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Tarkistus 10
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta voidaan turvata oikeusvarmuus 
ja selkeys, on tarpeen täsmentää, että 
samankaltaisuuden lisäksi myös 
tapauksissa, joissa samaa merkkiä 
käytetään samoja tavaroita tai palveluja 
varten, suoja olisi myönnettävä 
tavaramerkille vain, jos ja siltä osin kuin 
tällainen käyttö vaikuttaa haitallisesti 
tavaramerkin päätehtävään, joka on 
tavaroiden tai palvelujen kaupallisen 
alkuperän takaaminen.

(19) Jotta voidaan turvata oikeusvarmuus 
ja selkeys, on tarpeen täsmentää, että 
samankaltaisuuden lisäksi myös 
tapauksissa, joissa samaa merkkiä 
käytetään samoja tavaroita tai palveluja 
varten, suoja olisi myönnettävä
tavaramerkille vain, jos ja siltä osin kuin 
tällainen käyttö vaikuttaa haitallisesti 
tavaramerkin päätehtävään.

Or. en

Tarkistus 11
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Tavaramerkin päätehtävä on taata 
kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tuotteen 
alkuperä siten, että hän voi ilman 
minkäänlaista sekaannuksen 
mahdollisuutta erottaa kyseisen tuotteen 
muista tuotteista, joilla on eri alkuperä.

Or. en
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Tarkistus 12
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Määriteltäessä sitä, vaikuttaako 
käyttö haitallisesti tavaramerkin 
päätehtävään, on välttämätöntä tulkita 
tätä säännöstä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 11 artiklan ja 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
10 artiklan valossa, jotta taataan 
ilmaisunvapauden perusoikeus.

Or. en

Tarkistus 13
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Tavaramerkillä annettavien 
yksinoikeuksien ei pitäisi antaa merkin 
haltijalle oikeutta kieltää merkkien tai 
nimitysten käyttöä, kun niitä käytetään 
asianmukaisesti kuluttajien vertailun 
mahdollistamiseksi eikä merkkejä käytetä 
kaupallisessa tarkoituksessa.

Or. en
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Tarkistus 14
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatteesta johtuu, ettei tavaramerkin 
haltija voi kieltää kolmansia osapuolia 
käyttämästä merkkiä tavaroissa, jotka 
haltija itse tai hänen suostumuksellaan joku 
muu on saattanut markkinoille unionissa
tätä tavaramerkkiä käyttäen, jollei haltija 
laillisin perustein ole oikeutettu 
vastustamaan tavaroiden myöhempää 
kaupan pitämistä.

(26) Tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatteesta johtuu, ettei tavaramerkin 
haltija voi kieltää kolmansia osapuolia 
käyttämästä merkkiä tavaroissa, jotka 
haltija itse tai hänen suostumuksellaan joku 
muu on saattanut markkinoille tätä 
tavaramerkkiä käyttäen, jollei haltija 
laillisin perustein ole oikeutettu 
vastustamaan tavaroiden myöhempää 
kaupan pitämistä.

Or. de

Perustelu

Nykyisen oikeudellisen tilanteen mukaan tavaramerkkioikeuksien sammuminen rajoittuu 
EU:hun. Tarkistuksella pyritään “kansainväliseen” sammumiseen Euroopan kuluttajien 
eduksi, jotta voidaan torjua kaksitasoista hintapolitiikkaa, sillä tällä alalla on edelleen 
huomattavia rajoituksia sisämarkkinoilla. 

Tarkistus 15
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Tavaramerkkisuojan saannin 
parantamiseksi ja helpottamiseksi sekä 
oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden 
lisäämiseksi jäsenvaltioissa noudatettavan 
tavaramerkkien rekisteröintimenettelyn 
olisi oltava tehokas ja avoin ja siinä olisi 
noudatettava eurooppalaisiin 
tavaramerkkeihin sovellettavien kaltaisia 
sääntöjä. Jotta sekä kansalliselle että 
unionin tasolle saataisiin luotua 

(34) Tavaramerkkisuojan saannin 
parantamiseksi ja helpottamiseksi sekä 
oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden 
lisäämiseksi jäsenvaltioissa noudatettavan 
tavaramerkkien rekisteröintimenettelyn 
olisi oltava tehokas ja avoin ja siinä olisi 
noudatettava eurooppalaisiin 
tavaramerkkeihin sovellettavien kaltaisia 
sääntöjä. Jotta sekä kansalliselle että 
unionin tasolle saataisiin luotua 
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johdonmukainen ja tasapainoinen 
tavaramerkkijärjestelmä, jäsenvaltioiden 
kaikkien teollisoikeuksien keskusvirastojen 
olisi rajattava viran puolesta tapahtuva 
tutkiminen, jonka tarkoituksen on selvittää, 
onko tavaramerkkihakemus 
rekisteröintikelpoinen, pelkästään 
ehdottomien hylkäysperusteiden 
puuttumiseen. Tämä ei kuitenkaan saisi 
vaikuttaa kyseisien virastojen oikeuteen 
tehdä hakijoiden pyynnöstä aikaisempia 
oikeuksia koskevia tutkimuksia pelkästään
tiedotustarkoituksessa ja vaikuttamatta 
millään tavalla tai velvoittavasti
myöhempään rekisteröintiprosessiin, 
mukaan lukien myöhemmät 
väitemenettelyt.

johdonmukainen ja tasapainoinen 
tavaramerkkijärjestelmä, jäsenvaltioiden 
kaikkien teollisoikeuksien keskusvirastojen 
olisi rajattava viran puolesta tapahtuva 
tutkiminen, jonka tarkoituksen on selvittää, 
onko tavaramerkkihakemus 
rekisteröintikelpoinen, pelkästään 
ehdottomien hylkäysperusteiden 
puuttumiseen. Tämä ei kuitenkaan saisi 
vaikuttaa kyseisien virastojen oikeuteen 
tehdä hakijoiden pyynnöstä tai jos kyseiset 
virastot pitävät sitä 
tarkoituksenmukaisena aikaisempia 
oikeuksia koskevia tutkimuksia 
tiedotustarkoituksessa ja vaikuttamatta 
millään tavalla myöhempään 
rekisteröintiprosessiin, mukaan lukien 
myöhemmät väitemenettelyt.

Or. pl

Tarkistus 16
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Tavaramerkkisuojan saannin 
parantamiseksi ja helpottamiseksi sekä 
oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden 
lisäämiseksi jäsenvaltioissa noudatettavan 
tavaramerkkien rekisteröintimenettelyn 
olisi oltava tehokas ja avoin ja siinä olisi 
noudatettava eurooppalaisiin 
tavaramerkkeihin sovellettavien kaltaisia 
sääntöjä. Jotta sekä kansalliselle että 
unionin tasolle saataisiin luotua 
johdonmukainen ja tasapainoinen 
tavaramerkkijärjestelmä, jäsenvaltioiden 
kaikkien teollisoikeuksien keskusvirastojen 
olisi rajattava viran puolesta tapahtuva 
tutkiminen, jonka tarkoituksen on selvittää, 
onko tavaramerkkihakemus 
rekisteröintikelpoinen, pelkästään 

(34) Tavaramerkkisuojan saannin 
parantamiseksi ja helpottamiseksi sekä 
oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden 
lisäämiseksi jäsenvaltioissa noudatettavan 
tavaramerkkien rekisteröintimenettelyn 
olisi oltava tehokas ja avoin ja siinä olisi 
noudatettava eurooppalaisiin 
tavaramerkkeihin sovellettavien kaltaisia 
sääntöjä. Jotta sekä kansalliselle että 
unionin tasolle saataisiin luotua 
johdonmukainen ja tasapainoinen 
tavaramerkkijärjestelmä, jäsenvaltioiden 
kaikkien teollisoikeuksien keskusvirastojen 
olisi rajattava viran puolesta tapahtuva 
tutkiminen, jonka tarkoituksen on selvittää, 
onko tavaramerkkihakemus 
rekisteröintikelpoinen, pelkästään 
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ehdottomien hylkäysperusteiden 
puuttumiseen. Tämä ei kuitenkaan saisi 
vaikuttaa kyseisien virastojen oikeuteen 
tehdä hakijoiden pyynnöstä aikaisempia 
oikeuksia koskevia tutkimuksia pelkästään 
tiedotustarkoituksessa ja vaikuttamatta 
millään tavalla tai velvoittavasti 
myöhempään rekisteröintiprosessiin, 
mukaan lukien myöhemmät 
väitemenettelyt.

ehdottomien hylkäysperusteiden 
puuttumiseen. Tämä ei kuitenkaan saisi 
vaikuttaa kyseisien virastojen oikeuteen 
tehdä viran puolesta tai pyynnöstä 
aikaisempia oikeuksia koskevia 
tutkimuksia sekä antaa ilmoituksia 
aikaisempien oikeuksien haltijoille
pelkästään tiedotustarkoituksessa ja 
vaikuttamatta millään tavalla tai 
velvoittavasti myöhempään 
rekisteröintiprosessiin, mukaan lukien 
myöhemmät väitemenettelyt.

Or. en

Perustelu

Tässä ehdotuksessa on selvennys ja myös oleellinen muutos ja se olisi luettava yhdessä 
41 artiklan kanssa. Vaikka viran puolesta tehtävä suhteellisten perusteiden tutkinta olisi 
poistettava, olisi järkevää antaa virastoille mahdollisuus tarjota hakijoille tutkimuksia ja 
aikaisempien oikeuksien haltijoille ilmoituksia sekä viran puolesta että pyynnöstä. Näiden 
tutkimusten ja ilmoitusten olisi kuitenkin oltava puhtaasti tiedottavia ja ilman sitovaa 
vaikutusta rekisteröintiprosessiin.

Tarkistus 17
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) merkki voidaan esittää tavalla, joka 
mahdollistaa sen, että toimivaltaiset 
viranomaiset ja yleisö voivat määrittää sen 
haltijan saaman suojan täsmällisen 
kohteen.

b) merkki voidaan esittää julkaistussa 
muodossaan ja kirjattuna rekisterissä 
tavalla, joka mahdollistaa sen, että 
toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat 
määrittää sen haltijan saaman suojan 
täsmällisen kohteen.

Or. es
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Tarkistus 18
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) merkki on sama kuin tavaramerkki 
ja sitä käytetään samoja tavaroita tai 
palveluja varten kuin ne tavarat ja palvelut, 
joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja 
jos tällainen käyttö vaikuttaa tai voi 
vaikuttaa tavaramerkin tarkoitukseen, joka 
on takeiden antaminen kuluttajille 
tavaroiden tai palvelujen alkuperästä;

(a) merkki on sama kuin tavaramerkki 
ja sitä käytetään samoja tavaroita tai
palveluja varten kuin ne tavarat ja palvelut, 
joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja 
jos tällainen käyttö vaikuttaa tai voi 
vaikuttaa tavaramerkin tarkoitukseen, joka 
on takeiden antaminen kuluttajille 
tavaroiden tai palvelujen alkuperästä siten, 
että hän voi ilman minkäänlaista 
sekaannuksen mahdollisuutta erottaa 
kyseisen tuotteen muista tuotteista, joilla 
on eri alkuperä;

Or. en

Tarkistus 19
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla 
on myös oikeus estää tavaroiden 
maahantuonti 3 kohdan c alakohdan 
nojalla, jos vain tavaroiden lähettäjä 
toimii kaupallisissa tarkoituksissa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 20
Regina Bastos

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on 
myös oikeus estää tavaroiden maahantuonti 
3 kohdan c alakohdan nojalla, jos vain 
tavaroiden lähettäjä toimii kaupallisissa 
tarkoituksissa.

4. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on 
myös oikeus kansallisten viranomaisten 
avulla estää tavaroiden maahantuonti 
3 kohdan c alakohdan nojalla tai 
tavaroiden tarjoaminen 3 kohdan 
b alakohdan nojalla, jos vain tavaroiden 
lähettäjä, välittäjä, asiamies tai tavaroiden 
online-myyntipalvelujen tarjoaja toimii 
kaupallisissa tarkoituksissa.

Or. pt

Tarkistus 21
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla 
on myös oikeus estää kaikkia kolmansia 
osapuolia tuomasta liiketoiminnan 
yhteydessä tavaroita jäsenvaltion 
tullialueelle, kun tavaramerkki 
rekisteröidään luovuttamatta sitä 
vapaaseen liikkeeseen siellä, jos kyseiset 
tavarat, mukaan lukien päällykset, tulevat 
kolmansista maista ja niillä on ilman 
lupaa tavaramerkki, joka on sama kuin 
tavaramerkki, joka on rekisteröity 
kyseisenkaltaisia tavaroita varten, tai jota 
ei voida erottaa olennaisilta 
ominaisuuksiltaan kyseisestä 
tavaramerkistä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 22
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on 
myös oikeus estää kaikkia kolmansia 
osapuolia tuomasta liiketoiminnan 
yhteydessä tavaroita jäsenvaltion 
tullialueelle, kun tavaramerkki 
rekisteröidään luovuttamatta sitä vapaaseen 
liikkeeseen siellä, jos kyseiset tavarat, 
mukaan lukien päällykset, tulevat 
kolmansista maista ja niillä on ilman lupaa 
tavaramerkki, joka on sama kuin 
tavaramerkki, joka on rekisteröity 
kyseisenkaltaisia tavaroita varten, tai jota 
ei voida erottaa olennaisilta 
ominaisuuksiltaan kyseisestä 
tavaramerkistä.

5. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on 
myös oikeus estää kaikkia kolmansia 
osapuolia tuomasta liiketoiminnan 
yhteydessä tavaroita jäsenvaltion 
tullialueelle, kun tavaramerkki 
rekisteröidään luovuttamatta sitä vapaaseen 
liikkeeseen siellä, jos kyseiset tavarat, 
mukaan lukien päällykset, tulevat 
kolmansista maista ja niillä on ilman lupaa 
tavaramerkki, joka on sama kuin 
tavaramerkki, joka on laillisesti rekisteröity 
kyseisenkaltaisia tavaroita varten, tai jota 
ei voida erottaa olennaisilta 
ominaisuuksiltaan kyseisestä 
tavaramerkistä.

Or. en

Perustelu

Säännös mahdollistaa tavaramerkin haltijoille suuremmat mahdollisuudet torjua 
väärennöksiä ja laittomia jäljennöksiä ja sillä on siten myönteinen vaikutus kansanterveyteen, 
sillä se estää laittomien lääkeaineiden, alkoholijuomien ja tupakan tuonnin. Lisäksi 
tulliviranomaisilla on suuremmat valtuudet suojella teollisoikeuksia ja siten keskittyä 
väärennettyjen tavaramerkkien pääsyn estämiseen EU:n tullialueelle. Ehdotetun muutoksen 
tarkoituksena on ainoastaan selventää tekstiä.

Tarkistus 23
Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on 5. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on 
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myös oikeus estää kaikkia kolmansia 
osapuolia tuomasta liiketoiminnan 
yhteydessä tavaroita jäsenvaltion 
tullialueelle, kun tavaramerkki 
rekisteröidään luovuttamatta sitä 
vapaaseen liikkeeseen siellä, jos kyseiset 
tavarat, mukaan lukien päällykset, tulevat 
kolmansista maista ja niillä on ilman lupaa 
tavaramerkki, joka on sama kuin 
tavaramerkki, joka on rekisteröity 
kyseisenkaltaisia tavaroita varten, tai jota 
ei voida erottaa olennaisilta 
ominaisuuksiltaan kyseisestä 
tavaramerkistä.

myös oikeus estää kaikkia kolmansia 
osapuolia tuomasta tätä tavaramerkkiä 
loukkaavia tavaroita jäsenvaltion 
tullialueelle, kun tavaramerkki 
rekisteröidään, jos kyseiset tavarat, mukaan 
lukien päällykset:

a) tulevat kolmansista maista ja niillä on 
ilman lupaa tavaramerkki, joka on sama 
kuin tavaramerkki, joka on rekisteröity 
kyseisenkaltaisia tavaroita varten, tai jota 
ei voida erottaa olennaisilta 
ominaisuuksiltaan kyseisestä 
tavaramerkistä;
b) on tarkoitettu kaupallisen toiminnan 
kohteiksi ilman, että ne luovutetaan 
vapaaseen liikkeeseen kyseisellä alueella.
Kun ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetut tavarat tulevat jäsenvaltion 
tullialueelle ja liikkuvat siellä 
tullipassitusmenettelyn mukaisesti ja kun 
kyseiset tavarat kuljetetaan kolmanteen 
maahan, jossa tavaramerkkiä ei ole 
rekisteröity, on tuojan vastuulla osoittaa, 
että kyseiset tavarat on todella tarkoitettu 
kyseisen kolmannen maan kuluttajille.

Or. fr

Perustelu

Väärennettyjen ja salakuljetettujen tavaroiden myyntikanavat seuraavat usein laillisen 
kansainvälisen kaupankäynnin kanavia. Koska joidenkin rikollisverkkojen mielestä on 
suhteellisen helppoa väärentää tulliasiakirjoja ja erityisesti tavaroiden alkuperä ja 
määränpää, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pitää tarpeellisena korostaa 
sisämarkkina- ja kuluttajaoikeuksien, terveyden ja turvallisuuden suojelun merkitystä siten, 
että valvotaan kauppavirtoja.
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Tarkistus 24
Christian Engström

Ehdotus direktiiviksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Ilmaisunvapaus

Mikään tässä direktiivissä ei saa rajoittaa 
kaikkien henkilöiden oikeutta, 
oikeushenkilöt mukaan luettuina, ilmaista 
itseään millä tahansa välineillä tai 
tiedotusvälineillä edellyttäen, että he eivät 
loukkaa 10 artiklan mukaisia oikeuksia.
Näihin sisältyvät muun muassa poliittinen 
tai yhteiskunnallinen kommentointi, 
opettaminen, tieteellinen tutkimus, 
journalismi, taiteellinen ilmaisu, 
henkilökohtainen viestintä, kritiikit tai 
katsaukset, tuotteiden tai palvelujen 
vertailu, karikatyyrit, parodiat tai pastissit.

Or. en

Tarkistus 25
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää 
kolmatta osapuolta käyttämästä 
tavaramerkkiä asianmukaisesti 
seuraavissa yhteyksissä:
a) mainonta tai myynninedistäminen, joka 
mahdollistaa kuluttajalle tuotteiden tai 
palvelujen vertailun; tai
b) tavaramerkin haltijan tai tavaramerkin 
haltijan tuotteiden tai palvelujen yksilöinti 
ja parodiointi, kritisointi tai 
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kommentointi; tai
c) tavaramerkin kaikenlainen 
ei-kaupallinen käyttö.

Or. en

Tarkistus 26
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää 
tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, 
jotka haltija tai hänen suostumuksellaan 
joku muu on saattanut markkinoille 
unionissa tätä tavaramerkkiä käyttäen.

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää 
tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, 
jotka haltija tai hänen suostumuksellaan 
joku muu on saattanut markkinoille tätä 
tavaramerkkiä käyttäen.

Or. de

Perustelu

Nykyisen oikeudellisen tilanteen mukaan tavaramerkkioikeuksien sammuminen rajoittuu 
EU:hun. Tarkistuksella pyritään “kansainväliseen” sammumiseen Euroopan kuluttajien 
eduksi, jotta voidaan torjua kaksitasoista hintapolitiikkaa, sillä tällä alalla on edelleen 
huomattavia rajoituksia sisämarkkinoilla.

Tarkistus 27
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Keskusvirastojen on rajattava viran 
puolesta tapahtuva tutkiminen, jonka 
tarkoituksena on selvittää, onko 
tavaramerkkihakemus 
rekisteröintikelpoinen, 4 artiklassa 
säädettyjen ehdottomien 

Keskusvirastojen on rajattava viran 
puolesta tapahtuva tutkiminen, jonka 
tarkoituksena on selvittää, onko 
tavaramerkkihakemus 
rekisteröintikelpoinen, 4 artiklassa 
säädettyjen ehdottomien 
hylkäysperusteiden puuttumiseen. Tätä 
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hylkäysperusteiden puuttumiseen. säännöstä sovelletaan rajoittamatta 
kyseisten virastojen oikeutta suorittaa 
välttämättömiksi katsomiaan tutkimuksia 
tai hakijoiden pyytämiä tutkimuksia.

Or. pl

Tarkistus 28
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Keskusvirastojen on rajattava viran 
puolesta tapahtuva tutkiminen, jonka 
tarkoituksena on selvittää, onko 
tavaramerkkihakemus 
rekisteröintikelpoinen, 4 artiklassa 
säädettyjen ehdottomien 
hylkäysperusteiden puuttumiseen.

Keskusvirastojen on rajattava viran 
puolesta tapahtuva tutkiminen, jonka 
tarkoituksena on selvittää, onko 
tavaramerkkihakemus 
rekisteröintikelpoinen, 4 artiklassa 
säädettyjen ehdottomien 
hylkäysperusteiden puuttumiseen. Tämä 
säännös ei vaikuta keskusvirastojen 
mahdollisuuteen tehdä aikaisempia 
oikeuksia koskevia tutkimuksia ja antaa 
niitä koskevia ilmoituksia pelkästään 
tiedotustarkoituksessa, vaikuttamatta 
velvoittavasti myöhempään 
rekisteröintiprosessiin, mukaan lukien 
myöhemmät väitemenettelyt.

Or. en

Perustelu

Tässä ehdotuksessa on selvennys ja myös oleellinen muutos ja se olisi luettava yhdessä 
johdanto-osan 34 kohdan kanssa. Vaikka viran puolesta tehtävä suhteellisten perusteiden 
tutkinta olisi poistettava, olisi järkevää antaa virastoille mahdollisuus tarjota hakijoille 
tutkimuksia ja aikaisempien oikeuksien haltijoille ilmoituksia sekä viran puolesta että 
pyynnöstä. Näiden tutkimusten ja ilmoitusten olisi kuitenkin oltava puhtaasti tiedottavia 
ja ilman vaikutusta rekisteröintiprosessiin.
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Tarkistus 29
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokainen luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö sekä jokainen valmistajien, 
tuottajien, palvelujen tarjoajien, 
kauppiaiden tai kuluttajien edustajien 
ryhmittymä voi ennen tavaramerkin 
rekisteröintiä toimittaa keskusvirastolle 
kirjallisia huomautuksia, joissa ilmoitetaan 
4 artiklassa mainituista perusteista ne, 
joiden perusteella tavaramerkkiä ei saa 
rekisteröidä viran puolesta. Näillä ei 
kuitenkaan ole asianosaisasemaa 
keskusviraston menettelyssä.

1. Jokainen luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö sekä jokainen valmistajien, 
tuottajien, palvelujen tarjoajien, 
kauppiaiden tai kuluttajien edustajien 
ryhmittymä voi ennen tavaramerkin 
rekisteröintiä toimittaa keskusvirastolle 
kirjallisia huomautuksia, joissa ilmoitetaan 
4 artiklassa mainituista perusteista ne, 
joiden perusteella tavaramerkkiä ei saa 
rekisteröidä viran puolesta.

Or. en

Tarkistus 30
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta 
menettelystä keskusvirastoilleen väitteiden 
esittämiseksi tavaramerkkihakemuksen 
rekisteröintiä vastaan 5 artiklassa 
säädetyin perustein.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta 
menettelystä keskusvirastoilleen väitteiden 
esittämiseksi tavaramerkkihakemuksen 
rekisteröintiä vastaan. 

Or. es
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Tarkistus 31
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
hallinnollisen menettelyn mukaan ainakin 
5 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun 
aikaisemman oikeuden haltijan on voitava 
tehdä väite tavaramerkin rekisteröintiä 
vastaan.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
hallinnollisen menettelyn mukaan ainakin 
4 artiklan 1 kohdan i alakohdan ja 
5 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun 
aikaisemman oikeuden haltijan on voitava 
tehdä väite tavaramerkin rekisteröintiä 
vastaan.

Or. es

Tarkistus 32
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jokainen luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö sekä jokainen valmistajien, 
tuottajien, palvelujen tarjoajien, 
kauppiaiden tai kuluttajien edustajien 
ryhmittymä tai elin voi esittää väitteen 
tavaramerkin rekisteröintiä vastaan 
5 artiklassa esitettyjen syiden perusteella.

Or. en
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Tarkistus 33
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
keskusvirastot tekevät yhteistyötä toistensa 
ja viraston kanssa edistääkseen 
käytäntöjen ja välineiden lähentämistä ja 
saavuttaakseen yhdenmukaisia tuloksia 
tavaramerkkien tutkinnassa ja 
rekisteröinnissä.

Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä toimiin 
kehittääkseen yhteistyötä virastojen välillä 
ja keskusviraston kanssa edistääkseen 
käytäntöjen ja välineiden lähentämistä ja 
saavuttaakseen yhdenmukaisia tuloksia 
tavaramerkkien tutkinnassa ja 
rekisteröinnissä.

Or. pl

Tarkistus 34
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
keskusvirastot voivat tehdä yhteistyötä
toistensa ja viraston kanssa edistääkseen 
käytäntöjen ja välineiden lähentämistä ja 
saavuttaakseen yhdenmukaisia tuloksia 
tavaramerkkien tutkinnassa ja 
rekisteröinnissä.

Or. en

Perustelu

Ellei tällaisen yhteistyön erityistä laajuutta määritellä, säännös vaikuttaa jäsenvaltion 
käyttäjän kannalta liian laajalta. Kaikki yhteistyöalat eivät tuo jäsenvaltioille samoja hyötyjä. 
Tästä syystä osallistuminen viraston ehdottamiin hankkeisiin olisi räätälöitävä kansallisten 
viranomaisten tarpeisiin sekä niiden järjestelmiä käyttävien tarpeisiin.
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Tarkistus 35
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
keskusvirastot tekevät yhteistyötä viraston 
kanssa kaikilla muilla kuin 52 artiklassa
tarkoitetuilla toimialoillaan, jotka ovat 
merkityksellisiä tavaramerkkien 
suojaamiseksi unionissa.

Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimiin 
varmistaakseen, että keskusvirastot tekevät 
yhteistyötä viraston kanssa aloilla, jotka ne 
katsovat merkityksellisiksi 
tavaramerkkien suojaamiseksi unionissa, 
mutta jotka ovat muita kuin 52 artiklassa
tarkoitetut toimialat.

Or. pl

Tarkistus 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
keskusvirastot tekevät yhteistyötä viraston 
kanssa kaikilla muilla kuin 52 artiklassa 
tarkoitetuilla toimialoillaan, jotka ovat 
merkityksellisiä tavaramerkkien 
suojaamiseksi unionissa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
keskusvirastot voivat tehdä yhteistyötä
viraston kanssa kaikilla muilla kuin 
52 artiklassa tarkoitetuilla toimialoillaan, 
jotka ovat merkityksellisiä tavaramerkkien 
suojaamiseksi unionissa.

Or. en

Perustelu

Ellei tällaisen yhteistyön erityistä laajuutta määritellä, säännös vaikuttaa jäsenvaltion 
käyttäjän kannalta liian laajalta. Kaikki yhteistyöalat eivät tuo jäsenvaltioille samoja hyötyjä. 
Tästä syystä osallistuminen viraston ehdottamiin hankkeisiin olisi räätälöitävä kansallisten 
viranomaisten tarpeisiin sekä niiden järjestelmiä käyttävien tarpeisiin.


