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ĪSS PAMATOJUMS 

Galvenais mērķis, kādēļ ir ierosināts priekšlikums grozīt Padomes Regulu (EK) 

Nr. 2007/2009 par Kopienas preču zīmi kopā ar priekšlikumu grozīt Direktīvu 2008/95/EK, ir 

saskaņot preču zīmju reģistrācijas sistēmas visās ES dalībvalstīs, kā arī nodrošināt 

līdzāspastāvēšanu un papildināmību starp ES valstu preču zīmju sistēmām, lai uzlabotu to 

efektivitāti no uzņēmumu viedokļa, samazinot izmaksas, sistēmas vienkāršojot, paātrinot 

procedūru ātrumu un nodrošinot lielāku paredzamību un juridisko noteiktību. Tas varētu 

ievērojami veicināt inovāciju un ekonomikas izaugsmi.  

Atzinumā uzmanība ir pievērsta tikai tiem priekšlikuma aspektiem, kas attiecas uz 

tirdzniecību, galvenokārt koncentrējoties uz viltotu preču tranzītu caur Eiropas Savienību un 

tirdzniecību internetā. Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisijas priekšlikuma mērķis ir 

samazināt viltotu preču tranzītu caur Eiropas Savienību. Atzinumā ir atbalstīta šī iniciatīva, 

tomēr skaidri norādot, ka tai nevajadzētu negatīvi ietekmēt Eiropas Savienības tiesības 

atbalstīt trešo valstu piekļuvi medikamentiem saskaņā ar Deklarāciju par TRIPS līgumu un 

sabiedrības veselību — Dohas deklarāciju, kas pieņemta Dohā 2001. gada 14. novembrī 

Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Ministru konferencē. Tomēr būtu jāatzīst, ka 

jautājums par piekļuvi medikamentiem galvenokārt attiecas uz patentiem un tikai mazākā 

mērā ir saistīts ar preču zīmēm. 

Attiecībā uz otro ar tirdzniecību saistīto aspektu priekšlikuma mērķis ir novērst viltotu preču 

nonākšanu Savienībā, jo īpaši saistībā ar pārdošanu internetā. Šī ir problēma, kas ir īpaši 

aktualizējusies pēdējos gados, palielinoties pārdošanai internetā. Atzinumā ir precizēti tie 

juridiskie instrumenti, kas ļauj preču zīmes īpašniekam veikt darbības, lai novērstu viltotu 

preču importu gadījumā, ja tikai sūtītājs rīkojas komerciālā nolūkā. Ņemot vērā to, cik svarīga 

ir šī problēma un iesaistītās ekonomiskās intereses, ir atbilstīgi arī uzlabot dalībvalstu kontroli 

pār tīmekļa vietnēm, kurās pārdod viltotas preces. 

Visbeidzot, atzinumā ir norādīts, ka jāpaplašina Eiropas Savienības acquis attiecībā uz 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību Eiropas Savienībā, nākotnē ieviešot tādu Eiropas 

Savienības leģislatīvo aktu, kurš paredzētu ietvert ģeogrāfiskās izcelsmes norādes arī citām 

precēm — ne tikai lauksaimniecības produktiem un pārtikai, vīnam un stiprajiem 

alkoholiskajiem dzērieniem. 

GROZĪJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 

ziņojumā iekļaut šādus grozījumus: 
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Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Lai saglabātu to cilmes vietas 

nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 

norāžu, kuras ir aizsargātas Savienības 

līmenī, tiesību stingru aizsardzību, ir 

nepieciešams precizēt, ka minētās tiesības 

ļauj celt iebildumus pret vēlākas Eiropas 

preču zīmes reģistrēšanu neatkarīgi no tā, 

vai pārbaudītājam ex officio ir jāņem vērā 

atteikuma pamatojums. 

(13) Lai saglabātu to cilmes vietas 

nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 

norāžu, kuras ir aizsargātas Savienības 

līmenī, tiesību stingru aizsardzību, ir 

nepieciešams precizēt, ka minētās tiesības 

ļauj celt iebildumus pret vēlākas Eiropas 

preču zīmes reģistrēšanu neatkarīgi no tā, 

vai pārbaudītājam ex officio ir jāņem vērā 

atteikuma pamatojums. Tā kā Savienībā 

spēkā esošie tiesību akti attiecas tikai uz 

lauksaimniecības produktu un pārtikas, 

vīna un stipro alkoholisko dzērienu 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

aizsardzību, Komisijai būtu jāpieņem 

priekšlikums regulai, kurā tiktu saskaņoti 

dalībvalstu noteikumi par ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu aizsardzību arī attiecībā 

uz precēm, kas nav lauksaimniecības un 

pārtikas produkti, vīni un stiprie 

alkoholiskie dzērieni. 

 

 

Grozījums Nr.  2 

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 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. Īstenojot šādas tiesības, 

Savienība nedrīkstētu pārkāpt PTO 
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noteikumus, jo īpaši VNTT V pantu par 

tranzīta tiesībām un savas tiesības veicināt 

trešo valstu iespējas iegūt zāles, un 

konkrētāk — tiesības ražot, transportēt un 

izplatīt ģenēriskās zāles Eiropas Savienībā 

un ārpus tās. 

 

 

Grozījums Nr.  3 

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 

pārdošanu internetā, īpašniekam vajadzētu 

būt tiesībām aizliegt šādu preču importu 

Savienībā gadījumā, ja vienīgi preču 

sūtītājs rīkojas komerciālā nolūkā. Šajā 

nolūkā īpašniekam būtu jāveic atbilstīgās 

darbības, kas paredzētas Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2004. gada 

29. aprīļa Direktīvā 48/2004/EK par 

intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 

un Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 12. jūnija Regulā (ES) 

Nr. 608/2013 par muitas darbu 

intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā. 

 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 12. punkts 

Regula (EK) Nr. 207/2009 

9. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Eiropas preču zīmes īpašniekam ir arī 

tiesības aizliegt importēt 3. punkta 

c) apakšpunktā minētās preces, ja vienīgi 

4. Eiropas preču zīmes īpašniekam ir arī 

tiesības aizliegt importēt 3. punkta 

c) apakšpunktā minētās preces, ja vienīgi 
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šo preču sūtītājs rīkojas komerciālā nolūkā. šo preču sūtītājs rīkojas komerciālā nolūkā. 

 Šajā nolūkā Eiropas preču zīmes 

īpašniekam ir tiesības veikt atbilstīgas 

tiesiskās darbības, kas paredzētas 

Direktīvā 48/2004/EK, un pieprasīt, lai 

valsts muitas iestādes veiktu darbības 

attiecībā uz tām precēm, kuru pārdošana, 

iespējams, ir īpašnieka tiesību pārkāpums, 

piemēram, šo preču apķīlāšanu un 

iznīcināšanu saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2013. gada 

12. jūnija Regulu par muitas darbu 

intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā.  

 Arī dalībvalstis veic atbilstīgus 

pasākumus, lai novērstu viltotu preču 

pārdošanu internetā. 

 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 12. punkts 

Regula (EK) Nr. 207/2009 

9. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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. 

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. Šīs tiesības neskar Savienības 

pienākumu ievērot PTO noteikumus, jo 

īpaši VNTT V pantu par tranzīta tiesībām. 

 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 
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1. pants – 1. daļa – 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) saskaņā ar šīs regulas 8. panta 

1. punktu darījumos piestiprināt uz 

apdares, iepakojuma vai citiem līdzekļiem, 

uz kuriem var piestiprināt zīmi, 

apzīmējumu, kas ir identisks vai līdzīgs 

Eiropas preču zīmei; 

Pamatojums 

Punktu vajadzētu saskaņot ar identiskuma un līdzības noteikumiem, kas jau paredzēti 8. panta 

1. punktā. 

 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 74.aa punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (74.aa) Preču importētāja un īpašnieka 

zaudējumu kompensēšana 

 Aģentūrai ir tiesības likt Eiropas preču 

zīmes īpašniekam maksāt attiecīgu 

kompensāciju preču importētājam, 

saņēmējam un īpašniekam par visiem 

tiem radītājiem zaudējumiem, saskaņā ar 

9. pantā paredzētajām ierobežošanas 

tiesībām kļūdaini aizturot preces.  

Pamatojums 

Saskaņā ar Līguma par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību, 56. pantu 

attiecīgajai aģentūrai ir tiesības likt pieteikuma iesniedzējam, šajā gadījumā preču zīmes 

īpašniekam, atbilstoši kompensēt importētājiem un īpašniekiem zaudējumus, ko radījusi 

kļūdaina aizturēšana. Kļūdaina aizturēšana ir liela un aizvien pieaugoša problēma. Saskaņā 

ar Komisijas gadskārtējo ziņojumu „Intelektuālā īpašuma tiesību īstenošana ES muitā — 

paveiktais darbs uz robežas” par 2011. gadu vairāk nekā 2 700 gadījumos preces tika 

aizturētas kļūdaini, kas nozīmē palielinājumu par 46 % salīdzinājumā ar laiku pirms diviem 

gadiem. 
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