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Muudatusettepanek 10
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Õiguskindluse ja selguse tagamiseks 
on vaja täpsustada, et mitte ainult sarnasuse 
korral, vaid ka juhul, kui identset tähist 
kasutatakse identsete kaupade või teenuste 
jaoks, tuleks kaubamärgi kaitse anda ainult 
juhul ning selles ulatuses, mil määral 
kahjustatakse kaubamärgi põhieesmärki, 
milleks on tagada kaupade või teenuste 
kaubanduslik päritolu.

(19) Õiguskindluse ja selguse tagamiseks 
on vaja täpsustada, et mitte ainult sarnasuse 
korral, vaid ka juhul, kui identset tähist 
kasutatakse identsete kaupade või teenuste 
jaoks, tuleks kaubamärgi kaitse anda ainult 
juhul ning selles ulatuses, mil määral 
kahjustatakse kaubamärgi põhieesmärki.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Kaubamärgi põhieesmärk on 
tagada toote päritolu tarbija või 
lõppkasutaja jaoks, võimaldades tal ilma 
mingi segiajamise võimaluseta teha vahet 
asjaomasel tootel ja teistel muud päritolu 
toodetel.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Pier Antonio Panzeri
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Määrates kindlaks, kas kaubamärgi 
põhieesmärki on kahjustatud, on vaja 
tõlgendada käesolevat sätet Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artikli 11 ning 
Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 
10 kontekstis, et tagada sõnavabaduse 
põhiõigus.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Kaubamärgist tulenevad 
ainuõigused ei tohiks anda omanikule 
õigust keelata selliste märkide või tähiste 
kasutamist, mida kasutatakse heal 
põhjusel võimaldamaks tarbijatel teha 
võrdlusi, väljendada arvamusi, või juhul, 
kui märki ei kasutata ärilisel eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kaupade vaba liikumise põhimõttest 
tuleneb, et kaubamärgi omanikul ei tohi 
olla õigust keelata kolmandatel isikutel 

(26) Kaupade vaba liikumise põhimõttest 
tuleneb, et kaubamärgi omanikul ei tohi 
olla õigust keelata kolmandatel isikutel 
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kasutada kaubamärki seoses kaupadega, 
mille tema on kõnealuse kaubamärgiga 
liidus ringlusse lasknud või mis on seal 
ringlusse lastud tema nõusolekul, kui 
kaubamärgiomanikul ei ole õiguspäraseid 
põhjusi olla kaupade täiendava turustamise 
vastu.

kasutada kaubamärki seoses kaupadega, 
mille tema on kõnealuse kaubamärgiga 
ringlusse lasknud või mis on seal ringlusse 
lastud tema nõusolekul, kui 
kaubamärgiomanikul ei ole õiguspäraseid 
põhjusi olla kaupade täiendava turustamise 
vastu.

Or. de

Selgitus

Praegune õiguslik olukord näeb ette kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumise piiramise 
Euroopa Liiduga. Muudatusettepaneku eesmärk on „rahvusvaheline“ ammendumine 
Euroopa tarbijate huvides ja seista kaheastmelise hinnapoliitika vastu, kuna selles osas 
esineb siseturul veel ilmselgeid piiranguid.

Muudatusettepanek 15
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Selleks et hõlbustada ja parandada 
kaubamärgikaitse kättesaadavust ning 
suurendada õiguskindlust ja 
prognoositavust, peaks kaubamärkide 
registreerimise kord liikmesriikides olema 
tõhus ja läbipaistev ning järgima Euroopa 
kaubamärkide suhtes kohaldatavate 
eeskirjadega sarnaseid eeskirju. Selleks et 
saavutada ühtne ja tasakaalustatud 
kaubamärgisüsteem nii riiklikul kui ka 
liidu tasandil, peaksid kõik liikmesriikide 
tööstusomandi õiguskaitse keskametid 
ametülesande korras selle läbivaatamisel, 
kas kaubamärgitaotlus vastab 
registreerimise nõuetele, vaatama üksnes 
seda, kas puuduvad absoluutsed 
keeldumispõhjused. See ei peaks siiski 
piirama nende ametite õigust taotlejate 
taotluse korral teha otsinguid varasemate 
õiguste kohta üksnes teabe eesmärgil ning 
ilma, et see seaks piiranguid või et sellel 

(34) Selleks et hõlbustada ja parandada 
kaubamärgikaitse kättesaadavust ning 
suurendada õiguskindlust ja 
prognoositavust, peaks kaubamärkide 
registreerimise kord liikmesriikides olema 
tõhus ja läbipaistev ning järgima Euroopa 
kaubamärkide suhtes kohaldatavate 
eeskirjadega sarnaseid eeskirju. Selleks et 
saavutada ühtne ja tasakaalustatud 
kaubamärgisüsteem nii riiklikul kui ka 
liidu tasandil, peaksid kõik liikmesriikide 
tööstusomandi õiguskaitse keskametid 
ametülesande korras selle läbivaatamisel, 
kas kaubamärgitaotlus vastab 
registreerimise nõuetele, vaatama üksnes 
seda, kas puuduvad absoluutsed 
keeldumispõhjused. See ei peaks siiski 
piirama nende ametite õigust taotlejate 
taotluse korral või kui see loetakse 
asjakohaseks teha otsinguid varasemate 
õiguste kohta üksnes eesmärgil ning ilma, 
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oleks siduv mõju registreerimise edasisele 
protsessile, sealhulgas hilisemale 
vaidlustamismenetlusele.

et see seaks piiranguid registreerimise 
edasisele protsessile, sealhulgas hilisemale 
vaidlustamismenetlusele.

Or. pl

Muudatusettepanek 16
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Selleks et hõlbustada ja parandada 
kaubamärgikaitse kättesaadavust ning 
suurendada õiguskindlust ja 
prognoositavust, peaks kaubamärkide 
registreerimise kord liikmesriikides olema 
tõhus ja läbipaistev ning järgima Euroopa 
kaubamärkide suhtes kohaldatavate 
eeskirjadega sarnaseid eeskirju. Selleks et 
saavutada ühtne ja tasakaalustatud 
kaubamärgisüsteem nii riiklikul kui ka 
liidu tasandil, peaksid kõik liikmesriikide 
tööstusomandi õiguskaitse keskametid 
ametülesande korras selle läbivaatamisel, 
kas kaubamärgitaotlus vastab 
registreerimise nõuetele, vaatama üksnes 
seda, kas puuduvad absoluutsed 
keeldumispõhjused. See ei peaks siiski 
piirama nende ametite õigust taotlejate 
taotluse korral teha otsinguid varasemate 
õiguste kohta üksnes teabe eesmärgil ning 
ilma, et see seaks piiranguid või et sellel 
oleks siduv mõju registreerimise edasisele 
protsessile, sealhulgas hilisemale 
vaidlustamismenetlusele.

(34) Selleks et hõlbustada ja parandada 
kaubamärgikaitse kättesaadavust ning 
suurendada õiguskindlust ja 
prognoositavust, peaks kaubamärkide 
registreerimise kord liikmesriikides olema 
tõhus ja läbipaistev ning järgima Euroopa 
kaubamärkide suhtes kohaldatavate 
eeskirjadega sarnaseid eeskirju. Selleks et 
saavutada ühtne ja tasakaalustatud 
kaubamärgisüsteem nii riiklikul kui ka 
liidu tasandil, peaksid kõik liikmesriikide 
tööstusomandi õiguskaitse keskametid 
ametülesande korras selle läbivaatamisel, 
kas kaubamärgitaotlus vastab 
registreerimise nõuetele, vaatama üksnes 
seda, kas puuduvad absoluutsed 
keeldumispõhjused. See ei peaks siiski 
piirama nende ametite õigust teha 
ametülesande korras või taotluse korral
otsinguid varasemate õiguste kohta ning 
teateid varasemate õiguste omanikele
üksnes teabe eesmärgil ning ilma, et see 
seaks piiranguid või et sellel oleks siduv 
mõju registreerimise edasisele protsessile, 
sealhulgas hilisemale 
vaidlustamismenetlusele.

Or. en

Selgitus

Käesolev ettepanek sisaldab täpsustust ning samuti sisulist muudatust ning seda tuleks lugeda 
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koos artikliga 41. Kuigi ametülesande korras läbivaatus suhtelistel alustel tuleks kaotada, 
oleks mõistlik lubada ametitel pakkuda taotlejatele otsinguid ning varasemate õiguste 
omanikele teateid ka ametülesande korras ning mitte ainult taotluse korral. Kõnealused 
otsingud ja teated peaksid olema siiski üksnes teavitavad ega omama siduvat mõju 
registreerimisprotsessile.

Muudatusettepanek 17
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selliseid tähiseid on võimalik esitada 
viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel ja 
üldsusel teha kindlaks tähiste omanikule 
tagatud kaitse subjekti.

b) selliseid tähiseid on võimalik esitada nii 
nende avaldamisel kui ka registreerimisel
viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel ja 
üldsusel teha kindlaks tähiste omanikule 
tagatud kaitse subjekti.

Or. es

Muudatusettepanek 18
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tähis on identne kaubamärgiga ja seda 
kasutatakse kaupade või teenuste puhul, 
mis on identsed nendega, mille jaoks 
kaubamärk on registreeritud ja kui selline 
kasutamine mõjutab või võib mõjutada 
kaubamärgi võimet tagada tarbijatele
kaupade või teenuste päritolu;

a) tähis on identne kaubamärgiga ja seda 
kasutatakse kaupade või teenuste puhul, 
mis on identsed nendega, mille jaoks 
kaubamärk on registreeritud ja kui selline 
kasutamine mõjutab või võib mõjutada 
kaubamärgi võimet tagada tarbijatele 
kaupade või teenuste päritolu, võimaldades 
tal ilma mingi segiajamise võimaluseta 
teha vahet asjaomasel tootel ja teistel 
muud päritolu toodetel;

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Samuti on registreeritud kaubamärgi 
omanikul õigus takistada lõike 3 punkti c 
kohaselt kaupade importi, kui ainult 
kauba saatja tegutseb ärilisel eesmärgil.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 20
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Samuti on registreeritud kaubamärgi 
omanikul õigus takistada lõike 3 punkti c 
kohaselt kaupade importi, kui ainult 
kauba saatja tegutseb ärilisel eesmärgil.

4. Samuti on Euroopa kaubamärgi 
omanikul õigus takistada riiklike asutuste 
abiga lõike 3 punktis c osutatud kaupade 
importi või kaubapakkumist, nagu on 
osutatud lõike 3 punktis b, kui kauba 
saatja, vahendaja, agent või kaupade 
sidusmüügi teenusepakkuja tegutseb 
ärilisel eesmärgil.

Or. pt

Muudatusettepanek 21
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Registreeritud kaubamärgi omanikul 
peab olema ka õigus takistada mis tahes 
kolmandaid isikuid toomast 

välja jäetud
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kaubandustegevuse käigus kaupu selle 
liikmesriigi tolliterritooriumile, kus 
kaubamärk on registreeritud, ilma 
vabasse ringlusse laskmata, kui sellised 
kaubad, sealhulgas pakendid, pärinevad 
kolmandatest riikidest ja mis ilma loata 
kannavad kaubamärki, mis on identne 
kaubamärgiga, mis on seoses selliste 
kaupadega registreeritud, või mida ei ole 
võimalik olulistes aspektides eristada 
kõnealusest kaubamärgist.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Registreeritud kaubamärgi omanikul 
peab olema ka õigus takistada mis tahes 
kolmandaid isikuid toomast 
kaubandustegevuse käigus kaupu selle 
liikmesriigi tolliterritooriumile, kus 
kaubamärk on registreeritud, ilma vabasse 
ringlusse laskmata, kui sellised kaubad, 
sealhulgas pakendid, pärinevad 
kolmandatest riikidest ja mis ilma loata 
kannavad kaubamärki, mis on identne 
kaubamärgiga, mis on seoses selliste 
kaupadega registreeritud, või mida ei ole 
võimalik olulistes aspektides eristada 
kõnealusest kaubamärgist.

5. Registreeritud kaubamärgi omanikul 
peab olema ka õigus takistada mis tahes 
kolmandaid isikuid toomast 
kaubandustegevuse käigus kaupu selle 
liikmesriigi tolliterritooriumile, kus 
kaubamärk on registreeritud, ilma vabasse 
ringlusse laskmata, kui sellised kaubad, 
sealhulgas pakendid, pärinevad 
kolmandatest riikidest ja mis ilma loata 
kannavad kaubamärki, mis on identne 
kaubamärgiga, mis on seoses selliste 
kaupadega kehtivana registreeritud, või 
mida ei ole võimalik olulistes aspektides 
eristada kõnealusest kaubamärgist.

Or. en

Selgitus

Säte annab omanikele laialdasema võimaluse võidelda võltsimise ja piraatluse vastu ning 
seetõttu on sel positiivne mõju rahvatervisele, takistades ebaseaduslike ravimite, kangete 
alkohoolsete jookide või tubaka importi. Lisaks saavad tolliasutused suuremad volitused 
tööstusomandi kaitseks ning keskendumiseks võltskaubamärkide ELi tollialale sisenemise 
takistamisele. Pakutud muudatuse eesmärk on vaid teksti täpsustamine.



PE519.750v01-00 10/17 AM\1004419ET.doc

ET

Muudatusettepanek 23
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Registreeritud kaubamärgi omanikul 
peab olema ka õigus takistada mis tahes 
kolmandaid isikuid toomast
kaubandustegevuse käigus kaupu selle 
liikmesriigi tolliterritooriumile, kus 
kaubamärk on registreeritud, ilma vabasse 
ringlusse laskmata, kui sellised kaubad, 
sealhulgas pakendid, pärinevad 
kolmandatest riikidest ja mis ilma loata 
kannavad kaubamärki, mis on identne 
kaubamärgiga, mis on seoses selliste 
kaupadega registreeritud, või mida ei ole 
võimalik olulistes aspektides eristada 
kõnealusest kaubamärgist.

5. Registreeritud kaubamärgi omanikul 
peab olema ka õigus takistada mis tahes 
kolmandaid isikuid toomast seda 
registreeritud kaubamärki rikkuvaid 
kaupu selle liikmesriigi tolliterritooriumile, 
kus kaubamärk on registreeritud, kui 
sellised kaubad, sealhulgas pakendid:

a) pärinevad kolmandatest riikidest ja mis 
ilma loata kannavad kaubamärki, mis on 
identne kaubamärgiga, mis on seoses 
selliste kaupadega registreeritud, või mida 
ei ole võimalik olulistes aspektides eristada 
kõnealusest kaubamärgist;

b) on mõeldud majandustegevuses 
kasutamiseks, isegi kui neid ei lasta selle 
liikmesriigi territooriumil vabasse 
ringlusse.

Kui esimeses taandes nimetatud kaubad 
sisenevad liikmesriigi tolliterritooriumile 
ja ringlevad seal välistransiidiprotseduuri 
kohaselt ning kui nende kaupade 
sihtkohaks on kolmas riik, kus see 
kaubamärk ei ole registreeritud, siis peab 
importija tõestama, et kõnealused kaubad 
on mõeldud selle kolmanda riigi turu 
tarbijatele.

Or. fr
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Selgitus

Võltsingu- ja salakaubanduse skeemid kalduvad kopeerima seadusliku rahvusvahelise 
kaubanduse skeeme. Tolliasutuste poolt nõutud dokumentide võltsimine, eelkõige seoses 
päritoluriigi ja sihtkohaga, on teatavate ebaseaduslike võrgustike jaoks suhteliselt lihtne, 
mistõttu peab siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon meelde tuletama, et kaubandusvoogude 
ohjamine on siseturu ning tarbijate õiguste, tervise ja ohutuse kaitsmiseks äärmiselt oluline.

Muudatusettepanek 24
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Sõnavabadus

Ükski käesoleva direktiivi säte ei piira 
kõigi isikute, kaasa arvatud juriidiliste 
isikute õigust end avalikult mis tahes 
vahendite või kanalite abil väljendada, kui 
nad ei riku artikliga 10 antavaid õiguseid.
See hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult 
eneseväljendamist poliitilise või 
ühiskondliku kommenteerimise, 
õpetamise, teadustöö, ajakirjanduse, 
kunstilise väljenduse, isikliku suhtluse, 
kritiseerimise või arvustamise, toodete või 
teenuste võrdlemise, karikeerimise, 
parodeerimise või jäljendamise eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kaubamärk ei anna selle omanikule 
õigust keelata kolmandatel isikutel 
kasutada kaubamärki heal põhjusel 
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seoses:
a) reklaami või edendustegevusega, mis 
võimaldab tarbijatel kaupu või teenuseid 
võrrelda, või
b) kaubamärgi omaniku või kaubamärgi 
omaniku toodete või teenuste tuvastamise 
ja parodeerimise, kritiseerimise või 
kommenteerimisega või
c) märgi mis tahes mitteärilise 
kasutamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaubamärk ei anna selle omanikule 
õigust keelata kaubamärgi kasutamine 
seoses kaupadega, mille on kõnealuse 
kaubamärgi all liidu turule viinud 
kaubamärgi omanik või mis on seal turule 
viidud tema loaga.

1. Kaubamärk ei anna selle omanikule 
õigust keelata kaubamärgi kasutamine 
seoses kaupadega, mille on kõnealuse 
kaubamärgi all turule viinud kaubamärgi 
omanik või mis on seal turule viidud tema 
loaga.

Or. de

Selgitus

Praegune õiguslik olukord näeb ette kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumise piiramise 
Euroopa Liiduga. Muudatusettepaneku eesmärk on „rahvusvaheline“ ammendumine 
Euroopa tarbijate huvides ja seista kaheastmelise hinnapoliitika vastu, kuna selles osas 
esineb siseturul veel ilmselgeid piiranguid.

Muudatusettepanek 27
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Bürood vaatavad oma ametiülesannete 
korras selle läbivaatamisel, kas 
kaubamärgitaotlus vastab registreerimise 
nõuetele, üksnes seda, kas puuduvad 
artiklis 4 sätestatud keeldumise 
absoluutsed põhjused.

Bürood vaatavad oma ametiülesannete 
korras selle läbivaatamisel, kas 
kaubamärgitaotlus vastab registreerimise 
nõuetele, üksnes seda, kas puuduvad 
artiklis 4 sätestatud keeldumise 
absoluutsed põhjused. Seda sätet 
kasutatakse nende büroode õigusi 
piiramata uuringute läbiviimiseks, kui 
uuringuid peetakse vajalikuks või taotleja 
taotlusel.

Or. pl

Muudatusettepanek 28
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Bürood vaatavad oma ametiülesannete 
korras selle läbivaatamisel, kas 
kaubamärgitaotlus vastab registreerimise 
nõuetele, üksnes seda, kas puuduvad 
artiklis 4 sätestatud keeldumise 
absoluutsed põhjused.

Bürood vaatavad oma ametiülesannete 
korras selle läbivaatamisel, kas 
kaubamärgitaotlus vastab registreerimise 
nõuetele, üksnes seda, kas puuduvad 
artiklis 4 sätestatud keeldumise 
absoluutsed põhjused. Käesolev säte ei 
piira ametite võimalust pakkuda otsinguid 
ja teateid seoses varasemate õigustega 
üksnes teabe eesmärgil ning tingimusel, et 
sellised otsingud ja teated ei avalda 
siduvat mõju registreerimise edasisele 
protsessile, sealhulgas hilisemale 
vaidlustamismenetlusele.

Or. en

Selgitus

Käesolev ettepanek sisaldab täpsustust ning samuti sisulist muudatust ning seda tuleks lugeda 
koos põhjendusega 34. Kuigi ametülesande korras läbivaatus suhtelistel alustel tuleks 
kaotada, oleks mõistlik lubada ametitel pakkuda taotlejatele otsinguid ning varasemate 
õiguste omanikele teateid ka ametülesande korras ning mitte ainult taotluse korral. 
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Kõnealused otsingud ja teated peaksid olema siiski üksnes teavitavad ega omama mõju 
registreerimisprotsessile.

Muudatusettepanek 29
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne kaubamärgi registreerimist võib 
iga füüsiline või juriidiline isik ja iga rühm 
või organ, kes esindab valmistajaid, 
tootjaid, teenuseosutajaid, kaubastajaid või 
tarbijaid, esitada büroole kirjalikke 
vastuväiteid, milles selgitatakse, millistel 
artikli 4 kohastel põhjustel kaubamärki ei 
registreerita ametiülesannete korras. Nad ei 
osale büroo menetlustes.

1. Enne kaubamärgi registreerimist võib 
iga füüsiline või juriidiline isik ja iga rühm 
või organ, kes esindab valmistajaid, 
tootjaid, teenuseosutajaid, kaubastajaid või 
tarbijaid, esitada büroole kirjalikke 
vastuväiteid, milles selgitatakse, millistel 
artikli 4 kohastel põhjustel kaubamärki ei 
registreerita ametiülesannete korras.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad oma 
büroodele tõhusa ja kiire halduskorra, mille 
alusel vaidlustada kaubamärgitaotluse 
registreerimine artiklis 5 sätestatud 
põhjustel.

1. Liikmesriigid kehtestavad oma 
büroodele tõhusa ja kiire halduskorra, mille 
alusel vaidlustada kaubamärgitaotluse 
registreerimine.

Or. es

Muudatusettepanek 31
Pablo Arias Echeverría
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud halduskorraga 
nähakse ette, et vähemalt artikli 5 lõigetes 
2 ja 3 osutatud varasema õiguse omanikul 
peab olema võimalus esitada vastulause.

2. Lõikes 1 osutatud halduskorraga 
nähakse ette, et vähemalt artikli 4 lõike 1 
punkti i ja artikli 5 lõigetes 2 ja 3 osutatud 
varasema õiguse omanikul peab olema 
võimalus esitada vastulause.

Or. es

Muudatusettepanek 32
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vastulause kaubamärgi 
registreerimisele võib esitada ka mis tahes 
füüsiline või juriidiline isik ning mis tahes 
valmistajaid, tootjaid, teenuste pakkujaid, 
kaubastajaid või tarbijaid esindav rühm 
artiklis 5 sätestatud alustel.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et bürood teevad
koostööd omavahel ja ametiga, et edendada 
tavade ja vahendite ühtlustamist ning 
saavutada kaubamärkide läbivaatamisel ja 
registreerimisel ühtseid tulemusi.

Liikmesriigid peavad tegema pingutusi, et 
bürood teeksid koostööd omavahel ja 
ametiga, et edendada tavade ja vahendite 
ühtlustamist ning saavutada kaubamärkide 
läbivaatamisel ja registreerimisel ühtseid 
tulemusi.

Or. pl
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Muudatusettepanek 34
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et bürood võivad 
teha koostööd omavahel ja ametiga, et 
edendada tavade ja vahendite ühtlustamist 
ning saavutada kaubamärkide 
läbivaatamisel ja registreerimisel ühtseid 
tulemusi.

Or. en

Selgitus

Ilma sellise koostöö konkreetset valdkonda määratlemata näib käesolev säte olevat 
liikmesriigi kasutaja seisukohast liiga laiaulatuslik. Mitte kõik koostöö valdkonnad ei too 
kõigile liikmesriikidele samu eeliseid. Seetõttu tuleks ameti pakutavates projektides osalemist 
kohandada riiklike asutuste vajadustele ning nende süsteemide kasutajate vajadustele.

Muudatusettepanek 35
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et bürood teevad
ametiga koostööd kõigis oma
tegevusvaldkondades, välja arvatud 
artiklis 52 osutatud valdkonnad, mis on 
seotud kaubamärkide kaitsmisega liidus.

Liikmesriigid teevad jõupingutusi, et 
bürood teeksid ametiga koostööd 
tegevusvaldkondades, mis on seotud 
kaubamärkide kaitsmisega liidus, välja 
arvatud artiklis 52 osutatud valdkonnad.

Or. pl

Muudatusettepanek 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et bürood teevad
ametiga koostööd kõigis oma 
tegevusvaldkondades, välja arvatud artiklis 
52 osutatud valdkonnad, mis on seotud 
kaubamärkide kaitsmisega liidus.

Liikmesriigid tagavad, et bürood võivad 
teha ametiga koostööd kõigis oma 
tegevusvaldkondades, välja arvatud artiklis 
52 osutatud valdkonnad, mis on seotud 
kaubamärkide kaitsmisega liidus.

Or. en

Selgitus

Ilma sellise koostöö konkreetset valdkonda määratlemata näib käesolev säte olevat 
liikmesriigi kasutaja seisukohast liiga laiaulatuslik. Mitte kõik koostöö valdkonnad ei too 
kõigile liikmesriikidele samu eeliseid. Seetõttu tuleks ameti pakutavates projektides osalemist 
kohandada riiklike asutuste vajadustele ning nende süsteemide kasutajate vajadustele.


