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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 
Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0161),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 118. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0087/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2013. gada 11. jūlija atzinumu, 

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Starptautiskās tirdzniecības komitejas, 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. aicina Komisiju veikt šīs regulas kodifikāciju pēc tam, kad likumdošanas procedūra būs 
beigusies;

4. uzdod priekšsēdētājam(-ai) nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 
būtu jāatjaunina Regulā (EK) Nr. 207/2009 
lietotā terminoloģija. Tas nozīmē jēdziena 
“Kopienas preču zīme” aizstāšanu ar 
jēdzienu “Eiropas preču zīme”. Saskaņā ar 
kopējo pieeju decentralizētām aģentūrām, 

(2) Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 
būtu jāatjaunina Regulā (EK) Nr. 207/2009
lietotā terminoloģija. Tas nozīmē jēdziena 
“Kopienas preču zīme” aizstāšanu ar 
jēdzienu “Eiropas Savienības preču zīme”. 
Saskaņā ar kopējo pieeju decentralizētām 



PE516.715v01-00 6/65 PR\944386LV.doc

LV

par ko 2012. gada jūlijā vienojās Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija, 
nosaukums „Iekšējā tirgus saskaņošanas 
birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)” 
būtu jāaizstāj ar nosaukumu „Eiropas 
Savienības Preču zīmju un dizainparaugu 
aģentūra” (turpmāk „Aģentūra”).

aģentūrām, par ko 2012. gada jūlijā 
vienojās Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija, nosaukums „Iekšējā tirgus 
saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi 
un modeļi)” būtu jāaizstāj ar nosaukumu 
„Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma
aģentūra” (turpmāk „Aģentūra”).

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieredze, kas gūta kopš Kopienas preču 
zīmju sistēmas ieviešanas, liecina, ka 
uzņēmumi no Savienības un no trešām 
valstīm ir akceptējuši sistēmu, kura ir 
kļuvusi par veiksmīgu un dzīvotspējīgu 
alternatīvu preču zīmju aizsardzībai 
dalībvalstu līmenī.

(5) Pieredze, kas gūta kopš Kopienas preču 
zīmju sistēmas ieviešanas, liecina, ka 
uzņēmumi no Savienības un no trešām 
valstīm ir akceptējuši sistēmu, kura ir 
kļuvusi par veiksmīgu un dzīvotspējīgu 
papildinājumu un alternatīvu preču zīmju 
aizsardzībai dalībvalstu līmenī.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt divu aizsardzības līmeņu līdzāspastāvēšanu.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai sniegtu vairāk elastības, vienlaikus 
nodrošinot lielāku juridisko noteiktību 
attiecībā uz preču zīmju atveidojumu 
veidiem, Eiropas preču zīmes definīcijā 
būtu jāsvītro prasība par grafisko attēlu. 
Apzīmējumu būtu jāļauj atveidot jebkurā 
piemērotā veidā, kam nav obligāti jābūt 
grafiskam attēlam, ja vien atveidojums ļauj 
kompetentajām iestādēm un sabiedrībai 
precīzi un skaidri noteikt precīzu 
aizsardzības objektu.

(9) Lai sniegtu vairāk elastības, vienlaikus 
nodrošinot lielāku juridisko noteiktību 
attiecībā uz preču zīmju atveidojumu 
veidiem, Eiropas Savienības preču zīmes 
definīcijā būtu jāsvītro prasība par grafisko 
attēlu. Apzīmējumu būtu jāļauj iekļaut 
Eiropas Savienības preču zīmju reģistrā, 
to atveidojot jebkurā piemērotā veidā, kam 
nav obligāti jābūt grafiskam attēlam, ja 
vien atveidojumā ir izmantota plaši 
pieejama tehnoloģija un tas ļauj 
kompetentajām iestādēm un sabiedrībai 
precīzi un skaidri noteikt precīzu 
aizsardzības objektu.

Or. en

Pamatojums

Precizējums par to, ka zīmi ir jāvar reģistrēt, izmantojot plaši pieejamu tehnoloģiju.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu juridisko noteiktību 
un skaidrību, ir nepieciešams precizēt, ka 
ne tikai līdzības gadījumā, bet arī 
gadījumā, ja identiski apzīmējumi tiek 
lietoti identiskām precēm vai 
pakalpojumiem, Eiropas preču zīmei būtu 
jāpiešķir aizsardzība tikai tad un tikai 
tādā mērā, kādā tiek nelabvēlīgi ietekmēta 
Eiropas preču zīmes galvenā funkcija –
garantēt preču un pakalpojumu 

svītrots
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komerciālo izcelsmi.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz 9. panta svītrošanu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Nolūkā stiprināt preču zīmju 
aizsardzību un efektīvāk apkarot viltošanu, 
Eiropas preču zīmes īpašniekam vajadzētu 
būt tiesībām aizliegt trešajām personām 
ievest Savienības muitas teritorijā, nelaižot 
brīvā apgrozībā, preces, ja tās ir ievestas no 
trešām valstīm un bez atļaujas apzīmētas ar 
preču zīmi, kura ir būtībā identiska Eiropas 
preču zīmei, kas ir reģistrēta attiecībā uz 
šādām precēm.

(18) Nolūkā stiprināt preču zīmju 
aizsardzību un efektīvāk apkarot viltošanu, 
Eiropas Savienības preču zīmes 
īpašniekam vajadzētu būt tiesībām aizliegt 
trešajām personām ievest Savienības 
muitas teritorijā, nelaižot brīvā apgrozībā, 
preces, ja tās ir ievestas no trešām valstīm 
un bez atļaujas apzīmētas ar preču zīmi, 
kura ir būtībā identiska Eiropas Savienības
preču zīmei, kas ir reģistrēta attiecībā uz 
šādām precēm. Lai nekavētu preču 
likumīgo apriti, šī norma ir jāpiemēro 
tikai tad, ja Eiropas Savienības preču 
zīmes īpašnieks var pierādīt, ka preču 
zīme ir tiesiski reģistrēta arī preču 
saņēmējvalstī. Tam nebūtu jāskar 
Savienības tiesības veicināt trešo valstu 
piekļuvi medikamentiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu saskaņu ar citiem grozījumiem 9. panta 5. punktā.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai efektīvāk novērstu pārkāpuma
preču ievešanu, jo īpaši saistībā ar 
pārdošanu internetā, īpašniekam vajadzētu 
būt tiesībām aizliegt šādu preču importu 
Savienībā gadījumā, ja vienīgi preču 
sūtītājs rīkojas komerciālā nolūkā.

(19) Lai efektīvāk novērstu pārkāpuma
preču ievešanu, jo īpaši saistībā ar viltotu 
pārdošanu internetā, īpašniekam vajadzētu 
būt tiesībām aizliegt šādu viltotu preču 
importu Savienībā gadījumā, ja vienīgi 
sūtītājs rīkojas komerciāla nolūkā.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu saskaņu ar citiem 9. panta 4. punktā grozījumiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Lai veicinātu prakses konverģenci un 
attīstītu kopējus instrumentus, ir 
nepieciešams ieviest piemērotu regulējumu 
sadarbībai starp Aģentūru un dalībvalstu 
birojiem, skaidri nosakot sadarbības jomas 
un ļaujot Aģentūrai koordinēt attiecīgus 
kopīgus Savienības nozīmes projektus un 
ar dotāciju palīdzību, nepārsniedzot 
maksimālo summu, finansēt minētos 
kopīgos projektus. Uzņēmumiem, kas 
izmanto preču zīmju sistēmas Eiropā, no 
minētās sadarbības būtu jāgūst labums. 
Kopīgajiem projektiem, jo īpaši 
datubāzēm, ko izmanto meklēšanas un 
informācijas iegūšanas nolūkā, šajā regulā
paredzētā Savienības režīma lietotājiem 
būtu jāsniedz papildu, iekļaujoši, efektīvi 
un bezmaksas rīki atbilstoši īpašām 
prasībām, kas izriet no Eiropas preču zīmes 
vienotības.

(40) Lai veicinātu prakses konverģenci un 
attīstītu kopējus instrumentus, ir 
nepieciešams ieviest piemērotu regulējumu 
sadarbībai starp Aģentūru un dalībvalstu 
birojiem, nosakot galvenās sadarbības 
jomas un ļaujot Aģentūrai koordinēt 
attiecīgus kopīgus Savienības nozīmes 
projektus un ar dotāciju palīdzību, 
nepārsniedzot maksimālo summu, finansēt 
minētos kopīgos projektus. Uzņēmumiem, 
kas izmanto preču zīmju sistēmas 
Savienībā, no minētās sadarbības būtu 
jāgūst labums. Kopīgajiem projektiem, jo 
īpaši datubāzēm, ko izmanto meklēšanas 
un informācijas iegūšanas nolūkā, šajā 
Regulā (EK) Nr. 207/2009 paredzētā 
Savienības režīma lietotājiem būtu bez 
maksas jāsniedz papildu, iekļaujoši un
efektīvi un bezmaksas rīki atbilstoši īpašām 
prasībām, kas izriet no Eiropas Savienības
preču zīmes vienotības. Tomēr šādu 
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kopīgo projektu rezultātu īstenošanai 
dalībvalstīs nevajadzētu būt obligātai. 
Kaut arī tas ir svarīgi, lai visas puses 
sniegtu ieguldījumu kopīgo projektu 
sekmīgā īstenošanā, tostarp arī 
apmainoties ar labāko praksi un pieredzi, 
stingrs pienākums visām dalībvalstīm 
īstenot kopīgo projektu rezultātus — arī 
tad, kad, piemēram, dalībvalsts uzskata, 
ka tai jau ir labāka IT vai ir uzstādīts 
līdzīgs instruments, nebūtu nedz samērīgi, 
nedz arī atbilstu labākajām lietotāju 
interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44a) Nodevas struktūra ir noteikta 
Komisijas regulā (EK) Nr. 2869/951. 
Tomēr nodevas struktūra ir Savienības 
preču zīmju sistēmas darbības galvenais 
aspekts, un to kopš tā izveides pārskatīja 
tikai divreiz un arī toreiz tikai pēc 
nozīmīgām politiskām debatēm. Tādēļ 
nodevas struktūra būtu jāreglamentē pašā 
Regulā (EK) Nr. 207/2009. Tāpēc Regula 
(EK) Nr. 2869/95 būtu jāatceļ, un jāsvītro 
normas, ar kurām ir reglamentēta 
Komisijas Regulā (EK) Nr. 2868/952

paredzētā nodevas struktūra.
___________
1 Komisijas 1995. gada 13. decembra
Regula (EK) Nr. 2869/95 par maksām, 
kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas 
birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) 
(OV L 303, 15.12.1995., 33. lpp.)
2 Komisijas 1995. gada 13. decembra 
Regula (EK) Nr. 2868/95, ar kuru tiek 
ieviesta Padomes Regula (EK)
Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi 
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(OV L 303, 15.12.1995., 1. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Nodevas struktūra ir svarīgs ES preču zīmes sistēmas elements, tāpēc tā būtu jānosaka pašā 
regulā, nevis paredzēta reglamentācijai deleģētajos aktos. Ziņojuma sagatavotājs norāda, ka 
COM priekšlikumā minēto citu pilnvaru nodošanas jautājums tiks aplūkots, īstenojot 
procedūru, kas paredzēta 37.a noteikumā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Lai nodrošinātu efektīvu strīdu 
risināšanas metodi, atbilstību valodu 
režīmam, kas paredzēts Regulā (EK) 
Nr. 207/2009, ātru lēmumu pieņemšanu 
vienkāršos jautājumos un Apelācijas 
padomju efektīvu organizēšanu, un 
garantētu piemērotu un saprātīgu 
Aģentūras iekasēto nodevu līmeni, 
vienlaikus ievērojot budžeta principus, kuri 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 207/2009, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu, lai precizētu detaļas par 
Aģentūrā lietojamajām valodām, 
gadījumus, kad lēmumi par iebildumiem 
un anulēšanu būtu jāpieņem vienam 
dalībniekam, detaļas par Apelācijas 
padomju organizēšanu, Aģentūrai 
maksājamās nodevu summas un detaļas par 
minēto maksājumu veikšanu.

(45) Lai nodrošinātu efektīvu strīdu 
risināšanas metodi, atbilstību valodu 
režīmam, kas paredzēts Regulā (EK) 
Nr. 207/2009, ātru lēmumu pieņemšanu 
vienkāršu jautājumu gadījumos un 
Apelācijas padomju efektīvu organizēšanu, 
vienlaikus ievērojot budžeta principus, kuri 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 207/2009, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu, lai precizētu detaļas par 
Aģentūrā lietojamajām valodām, 
gadījumus, kad lēmumi par iebildumiem 
un anulēšanu būtu jāpieņem vienam 
dalībniekam, detaļas par Apelācijas 
padomju organizēšanu, Aģentūrai 
maksājamās nodevu summas un detaļas par 
minēto nodevu maksājumu.

Or. en

Pamatojums

Nodevas struktūra ir svarīgs ES preču zīmes sistēmas elements, tāpēc tā būtu jāreglamentē 
pašā regulā, nevis paredzēta reglamentācijai deleģētajos aktos. Ziņojuma sagatavotājs 
norāda, ka COM priekšlikumā minēto citu pilnvaru nodošanas jautājums tiks aplūkots, 
īstenojot procedūru, kas paredzēta 37.a noteikumā. 
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) visā regulā vārdus „Kopienas preču 
zīme” aizstāj ar vārdiem „Eiropas preču 
zīme” un veic nepieciešamās gramatiskās 
izmaiņas;

(2) visā regulā vārdus „Kopienas preču 
zīme” aizstāj ar vārdiem „Eiropas 
Savienības preču zīme” un veic 
nepieciešamās gramatiskās izmaiņas;
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Tā kā jēdziens „Eiropas” ir plašāks par Eiropas Savienības teritoriju, precīzāk būtu izmantot 
jēdzienu "Eiropas Savienības preču zīme". Turklāt jēdziens „Eiropas” patlaban tiek 
izmantots (jo īpaši patentu aizsardzībā), lai apzīmētu aizsardzību, kas attiecas nevis uz vienu 
vienību, bet gan uz veselu vienas valsts tiesību klāstu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) visā regulā vārdus „Kopienas preču 
zīmju tiesa” aizstāj ar vārdiem „Eiropas 
preču zīmju tiesa” un veic nepieciešamās 
gramatiskās izmaiņas;

(3) visā regulā vārdus „Kopienas preču 
zīmju tiesa” aizstāj ar vārdiem „Eiropas 
Savienības preču zīmju tiesa” un veic 
nepieciešamās gramatiskās izmaiņas;
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Tā kā jēdziens „Eiropas” ir plašāks par Eiropas Savienības teritoriju, precīzāk būtu izmantot 
jēdzienu „Eiropas Savienības preču zīmju tiesa”. Turklāt tas satur Eiropas Savienības Tiesas 
nosaukumu.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) visā regulā vārdus „Kopienas kolektīvā 
preču zīme” aizstāj ar vārdiem „Eiropas 
kolektīvā preču zīme” un veic 
nepieciešamās gramatiskās izmaiņas;

(4) visā regulā vārdus „Kopienas kolektīvā 
preču zīme” aizstāj ar vārdiem „Eiropas 
Savienības kolektīvā preču zīme” un veic 
nepieciešamās gramatiskās izmaiņas;
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Tā kā jēdziens „Eiropas” ir plašāks par Eiropas Savienības teritoriju, precīzāk būtu izmantot 
jēdzienu "Eiropas Savienības kolektīvā preču zīme".

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo tiek nodibināta Eiropas Savienības 
Preču zīmju un dizainparaugu aģentūra, 
turpmāk „Aģentūra”.

1. Ar šo tiek nodibināta Eiropas Savienības 
Intelektuālā īpašuma aģentūra, turpmāk 
„Aģentūra”.
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

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 



PE516.715v01-00 14/65 PR\944386LV.doc

LV

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.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
4. pants - a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ir atšķirami starp dažādu uzņēmumu 
precēm vai pakalpojumiem;

(a) ir atšķirami starp dažādu uzņēmumu 
precēm vai pakalpojumiem vai

Or. en

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka ir jāievēro tikai viens no a) un b) punktā minētajiem apakšpunktiem.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 EC
4. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ir atveidoti tādā veidā, kas ļauj 
kompetentajām iestādēm un sabiedrībai 
noteikt precīzu zīmes īpašniekam piešķirtās 
aizsardzības objektu.

Eiropas Savienības preču zīmju reģistrā ir 
atainoti tādā veidā, kas ļauj kompetentajām 
iestādēm un sabiedrībai noteikt precīzu 
zīmes īpašniekam piešķirtās aizsardzības 
objektu.

Or. en

Pamatojums

Tas ir precizējums par to, ka zīmi ir jāvar atveidot reģistrā.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tikai kādā Savienības daļā; (a) tikai kādā Savienības daļā; vai

Or. en

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka ir jāievēro tikai viens no a) un b) punktā minētajiem apakšpunktiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
8. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) preču zīmes īpašnieka starpnieks vai 
pārstāvis iesniedz pieteikumu tās 
reģistrācijai savā vārdā bez īpašnieka 
atļaujas, ja vien starpnieks vai pārstāvis 
neattaisno savu rīcību;

(a) preču zīmes īpašnieka starpnieks vai 
pārstāvis iesniedz pieteikumu tās 
reģistrācijai savā vārdā bez īpašnieka 
atļaujas, ja vien starpnieks vai pārstāvis 
neattaisno savu rīcību; vai

Or. en

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka ir jāievēro tikai viens no a) un b) punktā minētajiem apakšpunktiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) apzīmējums ir identisks Eiropas preču (a) apzīmējumu, kas ir identisks 
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zīmei un tiek izmantots saistībā ar precēm 
vai pakalpojumiem, kas ir identiski tiem, 
attiecībā uz kuriem ir reģistrēta Eiropas 
preču zīme, un ja šāda izmantošana 
ietekmē vai var ietekmēt Eiropas preču 
zīmes funkciju garantēt patērētājiem 
preču vai pakalpojumu izcelsmi;

Savienības preču zīmei attiecībā uz precēm 
vai pakalpojumiem, kas ir identiski tiem, 
attiecībā uz ko ir reģistrēta Savienības
preču zīme;

Or. en

Pamatojums

Kaut arī Komisijas priekšlikumā ir paredzēts viest skaidrību, tās vietā, šķiet, tiek radīts lielāks 
juridiskais juceklis.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Eiropas Savienības preču zīmes 
īpašniekam ir arī tiesības aizliegt importēt 
preces, ja vienīgi šo preču sūtītājs rīkojas 
komerciālā nolūkā un ja šādas preces, 
tostarp iepakojums, ir bez atļaujas 
apzīmētas ar preču zīmi, kas ir būtībā 
identiska Eiropas Savienības preču zīmei, 
kas ir likumīgi reģistrēta attiecībā uz 
šādām precēm, vai ko pēc būtiskām 
pazīmēm nevar atšķirt no minētās preču 
zīmes.

Or. en

Pamatojums

Kaut arī viltošana būtu jāapkaro, tomēr ierosinātā norma ir pārāk drastiska, jo tā attiecas arī 
uz atsevišķu iedzīvotāju importētām precēm, kas ir tiesiski laistas tirgū ārpus ES. Norma būtu 
jāattiecina tikai uz viltotām precēm.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Eiropas preču zīmes īpašniekam ir 
tiesības aizliegt trešajām personām saistībā 
ar komercdarbību ievest Savienības muitas 
teritorijā, nelaižot brīvā apgrozībā, preces, 
tostarp iepakojumu, ja tās ir ievestas no 
trešām valstīm un bez atļaujas apzīmētas 
ar preču zīmi, kura ir būtībā identiska 
Eiropas preču zīmei, kas ir reģistrēta 
attiecībā uz šādām precēm vai ko pēc 
būtiskām pazīmēm nevar atšķirt no minētās 
preču zīmes.

5. Eiropas Savienības preču zīmes 
īpašniekam ir tiesības aizliegt trešajām 
personām saistībā ar komercdarbību ievest 
Savienības muitas teritorijā, nelaižot brīvā 
apgrozībā, preces, tostarp iepakojumu, ja 
tās ir ievestas no trešās valsts un bez 
atļaujas apzīmētas ar preču zīmi, kura ir 
būtībā identiska Eiropas preču zīmei, kas ir 
likumīgi reģistrēta attiecībā uz šādām 
precēm, vai ko pēc būtiskām pazīmēm 
nevar atšķirt no minētās preču zīmes, ja 
īpašnieks pierāda, ka preču zīme ir 
likumīgi reģistrēta arī galamērķa valstī.

Or. en

Pamatojums

Kaut arī ir svarīgi veikt pasākumus pret viltošanu, taču Komisijas priekšlikums par tranzīta 
precēm ir pārāk drastisks, jo tas ierobežotu likumīgu starptautisko tirdzniecību. Līdz ar to 
reģistrētas preču zīmes īpašniekam būtu jāpierāda, ka preču zīme ir likumīgi reģistrēta arī 
galamērķa valstī.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
9.a pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) darījumos piestiprināt uz apdares,
iepakojuma vai citiem līdzekļiem, uz 
kuriem var piestiprināt zīmi, apzīmējumu, 
kas ir identisks vai līdzīgs Eiropas preču 
zīmei;

(a) darījumos piestiprināt uz iepakojuma, 
etiķetēm, birkām, drošības ietaisēm, 
autentiskuma iekārtām vai visiem citiem 
līdzekļiem, uz kuriem var piestiprināt zīmi, 
apzīmējumu, kas ir identisks vai līdzīgs 
Eiropas Savienības preču zīmei;
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Or. en

Pamatojums

Šajā normā lietotais jēdziens „apdare” ir juridisks termins no mākslas jomas, kas netiek 
piemērots visās ES tiesību sistēmās. Lai uzlabotu šīs normas efektivitāti, būtu jāprecizē 
formulējums, ar ko apzīmē etiķetes, iepakojumu un citas vienības nolūkā nodrošināt pēc 
iespējas lielāka viltotāju izmantoto kopējā iepakojuma elementu un komponentu skaita 
iekļaušanu šajā normā.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
9.a pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) piedāvāt, laist tirgū vai šim nolūkam 
uzglabāt, vai importēt vai eksportēt apdari, 
iepakojumu vai citus līdzekļus, uz kuriem 
ir piestiprināta zīme.

(b) piedāvāt, laist tirgū vai šim nolūkam 
uzglabāt, vai importēt vai eksportēt 
iepakojumu, etiķetes, birkas, drošības 
ietaises, autentiskuma ierīces vai visus
citus līdzekļus, uz kuriem ir piestiprināta 
zīme.

Or. en

Pamatojums

Šajā normā lietotais jēdziens „apdare” ir juridisks termins no mākslas jomas, kas netiek 
piemērots visās ES tiesību sistēmās. Lai uzlabotu šīs normas efektivitāti, būtu jāprecizē 
formulējums, ar ko apzīmē etiķetes, iepakojums un citas vienības nolūkā nodrošināt pēc 
iespējas lielāks viltotāju izmantoto kopējā iepakojuma elementu un komponentu skaits tiek 
iekļauti šajā normā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) regulas 13. panta 1. punktā vārdu 
„Kopienā” aizstāj ar vārdiem „Eiropas 

(15) regulas 13. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:
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Ekonomikas zonā”;
„1. Eiropas Savienības preču zīme nedod 
tās īpašniekam tiesības to aizliegt 
izmantot saistībā ar precēm, ko 
īpašnieks pats ir laidis apgrozībā Eiropas 
Savienībā vai kam ir piekritis.”

Or. en

Pamatojums

Šī ir tehniska, nevis saturiska, izmaiņa. Precizitātes labad labāk ir aizstāv veselas teksta 
vienību, nekā vienu vai vairākus terminus (sk. Vispārējās praktiskās rokasgrāmatas 
personām, kas iesaistītas tiesību aktu izstrādē, 18.12.1 punktu).

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 26. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 207/2009
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) 2. punktu aizstāj ar šādu:
„2. Par Eiropas Savienības preču zīmes 
reģistrācijas pieteikumu jāmaksā 
reģistrācijas nodeva un, ja vajadzīgs, 
viena vai vairākas nodevas par 
kategoriju. Minētajos pieteikumos 
iekļauj:
(a) pamatnodevu;
(b) klases nodevu par katru klasi, kas 
pārsniedz klasi, pie kuras saskaņā ar 
28. pantu pieder preces vai pakalpojumi;
(c) vajadzības gadījumā — 38. panta 
2. punktā minēto meklēšanas nodevu.
Pieteikuma iesniedzējs dod reģistrācijas 
nodevas maksājuma rīkojumu vēlākais 
dienā, kad viņš iesniedz savu 
pieteikumu.”;

Or. en
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Pamatojums

Nodevas struktūra ir svarīgs ES preču zīmes sistēmas elements, tāpēc tā būtu jāreglamentē 
pašā regulā. Regulas (EK) Nr. 2868/95 4. noteikums līdz ar to ir iekļauts Regulā (EK) Nr. 
207/20009.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
1. pants – 27. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas preču zīmes pieteikuma 
iesniegšanas datums ir datums, kurā 
pieteikuma iesniedzējs iesniedz Aģentūrā 
dokumentus ar 26. panta 1. punktā 
paredzēto informāciju, par ko iekasē 
reģistrācijas nodevu, par kuras
maksāšanu, vēlākais, minētajā datumā ir 
dots maksājuma rīkojums.”;

Eiropas Savienības preču zīmes 
pieteikuma iesniegšanas datums ir datums, 
kurā pieteikuma iesniedzējs iesniedz 
Aģentūrā dokumentus ar 26. panta 
1. punktā paredzēto informāciju, par ko 
iekasē reģistrācijas nodevu, ko maksā, 
dodot maksājuma rīkojumu.”; Ja 
maksājuma rīkojums tiek dots par vēlu, 
tad par iesniegšanas datumu uzskata 
dienu, kurā ir dots maksājuma rīkojums”;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē — ja pieteikuma iesniedzējs maksājuma rīkojumu dod par vēlu, tad 
par iesniegšanas datumu tiek uzskātīta diena, kurā pieteikuma iesniedzējs dod maksājuma 
rīkojumu.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants – 28. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
28. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja pieteikuma iesniedzējs prasa reģistrēt 
vairāk nekā vienu kategoriju, preces un 

6. Ja pieteikuma iesniedzējs prasa reģistrēt 
vairāk nekā vienu kategoriju, preces un 
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pakalpojumus grupē atbilstoši Nicas 
klasifikācijas kategorijām, pirms katras 
grupas norādot tās kategorijas numuru, pie 
kuras pieder minētā preču vai pakalpojumu 
grupa, un sakārtojot tās kategoriju secībā.

pakalpojumus pieteikuma iesniedzējs 
grupē atbilstoši Nicas klasifikācijas 
kategorijām, pirms katras grupas norādot 
tās kategorijas numuru, pie kuras pieder 
minētā preču vai pakalpojumu grupa, un 
sakārtojot tās kategoriju secībā.

Or. en

Pamatojums

Precizējums par to, ka tas ir pieteikuma iesniedzēja uzdevums veidot klasifikāciju.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
1. pants – 28. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 EC
28. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu paziņojumu iesniedz Aģentūrā četru 
mēnešu laikā no dienas, kad stājas spēkā šī 
regula, un tajā skaidri, precīzi un konkrēti 
norāda preces un pakalpojumus, uz ko 
skaidri neattiecas kategoriju nosaukumu 
apzīmējumu burtiskā nozīme un uz ko 
sākotnēji attiecās īpašnieka nolūks. 
Aģentūra veic piemērotus pasākumus, lai 
attiecīgi grozītu reģistru. Šī iespēja neskar 
15. panta, 42. panta 2. punkta, 51. panta 
1. punkta a) apakšpunkta un 57. panta 
2. punkta piemērošanu.

Šādu paziņojumu iesniedz Aģentūrā seši
mēnešu laikā no dienas, kad stājas spēkā šī 
regula, un tajā skaidri, precīzi un konkrēti 
norāda preces un pakalpojumus, uz ko 
skaidri neattiecas kategoriju nosaukumu 
apzīmējumu burtiskā nozīme un uz ko 
sākotnēji attiecās īpašnieka nolūks. 
Aģentūra veic piemērotus pasākumus, lai 
attiecīgi grozītu reģistru. Šī iespēja neskar 
15. panta, 42. panta 2. punkta, 51. panta 
1. punkta a) apakšpunkta un 57. panta 
2. punkta piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Iespējams, ka lietotājiem nāksies ievērojami papūlēties, tāpēc piesardzības labad termiņš 
būtu jāpagarina, lai viņi varētu iegūt papildu laiku situācijas analīzei. 
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants  29. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
29. pants  5. punkts  pievienotais teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Ja nepieciešams, Aģentūras 
izpilddirektors pieprasa Komisijai apsvērt 
iespēju uzzināt, vai valsts pirmā teikuma 
nozīmē nodrošina minēto līdzvērtīgo 
režīmu.”;

„Ja nepieciešams, Aģentūras 
izpilddirektors pieprasa Komisijai uzzināt, 
vai valsts pirmā teikuma nozīmē nodrošina 
minēto līdzvērtīgo režīmu.”;

Or. en

Pamatojums

Formulējums „apsvērt iespēju" ir pārāk vājš. Komisija jebkurā gadījumā nav pienākuma 
apmierināt uzziņas pieprasījumu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. pants  40. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
42. pants  2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) regulas 42. panta 2. punkta pirmajā 
teikumā frāzi „piecu gadu laikā pirms (..) 
publicēšanas” aizstāj ar frāzi „piecu gadu 
laikā pirms (..) pieteikuma iesniegšanas 
vai prioritātes datuma”;

(40) regulas 42. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:

„2. Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma 
agrākas Eiropas Savienības preču zīmes 
īpašnieks, kas iesniedzis savus 
iebildumus, apliecina, ka piecu gadu 
laikā, pirms Eiropas Savienības preču 
zīmes pieteikuma iesniegšanas vai 
prioritātes datuma, agrākā Eiropas 
Savienības preču zīme ir Savienībā 
faktiski izmantota saistībā ar precēm vai 
pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta un 
ko šī persona uzskaita kā savu 
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iebildumu pamatojumu, vai arī norāda 
pamatotus tās neizmantošanas iemeslus, 
ar nosacījumu, ka agrākā Eiropas 
Savienības preču zīme tobrīd ir 
reģistrēta ne mazāk kā piecus gadus.

Ja šāda apliecinājuma nav, 
iebildumus noraida. Ja agrākā Eiropas 
Savienības preču zīme ir izmantota tikai 
saistībā ar daļu preču vai pakalpojumu, 
uz ko tā ir reģistrēta, iebildumu 
izskatīšanas nolūkos uzskata, ka tā ir 
reģistrēta tikai attiecībā uz šīm precēm 
vai pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Šī ir tehniska, nevis saturiska, izmaiņa. Precizitātes labad labāk ir aizstāv veselas teksta 
vienību, nekā vienu vai vairākus terminus (sk. Vispārējās praktiskās rokasgrāmatas 
personām, kas iesaistītas tiesību aktu izstrādē, 18.12.1 punktu).

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. pants  43.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 207/2009
47. pants  1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43a) 47. pantā iekļauj šādu:
„1.a Nodevu par Eiropas Savienības 
preču zīmes pagarināšanu veido:
(a) pamatnodeva;
(b) klases nodevas par klasēm, kas 
pārsniedz klasi, kuras pagarināšana tiek 
prasīta, un
(c) attiecīgā gadījumā papildus nodeva 
par pagarināšanas nodevas maksājuma 
nokavējumu vai 3. punktā paredzētā 
pagarināšanas pieteikuma novēlotu 
iesniegšanu”;

Or. en
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Pamatojums

Nodevas struktūra ir svarīgs ES preču zīmes sistēmas elements, tāpēc tā būtu jāreglamentē 
pašā regulā.. Regulas (EK) Nr. 2868/95 30. panta 2. punkts līdz ar to ir iekļauts Regulā (EK) 
Nr. 207/2009.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
1. pants – 46. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
50. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “2. Par atteikšanos preču zīmes 
īpašnieks rakstveidā paziņo Aģentūrai. 
Atteikšanās nav spēkā līdz brīdim, kamēr 
tā ievadīta reģistrā. Atteikšanās no Eiropas 
preču zīmes, par ko ir paziņots Aģentūrai 
pēc pieteikuma par minētās preču zīmes 
atcelšanu iesniegšanas saskaņā ar 56. panta 
1. punktu, ir spēkā tad, ja pieteikums par 
atcelšanu ar galīgu lēmumu ir noraidīts vai 
atsaukts.”;

2. 2. Par atteikšanos preču zīmes īpašnieks 
rakstveidā paziņo Aģentūrai. Atteikšanās 
nav spēkā līdz brīdim, kamēr tā ievadīta 
reģistrā. Atteikšanās no Eiropas Savienības 
preču zīmes, par ko ir paziņots Aģentūrai 
pēc pieteikuma par minētās preču zīmes 
atcelšanu vai spēkā neesamības atzīšanu
iesniegšanas saskaņā ar 56. panta 
1. punktu, ir spēkā tad, ja pieteikums par 
atcelšanu vai spēkā neesamības ar galīgu 
lēmumu ir noraidīts vai atsaukts.”;

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosināja grozīt 50. pantu veidā, kas tādu Eiropas Savienības preču zīmju 
īpašniekiem, kuras tiek apstrīdētas atcelšanas procesā neizmantošanas dēļ, traucētu lūgt to 
pārvēršanu vienā vai vairākās valstu preču zīmēs, pirms tiek pieņemts lēmums par atcelšanu. 
Faktiski šāda prakse paredz vēl 5 gadu periodu, kura laikā īpašnieks tiesiski varēs zīmi 
nelietot, apejot likumu. Šī pati norma būtu jāattiecina arī uz gadījumiem, kuros Eiropas 
Savienības preču zīme tiek pasludināta par spēkā neesošu.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
1. pants  48. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
54. pants  1. un 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) regulas 54. panta 1. un 2. punktā
svītro vārdus „vai iebilst pret vēlākās 
preču zīmes izmantošanu”;

(48) regulas 54. panta 1. un 2. punktu 
aizstāj ar šādiem punktiem:

„1. Ja Eiropas Savienības preču zīmes 
īpašnieks piecu secīgu gadu ilgā laika 
periodā ir piekritis vēlākas Eiropas 
Savienības preču zīmes izmantošanai 
Kopienā, par šo izmantošanu zinādams, 
tam, pamatojoties uz agrāku preču zīmi, 
vairs nav tiesību iesniegt pieprasījumu 
paziņojumam par vēlākās preču zīmes 
spēkā neesamību [..] saistībā ar precēm 
vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem 
to izmanto, ja vien pieteikums vēlākās 
Eiropas Savienības preču zīmes 
reģistrācijai nav iesniegts negodīgi.”
2. Ja agrākas valsts preču zīmes, kas 
minēta 8. panta 2. punktā, vai cita 
agrāka apzīmējuma, kas minēts 8. panta 
4. punktā, īpašnieks piecu secīgu gadu 
ilgā laika periodā ir piekritis vēlākas 
Eiropas Savienības preču zīmes 
izmantošanai tajā dalībvalstī, kurā 
agrākā preču zīme vai agrākais 
apzīmējums ir aizsargāts, par šo 
izmantošanu zinādams, tam, 
pamatojoties uz agrāko preču zīmi vai 
citu agrāku apzīmējumu, vairs nav 
tiesību iesniegt pieprasījumu 
paziņojumam par vēlākās preču zīmes 
spēkā neesamību [..] saistībā ar precēm 
vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem 
to izmanto, ja vien pieteikums vēlākās 
Kopienas preču zīmes reģistrācijai nav 
iesniegts negodīgi.”;

Or. en

Pamatojums

Šī ir tehniska, nevis saturiska, izmaiņa. Precizitātes labad labāk ir aizstāv veselas teksta 
vienību, nekā vienu vai vairākus terminus (sk. Vispārējās praktiskās rokasgrāmatas 
personām, kas iesaistītas tiesību aktu izstrādē, 18.12.1 punktu).



PE516.715v01-00 26/65 PR\944386LV.doc

LV

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
1. pants – 50. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
57. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) regulas 57. panta 2. punkta otrajā 
teikumā vārdus „publicēšanas brīdī” 
aizstāj ar vārdiem „iesniegšanas datumā 
vai Eiropas preču zīmes pieteikuma 
prioritātes datumā”;

(50) regulas 57. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:

'2. Pēc Eiropas Savienības preču zīmes 
īpašnieka lūguma agrākas Eiropas 
Savienības preču zīmes īpašnieks, kas ir 
kāda no pusēm lietas izskatīšanas 
procesā par spēkā neesamību, iesniedz 
pierādījumus, ka piecu gadu laikā pirms 
pieteikuma par spēkā neesamības 
paziņošanu iesniegšanas agrākā Eiropas 
Savienības preču zīme ir Savienībā
patiesi izmantota saistībā ar precēm vai 
pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta un 
ko šī persona uzskaita kā sava 
pieteikuma pamatojumu, vai arī norāda 
pamatotus tās neizmantošanas iemeslus 
ar nosacījumu, ka agrākā Eiropas 
Savienības preču zīme tobrīd ir 
reģistrēta ne mazāk kā piecus gadus. Ja 
Eiropas Savienības preču zīmes 
pieteikuma iesniegšanas brīdī vai 
Eiropas Savienības preču zīmes 
pieteikuma prioritātes datumā agrākā 
Eiropas Savienības preču zīme ir 
reģistrēta ne mazāk kā piecus gadus, 
agrākās Eiropas Savienības preču zīmes 
īpašnieks turklāt iesniedz pierādījumus, 
ka tobrīd tika izpildīti 42. panta 
2. punkta nosacījumi. Ja šāda 
pierādījuma nav, pieteikumu par spēkā 
neesamības paziņošanu noraida. Ja 
agrākā Eiropas Savienības preču zīme ir 
izmantota tikai saistībā ar daļu preču 
vai pakalpojumu, uz ko tā ir reģistrēta, 
pieteikuma par spēkā neesamības 
paziņošanu izskatīšanas nolūkos 
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uzskata, ka tā ir reģistrēta tikai attiecībā 
uz šīm precēm vai pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Šī ir tehniska, nevis saturiska, izmaiņa. Precizitātes labad labāk ir aizstāv veselas teksta 
vienību, nekā vienu vai vairākus terminus (sk. Vispārējās praktiskās rokasgrāmatas 
personām, kas iesaistītas tiesību aktu izstrādē, 18.12.1 punktu).

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
1. pants  60. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
67. pants  1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) regulas 67. panta 1. punktā vārdus 
„noteiktā termiņā” aizstāj ar vārdiem 
„termiņā, kas noteikts saskaņā ar 
74.a pantu”;

(60) regulas 67. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:

„1. „Pieteikuma par Eiropas Savienības
kolektīvo preču zīmes iesniedzējs
noteiktā termiņā saskaņā ar74. a pantu
iesniedz noteikumus, kas reglamentē tās 
izmantošanu.”

Or. en

Pamatojums
Šī ir tehniska, nevis saturiska, izmaiņa. Precizitātes labad labāk ir aizstāv veselas teksta 
vienību, nekā vienu vai vairākus terminus (sk. Vispārējās praktiskās rokasgrāmatas 
personām, kas iesaistītas tiesību aktu izstrādē, 18.12.1 punktu).

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
1. pants – 61.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 207/2009
71. pants  3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61a) regulas 71. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu:
„3. Attiecībā uz grozītiem noteikumiem, 
kas reglamentē preču zīmju 
izmantošanu, saskaņā ar 69. pantu var 
iesniegt arī rakstveida apsvērumus.”;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēta frāzes „Attiecībā uz grozītiem noteikumiem, kas reglamentē 
preču zīmju izmantošanu, piemēro 69. pantu. Saistīts ar 74.f panta 3. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
1. pants – 63. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
74.f pants  3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz grozītiem noteikumiem, kas 
reglamentē zīmes izmantošanu, piemēro 
74.e pantu.

3. Attiecībā uz grozītiem noteikumiem, kas 
reglamentē preču zīmju izmantošanu, 
saskaņā ar 74.e pantu var iesniegt arī 
rakstveida apsvērumus.”;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēta 74.e panta nozīme. Saistīts ar 71. panta 3. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
1. pants – 68. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
79.d pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra labo lingvistiskas vai Aģentūra labo lingvistiskas vai 
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transkripcijas kļūdas un acīmredzamas 
pārskatīšanās Aģentūras lēmumos vai 
tehniskas kļūdas, ko Aģentūra pieļāvusi, 
reģistrējot preču zīmi vai publicējot tās 
reģistrāciju.”;

transkripcijas kļūdas un acīmredzamas 
pārskatīšanās Aģentūras lēmumos vai 
tehniskas kļūdas, ko Aģentūra pieļāvusi, 
reģistrējot preču zīmi vai publicējot tās 
reģistrāciju. Aģentūra reģistrē visus šādus 
labojumus.

Or. en

Pamatojums

Iespēja aģentūrai labot kļūdas ir lietderīga, taču izdarītie labojumi vienmēr būtu jāreģistrē, 
lai tos varētu identificēt.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
1. pants – 69. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
80. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panta 1. punkta pirmajā teikumā 
vārdus „lēmumu, kurā ir acīmredzama 
procesuāla kļūda” aizstāj ar vārdiem 
„lēmumu, kurā ir acīmredzama kļūda”;

(a) 1. punktu aizstāj ar šādu:

„1. Ja Aģentūra iekļāvusi reģistrā 
ierakstu vai pieņēmusi lēmumu, kurā ir 
acīmredzama [..] kļūda, kas attiecināma 
uz Aģentūru, tā nodrošina, ka šo ierakstu 
anulē vai lēmumu atceļ. Ja procesā ir 
tikai viena puse un ieraksts vai akts skar 
tās tiesības, anulēšanu vai atcelšanu 
nosaka pat tad, ja kļūda nav bijusi šai 
pusei acīmredzama.”;

Or. en

Pamatojums

Šī ir tehniska, nevis saturiska, izmaiņa. Precizitātes labad labāk ir aizstāv veselas teksta 
vienību, nekā vienu vai vairākus terminus (sk. Vispārējās praktiskās rokasgrāmatas 
personām, kas iesaistītas tiesību aktu izstrādē, 18.12.1 punktu).
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
1. pants – 69. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
80. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) panta 2. punkta otro teikumu aizstāj ar 
šādu:

(b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

„Reģistra ieraksta anulēšana vai lēmuma 
atsaukšana notiek viena gada laikā no 
dienas, kurā ir izdarīts ieraksts vai 
pieņemts minētais lēmums, pēc 
apspriešanās ar pusēm lietas izskatīšanā un 
īpašniekiem, kam ir attiecīgās Eiropas 
preču zīmes tiesības, kuras ir iekļautas 
reģistrā.”;

„2. Anulēšanu vai atcelšanu, kas minēta 
1. punktā, pienākuma dēļ vai pēc vienas 
no procesā iesaistītās puses pieprasījuma 
nosaka nodaļa, kas izdarījusi ierakstu 
vai pieņēmusi lēmumu. „Reģistra ieraksta 
anulēšana vai lēmuma atsaukšana notiek 
viena gada laikā no dienas, kurā ir izdarīts 
ieraksts vai pieņemts minētais lēmums, pēc 
apspriešanās ar pusēm lietas izskatīšanā un 
īpašniekiem, kam ir attiecīgās Eiropas 
Savienības preču zīmes tiesības, kuras ir 
iekļautas reģistrā.”; Aģentūra reģistrē 
visus šādus labojumus.”;

Or. en

Pamatojums

Pirmā teikuma iekļaušana ir tīri ehniska, nevis saturiska, izmaiņa. Precizitātes labad labāk ir 
aizstāv veselas teksta vienību, nekā vienu vai vairākus teikumus (sk. Vispārējās praktiskās 
rokasgrāmatas personām, kas iesaistītas tiesību aktu izstrādē, 18.12.1 punktu). Pievienots 
pēdējais teikums: Šīs anulēšanas vai atcelšanas būtu jāreģistrē, lai tās varētu identificēt. 

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
1. pants – 73. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
85. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) regulas 85. panta 1. punktā vārdus 
„atbilstīgi īstenošanas regulas 
nosacījumiem” aizstāj ar vārdiem 
„atbilstīgi nosacījumiem, kuri paredzēti

(73) regulas 85. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:
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saskaņā ar 93.a panta j) punktu”;
„1. Zaudējusī puse lietas izskatīšanas 
procesā attiecībā uz iebildumiem, lietas 
izskatīšanas procesā par atcelšanu, 
procesā par spēkā neesamības 
paziņošanu vai apelācijas procesā, 
uzņemas otras puses izmaksas, kā arī 
visas paša ar procesu saistītās izmaksas, 
neskarot 119. panta 6. punktu, ieskaitot 
pārstāvja, padomnieka vai advokāta ceļa 
un uzturēšanās izdevumus un 
atalgojumu to līmeņu robežās, kas 
katrai izmaksu kategorijai noteikti 
atbilstīgi īstenošanas regulas 
nosacījumiem, kas paredzēti 93. a panta 
j) apakšpunktā.”;

Or. en

Pamatojums

Šī ir tehniska, nevis saturiska, izmaiņa. Precizitātes labad labāk ir aizstāv veselas teksta 
vienību, nekā vienu vai vairākus terminus (sk. Vispārējās praktiskās rokasgrāmatas 
personām, kas iesaistītas tiesību aktu izstrādē, 18.12.1 punktu).

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
1. pants – 82. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 EC
94. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) panta 1. punktā vārdus “Regulas (EK) 
Nr. 44/2001 noteikumus” aizstāj ar 
vārdiem „Savienības noteikumus par 
jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un 
izpildi civillietās un komerclietās”;

(b) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

„1. Ja vien šajā regulā nav noteikts 
citādi, lietu izskatīšanas procesiem 
attiecībā uz Eiropas Savienības preču 
zīmēm un pieteikumiem par Eiropas 
Savienības preču zīmēm, kā arī lietu 
izskatīšanas procesiem attiecībā uz 
vienlaicīgām un secīgām darbībām 
attiecībā uz Eiropas Savienības preču 
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zīmēm un valstu preču zīmēm piemēro 
Savienības noteikumus par jurisdikciju 
un spriedumu atzīšanu un īstenošanu 
civillietās un komerclietās.”;

Or. en

Pamatojums

Šī ir tehniska, nevis saturiska, izmaiņa. Precizitātes labad labāk ir aizstāv veselas teksta 
vienību, nekā vienu vai vairākus terminus (sk. Vispārējās praktiskās rokasgrāmatas 
personām, kas iesaistītas tiesību aktu izstrādē, 18.12.1 punktu).

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
1. pants – 88. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
113. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) regulas 113. panta 3. punktā vārdus 
„kopā ar oficiālajiem nosacījumiem, kas 
noteikti īstenošanas regulā” aizstāj ar 
vārdiem „kopā ar oficiālajiem 
nosacījumiem, kas noteikti saskaņā ar 
114.a pantu”;

(88) regulas 113. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu:

„3. Aģentūra pārbauda, vai pieprasītā 
pārvēršana atbilst nosacījumiem, kas 
noteikti šajā regulā, jo īpaši 112. panta 
1., 2., 4., 5. un 6. punktā, kā arī šā panta 
1. punktā, kopā ar oficiālajiem 
nosacījumiem, kas noteikti saskaņā ar 
114. a pantu. Ja šie nosacījumi ir 
ievēroti, Aģentūra pārsūta pārvēršanas 
pieprasījumu tajā norādīto dalībvalstu 
rūpnieciskā īpašuma birojiem.”;

Or. en

Pamatojums

Šī ir tehniska, nevis saturiska, izmaiņa. Precizitātes labad labāk ir aizstāv veselas teksta 
vienību, nekā vienu vai vairākus terminus (sk. Vispārējās praktiskās rokasgrāmatas 
personām, kas iesaistītas tiesību aktu izstrādē, 18.12.1 punktu).
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Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
1. pants – 89. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
114. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(89) regulas 114. panta 2. punktā vārdus 
„īstenošanas regulā” aizstāj ar vārdiem 
„saskaņā ar šo regulu pieņemtajos 
deleģētajos aktos”;

(89) regulas 114. panta 2. punktu aizstāj ar
šādu:

„2. Uz Eiropas Savienības preču zīmes 
pieteikumu vai Eiropas Savienības preču 
zīmi, kas nosūtīta saskaņā ar 113. pantu, 
neattiecas valsts likuma obligātās 
prasības, kas atšķiras no šajā regulā vai 
saskaņā ar šo regulu pieņemtajos
deleģētajos aktos paredzētajām prasībām
vai ir tām papildus.”;

Or. en

Pamatojums

Šī ir tehniska, nevis saturiska, izmaiņa. Precizitātes labad labāk ir aizstāv veselas teksta 
vienību, nekā vienu vai vairākus terminus (sk. Vispārējās praktiskās rokasgrāmatas 
personām, kas iesaistītas tiesību aktu izstrādē, 18.12.1 punktu).

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
1. pants – 92. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 C
117. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(92) regulas 117. pantā vārdus „Uz 
Biroju” aizstāj ar vārdiem „Uz Aģentūru 
un tās personālu”;

(92) regulas 117. pantu aizstāj ar šādu:

„Uz Aģentūru un tās personālu attiecas 
Protokols par Eiropas Savienības 
privilēģijām un imunitāti.”;

Or. en
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Pamatojums

Šī ir tehniska, nevis saturiska, izmaiņa. Precizitātes labad labāk ir aizstāv veselas teksta 
vienību, nekā vienu vai vairākus terminus (sk. Vispārējās praktiskās rokasgrāmatas 
personām, kas iesaistītas tiesību aktu izstrādē, 18.12.1 punktu).

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
1. pants – 94. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 EC
120. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(94) regulas 120. panta 1. punktā vārdus 
„īstenošanas regula” aizstāj ar vārdiem 
„saskaņā ar šo regulu pieņemtais 
deleģētais akts”;

(94) regulas 120. panta 1. punktu aizstāj ar
šādu:

„1. Pieteikumu par Eiropas Savienības
preču zīmi, kas aprakstīts 26. panta 
1. punktā, kā arī visu pārējo 
informāciju, kuras publicēšanu paredz šī 
regula vai saskaņā ar šo regulu pieņemts 
deleģētais akts, publicē visās Eiropas 
Savienības oficiālajās valodās.”;

Or. en

Pamatojums

Šī ir tehniska, nevis saturiska, izmaiņa. Precizitātes labad labāk ir aizstāv veselas teksta 
vienību, nekā vienu vai vairākus terminus (sk. Vispārējās praktiskās rokasgrāmatas 
personām, kas iesaistītas tiesību aktu izstrādē, 18.12.1 punktu).

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
1. pants – 98. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
123.c pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētā sadarbība attiecas uz šādām darbību 
jomām:

Minētā sadarbība cita starpā attiecas uz 
šādām darbību jomām:
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Or. en

Pamatojums

Šim sarakstam nevajadzētu būt izsmeļošam, jo tādējādi varētu ierobežot iespēju pēc saviem 
ieskatiem turpmāk sākt noderīgus projektus.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
1. pants – 98. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
123.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra definē, izstrādā un koordinē 
kopīgus Savienības nozīmes projektus 
1. punktā minētajās jomās. Projekta 
definīcijā iekļauj katra dalībvalstu 
rūpnieciskā īpašuma biroja un Beniluksa 
Intelektuālā īpašuma biroja, kas piedalās, 
konkrētās saistības un atbildību.

2. Aģentūra definē, izstrādā un koordinē 
kopīgus Savienības nozīmes projektus 
1. punktā minētajās jomās. Projekta 
definīcijā nosaka katra iesaistītā 
dalībvalstu rūpnieciskā īpašuma biroja un 
Beniluksa Intelektuālā īpašuma biroja 
konkrētās saistības un atbildību. Aģentūra 
apspriežas ar lietotāju pārstāvjiem katrā 
kopīgo projektu īstenošanas fāzē.

Or. en

Pamatojums

Tā kā kopīgie projekti ir paredzēti, lai nodrošinātu papildu vērtību lietotājiem, būtu saprātīgi 
tos iekļaut procesā. Tas atbilstu arī šā brīža praksei.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
1. pants – 98. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
123.c pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstu rūpnieciskā īpašuma biroji 
un Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojs 
aktīvi piedalās kopīgos projektos, kas 
minēti 2. punktā, lai nodrošinātu to 
attīstību, darbību un savietojamību un lai 

3. Dalībvalstu rūpnieciskā īpašuma biroji 
un Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojs 
aktīvi piedalās kopīgos projektos, kas 
minēti 2. punktā, lai nodrošinātu to 
attīstību, darbību un savietojamību un lai 
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tie būtu pastāvīgi atjaunināti. tie būtu pastāvīgi atjaunināti. Dalība šādos 
kopīgos projektos dalībvalstīm nerada 
nekādas saistības īstenot savās 
attiecīgajās teritorijās šo projektu 
īstenošanas rezultātus.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
1. pants – 98. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
123.c pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aģentūra sniedz finansiālu atbalstu 
2. punktā minētajiem kopīgajiem 
Savienības nozīmes projektiem tādā mērā, 
kas nepieciešams, lai nodrošinātu 
dalībvalstu rūpnieciskā īpašuma biroju un 
Beniluksa Intelektuālā īpašuma biroja 
aktīvu līdzdalību projektos 3. punkta 
izpratnē. Finansiālu atbalstu var sniegt 
dotāciju veidā. Kopējais finansējuma 
apjoms nepārsniedz 10 % no Aģentūras 
gada ienākumiem. Dotāciju saņēmēji ir 
dalībvalstu rūpnieciskā īpašuma biroji un 
Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojs. 
Dotācijas var piešķirt bez uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus saskaņā ar finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Aģentūrai, un 
dotāciju procedūrām, kuras paredzētas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 966/2012 (finanšu regulā) 

4. Aģentūra sniedz finansiālu atbalstu 
2. punktā minētajiem kopīgajiem 
Savienības nozīmes projektiem, lai 
nodrošinātu dalībvalstu rūpnieciskā 
īpašuma biroju un Beniluksa Intelektuālā 
īpašuma biroja aktīvu līdzdalību projektos 
3. punkta izpratnē. Finansiālu atbalstu var 
sniegt dotāciju veidā. Kopējais finansējuma 
apjoms nepārsniedz 20 % no Aģentūras 
gada ienākumiem. Dotāciju saņēmēji ir 
dalībvalstu rūpnieciskā īpašuma biroji un 
Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojs. 
Dotācijas var piešķirt bez uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus saskaņā ar finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Aģentūrai, un 
dotāciju procedūrām, kuras paredzētas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 966/2012 (finanšu regulā) 
un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 
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un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 
Nr. 1268/2012.

Nr. 1268/2012.

Or. en

Pamatojums

Grozījums uzskatāms par papildu mēģinājumu precizēt dalības sadarbības projektos 
dotācijas ierosināto sistēmu. Tas liktos pamatoti, ja tiktu palielināti šo projektu iespējamā 
finansējuma griesti.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
1. pants – 99. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
125. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valdē ir viens pārstāvis no katras 
dalībvalsts un divi Komisijas pārstāvji un
to aizvietotāji.

1. Administratīvajā padomē ir viens 
pārstāvis no katras dalībvalsts, divi 
Komisijas pārstāvji, viens Eiropas 
Parlamenta pārstāvis un to attiecīgie
aizvietotāji.

Or. en

Pamatojums

Kopīgās pieejas aģentūām 10. punktā ir teikts, ka „Valdes locekļiem vajadzētu būt: [..] -
attiecīgā gadījumā vienam Eiropas Parlamenta norīkotajam pārstāvim, neskarot attiecīgas 
vienošanās par esošām aģentūrām”. Līdz ar to liekas dabiski, ka vismaz vienu valdes locekli 
ir izvirzījis Eiropas Parlaments. 

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
1. pants – 99. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009
127. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valde sanāk uz kārtējo sanāksmi 
vienreiz gadā. Turklāt to sasauc pēc 
priekšsēdētāja ierosinājuma vai pēc 

3. Valde sanāk uz regulārām sanāksmēm 
divreiz gadā. Turklāt to sasauc pēc 
priekšsēdētāja ierosinājuma vai pēc 
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Komisijas vai vienas trešdaļas dalībvalstu 
pieprasījuma.

Komisijas, Eiropas Parlamenta vai vienas 
trešdaļas dalībvalstu pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Tas būtu tikai normāli, ja visas trīs iestādes būtu tiesīgas sasaukt valdes sēdes. Arī valdei 
būtu jāturpina tikties divas reizes gadā, kā to patlaban dara atbilstošā administratīvā valde. 
Šīs izmaiņas ir ieteiktas turpmāk, jo valdi ir ierosināts svītrot.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
1. pants – 99. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
127. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Valde pieņem lēmumus ar tās locekļu 
absolūtu vairākumu. Tomēr to lēmumu 
pieņemšanai, ko Valde ir pilnvarota 
pieņemt saskaņā ar 124. panta 1. punkta 
a) un b) apakšpunktu, 126. panta 1. punktu 
un 129. panta 2. un 4. punktu, ir 
nepieciešamas divu trešdaļu locekļu 
vairākums. Abos gadījumos katram 
loceklim ir viena balss.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
1. pants – 99. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
XII virsraksts – 2.a iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a IEDAĻA svītrots
Valde
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127.a pants 
Izveide
Valde var izveidot Izpildu komiteju.
127.b pants
Funkcijas un organizācija
1. Izpildu komiteja palīdz Valdei.
2. Izpildu komiteja veic šādas funkcijas:
(a) sagatavo lēmumus, kas jāpieņem 
Valdei;
(b) balstoties uz iekšējas vai ārējas 
revīzijas ziņojumos un novērtējumos, un 
izmeklēšanā, ko veic Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF), 
norādītajiem konstatējumiem un 
ieteikumiem, kopā ar Valdi nodrošina 
atbilstošu turpmāku rīcību; 
(c) neskarot izpilddirektora funkcijas, kas 
izklāstītas 128. pantā, palīdz 
izpilddirektoram un dod viņam padomus 
Valdes lēmumu īstenošanā, lai 
pastiprinātu administratīvās pārvaldības 
uzraudzību.
3. Ja vajadzīgs steidzamības dēļ, Izpildu 
komiteja Valdes vārdā var pieņemt 
noteiktus pagaidu lēmumus, jo īpaši 
administratīvās pārvaldības lietās, tostarp 
iecēlējinstitūcijas pilnvaru deleģējuma 
apturēšanā.
4. Izpildu komitejā ir Valdes 
priekšsēdētājs, viens Komisijas pārstāvis 
Valdē un trīs citi locekļi, ko no savu 
locekļu vidus ieceļ Valde. Valdes 
priekšsēdētājs ir arī Izpildu komitejas 
priekšsēdētājs. Izpilddirektors piedalās 
Izpildu komitejas sanāksmēs, bet viņam 
nav balsstiesību.
5. Izpildu komitejas locekļu pilnvaru laiks 
ir četri gadi. Izpildu komitejas locekļu 
pilnvaru laiks beidzas, ja beidzas viņu 
dalība Valdē.
6. Reizi trīs mēnešos Izpildu komiteja rīko 
vismaz vienu kārtējo sanāksmi. Tā sanāk 
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papildus pēc tās priekšsēdētāja vai locekļu 
pieprasījuma.
7. Izpildu komiteja ievēro Valdes noteikto 
reglamentu.

Or. en

Pamatojums

Kopīgajā paziņojumā (tā 10. punktā) ir teikts, ka divu līmeņu pārvaldes struktūra būtu 
jāievieš tad, „kad tā varētu būt efektīvāka”. Nekādi pārliecinoši pierādījumi nav gūti par to, 
ka šajā aģentūrā šāda valde radītu papildu efektivitāti — tā drīzāk var radīt jaunu 
birokrātisku līmeni un mazināt pārredzamību no valdei nepiederošo locekļu un lietotāju 
viedokļa.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
1. pants – 99. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
129. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpilddirektoru no Komisijas ierosināto
kandidātu saraksta pēc atklātas un 
pārredzamas atlases procedūras ieceļ 
Valde. Pirms iecelšanas Valdes izraudzīto 
kandidātu var uzaicināt teikt uzrunu 
kompetentajai Eiropas Parlamenta 
komitejai un atbildēt uz tās locekļu 
jautājumiem. Lai ar izpilddirektoru 
noslēgtu līgumu, Aģentūru pārstāv Valdes 
priekšsēdētājs.

2. Izpilddirektoru no vismaz trīs kandidātu 
saraksta, ko ierosina Valdes priekšatlases
komiteja, kuras sastāvā darbojas 
dalībvalstu, Komisijas un Eiropas 
Parlamenta pārstāvji, pēc atklātas un 
pārredzamas atlases procedūras un 
aicinājuma izteikt interesi publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 
citur ieceļ Valde Pirms iecelšanas Valdes 
izraudzīto kandidātu var uzaicināt teikt 
uzrunu kompetentajai Eiropas Parlamenta 
komitejai un atbildēt uz tās locekļu 
jautājumiem. Lai ar izpilddirektoru 
noslēgtu līgumu, Aģentūru pārstāv Valdes 
priekšsēdētājs.

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
1. pants – 99. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
129. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilddirektoru var atcelt no amata, tikai 
pamatojoties uz Valdes lēmumu pēc 
Eiropas Komisijas priekšlikuma.

Izpilddirektoru var atcelt no amata, tikai 
pamatojoties uz Valdes lēmumu pēc 
Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta 
vai vienas trešdaļas dalībvalstu
priekšlikuma.

Or. en

Pamatojums

Tiesībām prasīt izpildirektoras atcelšanu no amata vajadzētu būt arī Eiropas Parlamentam 
vai būtiskai dalībvalstu daļai. Šis apstāklis  vēl vairāk uzsver trīs iestāžu kopīgo atbildību par 
Aģentūru.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
1. pants – 99. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
129. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpilddirektora amata pilnvaru laiks ir 
pieci gadi. Līdz minētā termiņa beigām 
Komisija veic novērtējumu, kurā ņem vērā 
izpilddirektora snieguma izvērtējumu un 
turpmākos Aģentūras uzdevumus un 
problēmas.

3. Izpilddirektora amata pilnvaru termiņš ir 
pieci gadi. Līdz minētā termiņa beigām 
Valde veic novērtējumu, kurā ņem vērā 
izpilddirektora snieguma izvērtējumu un 
turpmākos Aģentūras uzdevumus un 
problēmas. Izpilddirektora amata pilnvaru 
termiņu Valde var pagarināt vienu reizi 
par ne vairāk kā pieciem gadiem pēc tam, 
kad tā ir devusi labvēlīgu atzinumu. Pirms 
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lēmuma pieņemšanas par izpilddirektora 
amata pilnvaru termiņa pagarināšanu, 
Valde konsultējas ar Komisiju.

Or. en

Pamatojums

Kopīgajā pieejā (tās 15. punktā) ir precīzi pateikts, ka izpilddirektors visupirms ir pakļauts 
Valdei. Tas līdz ar to būtu neloģiski, ja Komisijai tiktu piešķirtas veto tiesības attiecībā uz 
izpilddirektora atkārtotu iecelšanu. Šīs veto tiesības varētu nopietni apdraudēt izpilddirektora 
un Aģentūras neatkarību. Tas ir pareizi, ka valde, kurai izpilddirektors ir pakļauts, veic 
darbības novērtējumu un ir tiesīga pagarināt amata pilnvaras.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
1. pants – 99. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
129. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valde, rīkojoties pēc Komisijas 
priekšlikuma, kurā ņemts vērā 3. punktā 
minētais novērtējums, var vienu reizi 
pagarināt izpilddirektora amata pilnvaru 
termiņu uz laiku, kas nepārsniedz piecus 
gadus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams saistībā ar 129. panta 3. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
1. pants – 99. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
129. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izpilddirektora vietnieku vai vietniekus 
ieceļ amatā vai atceļ no amata kā paredzēts 

6. Izpilddirektora vietnieku vai vietniekus 
ieceļ amatā vai atceļ no amata kā paredzēts 



PR\944386LV.doc 43/65 PE516.715v01-00

LV

2. punktā pēc apspriešanās ar 
izpilddirektoru un attiecīgajā gadījumā 
iecelto izpilddirektoru. Izpilddirektora 
vietnieka amata pilnvaru laiks ir pieci gadi. 
Valde, rīkojoties pēc Komisijas 
priekšlikuma, kā paredzēts 4. punktā, pēc 
apspriešanās ar izpilddirektoru minēto 
pilnvaru laiku var vienreiz pagarināt uz 
laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.”;

2. punktā pēc apspriešanās ar 
izpilddirektoru un attiecīgajā gadījumā 
iecelto izpilddirektoru. Izpilddirektora 
vietnieka amata pilnvaru laiks ir pieci gadi. 
Valde kā paredzēts 3. punktā, pēc 
apspriešanās ar izpilddirektoru minēto 
pilnvaru laiku var vienreiz pagarināt uz 
laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

Or. en

Pamatojums

Šo grozījumu izdara, lai panāktu atbilstību 129. panta 3. punktā paredzētajai izpilddirektora 
atkārtotai iecelšanai amatā.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
1. pants – 108. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
139. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aģentūra divreiz gadā sagatavo 
ziņojumu Komisijai par tās finansiālo 
stāvokli. Pamatojoties uz minēto ziņojumu, 
Komisija pārskata Aģentūras finansiālo 
stāvokli.

4. Aģentūra divreiz gadā sagatavo 
ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai par tās finansiālo stāvokli. 
Pamatojoties uz minēto ziņojumu, 
Komisija pārskata Aģentūras finansiālo 
stāvokli.

Or. en

Pamatojums

Būtu saprātīgi precīzi postulēt, ka šis ziņojums būtu jānosūta arī Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
1. pants – 108. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
139. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Aģentūra izveido rezerves fondu, ar ko 
varētu segt tās viena gada darbības 
izdevumus un nodrošināt tās darbības 
nepārtrauktību.

Or. en

Pamatojums

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 
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.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
1. pants – 110. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
144. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 2. Panta 1. punktā minēto nodevu 
apmēru nosaka tādā līmenī, lai 
nodrošinātu, ka ar tām saistītie ienākumi 
principā ir pietiekami, lai Aģentūras 
budžets būtu līdzsvarots, izvairoties no 
ievērojama pārpalikuma uzkrāšanās. 
Neskarot 139. panta 4. punktu, Komisija 
pārskata nodevu apmēru, ja atkārtoti 
veidojas ievērojams pārpalikums. Ja šādas 
pārskatīšanas rezultātā nesamazinās vai 
nemainās nodevu apmērs, kas var novērst 
turpmāku ievērojamu pārpalikumu 
uzkrāšanos, pēc pārskatīšanas uzkrāto 
pārpalikumu pārvieto uz Savienības 
budžetu.

2. Panta 1. punktā minēto nodevu apmēru 
nosaka -I Pielikumā noteiktajā līmenī, lai 
nodrošinātu, ka ar tām saistītie ienākumi 
principā ir pietiekami, lai Aģentūras 
budžets būtu līdzsvarots, izvairoties no 
ievērojama pārpalikuma uzkrāšanās.

Or. en
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Pamatojums

Nodevas struktūra ir svarīgs ES preču zīmes sistēmas elements, tāpēc tā būtu jāreglamentē 
pašā regulā, nevis paredzēta reglamentācijai deleģētajos aktos. Tas nozīmē, ka Komisija pati 
nespētu pārskatīt un grozīt nodevu līmeni. Būtu jāatzīmē arī tas, ka neviens santīms nedrīkst 
nonākt no Aģentūras atpakaļ ES budžetā vai dalībvalstu vispārējos budžetos, vai to preču 
zīmju iestādēs, izņemot ar sadarbības un tuvināšanas projektiem saistītas dotācijas.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
1. pants – 111. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
144.a pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nodevas struktūra ir svarīgs ES preču zīmes sistēmas elements, tāpēc tā būtu jāreglamentē 
pašā regulā, nevis paredzēta reglamentācijai deleģētajos aktos. Referente norāda, ka COM 
priekšlikumā minēto citu pilnvaru nodošana tiks aplūkota, īstenojot procedūru, kas paredzēta 
37.a noteikumā. 

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
1. pants – 112. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
145. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(112) regulas 145. pantu aizstāj ar šādu:

Ja šajā sadaļā nav noteikt citādi, šo 
regulu un saskaņā ar šo regulu pieņemtos 
deleģētos aktus, ar ko īsteno šo regulu, 
piemēro starptautiskas reģistrācijas 
pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar 
protokolu attiecībā uz Madrides 
Nolīguma par preču zīmju starptautisku 
reģistrāciju, kurš pieņemts 1989. gada 
27. jūnijā Madridē (turpmāk attiecīgi 
"starptautiski pieteikumi" un 
"Madrides Protokols"), pamatojot ar 
pieteikumu par Eiropas Savienības preču 
zīmi vai pamatojot ar Eiropas Savienības
preču zīmi, kā arī tās piemēro preču 
zīmju reģistrēšanai starptautiskajā 
reģistrā, ko kārto Pasaules Intelektuālā 
īpašuma organizācijas Starptautiskais 
birojs (turpmāk attiecīgi "starptautiskas 
reģistrācijas" un "Starptautiskais
birojs") un ko attiecina uz Eiropas 
Savienību.”;

Or. en

Pamatojums

Šī ir tehniska, nevis saturiska, izmaiņa. Precizitātes labad labāk ir aizstāv veselas teksta 
vienību, nekā vienu vai vairākus terminus (sk. Vispārējās praktiskās rokasgrāmatas 
personām, kas iesaistītas tiesību aktu izstrādē, 18.12.1 punktu).

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
1. pants – 119. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
156. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panta 2. punktā vārdus „sešus (a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
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mēnešus” aizstāj ar vārdiem „vienu 
mēnesi”;

„2. Paziņojumu par iebildumiem 
iesniedz trīs mēnešu termiņā, kas sākas 
vienu mēnesi pēc publicēšanas dienas 
atbilstoši 152. panta 1. punktam. 
Iebildumus neuzskata par pienācīgi 
iesniegtiem, pirms nav samaksāta 
nodeva par iebildumu iesniegšanu.”;

Or. en

Pamatojums

Šī ir tehniska, nevis saturiska, izmaiņa. Precizitātes labad labāk ir aizstāv veselas teksta 
vienību, nekā vienu vai vairākus terminus (sk. Vispārējās praktiskās rokasgrāmatas 
personām, kas iesaistītas tiesību aktu izstrādē, 18.12.1 punktu).

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
1. pants – 121. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
159. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) panta 2. punktā vārdus „vai Madrides 
Nolīguma” svītro;

(b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

„2. Valsts preču zīmes pieteikums vai 
attiecinājums uz dalībvalsti, kas ir 
Madrides Protokola [..] puse, kurš 
rodas, pārveidojot attiecinājumu uz 
Eiropas Savienību, kas iegūts, 
izmantojot starptautisko reģistrāciju, 
attiecībā uz attiecīgo dalībvalsti bauda 
starptautiskās reģistrācijas datumu 
atbilstoši Madrides Protokola 3. panta 
4. punktam, vai datumu, kurā noticis 
attiecinājums uz Eiropas Savienību
atbilstoši Madrides Protokola 3.b panta 
2. punktam, ja šī pēdējā notikusi pēc 
starptautiskās reģistrācijas, vai arī šīs 
reģistrācijas prioritātes datumu un 
attiecīgā gadījumā minētās valsts preču 
zīmes senioritāti, kas pieprasīts saskaņā 
ar 153. pantu.”;
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Or. en

Pamatojums

Šī ir tehniska, nevis saturiska, izmaiņa. Precizitātes labad labāk ir aizstāv veselas teksta 
vienību, nekā vienu vai vairākus terminus (sk. Vispārējās praktiskās rokasgrāmatas 
personām, kas iesaistītas tiesību aktu izstrādē, 18.12.1 punktu).

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
1. pants – 114. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
148.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piecu gadu laikā pēc starptautiskās 
reģistrācijas datuma Aģentūra informē 
Starptautisko biroju par faktiem un 
lēmumiem, kas ietekmē tā Eiropas preču 
zīmes pieteikuma vai Eiropas preču zīmes 
reģistrācijas derīgumu, uz ko pamatojās 
starptautiskā reģistrācija.”;

Piecu gadu laikā pēc starptautiskās 
reģistrācijas datuma Aģentūra informē 
Starptautisko biroju par visiem faktiem un 
lēmumiem, kas ietekmē tā Eiropas 
Savienības preču zīmes pieteikuma vai 
Eiropas Savienības preču zīmes 
reģistrācijas derīgumu, uz ko pamatojās 
starptautiskā reģistrācija.”;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir precizēts , ka piecu gadu periods nav laika ierobežojums, bet gan periods, 
kurā ir jādara zināmi visi attiecīgie fakti un lēmumi.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
1. pants – 127.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 207/2009 
-I pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(127a) iekļauj šādu pielikumu:
„-I pielikums

Nodevu apmērs
Nodevas, kas jāmaksā Aģentūrai saskaņā 
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ar šo Regulu un saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 2868/95, ir šādas
1. Pamatnodeva, 
iesniedzot 
pieteikumu par 
individuālo preču 
zīmi (26. panta 
2. punkts, 
4.a noteikums)

EUR 925

1.a Meklēšanas 
nodeva, 
iesniedzot 
pieteikumu par 
Eiropas 
Savienības preču 
zīmi (38. panta 
2. punkts, 
4.c noteikums)

Summa EUR 12, 
kas reizināta ar 
to centrālo 
rūpnieciskā 
īpašuma biroju 
skaitu, kas minēti 
38. panta 
2. punktā; 
summu un 
vēlākās izmaiņas 
publicē 
Aģentūras 
Oficiālajā 
Vēstnesī

1.b 
Pamatnodeva, 
iesniedzot 
elektroniski 
pieteikumu par 
individuālo preču 
zīmi (26. panta 
2. punkts, 
4.a noteikums)

EUR 775

1.c Pamatnodeva, 
elektroniski 
iesniedzot 
pieteikumu par 
individuālo preču 
zīmi un 
izmantojot 
tiešsaistes 
klasifikācijas 
datubāzi 
(26. panta 
2. punkts, 
4.a noteikums)

EUR 725
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2. Nodeva par 
otrās klases 
preču un 
pakalpojumu 
individuālo preču 
zīmi (26. panta 
2. punkts, 
4.b noteikums)

EUR 50

2.a Nodeva par 
trešās klases 
preču un 
pakalpojumu 
individuālo preču 
zīmi (26. panta 
2. punkts, 
4.b noteikums)

EUR 75

2.b Nodeva par 
trešās klases 
preču un 
pakalpojumu 
individuālo preču 
zīmi (26. panta 
2. punkts, 
4.b noteikums)

EUR 150

3. Pamatnodeva, 
iesniedzot 
pieteikumu par 
kolektīvo preču 
zīmi (26. panta 
2. punkts un 
66. panta 
3. punkts, un 
42. noteikums)

EUR 1 000

3.a 
Pamatnodeva, 
elektroniski 
iesniedzot 
pieteikumu par 
kolektīvo preču 
zīmi un 
izmantojot 
tiešsaistes 
klasifikācijas 
datubāzi 
(26. panta 
2. punkts un 

EUR 950
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66. panta 
3. punkts, 4.a 
noteikums un 
42. noteikums)
4. Nodeva par 
otrās klases 
preču un 
pakalpojumu 
kolektīvo preču 
zīmi (26. panta 
2. punkts un 
66. panta 
3. punkts, 4.b 
noteikums un 
42. noteikums)

EUR 50

4.a Nodeva par 
trešās klases 
preču un 
pakalpojumu 
kolektīvo preču 
zīmi (26. panta 
2. punkts un 
66. panta 
3. punkts, 
4.b noteikums un 
42. noteikums)

EUR 75 

4.b Nodeva par 
visu to klašu 
preču un 
pakalpojumu 
kolektīvo preču 
zīmi, kās 
pārsniedz trīs 
(26. panta 
2. punkts un 
66. panta 
3. punkts, 
4.b noteikums un 
42. noteikums)

EUR 150

5. Iebildumu 
nodeva 
(41. panta 
3. punkts, 
17. noteikuma 
1. punkts))

EUR 350
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7. Pamatnodeva 
par individuālas 
preču zīmes 
reģistrāciju 
(45. pants)

EUR 0

8. Nodeva par 
visu to klašu 
preču un 
pakalpojumu 
individuālo preču 
zīmi, kas 
pārsniedz trīs 
(45. pants)

EUR 0

9. Pamatnodeva 
par kolektīvās 
preču zīmes 
reģistrāciju 
(45. pants un 
66. panta 
3. punkts)

EUR 0

10. Nodeva par 
visu to klašu 
preču un 
pakalpojumu 
kolektīvo preču 
zīmi, kas 
pārsniedz trīs 
(45. panta 
64. punkts, 
3. noteikums)

EUR 0

11. Papildu 
nodeva par 
reģistrācijas 
nodevas 
maksājuma 
kavējumu 
(162. panta 
2. punkts)

EUR 0

12. Pamatnodeva 
par individuālās 
preču zīmes 
atjaunošanu 
(47. panta 
1. punkts, 
30. noteikuma 
2. punkta 

EUR 1 1150



PR\944386LV.doc 53/65 PE516.715v01-00

LV

a) apakšpunkts)
12.a 
Pamatnodeva par 
individuālās 
preču zīmes 
elektronisku 
atjaunošanu 
(47. panta 
1. punkts, 
30. noteikuma 
2. punkta 
a) apakšpunkts)

EUR 1 000

13. Nodeva par 
otrās klases 
preču un 
pakalpojumu 
individuālās 
preču zīmes 
atjaunošanu 
(47. panta 
1. punkts, 
30. noteikuma 
2. punkta 
b) apakšpunkts))

EUR 100

13.a Nodeva par 
trešās klases 
preču un 
pakalpojumu 
individuālās 
preču zīmes 
atjaunošanu 
(47. panta 
1. punkts un 
30. noteikuma 
2. punkta 
b) apakšpunkts))

EUR 150

13.b Nodeva par 
visu to klašu 
preču un 
pakalpojumu 
individuālās 
preču zīmes 
atjaunošanu, kas 
pārsniedz trīs 
(47. panta 
1. punkts un 

EUR 300
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30. noteikuma 
2. punkta 
b) apakšpunkts))
14. Pamatnodeva 
par kolektīvās 
preču zīmes 
atjaunošanu 
(47. panta 
1. punkts un 
66. panta 
3. punkts, un 
42. noteikums)

EUR 1.275

15. Nodeva par 
otrās klases 
preču un 
pakalpojumu 
kolektīvās preču 
zīmes 
atjaunošanu 
(47. panta 
1. punkts un 
66. panta 
3. punkts, 
30. noteikuma 
2. punkta 
b)  apakšpunkts 
un 
42. noteikums)

EUR 100

15.a Nodeva par 
trešās klases 
preču un 
pakalpojumu 
kolektīvās preču 
zīmes 
atjaunošanu 
(47. panta 
1. punkts un 
66. panta 
3. punkts, 
30. noteikuma 
2. punkta 
b)  apakšpunkts 
un 
42. noteikums)

EUR 150

15.b Nodeva par 
visu to klašu 

EUR 300
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preču un 
pakalpojumu 
kolektīvās preču 
zīmes 
atjaunošanu, kas 
pārsniedz trīs 
(47. panta 
1. punkts un 
66. panta 
3. punkts, 
30. noteikuma 
2. punkta 
b)  apakšpunkts 
un 
42. noteikums)
16. Papildu 
nodeva par 
atjaunošanas 
nodevas 
maksājuma 
nokavējumu vai 
pieteikuma par 
atjaunošanu 
iesniegšanas 
nokavējumu 
(47. panta 
3. punkts un 
30. noteikuma 
2. punkta 
c) apakšpunkts)

25 % no 
nokavētās 
atjaunošanas 
nodevas, bet 
nepārsniedzot 
EUR 1 150

17. Nodeva, 
iesniedzot 
pieteikumu par 
atcelšanu vai 
spēkā 
neesamības 
atzīšanu 
(56. panta 
2. punkts un 
39. noteikuma 
1. punkts))

EUR 700

18. Apelācijas 
nodeva (60. pants 
un 49. panta 
3. punkts)

EUR 800

19. Nodeva, EUR 200
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iesniedzot 
pieteikumu par 
restitutio ad 
integrum(81. pan
ta 3. punkts)
20. Nodeva, 
iesniedzot 
pieteikumu par 
Eiropas 
Savienības preču 
zīmes pieteikuma 
vai Eiropas 
Savienības preču 
zīmes 
pārkvalificēšanu 
(113. panta 
1. punkts 
kopsakarībā arī 
ar 159. panta 
1. punktu; 
45. noteikuma 
2. punkts 
kopsakarībā arī 
ar 
123. noteikuma 
2. punktu)

EUR 200

(a) pieteikumā 
par valsts preču 
zīmi
(b) Madrides 
nolīgumā 
paredzēto 
dalībvalstu 
izraudzīšanā
21. Nodeva par 
procedūras 
turpināšanu 
(82. panta 1. 
punkts)

EUR 400

22. Nodeva par 
paziņojumu 
attiecībā uz 
Eiropas 
Savienības 
reģistrētas preču 
zīmes dalīšanu 

EUR 250
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(44. panta 
4. punkts):
Nodeva, 
iesniedzot 
pieteikumu par 
licences vai citu 
tiesību 
reģistrēšanu 
attiecībā uz 
Eiropas 
Savienības 
reģistrētu preču 
zīmi (162. panta 
2. punkta 
c) apakšpunkts 
un 33. noteikuma 
2. punkts) vai 
pieteikumu par 
Eiropas 
Savienības preču 
zīmi (157. panta 
2. punkta d) 
apakšpunkts un 
33. noteikuma 
4. punkts):

EUR 200 par 
katru 
reģistrāciju, bet 
gadījumos, kad 
vienā un tajā 
pašā pieteikumā 
ir iesniegti
vairāki lūgumi 
vai tie tiek 
iesniegti 
vienlaikus, 
nodeva nedrīkst 
pārsniegt EUR 
1 000

(a) piešķirot 
licenci ;
(b) nododot 
licenci citai 
personai;
(c) radot tiesības 
in rem;
(d) nododot citai 
personai tiesības 
in rem;
(e) izpildot 
piespiedu kārtā;
24. Nodeva par 
licences vai citu 
tiesību 
reģistrācijas 
atcelšanu 
(162. panta 
2. punkta 
e) apakšpunkts 

EUR 200 par 
katru atcelšanu, 
bet gadījumos, 
kad vienā un tajā 
pašā pieteikumā 
ir iesniegti 
vairāki lūgumi
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un 35. noteikuma 
3. punkts))

vai tie tiek 
iesniegti 
vienlaikus, 
nodeva nedrīkst 
pārsniegt EUR 
1 000

25. Nodeva par 
Eiropas 
Savienības preču 
zīmes maiņu 
(162. panta 
2. punkta 
f) apakšpunkts 
un 25. panta 
2. punkts)

EUR 200

26. Nodeva par 
pieteikuma 
attiecībā uz 
Eiropas 
Savienības preču 
zīmi kopijas 
izsniegšanu 
(162. panta 
2. punkta 
j) apakšpunkts 
un 89. noteikuma 
5. punkts) 
reģistrācijas 
apliecības kopiju 
(162. panta 
2. punkta 
b) apakšpunkts 
un 24. noteikuma 
2. punkts) vai 
izvilkumu
no reģistra 
(162. panta 
2. punkta 
g) apakšpunkts 
un 84. noteikuma 
6. punkts):
(a) neapliecinātu 
kopiju vai 
izvilkumu

EUR 10

(b) apliecinātu 
kopiju vai 

EUR 30
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izvilkumu
27. Nodeva par 
lietā esošo 
dokumentu 
pārbaudi 
(162. panta 
2. punkta 
h) apakšpunkts 
un 89. noteikuma 
1.punkts)

EUR 30

28. Nodeva par 
lietā esošo 
dokumentu 
kopiju 
izsniegšanu;
(162. panta 
2. punkta 
i) apakšpunkts 
un 89. noteikuma 
5. punkts):
(a) neapliecinātu 
kopiju;

EUR 10

(b) neapliecinātu 
kopiju;

EUR 30

papildus tam par 
katru lapu, kas 
pārsniedz 
10 lapas

EUR 1

29. Nodeva par 
lietā esošās 
informācijas 
paziņošanu 
(162. panta 
2. punkta 
k)apakšpunkts 
un 
90. noteikums)

EUR 10

30. Nodeva par to 
procesuālo 
izmaksu 
noteikšanu, 
kuras atmaksā 
atpakaļ

EUR 100
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31. Nodeva par 
starptautiska 
pieteikuma 
iesniegšanu 
Aģentūrā 
(147. panta 
5. punkts)

EUR 300

Or. en

Pamatojums

Nodevas struktūra ir svarīgs ES preču zīmju sistēmas elements. Līdz ar to Regulā (EK) 
Nr. 2869/95 (tostarp par Komisijas priekšlikumiem mainīt un atjaunināt pamatvērtības) ir 
iekļauta Regulā (EK) Nr. 207/2009. Lēmumu par to, vai citas Regulas (EK) Nr. 2869/95 
normas būtu jāiekļauj Regulā (EK) Nr. 207/2009 vai jāreglamentē deleģētajos aktos, tiks 
pieņemts 37.a noteikumā paredzētajā procedūrā. 

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
1. pants – 127. punkts
Regula (EK) Nr. 207/2009 
165.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2019. gadam un turpmāk reizi 
piecos gados Komisija uzdod veikt 
novērtējumu par šīs regulas īstenošanu.

1. Līdz 2019. gadam un turpmāk reizi 
piecos gados Komisija novērtē šīs regulas 
īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Komisijai vajadzētu būt atbildīgai par novērtējumu un būt tiesīgai izvēlēties, vai veikt 
novērtējumu pašai vai to pasūtīt.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)
Regulation (EC) No 2868/95

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
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Regulu (EK) Nr. 2868/95 groza šādi:
(1) 4. noteikumu svītro;
(2) 30. noteikuma 2. punktu svītro.

Or. en

Pamatojums

Tā kā nodevu struktūra ir jānosaka šajā regulā, attiecīgie Regulas (EK) Nr. 2869/95 
noteikumi par nodevām ir jāatceļ. Saistīts ar 26. panta 2. punkta un 47. panta 1.a punkta 
grozījumiem.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
1.b pants (jauns)
Regulation (EC) No 2869/95

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b pants
Regulu (EK) Nr. 2869/95 atceļ.
Atsauces uz atcelto regulu uzskata par 
atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar 
pielikumā sniegto atbilstības tabulu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā nodevu struktūra ir jānosaka šajā regulā, attiecīgie Regulas (EK) Nr. 2869/95 
noteikumi par nodevām ir jāatceļ. Lēmumu par to, vai Regulas (EK) Nr. 2869/95 normas, kas 
neattiecas uz nodevu apjomu, būtu jāiekļauj Regulā (EK) Nr. 207/2009 vai jāreglamentē 
deleģētajos aktos, tiks pieņemts 37.a noteikumā paredzētajā procedūrā.
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PASKAIDROJUMS

Ilgi gaidīto priekšlikumu par preču zīmju sistēmas pārskatīšanu Eiropā Komisija iesniedza 
2013. gada marta beigās — pēc tam, kad tā pie šā priekšlikuma bija strādājusi vairākus gadus. 
Referente ir apņēmības pilna pielikt visas pūles, lai šo priekšlikumu pieņemtu šajā parlamenta 
sasaukumā, taču vēlas atgādināt, ka atvēlētais ierobežotais grafiks šo uzdevumu apgrūtina. 
Likumdošanas kvalitāte nedrīkstētu ciest un nedrīkstētu palaist vējā iespēju saistībā ar šo 
pārskatīšanu modernizēt Eiropas preču zīmju sistēmu nolūkā ātri panākt iestāžu savstarpēju 
vienošanos. Tomēr referente juridiskajā komitejā ir saņēmusi plašu atbalstu attiecībā uz 
vērienīgu grafiku. Ierobežotā apjomā atvēlētais šā ziņojuma izstrādes termiņš, ņemot vērā šo 
grafiku, nozīmē, ka šajā ziņojumā ir aplūkota lielākā daļas svarīgāko jautājumu, attiecībā uz 
kuriem bija jāgroza Komisijas priekšlikums. Tomēr referente patur tiesības atgriezties pie tā 
vēlāk, lai veiktu papildu grozījumus un iesniegtu papildu priekšlikumus par jautājumiem, kas 
nav iekļauti šajā ziņojumā. 

Kopsavilkums

Kopienas preču zīmju sistēma un ITSB ir pastāvējuši vairāk kā 15 gadus un būtu pareizi 
pārskatīt spēkā esošos noteikumus, lai uzlabotu līdz šim ar lieliem panākumiem darbojošos 
sistēmu. Šajā laikā ITSB ir izveidojusies par labi darbojošos un efektīvu aģentūru, kurai ir 
precīzs sava uzdevuma redzējums palīdzēt preču zīmju un dizaina paraugu kopienai Eiropā. 
Papildu funkciju noteikšana, piemēram, Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas 
centra un „bāreņu” darbu datubāze apliecina uzticību, kādu Aģentūrai piešķir abi kopīgie 
likumdevēji un Komisija. 

Īstenojot pašreizējo pārskatīšanu, referentesprāt, ir jāveic izmaiņas ISTB pārvaldības modelī, 
lai nodrošinātu nepārtrauktu neatkarību, lietotāju ērtības un kompetenci, kas ir bijušas 
Aģentūras galvenās iezīmes līdz šim.

Ir svarīgi atzīmēt, ka Aģentūra nav nedz tikai dalībvalsts, nedz Komisijas, nedz Parlamenta 
aģentūra, bet gan Eiropas Savienības aģentūra. Ņemot vērā šo statusu, būtu jāmaina tās 
pārvaldības modelis, jo īpaši izmantojot Kopējā pieejā decentralizētajām aģentūrām sniegto 
instruktāžu.

Jautājums par nodevām attiecībā uz Eiropas preču zīmēm ir cieši saistīts ar Aģentūras spēju 
veikt savas funkcijas. Šajā sakarībā referente līdz ar to aizstāvēs viedokli, ka šis jautājums ir 
tik lielā mērā neatraujams no jautājuma par Aģentūras pamatpārvaldi un tās spēju veikt savus 
uzdevumus, ka tas ir jāreglamentē pamataktā, nevis deleģētajā aktā. 

Komisija attiecībā uz materiālajām tiesībām ir ierosinājusi veikt virkni izmaiņu, kuru 
lielākajai daļai referente piekrīt, kaut arī ir iespējas tos uzlabot. 

Aģentūras nosaukums

Referente norāda uz to, ka tagdējais Aģentūras nosaukums „Iekšējā tirgus saskaņošanas 
birojs” ir plaši pazīstams un labi iegājies preču zīmju Eiropas kopienā un arī ārpus tās. Tomēr 
tas nav nosaukums, kas šķistu īpaši atbilstošs personai, kurai nav iepriekšēju zināšanu par 
biroju, kurā tā vēlētos reģistrēt preču zīmi vai dizaina paraugu. Šī pārskatīšana ir uzskatāma 
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par labu iespēju Aģentūru pārdēvēt. Komisijas ierosinātais nosaukums („Eiropas Savienības 
preču zīmju un dizaina paraugu aģentūra”) tomēr neapzīmē plašo Aģentūrai uzticēto 
uzdevumu klāstu. Aģentūra jau pārzina Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas 
centra un atzītu „bāreņu” darbu reģistru. Turpmāk varētu paredzēt arī papildu funkcijas, 
piemēram, ģeogrāfisko rādītāju reģistrācija un iespējamos uzdevumus saistībā ar gaidāmajiem 
likumdošanas priekšlikumiem par profesionālo noslēpumu, ko pievieno Aģentūras uzdevumu 
klāstam. Tāpēc būtu lietderīgi atrast atbilstošu Aģentūras ilgtermiņa nosaukumu, kas varētu 
izturēt laika pārbaudi, vienlaikus lietotājiem sniedzot skaidru priekšstatu par tās uzdevumiem. 
Referents tāpēc ierosina Aģentūru pārdēvēt par „Eiropas intelektuālā īpašuma tiesību 
aģentūru”. 

Definīcijas

Referents Komisijas priekšlikumā ierosina mazu grozījumu attiecībā uz definīciju 
terminoloģiju. Tā vietā, lai mainītu nosaukumu no „Kopienas” preču zīmes uz „Eiropas” 
preču zīmes, tām vajadzētu saukties „Eiropas Savienības” preču zīmes. Galvenais šāda 
nosaukuma iemesls ir tāds, ka jēdziens „Eiropas Savienība” precīzāk apraksta aizsardzības 
teritoriālo apjomu. Būtu jānorāda arī uz to, ka termina „Eiropas" lietošana patentu jomā 
attiecas uz virkni valstu iekšējo tiesību (kas tagad vienādā mērā ir attiecinātas arī uz Eiropas 
patentiem). Tā kā Kopienas preču zīme ir ES apzīmējums, tad tas kā tāds arī būtu jāapzīmē.

Ar pārvaldību saistīti jautājumi

Tādas aģentūras pārvaldība, kas atbild par preču zīmju reģistrāciju, acīmredzot ir ļoti svarīgs 
šīs likumdošanas paketes jautājums. Kaut arī Komisija šajā jomā kopumā ir iesniegusi labus 
priekšlikumus, virknē jautājumu ir nepieciešama nopietna kalibrācija.

- Valdes sastāvs

Kopīgajā pieejā aģentūru valdēs ir paredzēti dalībvalstu, Komisijas un Eiropas Parlamenta 
pārstāvji. Tomēr Komisija savā priekšlikumā neparedzēja Eiropas Paralamenta pārstāvja 
deleģēšanu darbam valdē. Referente iesaka labot šo situāciju saskaņā ar kopīgās pieejas 
normām.

- Valde

Kopīgā pieeja dod iespēju aģentūru valdēs iekļaut izpildvaldes gadījumos, kad tādējādi darbs 
var tikt padarīts efektīvāks. Taču nav gūti konkrēti pierādījumi par to, ka šāds papildu 
birokrātiskās pārvaldes līmenis būtu efektīvs šajā gadījumā. Referents tāpēc iesaka svītrot 
izpildvaldes iekļaušanu.

- Aģentūras izpilddirektora (un deputātu) atlase 

Komisija ir ierosinājusi, lai izpilddirektorus ievēlētu valde, izvēloties no Komisijas iesniegta 
saraksta. Referente nepiekrīt tam, ka Komisijai būtu veto tiesības par šim amatam 
ierosināmajām kandidatūrām, un uzskata, ka valdei vajadzētu izveidot savu iekšējo 
priekšatlases komiteju, kuru veidotu visu trīs to iestāžu pārstāvji, lai varētu sastādīt sarakstu ar 
vismaz trim kandidātiem. Līdzīgā veidā referents ierosina, lai priekšlikumā paredzētās veto 
tiesības Komisijai attiecībā uz izpilddirektora atkārtotu iecelšanu tiktu atceltas.
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Aģentūras un dalībvalstu sadarbības projekti

Referente pamatos piekrīt Komisijas šajā jomā izteiktajiem priekšlikumiem, ja tiek veikta 
virkne izmaiņu, lai uzlabotu elastīgumu. To projektu sarakstam, par kuriem var panākt 
vienošanos, vajadzētu būt pilnīgam, bet atvērtam, lai neizslēgtu projektus, kas nav paredzēti 
projekta izstrādes gaitā. Būtu precīzi jāparedz arī lietotāju aktīva dalība. Kaut arī referente 
piekrīt Komisijas viedoklim, ka visām dalībvalstīm būtu jāpiedalās projektos, tomēr šķistu 
saprātīgi neuzlikt dalībvalstīm par pienākumu pieņemt kopīgo projektu iznākumu, ja 
dalībvalstis uzskata, ka tām jau ir pieņemta labāka sistēmas vai regulējums. Patiesībā šāda 
pieeja var samazināt iespējamo sadarbības projektu skaitu, ja dalībvalstis neļautu citiem tajos 
piedalīties, baidoties, ka tām nāktos pieņemt rezultātu. 

Nodevas

Komisija ir ierosinājusi, lai nodevas tiktu reglamentētas deleģētajos aktos. Saskaņā ar pašreiz 
spēkā esošo regulu tās ir noteiktas Komisijas īstenošanas noteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 
komitoloģijas procedūru. Savienības preču zīmju sistēmai piemērotās nodevas ir uzskatāmas 
par visas Eiropas preču zīmju sistēmas darbības galveno aspektu. Tā kā kopš sistēmas 
darbības sākuma šīs nodevas ir pārskatītas tikai divreiz, kad izraisījās nopietnas politiskas 
debates. Būtu nelietderīgi šīs nodevas noteikt deleģētajos aktos un tik pat nelietderīgi būtu to 
darīt īstenošanas aktā, kā rezultātā referente secina, ka nodevas ir jāreglamentē pamataktā. Lai 
izdarītu šīs visai sarežģītās priekšlikuma izmaiņas, referente līdztektus priekšlikumiem par šā 
akta grozījumiem, kurus attiecībā uz šo regulu izteica Komisija un kas tika izstrādāti 
komitoloģijas procedūrā, ir iekļāvusi arī pašreizējo īstenošanas regulējumu Tas nebūtu 
jāuztver, kā netiešs visu priekšlikuma aspektu apstiprinājums, un referente patur tiesības pie tā 
atgriezties, šajā sakarībā izdarot konkrētus grozījumus.

Papildus tam attiecībā uz nodevām referente uzskata, Aģentūras iekasētās nodevas nedrīkstētu 
tikt izmantotas nedz dalībvalstu nacionālās sistēmas finansēšanai (vai faktiski vispārējo 
budžetu finansēšanai), nedz nokļūt Eiropas Savienības vispārējā budžetā. Aģentūras ienākumi 
drīzāk būtu no jauna jāiegulda, lai nodrošinātu tās izcilību, un pakārtoti — lai veicinātu tādu 
projektu īstenošanu, ar kuriem sekmē IĪ aizsardzības Eiropā saskaņošanu, tuvināšanu un 
izcilību.

Deleģētie akti 

Referente atzīmē, ka Komisijas priekšlikumā ir liels deleģēto aktu skaits. Līdz ar to ir 
jāsecina, ka zināms to skaits pārsniedz pieņemamo deleģēto aktu apjomu, tostarp ņemot vērā, 
ka ierosināto deleģēto aktu priekšmets un tvērums skar būtiskus elementus un Komisijai 
piešķir pārāk plašu rīcības brīvību. Tas attiecas uz ierosinātajiem apsvērumiem Nr. 24 – 26, 
29, 31 – 34, 36, 38 un 44 – 46 un pantiem Nr. 24.a , 39, 45.a, 57.a, 65.a, 74.a, 74.k, 79, 79.a, 
83, 89, 93.a, 114, 114.a, 128, 144.a, 145, 161.a un 163.a.

Tā vietā, lai šos jautājumus risinātu jau šajā ziņojumā, referente ierosina tos attiecīgi izskatīt 
saskaņā ar 37.a noteikumā paredzētajā procedūrā, saistībā ar kuru Juridiskā komiteja 
sagatavotu atzinumu par deleģēšanas mērķiem, saturu, tvērumu un ilgumu un par deleģēšanas 
nosacījumiem. Šādā atzinumā tiktu arī analizētas Komisijas īstenošanas regulas 
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pamatregulējuma par nodevām pārnešanas uz pamataktu sekas, kā arī citi uz šīs regulas 
pamata agrāk pieņemtie tiesību akti.

Izpildes pasākumi

Komisija ir ierosinājusi ieviest normu par importu, saskaņā ar kuru tikai preču nosūtītājs 
rīkojas komerciālā nolūkā un saņēmējs, piemēram, ir fiziska persona. Ņemot vērā vajadzību 
apturēt viltošanu, šī norma ir vērtējama atzinīgi, bet ar to būtu jāreglamentē tikai viltotie 
izstrādājumi. 

Komisija papildu tam ir ierosinājusi normu par tranzīta precēm. Kaut arī nedrīkst pieļaut 
viltoto preču iekļūšanu iekšējā tirgū, priekšlikums traucētu arī likumīgajai tirdzniecībai. 
Referente tāpēc iesaka izdarīt virkni izmaiņu, lai priekšlikumu labāk līdzsvarotu.


