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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1807/2012 dėl piktnaudžiavimo prekių ženklais vidaus rinkoje, 
kurią pateikė Italijos piliečiai Dino Guido Rinoldi, Bisio Alessandra ir 
Fabrizio Baldizzone asociacijos „LETA“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijoje pažymima, kad, jei prekėmis prekiaujama ES valstybėse narėse ar Europos 
ekonominės erdvės valstybėse, prekių ženklų apsauga pirmiausia reglamentuojama ES teisės 
aktais.

Šiuo požiūriu ir atsižvelgiant į 2001 m. spalio 3 d. Europos Parlamento rezoliuciją (A5-
0311/2001), kurioje Komisija raginama pateikti ataskaitą apie bet kokius jai praneštus 
piktnaudžiavimo prekių ženklų teisėmis atvejus ir nustatyti visus galimus dabartinių teisinių 
nuostatų trūkumus, peticijoje raginama tarptautinio prekių ženklų teisių išnaudojimo principą 
taikyti ir ES vidaus rinkoje bei Europos ekonominėje erdvėje. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

„Komisija tarptautinio išnaudojimo principą įvertino atlikdama tyrimą (toliau – NERA 
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tyrimas).1 Toliau šia tema buvo konsultuojamasi su suinteresuotaisiais subjektais, nagrinėjant 
galimą piktnaudžiavimą prekių ženklais dėl išnaudojimo visoje Sąjungoje principo.2Inter alia, 
buvo padarytos toliau pateikiamos išvados.

NERA tyrimu siekta ištirti, kokį poveikį turėtų tarptautinio išnaudojimo principo įvedimas. 
Kaip galima nauda nustatytas nežymus3 kainų sumažėjimas dėl padidėjusios konkurencijos, 
kuri galėtų padidėti dėl galbūt padidėjusio lygiagretaus importo ir grįžtamojo importo.4

Ir priešingai, vykdant tyrimą nustatyta galima rizika ir trūkumai. Tai yra:
 tik nežymus importo rodiklių pagerėjimas; kadangi paprastai produktams 

taikomos ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, kurioms toliau būtų taikomas 

išnaudojimo visoje Sąjungoje principas, teisių turėtojai vis tiek galėtų kovoti 

prieš importą iš už EEE ribų;5

 ilgainiui kainų sumažėjimas tikriausiai išnyktų6;

 sumažėtų prekių kokybė, nes padaugėtų klastočių.7

NERA tyrime nustatyta, kad daug naudos iš šio principo įgyvendinimo gautų lygiagrečios 
prekybos ir transporto sektoriai. Tačiau dėl šios tvarkos nukentėtų oficialūs importuotojai 
(eksportuotojai) ir gamintojai.8

                                               
1 Pasirinktos prekių ženklų išnaudojimo tvarkos ekonominiai padariniai, oficiali ataskaita Europos Komisijos 

DGXV, NERA/SJ Berwin & Co/IFF Research, 1999 m. vasario 9 d. („NERA tyrimas“), adresu: 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/report_en.pdf. Santrauka: 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/summary_en.pdf.

2 Konsultacijų rezultatai pateikti 2003 m. gegužės 21 d. Komisijos tarnybų darbiniame dokumente „Galimas 

piktnaudžiavimas teisėmis į prekių ženklus Europos Sąjungoje Bendruomenės išnaudojimo kontekste“, 

SEC(2003) 575.

3 Pagal NERA tyrimą, kainų sumažėjimas trumpuoju laikotarpiu turėtų nedidelį („mažą) arba „nežymų“ poveikį, 

žr. NERA tyrimą, 6.10, 6.11 lenteles, p. 125 ir toliau.

4
NERA tyrimas, santrauka, p. 25 ir toliau.

5
Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Prekių ženklų teisių išnaudojimas“, pateikiamas adresu: 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/exhaust_en.pdf , p. 4 ir toliau.

6 NERA tyrimas, p. 124.

7 Apibendrinta NERA tyrime, santrauka, p. 6 ir toliau.

8 NERA tyrimas, p. 17; Ta pati išvada pasiekta svarstant įtraukus suinteresuotas grupes, žr. darbinį dokumentą, 

p. 18.
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Taip pat atlikus tyrimą nustatyta, kad pradėjus taikyti tarptautinio išnaudojimo principą, EEE 
veikiančios bendrovės galėtų patirti konkurencinių nuostolių. Palyginti su bendrovėmis, 
aptarnaujančiomis kitas rinkas, kuriose netaikomas tarptautinio išnaudojimo principas, EEE 
aptarnaujančios bendrovės nebegalėtų siekti draudimo prieš (nepatvirtintą) importą.1

Konkurencijos teisės požiūriu Komisija nenustatė piktnaudžiavimo prekių ženklais nei jokių 
kitų žalingų dabartinės išnaudojimo visoje Sąjungoje tvarkos padarinių.2

Išvada

Remiantis pirmiau paaiškintomis išvadomis, didelės naudos iš tarptautinės išnaudojimo 
tvarkos nereikėtų tikėtis nei pramonei, nei vartotojams. Labiau reikėtų tikėtis, kad gamintojai 
ir kartu teisių turėtojai (kaip gamintojai arba licencijos išdavėjai) neteks paskatų ir todėl kyla 
rizika, kad galiausiai tai bus nenaudinga vartotojams. Atsižvelgiant į šias išvadas, NERA 
tyrime nustatytas tikėtinas trumpalaikis kainų sumažėjimas nėra svarbus pagrindas pakeisti 
esamą išnaudojimo tvarką.

Taip pat nenustatyta, kad ES išnaudojimo tvarka keltų kliūčių konkurencijai. Esama 
konkurencijos teisės sistema (ypač SESV 101 ir 102 straipsniai) užtikrina pakankamą 
apsaugą.

Todėl Komisija vis dar mano, kad ES interesams nenaudinga pakeisti dabartinę visoje 
Sąjungoje taikomą išnaudojimo tvarką.“

                                               
1

NERA tyrimas, p. 106.

2 Darbinis dokumentas, p. 17 ir toliau.


