo 
savininkas pateisina savo prašymo 
padavimą, arba kad buvo rimtų 
priežasčių nenaudoti ženklo, jeigu tą 
dieną ankstesnis Europos Sąjungos
prekių ženklas buvo įregistruotas kaip 
nenaudojamas ir jeigu jis yra išbuvęs 
registruotas ne mažiau kaip penkerius 
metus. Jeigu Europos Sąjungos prekių 
ženklo paraiškos padavimo dieną arba 
Europos Sąjungos prekių ženklo 
paraiškos prioriteto suteikimo dieną 
ankstesnis Europos Sąjungos prekių 
ženklas yra išbuvęs registruotas ne 
mažiau kaip penkerius metus, 
ankstesnio Europos Sąjungos prekių 
ženklo savininkas turi pateikti įrodymus, 
kad, be kita ko, tą dieną buvo patenkinti 
visi 42 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
reikalavimai. Nepateikus tai 
patvirtinančių įrodymų, prašymas 
paskelbti prekių ženklą negaliojančiu 
atmetamas. Jeigu ankstesnis Europos 
Sąjungos prekių ženklas buvo 
naudojamas žymėti tik daliai prekių ar 
paslaugų, kurioms jis buvo įregistruotas, 
nagrinėjant prašymą paskelbti prekių 
ženklą negaliojančiu prekių ženklas 
laikomas įregistruotu tiktai tai prekių ar 
paslaugų daliai.“;

Or. en

Pagrindimas

Tai – techninis, ne esminis pakeitimas. Siekiant aiškumo pirmenybė teikiama ištisų teksto 
blokų, o ne tik vienos ar kelių sąvokų pakeitimui (žr. Bendro praktinio vadovo teisės aktus 
rengiantiems asmenims 18.12.1 punktą).
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 60 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) 67 straipsnio 1 dalyje žodžiai „per 
nurodytą laiką“ pakeičiami žodžiais „per 
laikotarpį, nurodytą pagal 74a straipsnį“;

(60) 67 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Pareiškėjas Europos Sąjungos
kolektyviniam ženklui per 74a 
straipsnyje nurodytą laiką pateikia jo 
naudojimą reglamentuojančias 
taisykles.“;

Or. en

Pagrindimas
Tai – techninis, ne esminis pakeitimas. Siekiant aiškumo pirmenybė teikiama ištisų teksto 
blokų, o ne tik vienos ar kelių sąvokų pakeitimui (žr. Bendro praktinio vadovo teisės aktus 
rengiantiems asmenims 18.12.1 punktą).

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 61 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61a) 71 straipsnio 3 dalis pakeičiama 
taip:
„3. Dėl iš dalies pakeistų ženklo 
naudojimo reglamentavimo taisyklių 
pagal 69 straipsnį galima pateikti ir 
pastabas raštu.“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau išdėstoma sakinio „69 straipsnio nuostatos taikomos pataisytoms 
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ženklo naudojimą reglamentuojančioms taisyklėms“ prasmė. Susijęs su 74f straipsnio 3 dalies 
pakeitimu.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 63 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
74f straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pataisytoms ženklo naudojimą 
reglamentuojančioms taisyklėms taikomas 
74e straipsnis.

3. Dėl iš dalies pakeistų ženklo naudojimo
reglamentavimo taisyklių pagal 74e 
straipsnį galima pateikti ir pastabas raštu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau išdėstoma nuorodos į 74e straipsnį reikšmė. Susijęs su 71 straipsnio 3 
dalies pakeitimu.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 68 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
79d straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra ištaiso visas kalbos klaidas arba 
transkripcijos klaidas ir akivaizdžius 
apsirikimus agentūros sprendimuose arba 
agentūrai priskirtinas technines klaidas, 
padarytas registruojant prekių ženklą arba 
skelbiant apie jo registraciją.“;

Agentūra ištaiso visas kalbos klaidas arba 
transkripcijos klaidas ir akivaizdžius 
apsirikimus agentūros sprendimuose arba 
agentūrai priskirtinas technines klaidas, 
padarytas registruojant prekių ženklą arba 
skelbiant apie jo registraciją. Agentūra 
saugo įrašus apie visus tokius 
ištaisymus.“;

Or. en

Pagrindimas

Agentūros galimybė ištaisyti klaidas naudinga, tačiau visada turėtų būti daromi atliktų 
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ištaisymų įrašai, kad juos būtų galima atsekti.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 69 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalies pirmame sakinyje frazė 
„sprendimą, kuriuose yra akivaizdi 
procedūrinė klaida“ pakeičiama fraze 
„sprendimą, kuriame yra akivaizdi 
klaida“;

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Jei Agentūra padarė įrašą Registre 
arba priėmė sprendimą, kuriuose yra 
akivaizdi [...] klaida, priskirtina 
Agentūrai, ši užtikrina, kad įrašas būtų 
anuliuotas, o sprendimas – panaikintas. 
Jei yra tik viena procedūrų šalis, kurios 
teisėms daro poveikį įrašas arba 
veiksmas, šie anuliuojami arba 
panaikinami net jei šalis klaidos 
nepastebėjo.“;

Or. en

Pagrindimas

Tai – techninis, ne esminis pakeitimas. Siekiant aiškumo pirmenybė teikiama ištisų teksto 
blokų, o ne tik vienos ar kelių sąvokų pakeitimui (žr. Bendro praktinio vadovo teisės aktus 
rengiantiems asmenims 18.12.1 punktą).

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 69 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
80 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2 dalies antras sakinys pakeičiamas
taip:

b) 2 dalis pakeičiama taip:

„Įrašas registre anuliuojamas arba 
sprendimas panaikinimas per metus nuo tos 
dienos, kai registre buvo padarytas įrašas 
arba buvo priimtas sprendimas, pasitarus 
su procedūrų šalimis arba visais registre 
įrašytais teisių į atitinkamą Europos prekių 
ženklą savininkais.“;

„2. 1 dalyje minimą anuliavimą arba 
panaikinimą ex officio arba vienos iš 
procedūrų šalių prašymu nustato tas 
skyrius, kuris padarė įrašą arba priėmė 
sprendimą. „Įrašas registre anuliuojamas 
arba sprendimas panaikinimas per metus 
nuo tos dienos, kai registre buvo padarytas 
įrašas arba buvo priimtas sprendimas, 
pasitarus su procedūrų šalimis arba visais 
registre įrašytais teisių į atitinkamą 
Europos Sąjungos prekių ženklą 
savininkais. Agentūra saugo įrašus apie 
visus tokius anuliavimo ar panaikinimo 
atvejus.“;

Or. en

Pagrindimas

Pirmojo sakinio įtraukimas – techninis, ne esminis pakeitimas. Siekiant aiškumo pirmenybė 
teikiama ištisų teksto blokų, o ne tik vieno ar kelių sakinių pakeitimui (žr. Bendro praktinio 
vadovo teisės aktus rengiantiems asmenims 18.12.1 punktą). Papildyta paskutiniu sakiniu: šie 
anuliavimo ir (arba) panaikinimo atvejai turėtų būti įtraukiami į registrą, kad juos būtų
galima atsekti.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 73 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) 85 straipsnio 1 dalyje žodžiai 
„Įgyvendinimo reglamente nurodytais 
reikalavimais“ pakeičiami žodžiais 
„reikalavimais, nustatytais pagal 93a 
straipsnio j punktą.“;

(73) 85 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Pralaimėjusi protesto, panaikinimo, 
paskelbimo negaliojančiu arba 
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apeliacijos bylos šalis atlygina kitos 
šalies sumokėtus mokesčius ir, 
neatsižvelgiant į tai, nepažeidžiant 
119 straipsnio 6 dalies, padengia visas 
kitas dėl bylos turėtas išlaidas, taip pat 
kelionės išlaidas, dienpinigius ir 
patikėtinio, konsultanto ar advokato 
atlyginimą; kiekvienos išlaidų 
kategorijos dydžio ribos nustatomos 
vadovaujantis 93a straipsnio j punkte 
nurodytais reikalavimais.“;

Or. en

Pagrindimas

Tai – techninis, ne esminis pakeitimas. Siekiant aiškumo pirmenybė teikiama ištisų teksto 
blokų, o ne tik vienos ar kelių sąvokų pakeitimui (žr. Bendro praktinio vadovo teisės aktus 
rengiantiems asmenims 18.12.1 punktą).

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 82 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 EC
94 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 1 dalyje žodžiai „Reglamentas (EB) 
Nr. 44/2001“ pakeičiami žodžiais 
„Sąjungos taisyklės dėl jurisdikcijos ir 
teismų sprendimų civilinėse ir 
komercinėse bylose pripažinimo ir 
vykdymo“;

b) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Jeigu šiame reglamente nenurodyta 
kitaip, byloms dėl Europos Sąjungos
prekių ženklų ir dėl paraiškų Europos 
Sąjungos prekių ženklams, taip pat 
Europos Sąjungos prekių ženklais ir 
nacionaliniais prekių ženklais 
grindžiamoms tuo pat metu ar vėlesniu 
laiku keliamoms byloms taikomos 
jurisdikcijos nustatymo ir teismo 
sprendimų pripažinimo ir vykdymo 
civilinėse ir komercinėse bylose Sąjungos 
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taisyklės.“;

Or. en

Pagrindimas

Tai – techninis, ne esminis pakeitimas. Siekiant aiškumo pirmenybė teikiama ištisų teksto 
blokų, o ne tik vienos ar kelių sąvokų pakeitimui (žr. Bendro praktinio vadovo teisės aktus 
rengiantiems asmenims 18.12.1 punktą).

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 88 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
113 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) 113 straipsnio 3 dalyje frazė „bei 
Įgyvendinimo reglamente numatytomis 
formaliomis sąlygomis“ pakeičiama fraze 
„bei formaliomis sąlygomis, nustatytomis 
pagal 114a straipsnį“;

(88) 113 straipsnio 3 dalis pakeičiama 
taip:

„3. Agentūra patikrina, ar šiame 
reglamente, visų pirma 112 straipsnio 1, 
2, 4, 5 ir 6 dalyse ir šio straipsnio 1 
dalyje, nurodytomis sąlygomis bei 114a 
straipsnyje numatytomis formaliomis 
sąlygomis galima prašyti atlikti 
pavertimą. Jeigu šių sąlygų buvo 
laikomasi, Agentūra prašymą dėl 
pavertimo perduoda jame nurodytų 
valstybių narių pramoninės nuosavybės 
tarnyboms.“;

Or. en

Pagrindimas

Tai – techninis, ne esminis pakeitimas. Siekiant aiškumo pirmenybė teikiama ištisų teksto 
blokų, o ne tik vienos ar kelių sąvokų pakeitimui (žr. Bendro praktinio vadovo teisės aktus 
rengiantiems asmenims 18.12.1 punktą).
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 89 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
114 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(89) 114 straipsnio 2 dalyje žodžiai 
„Įgyvendinimo reglamente“ pakeičiami 
žodžiais „pagal šį reglamentą priimtuose 
deleguotuosiuose aktuose“;

(89) 114 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

„2. Paraiškai Europos Sąjungos prekių 
ženklui arba Europos Sąjungos prekių 
ženklui, perduotiems laikantis 
113 straipsnyje nurodytų sąlygų, 
netaikomi nacionalinės teisės numatyti 
formalūs reikalavimai, kurie skiriasi nuo 
šiame reglamente ar pagal šį reglamentą 
priimtuose deleguotuosiuose aktuose
keliamų reikalavimų arba juos 
papildo.“;

Or. en

Pagrindimas

Tai – techninis, ne esminis pakeitimas. Siekiant aiškumo pirmenybė teikiama ištisų teksto 
blokų, o ne tik vienos ar kelių sąvokų pakeitimui (žr. Bendro praktinio vadovo teisės aktus 
rengiantiems asmenims 18.12.1 punktą).

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 92 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 C
117 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(92) 117 straipsnyje žodis „Tarnybai“ 
pakeičiamas žodžiais „Agentūrai ir jos 
darbuotojams“;

(92) 117 straipsnis pakeičiamas taip:

„Agentūrai ir jos darbuotojams taikomas 
Europos Sąjungos privilegijų ir 
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imunitetų protokolas.“;

Or. en

Pagrindimas

Tai – techninis, ne esminis pakeitimas. Siekiant aiškumo pirmenybė teikiama ištisų teksto 
blokų, o ne tik vienos ar kelių sąvokų pakeitimui (žr. Bendro praktinio vadovo teisės aktus 
rengiantiems asmenims 18.12.1 punktą).

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 94 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
120 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(94) 120 straipsnio 1 dalyje žodžiai 
„Įgyvendinimo reglamentas“ pakeičiami 
žodžiais „pagal šį reglamentą priimtas 
deleguotasis aktas“;

(94) 120 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

„1. Paraiška Europos Sąjungos prekių 
ženklui, kaip nurodyta 26 straipsnio 1 
dalyje, ir visa kita informacija, kurią 
paskelbti numato šis reglamentas arba 
pagal šį reglamentą priimtas deleguotasis 
aktas, skelbiama visomis oficialiosiomis 
Europos Sąjungos kalbomis.“;

Or. en

Pagrindimas

Tai – techninis, ne esminis pakeitimas. Siekiant aiškumo pirmenybė teikiama ištisų teksto 
blokų, o ne tik vienos ar kelių sąvokų pakeitimui (žr. Bendro praktinio vadovo teisės aktus 
rengiantiems asmenims 18.12.1 punktą).

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 98 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
123c straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis bendradarbiavimas apima tokias 
veiklos sritis:

Šis bendradarbiavimas apima, inter alia,
tokias veiklos sritis:

Or. en

Pagrindimas

Šis sąrašas neturėtų būti baigtinis, nes taip gali būti apribota galimybė lanksčiai inicijuoti 
naudingus projektus ateityje.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 98 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
123c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra apibrėžia, plėtoja ir 
koordinuoja bendrus Sąjungos intereso 
projektus, susijusius su 1 dalyje 
nurodytomis sritimis. Apibrėžiant projektą 
nurodomos visų dalyvaujančių valstybių 
narių pramoninės nuosavybės tarnybų ir 
Beniliukso intelektinės nuosavybės 
tarnybos konkrečios pareigos.

2. Agentūra apibrėžia, plėtoja ir 
koordinuoja bendrus Sąjungos intereso 
projektus, susijusius su 1 dalyje 
nurodytomis sritimis. Apibrėžiant projektą 
nurodomos visų dalyvaujančių valstybių 
narių pramoninės nuosavybės tarnybų ir 
Beniliukso intelektinės nuosavybės 
tarnybos konkrečios pareigos. Visais 
bendrų projektų etapais Agentūra 
konsultuojasi su naudotojų atstovais.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi bendrais projektais siekiama naudotojams suteikti papildomos vertės, atrodytų 
pagrįsta juos įtraukti į procesą. Tai atspindėtų ir dabartinę praktiką.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 98 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
123c straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybių narių centrinės pramoninės 
nuosavybės tarnybos ir Beniliukso 
intelektinės nuosavybės tarnyba 
veiksmingai dalyvauja 2 dalyje 
nurodytuose bendruose projektuose, 
siekdamos užtikrinti jų plėtrą, veikimą, 
sąveikumą ir atnaujinimą.

3. Valstybių narių centrinės pramoninės 
nuosavybės tarnybos ir Beniliukso 
intelektinės nuosavybės tarnyba 
veiksmingai dalyvauja 2 dalyje 
nurodytuose bendruose projektuose, 
siekdamos užtikrinti jų plėtrą, veikimą, 
sąveikumą ir atnaujinimą. Dalyvavimas 
tokiuose bendruose projektuose neturėtų 
netiesiogiai reikšti jokios valstybių narių 
pareigos įgyvendinti projekto rezultatus 
atitinkamose savo teritorijose.

Or. en

Pagrindimas

Although it is reasonable that all Member States participate, with respect taken to the 
capacity of the national offices, in the common projects, it is not proportional to make it 
mandatory for all Member States to implement the outcome of the project. One could imagine 
for example a case where an individual Member State A has invested large sums into a 
specific IT system and a similar (but inferior) system is developed in a joint project. It would 
not be reasonable to force the Member State A to abandon its system in favour of the common 
one. Also such an approach could risk causing significant opposition to starting various types 
of projects when a number of offices are not interested in adopting the outcome but where 
users would still benefit from other offices progressing in a cooperation project.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 98 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
123c straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Agentūra teikia finansinę paramą 2 
dalyje nurodytiems bendriems Sąjungos 
intereso projektams tiek, kiek tai būtina, 
siekiant užtikrinti veiksmingą valstybių 
narių centrinių pramoninės nuosavybės 
tarnybų ir Beniliukso intelektinės 
nuosavybės tarnybos dalyvavimą, kaip 
apibrėžta 3 dalyje. Finansinė parama gali 
būti teikiama dotacijų pavidalu. Bendra 

4. Agentūra teikia finansinę paramą 2 
dalyje nurodytiems bendriems Sąjungos 
intereso projektams, siekdama užtikrinti 
veiksmingą valstybių narių centrinių 
pramoninės nuosavybės tarnybų ir 
Beniliukso intelektinės nuosavybės 
tarnybos dalyvavimą, kaip apibrėžta 3 
dalyje. Finansinė parama gali būti teikiama 
dotacijų pavidalu. Bendra finansavimo 
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finansavimo suma neviršija 10 % agentūros 
metinių pajamų. Dotacijų gavėjai yra 
valstybių narių centrinės pramoninės 
nuosavybės tarnybos ir Beniliukso 
intelektinės nuosavybės tarnyba. Dotacijos 
gali būti suteikiamos neskelbiant kvietimų 
teikti pasiūlymus pagal agentūrai taikomas 
finansines taisykles ir dotacijų procedūrų 
principus, nustatytus Europos Parlamento 
ir Tarybos finansiniame reglamente (ES) 
Nr. 966/2012 (***) ir Komisijos 
deleguotajame reglamente (ES) 
Nr. 1268/2012 (****).

suma neviršija 20 % agentūros metinių 
pajamų. Dotacijų gavėjai yra valstybių 
narių centrinės pramoninės nuosavybės 
tarnybos ir Beniliukso intelektinės 
nuosavybės tarnyba. Dotacijos gali būti 
suteikiamos neskelbiant kvietimų teikti 
pasiūlymus pagal agentūrai taikomas 
finansines taisykles ir dotacijų procedūrų 
principus, nustatytus Europos Parlamento 
ir Tarybos finansiniame reglamente (ES) 
Nr. 966/2012 (***) ir Komisijos 
deleguotajame reglamente (ES) 
Nr. 1268/2012 (****).

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu bandoma dar aiškiau išdėstyti siūlomą dotacijų už dalyvavimą bendradarbiavimo 
projektuose sistemą. Be to, atrodytų pagrįsta padidinti galimo šių projektų finansavimo 
viršutines ribas.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 99 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
125 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdančiąją tarybą sudaro po vieną 
kiekvienos valstybės narės atstovą ir du 
Komisijos atstovai bei jų pakaitiniai nariai.

1. Valdančiąją tarybą sudaro po vieną 
kiekvienos valstybės narės atstovą, du 
Komisijos atstovai, vienas Europos 
Parlamento atstovas ir jų pakaitiniai 
nariai.

Or. en

Pagrindimas

Bendro požiūrio į agentūras 10 punkte teigiama, kad „valdančiosios tarybos sudėtis turėtų 
būti: [...] prireikus vieną narį skiria Europos Parlamentas, nedarant poveikio atitinkamai 
esamų agentūrų reglamentavimo tvarkai“. Taigi, atrodo natūralu įtraukti bent vieną Europos 
Parlamento skirtą valdančiosios tarybos narį.
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 99 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
127 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Eiliniai valdančiosios tarybos posėdžiai 
šaukiami kartą per metus. Be to, ji renkasi 
sušaukta pirmininko iniciatyva arba 
Komisijos ar vieno trečdalio valstybių 
narių prašymu.

3. Eiliniai valdančiosios tarybos posėdžiai 
šaukiami du kartus per metus. Be to, ji 
renkasi sušaukta pirmininko iniciatyva arba 
Komisijos, Europos Parlamento ar vieno 
trečdalio valstybių narių prašymu.

Or. en

Pagrindimas

Atrodytų pagrįsta, kad valdančiąją tarybą turi teisę sušaukti visos trys institucijos. Be to, 
valdančioji taryba turėtų ir toliau rinktis du kartus per metus, kaip šiuo metu daro atitinkama 
administracinė taryba. Šis pakeitimas dar siūlomas ir dėl to, kad vykdomąją tarybą siūloma 
išbraukti.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 99 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
127 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sprendimus valdančioji taryba priima 
absoliučiąja savo narių balsų dauguma. 
Tačiau sprendimams, kuriems valdančioji 
taryba turi 124 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktuose, 126 straipsnio 1 dalyje ir 129 
straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytus 
įgaliojimus, priimti reikalinga dviejų 
trečdalių narių balsų dauguma. Abiem 
atvejais kiekvienas narys turi vieną balsą.

5. Sprendimus valdančioji taryba priima 
absoliučiąja savo narių balsų dauguma. 
Tačiau sprendimams, kuriems valdančioji 
taryba turi 124 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktuose, 126 straipsnio 1 dalyje ir 129 
straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus 
įgaliojimus, priimti reikalinga dviejų 
trečdalių narių balsų dauguma. Abiem 
atvejais kiekvienas narys turi vieną balsą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas padarytas atsižvelgiant į 129 straipsnio 3 ir 4 dalių pakeitimą.
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 99 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
XII dalies 2a skyrius

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a SKYRIUS Išbraukta.
Vykdomoji taryba
127a straipsnis
Įsteigimas
Valdančioji taryba gali įsteigti vykdomąją 
tarybą.
127b straipsnis
Funkcijos ir organizavimas
1. Vykdomoji taryba padeda valdančiajai 
tarybai.
2. Vykdomoji taryba vykdo šias funkcijas:
a) rengia sprendimus, kuriuos turi priimti 
valdančioji taryba;
b) kartu su valdančiąja taryba užtikrina, 
kad būtų tinkamai atsižvelgiama į vidaus 
ar išorės audito ataskaitų ir vertinimų, 
taip pat Europos kovos su sukčiavimu 
tarnybos (OLAF) atliktų tyrimų išvadas 
bei rekomendacijas; 
c) siekdama sustiprinti administracinio 
valdymo priežiūrą ir nepažeisdama 
vykdomojo direktoriaus funkcijų, kaip 
nustatyta 128 straipsnyje, padeda 
vykdomajam direktoriui įgyvendinti 
valdančiosios tarybos sprendimus ir tuo 
tikslu jį konsultuoja.
3. Kai reikia, skubiais atvejais vykdomoji 
taryba valdančiosios tarybos vardu gali 
priimti tam tikrus laikinus sprendimus, 
visų pirma administracinio valdymo 
klausimais, įskaitant sprendimą sustabdyti 
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paskyrimų tarnybos įgaliojimų 
delegavimą.
4. Vykdomąją tarybą sudaro valdančiosios 
tarybos pirmininkas, vienas Komisijos 
atstovas valdančiojoje taryboje ir trys kiti 
nariai, kuriuos iš savo narių skiria 
valdančioji taryba. Valdančiosios tarybos 
pirmininkas taip pat yra vykdomosios 
tarybos pirmininkas. Vykdomasis 
direktorius gali dalyvauti vykdomosios 
tarybos posėdžiuose, tačiau neturi teisės 
balsuoti.
5. Vykdomosios tarybos narių kadencija 
yra ketveri metai. Vykdomosios tarybos 
narių kadencija baigiasi, kai baigiasi jų 
narystė valdančiojoje taryboje.
6. Vykdomoji taryba surengia bent vieną 
eilinį posėdį kas tris mėnesius. Be to, ji 
susirenka pirmininko iniciatyva arba savo 
narių prašymu.
7. Vykdomoji taryba laikosi valdančiosios 
tarybos nustatytų darbo tvarkos taisyklių.

Or. en

Pagrindimas

Bendrame pareiškime (10 punkte) teigiama, kad dviejų lygmenų valdymo struktūra turėtų būti 
nustatyta tais atvejais, kai „ją taikant prognozuojamas didesnis veiksmingumas“. Neatrodo, 
jog būtų įtikinamų įrodymų, kad tokia vykdomoji taryba šioje agentūroje suteiktų papildomo 
veiksmingumo, veikiau jau būtų sukurtas naujas biurokratinis sluoksnis, o tiems, kurie nėra 
vykdomosios tarybos nariai, ir naudotojams sumažėtų skaidrumo.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 99 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
129 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdomąjį direktorių skiria valdančioji 
taryba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų 
sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos 

2. Vykdomąjį direktorių skiria valdančioji 
taryba iš valstybių narių, Komisijos ir 
Europos Parlamento atstovų sudaryto 
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procedūros. Prieš jį paskiriant, 
valdančiosios tarybos atrinktas kandidatas 
gali būti pakviestas padaryti pareiškimą 
kompetentingam Europos Parlamento 
komitetui ir atsakyti į jo narių užduotus 
klausimus. Sudarant sutartį su vykdomuoju 
direktoriumi agentūrai atstovauja 
valdančiosios tarybos pirmininkas.

valdančiosios tarybos išankstinės atrankos 
komiteto pasiūlytų bent trijų kandidatų 
sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos 
procedūros ir Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje bei kitur paskelbus 
kvietimą pareikšti susidomėjimą. Prieš jį 
paskiriant, valdančiosios tarybos atrinktas 
kandidatas gali būti pakviestas padaryti 
pareiškimą kompetentingam Europos 
Parlamento komitetui ir atsakyti į jo narių 
užduotus klausimus. Sudarant sutartį su 
vykdomuoju direktoriumi agentūrai 
atstovauja valdančiosios tarybos 
pirmininkas.

Or. en

Pagrindimas

Even though the proposal by the Commission is in line with the Joint Statement on agencies 
the special nature of the agency is such that it warrants the use of the exception also provided 
for in the Common Approach on this point (point 16). It does not seem appropriate to exclude 
the Management Board from the pre-selection procedure, especially as the director is first 
and foremost accountable to the Management Board. Instead a balanced pre-selection 
committee should have the responsibility to prepare the list to the full management board. In 
order to ensure that the Management board has a true choice between candidates it should be 
specified that the list should include at least three candidates.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 99 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
129 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdomasis direktorius gali būti pašalintas 
iš pareigų tik Europos Komisijai pasiūlius 
priimtu valdančiosios tarybos sprendimu.

Vykdomasis direktorius gali būti pašalintas 
iš pareigų tik Europos Komisijai, Europos 
Parlamentui ar trečdaliui valstybių narių
pasiūlius priimtu valdančiosios tarybos 
sprendimu.

Or. en
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Pagrindimas

Europos Parlamentas arba didelė valstybių narių dalis irgi turėtų turėti galimybę siūlyti 
atleisti vykdomąjį direktorių. Taip dar labiau pabrėžiama bendra visų trijų institucijų 
atsakomybė už agentūrą.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 99 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
129 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vykdomasis direktorius skiriamas 
penkerių metų kadencijai. Iki to laikotarpio 
pabaigos Komisija atlieka įvertinimą, 
kuriame atsižvelgiama į vykdomojo 
direktoriaus veiklos rezultatų įvertinimą ir į 
agentūros ateities uždavinius bei iššūkius.

3. Vykdomasis direktorius skiriamas 
penkerių metų kadencijai. Iki to laikotarpio 
pabaigos valdančioji taryba atlieka 
įvertinimą, kuriame atsižvelgiama į 
vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų 
įvertinimą ir į agentūros ateities uždavinius 
bei iššūkius. Valdančioji taryba, 
remdamasi teigiamais savo atlikto 
įvertinimo rezultatais, gali vieną kartą ne 
daugiau kaip penkeriems metams pratęsti 
vykdomojo direktoriaus kadenciją. Prieš 
priimdama sprendimą pratęsti vykdomojo 
direktoriaus kadenciją, valdančioji taryba 
konsultuojasi su Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Bendro požiūrio dokumente (15 punkte) aiškiai teigiama, kad vykdomasis direktorius 
pirmiausia atskaitingas valdančiajai tarybai. Taigi, būtų nenuoseklu Komisijai suteikti veto 
teises vykdomojo direktoriaus pakartotinio skyrimo klausimu. Be to, ši veto teisė gerokai 
pakenktų vykdomojo direktoriaus ir agentūros nepriklausomumui. Pagrįsta, kad taryba, 
kuriai vykdomasis direktorius atskaitingas, atliktų rezultatų įvertinimą ir turėtų pakartotinio 
skyrimo teisę.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 99 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
129 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijos pasiūlymu, kuriame 
atsižvelgiama į 3 dalyje nurodytą 
įvertinimą, valdančioji taryba gali vieną 
kartą pratęsti vykdomojo direktoriaus 
kadenciją ne ilgiau nei penkeriems 
metams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas atsižvelgiant į 129 straipsnio 3 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 99 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
129 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Vykdomojo direktoriaus pavaduotojas 
arba vykdomojo direktoriaus pavaduotojai 
skiriami ir šalinami iš pareigų taip, kaip 
numatyta 2 dalyje, pasikonsultavus su 
vykdomuoju direktoriumi ir, kai taikoma, 
išrinktuoju vykdomuoju direktoriumi. 
Vykdomojo direktoriaus pavaduotojas 
skiriamas penkerių metų kadencijai. 
Komisijos pasiūlymu valdančioji taryba, 
pasikonsultavusi su vykdomuoju 
direktoriumi, gali vieną kartą pratęsti jo 
kadenciją ne ilgiau nei penkeriems 
metams, kaip numatyta 4 dalyje.“;

6. Vykdomojo direktoriaus pavaduotojas 
arba vykdomojo direktoriaus pavaduotojai 
skiriami ir šalinami iš pareigų taip, kaip 
numatyta 2 dalyje, pasikonsultavus su 
vykdomuoju direktoriumi ir, kai taikoma,
išrinktuoju vykdomuoju direktoriumi. 
Vykdomojo direktoriaus pavaduotojas 
skiriamas penkerių metų kadencijai. 
Valdančioji taryba, pasikonsultavusi su 
vykdomuoju direktoriumi, gali vieną kartą 
pratęsti jo kadenciją ne ilgiau nei 
penkeriems metams, kaip numatyta 3 
dalyje.“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pasiūlymas suderinamas su 129 straipsnio 3 dalyje numatyta vykdomojo 
direktoriaus pakartotinio skyrimo procedūra.
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Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 108 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
139 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Agentūra du kartus per metus parengia 
Komisijai skirtą savo finansinės būklės 
ataskaitą. Remdamasi šia ataskaita, 
Komisija peržiūri agentūros finansinę 
būklę.“;

4. Agentūra du kartus per metus parengia 
Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijai skirtą savo finansinės būklės 
ataskaitą. Remdamasi ta ataskaita, 
Komisija peržiūri agentūros finansinę 
būklę.“;

Or. en

Pagrindimas

Būtų pagrįsta aiškiai nurodyti, kad ši ataskaita turėtų būti perduota ir Europos Parlamentui 
bei Tarybai.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 108 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
139 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Agentūra pasirūpina rezerviniu fondu 
vieneriems savo veiklos išlaidų metams, 
kad galėtų užtikrinti savo veiklos 
tęstinumą.

Or. en

Pagrindimas

Recital 43 of the Commission’s proposal foresees that, ‘in the interest of sound financial 
management, the accumulation of significant budgetary surpluses should be avoided’ and 
‘this should be without prejudice to the Agency maintaining a financial reserve covering one 
year of its operational expenditure to ensure the continuity of its operations and the execution 
of its tasks’. The following paragraph clarifies that such a fund shall be maintained. As a 
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matter of fact, sound financial management requires not only that an excessive accumulation 
of surplus takes place, but also that a prudential reserve fund is created in order to cope with 
unexpected drops in income or unforeseeable expenditures, which could hamper the 
continuity of the Agency's operations.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 110 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
144 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytų mokesčių sumos 
nustatomos tokio dydžio, kad iš jų 
gaunamų pajamų iš esmės pakaktų 
agentūros biudžetui subalansuoti, tačiau 
kad būtų išvengta didelio pertekliaus 
susidarymo. Nepažeidžiant 139 straipsnio 
4 dalies, jei periodiškai susidarytų didelis 
perteklius, Komisija peržiūri mokesčių 
lygį. Jei atlikus šią peržiūrą mokesčiai 
nesumažinami ar nepakeičiami taip, kad 
būtų išvengta didelio pertekliaus 
susidarymo, po peržiūros susidaręs 
perteklius pervedamas į Sąjungos 
biudžetą.

2. 1 dalyje nurodytų mokesčių sumos 
nustatomos –I priede nurodyto dydžio, kad 
iš jų gaunamų pajamų iš esmės pakaktų 
agentūros biudžetui subalansuoti, tačiau 
kad būtų išvengta didelio pertekliaus 
susidarymo.

Or. en

Pagrindimas

Mokesčių struktūra yra svarbus ES prekių ženklų sistemos elementas, todėl turėtų būti 
tiesiogiai reglamentuojama reglamentu, o ne palikta reglamentuoti deleguotaisiais aktais. Tai 
netiesiogiai reiškia, kad Komisija negalės pati persvarstyti ir keisti mokesčių dydžio. Taip pat 
reikėtų pažymėti, kad jokios lėšos, išskyrus dotacijas, susijusias su bendradarbiavimo ir 
konvergencijos projektais, neturėtų būti pervedamos iš agentūros atgal į ES biudžetą, 
bendruosius valstybių narių ar jų nacionalinių biurų biudžetus.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 111 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
144a straipsnio d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
nemokamos, ir kriterijus, kuriais 
vadovaudamasis vykdomasis direktorius 
gali naudotis 144 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatytais įgaliojimais.“;

d) pagal 144 straipsnį agentūrai mokėtinų 
mokesčių ir rinkliavų sistemą, įskaitant 
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 
nemokamos, ir kriterijus, kuriais 
vadovaudamasis vykdomasis direktorius 
gali naudotis 144 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nustatytais įgaliojimais.“;

Or. en

Pagrindimas

Mokesčių struktūra yra svarbus ES prekių ženklų sistemos elementas, todėl turėtų būti 
tiesiogiai reglamentuojama reglamentu, o ne palikta reglamentuoti deleguotaisiais aktais. 
Pranešėja pažymi, kad kitų COM pasiūlyme išdėstytų teisėkūros įgaliojimų delegavimo atvejų 
klausimas bus sprendžiamas Darbo tvarkos taisyklių 37a straipsnyje nurodyta tvarka. 

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 112 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
145 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(112) 145 straipsnyje žodžiai „jo 
įgyvendinimo reglamentai“ pakeičiami 
žodžiais „pagal šį reglamentą priimti 
deleguotieji aktai“;

(112) 145 straipsnis pakeičiamas taip:

„Jei kitaip nenurodyta šioje antraštinėje 
dalyje, šis reglamentas ir pagal jį priimti 
deleguotieji aktai taikomi paraiškoms dėl 
tarptautinės registracijos, vykdomos 
pagal 1989 m. birželio 27 d. priimto 
Madrido susitarimo dėl tarptautinės 
ženklų registracijos protokolą (toliau 
atitinkamai – Tarptautinės paraiškos ir 
Madrido protokolas) remiantis paraiška 
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dėl Europos Sąjungos prekės ženklo arba 
Europos Sąjungos prekės ženklu; jie taip 
pat taikomi registruojant Europos 
Sąjungos teritorijos ženklus 
tarptautiniame registre, kurį tvarko 
Pasaulinės intelektinės nuosavybės 
organizacijos tarptautinis biuras (toliau, 
atitinkamai, – Tarptautinė registracija ir 
Tarptautinis biuras).“;

Or. en

Pagrindimas

Tai – techninis, ne esminis pakeitimas. Siekiant aiškumo pirmenybė teikiama ištisų teksto 
blokų, o ne tik vienos ar kelių sąvokų pakeitimui (žr. Bendro praktinio vadovo teisės aktus 
rengiantiems asmenims 18.12.1 punktą).

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 119 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
156 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2 dalyje žodžiai „šešių mėnesių“
pakeičiami žodžiais „vieno mėnesio“;

a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Protesto pareiškimas pateikiamas 
per tris mėnesius, prasidedančius po 
mėnesio nuo 152 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos paskelbimo datos. Nelaikoma, 
kad protestas tinkamai pateiktas, kol 
nesumokamas protesto pateikimo 
mokestis.“;

Or. en

Pagrindimas

Tai – techninis, ne esminis pakeitimas. Siekiant aiškumo pirmenybė teikiama ištisų teksto 
blokų, o ne tik vienos ar kelių sąvokų pakeitimui (žr. Bendro praktinio vadovo teisės aktus 
rengiantiems asmenims 18.12.1 punktą).
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 121 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
159 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2 dalyje žodžiai „arba Madrido 
susitarimo“ išbraukiami;

b) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Nacionalinio prekės ženklo paraiškai 
arba nuorodai į valstybę narę, kuri yra 
Madrido protokolo [...] šalis, pakeistoms 
iš nuorodos į Europos Sąjungą atliekant 
tarptautinę ženklo registraciją, 
atitinkamoje valstybėje narėje taikoma 
tarptautinės registracijos data pagal 
Madrido protokolo 3 straipsnio 4 dalį 
arba pratęsto taikymo Europos 
Sąjungoje data pagal Madrido protokolo 
3 b straipsnio 2 dalį, jei pastaroji yra 
vėlesnė negu tarptautinės registracijos 
data, arba šios registracijos pirmenybės 
data ir, atitinkamais atvejais, tos 
valstybės prekės ženklo viršenybė, 
kuriam reikalavimas pareikštas pagal 
153 straipsnį.“;

Or. en

Pagrindimas

Tai – techninis, ne esminis pakeitimas. Siekiant aiškumo pirmenybė teikiama ištisų teksto 
blokų, o ne tik vienos ar kelių sąvokų pakeitimui (žr. Bendro praktinio vadovo teisės aktus 
rengiantiems asmenims 18.12.1 punktą).

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 114 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
148 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per penkerius metus nuo tarptautinės Penkerius metus nuo tarptautinės 
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registracijos datos agentūra praneša 
Tarptautiniam biurui apie faktus ir 
sprendimus, turinčius įtakos Europos 
prekių ženklo paraiškos arba Europos 
prekių ženklo registracijos, kuria buvo 
pagrįsta tarptautinė registracija, 
galiojimui.“;

registracijos datos agentūra Tarptautiniam 
biurui teikia informaciją apie visus faktus 
ir sprendimus, turinčius įtakos Europos 
Sąjungos prekių ženklo paraiškos arba 
Europos Sąjungos prekių ženklo 
registracijos, kuria buvo pagrįsta 
tarptautinė registracija, galiojimui.“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau išdėstoma, kad penkerių metų laikotarpis yra ne terminas, o 
laikotarpis, per kurį turi būti teikiama informacija apie visus aktualius faktus ir sprendimus.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 127 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
-I priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(127a) Įterpiamas šis priedas:
„-I priedas

Mokesčių dydis
Pagal šį reglamentą ir pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 2868/95 agentūrai mokami tokie 
mokesčiai:
1. Pagrindinis 
mokestis už 
paraiškos 
individualiam 
ženklui padavimą 
(26 straipsnio 2 
dalis, 4 taisyklės 
a punktas)

925 EUR

1a. Paieškos 
mokestis už 
paraišką Europos 
Sąjungos prekių 
ženklui (38 
straipsnio 2 dalis, 
4 taisyklės c 

12 EUR suma, 
padauginta iš 
centrinių 
pramoninės 
nuosavybės 
tarnybų 
skaičiaus, 
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punktas) nurodyto 
Reglamento 38 
straipsnio 2 
dalyje; šią sumą 
ir tolesnius 
pakeitimus 
agentūra 
paskelbs 
Agentūros 
oficialiajame 
leidinyje

1b. Pagrindinis 
mokestis už 
paraiškos 
individualiam 
ženklui padavimą 
elektroniniu 
būdu (26 
straipsnio 2 dalis, 
4 taisyklės a 
punktas)

775 EUR

1c. Pagrindinis 
mokestis už 
paraiškos 
individualiam 
ženklui padavimą 
elektroniniu 
būdu, 
naudojantis 
internetine 
klasifikacijos 
duomenų baze 
(26 straipsnio 2 
dalis, 4 taisyklės 
a punktas)

725 EUR

2. Mokestis už 
antrą prekių ir 
paslaugų klasę 
individualiam 
ženklui (26 
straipsnio 2 dalis, 
4 taisyklės b 
punktas)

50 EUR

2a. Mokestis už 
trečią prekių ir 
paslaugų klasę 

75 EUR
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individualiam 
ženklui (26 
straipsnio 2 dalis, 
4 taisyklės b 
punktas)
2b. Klasės 
mokestis už 
kiekvieną 
papildomą klasę, 
kai individualų 
ženklą prašoma 
įregistruoti 
daugiau nei trims 
prekių ir 
paslaugų klasėms 
(26 straipsnio 2 
dalis, 4 taisyklės 
b punktas)

150 EUR

3. Pagrindinis 
mokestis už 
paraiškos 
kolektyviniam 
ženklui padavimą 
(26 straipsnio 2 
dalis ir 66 
straipsnio 3 dalis, 
4 taisyklės a 
punktas ir 42 
taisyklė)

1 000 EUR

3a. Pagrindinis 
mokestis už 
paraiškos 
kolektyviniam 
ženklui padavimą 
elektroniniu 
būdu, 
naudojantis 
internetine 
klasifikacijos 
duomenų baze 
(26 straipsnio 2 
dalis ir 66 
straipsnio 3 dalis, 
4 taisyklės a 
punktas ir 42 
taisyklė)

950 EUR
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4. Mokestis už 
antrą prekių ir 
paslaugų klasę 
kolektyviniam 
ženklui (26 
straipsnio 2 dalis 
ir 66 straipsnio 3 
dalis, 4 taisyklės 
b punktas ir 42 
taisyklė)

50 EUR

4a. Mokestis už 
trečią prekių ir 
paslaugų klasę 
kolektyviniam 
ženklui (26 
straipsnio 2 dalis 
ir 66 straipsnio 3 
dalis, 4 taisyklės 
b punktas ir 42 
taisyklė)

75 EUR

4b. Klasės 
mokestis už 
kiekvieną 
papildomą klasę, 
kai kolektyvinį 
ženklą prašoma 
įregistruoti 
daugiau nei trims 
prekių ir 
paslaugų klasėms 
(26 straipsnio 2 
dalis ir 66 
straipsnio 3 dalis, 
4 taisyklės b 
punktas ir 42 
taisyklė)

150 EUR

5. Mokestis už 
protesto 
padavimą (41 
straipsnio 3 
dalis; 17 taisyklės 
1 dalis)

350 EUR

7. Pagrindinis 
mokestis už 
individualaus 
ženklo 

0 EUR
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įregistravimą (45 
straipsnis)
8. Klasės 
mokestis už 
kiekvieną 
papildomą klasę, 
kai individualų 
ženklą prašoma 
įregistruoti 
daugiau nei trims 
prekių ir 
paslaugų klasėms 
(45 straipsnis)

0 EUR

9. Pagrindinis 
mokestis už 
kolektyvinio 
ženklo 
įregistravimą (45 
straipsnis)

0 EUR

10. Klasės 
mokestis už 
kiekvieną 
papildomą klasę, 
kai kolektyvinį 
ženklą prašoma 
įregistruoti 
daugiau nei trims 
prekių ir 
paslaugų klasėms 
(45 straipsnis ir 
64 straipsnio 3 
dalis)

0 EUR

11. Papildomas 
mokestis už 
pavėluotą ženklo 
registravimo 
mokesčio 
mokėjimą (162 
straipsnio 2 
dalies 2 punktas)

0 EUR

12. Pagrindinis 
mokestis už 
individualaus 
ženklo 
registravimo 

1 150 EUR
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galiojimo laiko 
pratęsimą (47 
straipsnio 1 dalis, 
30 taisyklės 2 
dalies a punktas)
12a. Pagrindinis 
mokestis už 
individualaus 
ženklo 
registravimo 
galiojimo laiko 
pratęsimą 
elektroniniu 
būdu (47 
straipsnio 1 dalis, 
30 taisyklės 2 
dalies a punktas)

1 000 EUR

13. Mokestis už 
antrą prekių ir 
paslaugų klasę 
individualaus 
ženklo 
registravimo 
galiojimo laikui 
pratęsti (47 
straipsnio 1 dalis, 
30 taisyklės 2 
dalies b punktas)

100 EUR

13a. Mokestis už 
trečią prekių ir 
paslaugų klasę 
individualaus 
ženklo 
registravimo 
galiojimo laikui 
pratęsti (47 
straipsnio 1 dalis, 
30 taisyklės 2 
dalies b punktas)

150 EUR

13b. Klasės 
mokestis už 
kiekvieną 
papildomą klasę, 
kai individualaus 
ženklo 
registravimo 

300 EUR
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galiojimo laiką 
prašoma pratęsti 
daugiau nei trims 
prekių ir 
paslaugų klasėms 
(47 straipsnio 1 
dalis, 30 taisyklės 
2 dalies b 
punktas)
14. Pagrindinis 
mokestis už 
kolektyvinio 
ženklo 
registravimo 
galiojimo laiko 
pratęsimą (47 
straipsnio 1 dalis 
ir 66 straipsnio 3 
dalis, 30 taisyklės 
2 dalies a 
punktas ir 42 
taisyklė)

1 275 EUR

15. Mokestis už 
antrą prekių ir 
paslaugų klasę 
kolektyvinio 
ženklo 
registravimo 
galiojimo laikui 
pratęsti (47 
straipsnio 1 dalis 
ir 66 straipsnio 3 
dalis, 30 taisyklės 
2 dalies b 
punktas ir 42 
taisyklė)

100 EUR

15a. Mokestis už 
trečią prekių ir 
paslaugų klasę 
kolektyvinio 
ženklo 
registravimo 
galiojimo laikui 
pratęsti (47 
straipsnio 1 dalis 
ir 66 straipsnio 3 

150 EUR
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dalis, 30 taisyklės 
2 dalies b 
punktas ir 42 
taisyklė)
15b. Klasės 
mokestis už 
kiekvieną 
papildomą klasę, 
kai prašoma 
pratęsti 
kolektyvinio 
ženklo 
registravimo 
galiojimo laiką 
daugiau nei trims 
prekių ir 
paslaugų klasėms 
(47 straipsnio 1 
dalis ir 66 
straipsnio 3 dalis, 
30 taisyklės 2 
dalies b punktas 
ir 42 taisyklė)

300 EUR

16. Papildomas 
mokestis už 
pavėluotą ženklo 
registravimo 
galiojimo laiko 
pratęsimo 
mokesčio 
mokėjimą arba 
pavėluotą 
pratęsimo 
prašymo 
pateikimą (47 
straipsnio 3 dalis, 
30 taisyklės 2 
dalies c punktas)

25 % laiku 
nesumokėto 
pratęsimo 
mokesčio, bet ne 
daugiau kaip 
1 500

17. Mokestis už 
prašymą 
panaikinti arba 
pripažinti 
negaliojančiu (56 
straipsnio 2 dalis, 
39 taisyklės 1 
dalis)

700 EUR
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18. Apeliacijos 
mokestis (17 
straipsnis, 49 
taisyklės 3 dalis)

800 EUR

19. Mokestis už 
paraiškos 
restitutio in 
integrum 
padavimą (81 
straipsnio 3 
dalis)

200 EUR

20. Mokestis už 
prašymo pakeisti 
paraišką dėl 
Europos 
Sąjungos prekių 
ženklo arba 
pakeisti Europos 
Sąjungos prekių 
ženklą padavimą 
(113 straipsnio 1 
dalis, taip pat 
kartu su 159 
straipsnio 1 
dalimi; 45 
taisyklės 2 dalis, 
taip pat kartu su 
123 taisyklės 2 
dalimi)

200 EUR

a) į paraišką 
nacionaliniam 
prekių ženklui
b) valstybių narių 
nuorodą pagal 
Madrido sutartį
21. Mokestis už 
procedūrų 
pratęsimą (82 
straipsnio 1 
dalis)

400 EUR

22. Mokestis už 
įregistruoto 
Europos 
Sąjungos prekių 
ženklo (49 

250 EUR
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straipsnio 4 
dalis) arba 
paraiškos 
Europos 
Sąjungos prekių 
ženklui (44 
straipsnio 4 
dalis) padalijimo 
paskelbimą:
Mokestis už 
paraiškos 
licencijos ar kitų 
teisių į 
įregistruotą 
Europos 
Sąjungos prekių 
ženklą 
registracijai (162 
straipsnio 2 
dalies c punktas, 
33 taisyklės 2 
dalis) arba 
paraiškos 
Europos 
Sąjungos prekių 
ženklui (157 
straipsnio 2 
dalies d punktas, 
33 taisyklės 4 
dalis) padavimą:

200 EUR už 
įregistravimą, bet 
kai toje pačioje 
paraiškoje arba 
tuo pačiu metu 
pateikiami keli 
prašymai, iš viso 
ne daugiau kaip 
1 000 EUR

a) licencijos 
suteikimas;
b) licencijos 
perdavimas;
c) teisės in rem 
sukūrimas;
d) teisės in rem 
perdavimas;
e) rinkliava už 
vykdymą
24. Mokestis už 
licencijos ar kitų 
teisių 
įregistravimo 

200 EUR už 
panaikinimą, bet 
kai toje pačioje 
paraiškoje arba 
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panaikinimą (162 
straipsnio 2 
dalies e punktas, 
35 taisyklės 3 
dalis)

tuo pačiu metu 
pateikiami keli 
prašymai, iš viso 
ne daugiau kaip 
1 000 EUR

25. Mokestis už 
įregistruoto 
Europos 
Sąjungos prekių 
ženklo pakeitimą 
(162 straipsnio 2 
dalies f punktas, 
25 taisyklės 2 
dalis)

200 EUR

26. Mokestis už 
paraiškos 
Europos 
Sąjungos prekių 
ženklui kopijos 
(162 straipsnio 2 
dalies j punktas, 
89 taisyklės 5 
dalis), 
įregistravimo 
liudijimo kopijos 
(162 straipsnio 2 
dalies b punktas, 
24 taisyklės 2 
dalis) arba išrašo 
iš registro (162 
straipsnio 2 
dalies g punktas, 
84 taisyklės 6 
dalis) išdavimą:
a) nepatvirtintos 
kopijos arba 
išrašo;

10 EUR

b) patvirtintos 
kopijos arba 
išrašo

30 EUR

27. Mokestis už 
susipažinimą su 
bylomis (162 
straipsnio 2 
dalies h punktas, 

30 EUR
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89 taisyklės 1 
dalis)
28. Mokestis už 
bylose esančių 
dokumentų 
kopijų išdavimą 
(162 straipsnio 2 
dalies i punktas, 
89 taisyklės 5 
dalis):
a) nepatvirtintos 
kopijos;

10 EUR

b) patvirtintos 
kopijos;

30 EUR

ir papildomai už 
kiekvieną 
puslapį, kai jų 
skaičius viršija 
10

1 EUR

29. Mokestis už 
byloje esančios 
informacijos 
suteikimą (162 
straipsnio 2 
dalies k punktas, 
90 taisyklė)

10 EUR

30. Mokestis už 
sprendimų 
atlyginti 
procesinių 
veiksmų išlaidas 
peržiūrėjimą (162 
straipsnio 2 
dalies l punktas, 
94 taisyklės 4 
dalis)

100 EUR

31. Mokestis už 
tarptautinės 
paraiškos 
pateikimą 
agentūroje (147 
straipsnio 5 
dalis)

300 EUR
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Or. en

Pagrindimas

Mokesčių struktūra yra svarbus ES prekių ženklų sistemos elementas. Atitinkamai Reglamente 
(EB) Nr. 2869/95 pateikta lentelė (įskaitant Komisijos siūlomus pakeitimus ir atnaujintas 
nuorodas) įtraukiama į Reglamentą (EB) Nr. 207/2009. Sprendimas, ar kitas Reglamento 
(EB) Nr. 2869/95 nuostatas įtraukti į Reglamentą (EB) Nr. 207/2009, ar jas reguliuoti 
deleguotaisiais aktais, bus priimtas Darbo tvarkos taisyklių 37a straipsnyje numatyta tvarka. 

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 127 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 207/2009
165 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2019 m., o vėliau kas penkerius 
metus Komisija užsako šio reglamento 
įgyvendinimo vertinimą.

1. Iki 2019 m., o vėliau kas penkerius 
metus Komisija įvertina šio reglamento 
įgyvendinimą.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų būti atsakinga už vertinimą ir turėtų turėti galimybę nuspręsti, ar vertinimą 
atlikti pačiai, ar jį užsakyti.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2868/95

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 2868/95 iš dalies 
keičiamas taip:
(1) 4 taisyklė išbraukiama;
(2) 30 taisyklės 2 dalis išbraukiama.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi mokesčių struktūrą planuojama tiesiogiai reglamentuoti reglamentu, atitinkamos 
Reglamento (EB) Nr. 2869/95 taisyklės turi būti panaikintos. Pakeitimas susijęs su 26 
straipsnio 2 dalies ir 47 straipsnio 1a dalies pakeitimais.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b straipsnis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2869/95

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 2869/95 
panaikinamas.
Nuorodos į panaikintą reglamentą 
laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir 
skaitomos pagal priede pateiktą atitikties 
lentelę.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi mokesčių struktūrą planuojama tiesiogiai reglamentuoti reglamentu, Reglamentas 
(EB) Nr. 2869/95 dėl mokesčių turi būti panaikintas. Sprendimas, ar su mokesčių dydžiu 
nesusijusias Reglamento (EB) Nr. 2869/95 nuostatas įtraukti į Reglamentą (EB) 
Nr. 207/2009, ar jas reguliuoti deleguotaisiais aktais, bus priimtas Darbo tvarkos taisyklių 
37a straipsnyje numatyta tvarka.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Ilgai lauktą pasiūlymą dėl Europos prekių ženklų sistemos persvarstymo Komisija pateikė 
2013 m. kovo mėn. pabaigoje, jį rengusi keletą metų. Pranešėja įsipareigojusi dėti daug 
pastangų, kad šie pasiūlymai būtų priimti per dabartinę kadenciją, bet nori priminti, kad 
turimas laikas ribotas ir tai nebus lengva. Negalima bloginti teisėkūros proceso kokybės ir 
stengiantis greitai pasiekti institucijų susitarimą nederėtų prarasti persvarstymo teikiamos 
galimybės modernizuoti Europos prekių ženklų sistemą. Vis dėlto pranešėja už didelį užmojį 
nustatant tvarkaraštį sulaukė visapusės paramos Teisės reikalų komitete. Pagal minėtą 
tvarkaraštį šiam pranešimui parengti skirtas laikas netiesiogiai reiškia, kad šiame pranešime 
aptariama dauguma svarbiausių aspektų, kuriais reikalingi Komisijos pasiūlymo pakeitimai. 
Vis dėlto pranešėja pasilieka teisę vėlesniu etapu pateikti papildomų pakeitimų ir siūlymų į šį 
pranešimą neįtrauktomis temomis. 

Santrauka

Bendrijos prekių ženklų sistema ir Vidaus rinkos derinimo tarnyba (VRDT) jau veikia 
daugiau kaip 15 metų, tad pagrįsta persvarstyti esamas taisykles siekiant patobulinti labai 
gerai pavykusią sistemą. Per minėtus metus VRDT išaugo į gerai veikiančią ir veiksmingą 
agentūrą, turinčią aiškų požiūrį į savo misiją – padėti prekių ženklų ir pramoninio dizaino 
bendruomenei Europoje. Veiklos papildymas naujais uždaviniais, pvz., Europos intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centru ir nenustatytų autoriaus teisių kūrinių 
duomenų bazėmis – pasitikėjimo, kurį agentūrai suteikė ir abu teisės aktų leidėjai, ir 
Komisija, įrodymas. 

Pranešėjos požiūriu, dabartinis persvarstymas reiškia, kad reikės pakeisti VRDT valdymą 
siekiant ir toliau užtikrinti nepriklausomumą, palankumą naudotojams ir kompetenciją – visa 
tai agentūrai buvo būdinga ir iki šiol.

Svarbu pažymėti, kad agentūra nėra vien tik kurios nors valstybės narės, Komisijos ar 
Parlamento agentūra – ji yra Europos Sąjungos agentūra. Todėl turėtų būti padaryti tam tikri 
valdymo pakeitimai, pirmiausia vadovaujantis bendro požiūrio dėl decentralizuotų agentūrų 
nuostatomis.

Mokesčių už Europos prekių ženklus klausimas glaudžiai susijęs su agentūros gebėjimais 
atlikti savo pareigas. Taigi šiuo aspektu pranešėja teigia, kad klausimas taip artimai susijęs su 
pagrindiniu agentūros valdymu ir agentūros gebėjimu atlikti savo funkcijas, kad jis turi būti 
reglamentuojamas pagrindiniame akte, o ne deleguotuoju aktu. 

Materialinės teisės klausimais Komisija pasiūlė tam tikrus pakeitimus, su kurių dauguma 
pranešėja sutinka, nors dar ir yra ką tobulinti. 

Agentūros pavadinimas

Pranešėja atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinis agentūros pavadinimas „Vidaus rinkos 
derinimo tarnyba“ yra gerai žinomas ir paplitęs prekių ženklų bendruomenėje Europoje ir už 
jos ribų. Tačiau šis pavadinimas nėra itin logiškas tiems, kurie, siekdami įregistruoti prekių 
ženklą ar pramoninį dizainą, neturi išankstinių žinių apie tarnybą. Taigi dabartinis 
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persvarstymas veikiausiai būtų gera galimybė agentūrą pervadinti. Vis dėlto Komisijos 
pasiūlytas pavadinimas („Europos Sąjungos prekių ženklų ir dizaino agentūra“) neapima 
plataus agentūrai patikėtų uždavinių spektro. Agentūroje jau veikia Europos intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centras ir pripažintų nenustatytų autoriaus teisių 
kūrinių registras. Ateityje į agentūros funkcijas būtų galima įtraukti ir papildomus uždavinius, 
pvz., geografinių nuorodų registravimą ir galimus uždavinius, susijusius su būsimu pasiūlymu 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų reglamentuojama komercinių paslapčių 
apsauga. Todėl agentūrai būtų naudinga rasti tinkamą ilgalaikį pavadinimą, kuris atlaikytų 
laiko išbandymus ir pagal kurį naudotojams būtų aiškios jos funkcijos. Todėl pranešėja siūlo 
pervadinti agentūrą į „Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės agentūrą“. 

Apibrėžtys

Pranešėja siūlo šiek tiek pakeisti Komisijos pasiūlymo apibrėžčių terminiją. Užuot keitus 
ženklų pavadinimą iš „Bendrijos prekių ženklų“ į „Europos prekių ženklus“, reikėtų juos 
vadinti „Europos Sąjungos“ prekių ženklais. Pagrindinė šio pakeitimo priežastis – vartojant 
sąvoką „Europos Sąjunga“ tiksliau apibūdinama teritorinė apsaugos sritis. Taip pat reikėtų 
pažymėti, kad vartojant sąvoką „Europos“, pavyzdžiui, patentų srityje, kalbama apie 
nacionalinių teisių rinkinį (dabar vienodai taikomą ir Europos patentams). Kadangi Bendrijos 
prekių ženklas yra ES suteikta teisė, patartina ją atitinkamai ir vadinti.

Valdymo klausimai

Akivaizdu, kad už prekių ženklų registravimą atsakingos agentūros valdymas yra labai svarbi 
šio teisės aktų rinkinio dalis. Nors Komisija šioje srityje apskritai pateikė gerų pasiūlymų, 
reikalinga ir svarbu suderinti tam tikrus aspektus.

– Valdančiosios tarybos sudėtis

Bendro požiūrio dokumente numatyta, kad agentūrų valdančiosiose tarybose dalyvauja 
valstybių narių, Komisijos ir Europos Parlamento atstovai. Tačiau savo pasiūlyme Komisija 
Europos Parlamento į valdančiąją tarybą neįtraukė. Pranešėja siūlo tai ištaisyti vadovaujantis 
bendro požiūrio nuostatomis.

– Vykdomoji taryba

Bendro požiūrio dokumente suteikiama galimybė į agentūrų valdančiąsias tarybas įtraukti 
vykdomąją tarybą, jeigu prognozuojama, kad taip veikla taps veiksmingesnė. Vis dėlto 
neatrodo, jog būtų konkrečių įrodymų, kad šiuo atveju toks papildomas administracinės 
biurokratijos sluoksnis suteiks veiksmingumo. Todėl pranešėja siūlo išbraukti papildomai 
įtrauktą vykdomąją tarybą.

– Agentūros vykdomojo direktoriaus (ir pavaduotojų) atranka

Komisija pasiūlė, kad vykdomąjį direktorių iš Komisijos pateikto kandidatų sąrašo rinktų 
valdančioji taryba. Pranešėja nesutinka suteikti Komisijai veto teisės bet kurio į šias pareigas 
siūlomo asmens atžvilgiu ir mano, kad valdančioji taryba turėtų turėti savo vidinį išankstinės 
atrankos komitetą, kurį sudarytų visų trijų institucijų nariai ir kuris pateiktų bent trijų 
kandidatų sąrašą visai tarybai. Atitinkamai pranešėja siūlo panaikinti ir pasiūlytą Komisijos 



PE516.715v01-00 66/67 PR\944386LT.doc

LT

veto teisę vykdomojo direktoriaus pakartotinio skyrimo klausimu.

Agentūros ir valstybių narių bendradarbiavimo projektai

Pranešėja iš esmės sutinka su Komisijos siūlymais šioje srityje, pateikdama tam tikrų 
pakeitimų lankstumui padidinti. Pavyzdžiui, sričių, kuriose galima rengti projektus, sąrašas 
turėtų būti ne baigtinis, o atviras, kad būtų galima vykdyti projektus ir rengiant teisės aktą 
nenumatytose srityse. Turėtų būti aiškiai garantuojamas ir aktyvus naudotojų dalyvavimas. 
Nors ir pritariama Komisijai, kad projektuose turėtų dalyvauti visos valstybės narės, atrodytų 
pagrįsta neversti valstybių narių diegti bendrų projektų rezultatų tais atvejais, kai valstybės 
narės mano, kad jos jau taiko geresnes sistemas arba priemones. Beje, toks požiūris gali 
sumažinti galimų bendradarbiavimo projektų skaičių, jeigu vienos valstybės narės trukdys 
kitoms dalyvauti projektuose bijodamos, kad joms teks pradėti taikyti projektų rezultatus. 

Mokesčiai

Komisija siūlė mokesčius reguliuoti deleguotaisiais aktais. Pagal dabartinį reglamentą jie 
nustatomi Komisijos įgyvendinimo reglamentu, priimamu taikant komiteto procedūrą. 
Sąjungos prekių ženklų sistemai taikomi mokesčiai yra labai svarbus visos Europos prekių 
ženklų sistemos veikimo aspektas. Nuo sistemos taikymo pradžios šie mokesčiai buvo 
persvarstomi tik du kartus, po nemažų politinių diskusijų. Taigi, nederėtų nustatyti šiuos 
mokesčius deleguotuoju aktu, netiktų tai daryti ir įgyvendinimo aktu, todėl pranešėja daro 
išvadą, kad mokesčiai turi būti nustatyti pagrindiniame akte. Siekdama atlikti šį gana 
sudėtingą pasiūlymo pakeitimą, pranešėja į reglamentą įtraukė dabartinį įgyvendinimo 
reglamentą kartu su pasiūlymais iš dalies keisti šį aktą, kuriuos pagal komiteto procedūrą 
pasiūlė Komisija. Tai neturėtų būti laikoma netiesioginiu pritarimu visiems šio pasiūlymo 
aspektams, pranešėja pasilieka teisę šiuo klausimu vėliau pateikti konkrečių pakeitimų.

Be to, mokesčių klausimu pranešėja mano, kad iš agentūros renkamų mokesčių neturėtų būti 
finansuojama nei valstybių narių nacionalinė sistema (o iš tikrųjų – bendrieji biudžetai), nei 
Europos Sąjungos bendrasis biudžetas. Geriau agentūros pajamas reinvestuoti agentūros 
kompetencijai užtikrinti, o, antra, projektams, kuriais Europoje būtų skatinamas intelektinės 
nuosavybės apsaugos derinimas, konvergencija ir šios srities kompetencija, populiarinti.

Deleguotieji aktai

Pranešėja atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos pasiūlyme numatyta daug deleguotųjų aktų. 
Gana aišku, kad kai kuriais iš jų viršijama tai, kas turėtų būti priimtina kaip deleguotieji aktai, 
be kitų dalykų, atsižvelgiant ir į tai, kad daugelio siūlomų deleguoti įgaliojimų turinys ir 
taikymo sritis praktiškai jau priklauso esminiams elementams ir Komisijai suteikiama per 
daug teisių vertinti. Tai susiję su siūlomomis 24–26, 29, 31–34, 36, 38 ir 44–46 
konstatuojamosiomis dalimis ir 24a, 35a, 39, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 79, 79a, 83, 89, 
93a, 114, 114a, 128, 144a, 145, 161a ir 163a straipsniais.

Užuot šiame pranešime sprendusi minėtus klausimus, pranešėja siūlo juos sureguliuoti Darbo 
tvarkos taisyklių 37a straipsnyje numatyta tvarka, kurią taikant Teisės reikalų komitetas 
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parengtų nuomonę dėl deleguojamų įgaliojimų tikslų, turinio, taikymo srities ir trukmės, taip 
pat dėl sąlygų, kurios jiems taikomos. Šioje nuomonėje turėtų būti išnagrinėti ir padariniai, 
kurie kiltų, jeigu Komisijos įgyvendinimo reglamento turinys mokesčių klausimais būtų 
perkeltas į pagrindinį aktą, kaip bendrais bruožais išdėstyta pirmiau, taip pat kitos 
įgyvendinimo priemonės, anksčiau vykdytos reglamento pagrindu.

Vykdymo užtikrinimo priemonės

Komisija pasiūlė priimti nuostatą dėl importo, kai tik prekių siuntėjas veikia siekdamas 
komercinių tikslų ir kai gavėjas, pavyzdžiui, yra fizinis asmuo. Atsižvelgiant į būtinumą 
nutraukti klastojimą ši nuostata vertintina teigiamai, tačiau ji turėtų būti taikoma tik 
suklastotiems produktams. 

Komisija taip pat pasiūlė nuostatą dėl tranzitu vežamų prekių. Nors sustabdyti suklastotų 
produktų srautą į vidaus rinką būtina, pasiūlymu būtų trukdoma ir teisėtai tarptautinei 
prekybai. Todėl pranešėja siūlytų tam tikrus pakeitimus, kad pasiūlyme būtų užtikrinta 
geresnė pusiausvyra.


