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Muudatusettepanek 15
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Seoses Lissaboni lepingu jõustumisega 
tuleks ajakohastada määruse (EÜ) nr 
207/2009 terminoloogiat. Sellega seoses 
tuleb asendada tekst „ühenduse 
kaubamärk” tekstiga „Euroopa 
kaubamärk”. Kooskõlas 2012. aasta juulis 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vastu võetud ühise lähenemisviisiga liidu 
detsentraliseeritud asutustele tuleks nimi 
„Siseturu Ühtlustamise Amet 
(kaubamärgid ja 
tööstusdisainilahendused)” asendada 
nimega „Euroopa Liidu Kaubamärkide ja 
Tööstusdisainilahenduste Amet” (edaspidi 
„amet”).

(2) Seoses Lissaboni lepingu jõustumisega 
tuleks ajakohastada määruse (EÜ) nr 
207/2009 terminoloogiat. Sellega seoses 
tuleb asendada tekst „ühenduse 
kaubamärk” tekstiga „Euroopa Liidu
kaubamärk”. Kooskõlas 2012. aasta juulis 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vastu võetud ühise lähenemisviisiga liidu 
detsentraliseeritud asutustele tuleks nimi
„Siseturu Ühtlustamise Amet 
(kaubamärgid ja 
tööstusdisainilahendused)” asendada 
nimega „Euroopa Liidu Kaubamärkide ja 
Tööstusdisainilahenduste Amet” (edaspidi 
„amet”).

Or. es

Muudatusettepanek 16
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et võimaldada suuremat 
paindlikkust, tagades samas suurema 
õiguskindluse seoses kaubamärkide 
esitamisega, tuleks Euroopa kaubamärgi 
määratlusest välja jätta graafiliselt 
esitamise nõue. Tähist võib esitada mis 
tahes asjakohases vormis ja seega mitte 
ainult graafiliselt, niivõrd kuivõrd 
esitamine võimaldab pädevatel asutustel ja 

(9) Selleks et võimaldada suuremat 
paindlikkust, tagades samas suurema 
õiguskindluse seoses kaubamärkide 
esitamisega, tuleks Euroopa kaubamärgi 
määratlusest välja jätta graafiliselt 
esitamise nõue. Tähist võib esitada mis 
tahes asjakohases vormis ja seega mitte 
ainult graafiliselt, samuti nõuda, et tähist 
saaks esitada nii selle avaldamisel kui ka 
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üldsusel täpselt ja selgelt kindlaks määrata 
kaitse all oleva objekti.

registreerimisel, nii et see võimaldaks
pädevatel asutustel ja üldsusel täpselt ja 
selgelt kindlaks määrata kaitse all oleva 
objekti.

Or. es

Muudatusettepanek 17
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Teate kaubamärgi registreerimise 
vaidlustamise kohta võib esitada ka iga 
füüsiline või juriidiline isik ja iga 
valmistajaid, tootjaid, teenuste tarnijaid, 
kauplejaid või tarbijaid esindav 
organisatsioon või asutus, esitades tõendi 
selle kohta, et kaubamärk on avalikkust 
eksitav, näiteks kauba või teenuse 
iseloomu, kvaliteedi või geograafilise 
päritolu mõttes.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Õiguskindluse ja selguse tagamiseks 
tuleb täpsustada, et mitte ainult sarnasuse 
korral, vaid ka juhul, kui identset tähist 
kasutatakse identsete kaupade või teenuste 
puhul, tuleks Euroopa kaubamärgi kaitse 
anda ainult juhul ning selles ulatuses, mil 
määral kahjustatakse Euroopa kaubamärgi 
põhieesmärki.
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Or. en

Muudatusettepanek 19
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Kaubamärgi põhieesmärk on 
tagada tarbija või lõppkasutaja jaoks toote 
päritolu, võimaldades tal ilma igasuguse 
segiajamise võimaluseta teha vahet 
kõnealuse toote ja muu päritoluga toote 
vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Kui tehakse kindlaks, kas 
kaubamärgi põhieesmärki on 
kahjustatud, on vaja tõlgendada 
käesolevat sätet Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikli 11 ning Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni artikli 10 valguses, et 
tagata põhiõigus sõnavabadusele.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Kaubamärgiga tagatud 
ainuõigused ei tohiks anda omanikule 
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õigust keelata selliste tähiste või märkide 
kasutamist, mida kasutatakse 
põhjendatult, selleks et võimaldada 
tarbijatel võrrelda, avaldada arvamust või 
juhul, kui märki ei kasutata ärilisel 
eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Selleks et tagada tulemuslik ja tõhus 
meetod vaidluste lahendamiseks, kooskõla 
määruses (EÜ) nr 207/2009 sätestatud 
keelekasutuskorraga, lihtsa sisuga otsuste 
kiire tegemine, apellatsioonikodade 
tulemuslik ja tõhus töökorraldus ning 
asjakohaste ja mõistlikul tasemel lõivude 
nõudmine ameti poolt, järgides samas 
määruse (EÜ) nr 207/2009 kohaseid 
eelarvepõhimõtteid, tuleks aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda komisjonile 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega määratakse kindlaks 
ametiga suhtlemisel kasutatavad keeled, 
juhud, mil vastulause ja tühistamise 
otsuseid võib teha üks liige, 
apellatsioonikodade töökorralduse 
üksikasjad, ametile makstavad lõivud ja 
nende maksmise üksikasjad.

(45) Selleks et tagada tulemuslik ja tõhus 
meetod vaidluste lahendamiseks, kooskõla 
määruses (EÜ) nr 207/2009 sätestatud 
keelekasutuskorraga, lihtsa sisuga otsuste 
kiire tegemine, apellatsioonikodade 
tulemuslik ja tõhus töökorraldus ning 
asjakohaste ja mõistlikul tasemel lõivude 
nõudmine ameti poolt, järgides samas 
määruse (EÜ) nr 207/2009 kohaseid 
eelarvepõhimõtteid, tuleks aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda komisjonile 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega määratakse kindlaks 
ametis ettenähtud töökeelte kasutamise 
eeskirjad, juhud, mil vastulause ja 
tühistamise otsuseid võib teha üks liige, 
apellatsioonikodade töökorralduse 
üksikasjad, ametile makstavad lõivud ja 
nende maksmise üksikasjad.

Or. es

Muudatusettepanek 23
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

tähis on identne Euroopa kaubamärgiga ja 
seda kasutatakse seoses kaupade või 
teenustega, mis on identsed nendega, mille 
jaoks Euroopa kaubamärk on 
registreeritud, ja kui selline kasutamine 
mõjutab või võib mõjutada Euroopa 
kaubamärgi võimet tagada tarbijatele 
kaupade või teenuste päritolu, võimaldades
neil ilma igasuguse segiajamise 
võimaluseta teha vahet kõnealuse toote ja 
muu päritoluga toote vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti on Euroopa kaubamärgi 
omanikul õigus takistada lõike 3 punktis c 
osutatud kaupade importi, kui ainult 
kauba saatja tegutseb ärilisel eesmärgil.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 25
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) 207/2009
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti on Euroopa kaubamärgi omanikul 
õigus takistada lõike 3 punktis c osutatud 
kaupade importi, kui ainult kauba saatja 

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

Or. pt

Muudatusettepanek 26
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa kaubamärgi omanikul peab 
olema ka õigus takistada mis tahes 
kolmandatel isikutel kaupade toomist 
äritegevuse raames liidu 
tolliterritooriumile ilma vabasse ringlusse 
laskmata, kui sellised kaubad, sealhulgas 
pakendid, pärinevad kolmandatest 
riikidest ja kannavad ilma loata 
kaubamärki, mis on identne Euroopa 
kaubamärgiga, mis on seoses selliste 
kaupadega registreeritud, või mida ei ole 
võimalik olulistes aspektides kõnealusest 
Euroopa kaubamärgist eristada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 27
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 12
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa kaubamärgi omanikul peab olema 
ka õigus takistada mis tahes kolmandatel 
isikutel kaupade toomist äritegevuse 
raames liidu tolliterritooriumile ilma 

Euroopa kaubamärgi omanikul peab olema 
ka õigus takistada mis tahes kolmandatel 
isikutel seda Euroopa kaubamärki 
rikkuvate kaupade toomist liidu 
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vabasse ringlusse laskmata, kui sellised 
kaubad, sealhulgas pakendid, pärinevad 
kolmandatest riikidest ja kannavad ilma 
loata kaubamärki, mis on identne Euroopa 
kaubamärgiga, mis on seoses selliste 
kaupadega registreeritud, või mida ei ole 
võimalik olulistes aspektides kõnealusest 
Euroopa kaubamärgist eristada.

tolliterritooriumile, kui sellised kaubad, 
sealhulgas pakendid:

(a) pärinevad kolmandatest riikidest ja 
kannavad ilma loata kaubamärki, mis on 
identne Euroopa kaubamärgiga, mis on 
seoses selliste kaupadega registreeritud, või 
mida ei ole võimalik olulistes aspektides 
kõnealusest Euroopa kaubamärgist 
eristada;
(b) ja mis on mõeldud majandustegevuses 
kasutamiseks, isegi kui neid ei lasta selle 
liikmesriigi territooriumil vabasse 
ringlusse.

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

Or. fr

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 28
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse ainult juhul, 
kui kolmas isik järgib kasutamisel ausat 
tööstus- või kaubandustava.

Käesolevat lõiku kohaldatakse ainult juhul, 
kui kolmas isik järgib kasutamisel ausat 
tööstus- või kaubandustava.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et ausa kasutamise nõue kehtib punktide a, b 
ja c, mitte ainult punkti a kohta.

Muudatusettepanek 29
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaubamärk ei anna selle omanikule 
õigust keelata kolmandatel isikutel 
kaubamärgi põhjendatud kasutamist 
seoses järgmisega:
(a) reklaam või müügiedendus, mis lubab 
tarbijatel kaupu või teenuseid võrrelda, 
või
(b) kaubamärgi omaniku või kaubamärgi 
omaniku kaupade või teenuste 
tuvastamine ja parodeerimine, 
kritiseerimine või kommenteerimine või
(c) märgi mis tahes mitte äriline 
kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 12 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses ei piira miski kõigi 
isikute, sealhulgas juriidiliste isikute 
õigust ennast avalikult väljendada 
ükskõik millise nende valitud vahendi või 
teabekanali kaudu, tingimusel et nad ei 
artiklis 9 sätestatud õigusi.
See hõlmab poliitilise või sotsiaalse sisuga 
kommentaari, õpetamise, teaduse, 
uurimistöö, ajakirjanduse, kunstilise 
eneseväljenduse, isikliku suhtluse, kriitika 
või arvustuse, toodete või teenuste 
võrdluste, karikatuuri, paroodia või 
pastiši eesmärgil tehtud väljendusi, kuid 
ei piirdu nendega.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) 207/2009
Artikkel 13 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Artikli 13 lõikes 1 asendatakse tekst 
„ühenduse” tekstiga „Euroopa 
Majanduspiirkonna”.

(15) Artikli 13 lõikes 1 jäetakse tekst 
„ühenduse” välja.

Or. de

Selgitus

Praegune õiguslik olukord näeb ette, et kaubamärgist tulenevate õiguste ammendumine 
piirdub Euroopa Ühendusega. Muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada „rahvusvaheline” 
ammendumine Euroopa tarbijate huvides kaheastmelise hinnapoliitika vältimiseks, kuna 
selles osas on siseturul veel tugevaid piiranguid.

Muudatusettepanek 32
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16
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Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 15 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikli 15 lõike 1 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

Kui omanik ei ole ühenduse kaubamärki
viie aasta jooksul pärast registreerimist 
ühenduses tegelikult kasutusele võtnud 
kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see 
on registreeritud, või kui selle kasutamine 
on katkematu viieaastase ajavahemiku 
jooksul peatatud, siis rakendatakse 
kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega 
ette nähtud sanktsioone, välja arvatud 
juhul, kui kasutamata jätmine on 
põhjendatud.

„Kui omanik ei ole viie aasta jooksul 
pärast registreerimise kuupäeva 
liikmesriigis või selle osas kaubamärki 
tegelikult kasutusele võtnud kaupade või 
teenuste puhul, mille jaoks see on 
registreeritud, või kui selle kasutamine on 
olnud katkematu viieaastase ajavahemiku 
jooksul peatatud, siis rakendatakse 
kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega 
ette nähtud sanktsioone, välja arvatud 
juhul, kui kasutamata jätmine on 
põhjendatud.”

Or. en

Selgitus

Sõna „ühenduses” soovitatakse asendada sõnadega „liikmesriigis või selle osas”. Niikaua 
kui kasutus on „tõeline”, peaks see olema piisav, et lükata tagasi tühistamise nõue, mis 
põhineb ELi kaubamärgi kasutamata jätmisel, kui kasutamine oli piiratud ainult ühe 
liikmesriigi või selle osaga.

Muudatusettepanek 33
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 27
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa kaubamärgi taotluse esitamise 
kuupäev on kuupäev, mil taotleja esitab 
ametile dokumendid artikli 26 lõikes 1 
sätestatud teabega, tingimusel et tasutakse 
taotluse esitamise lõiv, milleks antakse 
hiljemalt sel kuupäeval maksekorraldus.

Euroopa kaubamärgi taotluse esitamise 
kuupäev on kuupäev, mil taotleja esitab 
ametile dokumendid artikli 26 lõikes 1 
sätestatud teabega, tingimusel et ühe kuu 
jooksul alates eespool nimetatud 
dokumentide täitmisest tasutakse taotluse 
esitamise lõiv.
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Or. en

Selgitus

Praegune ühekuuline ajavahemik tuleks säilitada, et taotlejatel oleks võimalik taotlus tagasi 
võtta ja uuesti esitada, ilma et peaks lõivu kaks korda maksma. See on iseäranis tähtis VKEde 
jaoks, kelle puhul on tõenäosus vigaseid taotlusi esitada suurem ja kes kannataksid eriti, kui 
peaksid lõivu kaks korda maksma.

Muudatusettepanek 34
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 28 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste Euroopa kaubamärkide omanikud, 
mis on taotletud enne 22. juunit 2012 ja 
mis on registreeritud ainult seoses Nizza 
klassifikatsiooni klassi kogu päisega, 
võivad deklareerida, et nende kavatsus 
taotluse esitamise kuupäeval oli taotleda 
kaitset seoses kaupade või teenustega, mis 
ei ole hõlmatud kõnealuse klassi päise 
sõnasõnalise tähendusega, kui nii määratud 
kaubad ja teenused kuuluvad Nizza 
klassifikatsiooni sellise redaktsiooni 
kõnealuse klassi tähestikulisse loetellu, mis 
kehtis taotluse esitamise kuupäeval.

Selliste Euroopa kaubamärkide omanikud, 
mis on taotletud enne 22. juunit 2012 ja 
mis on registreeritud seoses Nizza 
klassifikatsiooni klassi kogu päisega, 
võivad deklareerida, et nende kavatsus 
taotluse esitamise kuupäeval oli taotleda 
kaitset seoses kaupade või teenustega, mis 
ei ole hõlmatud kõnealuse klassi päise 
sõnasõnalise tähendusega, kui nii määratud 
kaubad ja teenused kuuluvad Nizza 
klassifikatsiooni sellise redaktsiooni 
kõnealuse klassi tähestikulisse loetellu, mis 
kehtis taotluse esitamise kuupäeval.

Or. en

Selgitus

Aken klassipäiste muutmiseks ei peaks kehtima üksnes nende registreeringute kohta, mis 
koosnevad ainult klassipäistest, vaid ka nende kohta, mis koosnevad klassi kogu päisest ja 
teatavatest muudest kaupadest/teenustest.

Muudatusettepanek 35
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 28 – lõige 8 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaldus esitatakse ametile nelja kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest ning selles märgitakse selgelt, 
täpselt ja konkreetselt omaniku algse 
kavatsusega hõlmatud kaubad ja teenused, 
mis ei ole selgelt hõlmatud klassipäises 
esitatud nimetuste sõnasõnalise 
tähendusega. Amet võtab asjakohaseid 
meetmeid, et muuta registrit vastavalt. See 
võimalus ei piira artikli 15, artikli 42 lõike 
2, artikli 51 lõike 1 punkti a ja artikli 57 
lõike 2 kohaldamist.

Avaldus esitatakse ametile kaheteistkümne
kuu jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest ning selles märgitakse selgelt, 
täpselt ja konkreetselt omaniku algse 
kavatsusega hõlmatud kaubad ja teenused, 
mis ei ole selgelt hõlmatud klassipäises 
esitatud nimetuste sõnasõnalise 
tähendusega. Amet võtab asjakohaseid 
meetmeid, et muuta registrit vastavalt. See 
võimalus ei piira artikli 15, artikli 42 lõike 
2, artikli 51 lõike 1 punkti a ja artikli 57 
lõike 2 kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Neljakuuline ajavahemik ei tundu olevat kaubamärgi omanike jaoks nõutavate kohanduste 
tegemiseks piisav, kuna nad peavad tegema otsuseid nende kaupade ja teenuste täpse uue 
sõnastuse kohta, millele viidatakse lisaks klassipäistele. Eelkõige vajavad rohkem aega 
suuremate kaubamärkide omanikud.

Muudatusettepanek 36
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 30
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteedinõuded esitatakse koos 
Euroopa kaubamärgi taotlusega ja need 
sisaldavad varasema taotluse kuupäeva, 
numbrit ja riiki.

Taotleja, kes soovib kasutada varasema 
taotluse prioriteeti, esitab prioriteedinõude 
ja koopia varasemast taotluses. Kui 
viimane ei ole mõnes ameti töökeeles, 
esitab taotleja varasema taotluse tõlke 
ühte töökeelde.

Or. en

Selgitus

Ühenduse kaubamärgi määruse rakendusmääruse kohaselt võib prioriteediõigust nõuda kas 
taotluses või kahe kuu jooksul alates taotluse esitamise päevast. Prioriteediõiguse mõju on 
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see, et prioriteedikuupäevaks loetakse taotluse esitamise kuupäeva, kui on vaja teha kindlaks, 
millised õigused on ülimuslikud. Selle muudatuse eesmärk on säilitada artikli 30 praegune 
sõnastus, säilitades ühtlasi kahekuulise ajavahemiku.

Muudatusettepanek 37
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 38
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nad ei osale ameti menetlustes. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 38
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 39 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 41 – lõige 5 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Artiklile 41 lisatakse lõige 5:
„5. Teate kaubamärgi registreerimise 
vaidlustamise kohta võib esitada ka iga 
füüsiline või juriidiline isik ja iga 
valmistajaid, tootjaid, teenuste tarnijaid, 
kauplejaid või tarbijaid esindav 
organisatsioon või asutus, esitades tõendi 
selle kohta, et kaubamärk on avalikkust 
eksitav, näiteks kauba või teenuse 
iseloomu, kvaliteedi või geograafilise 
päritolu mõttes.”

Or. en

Muudatusettepanek 39
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 40 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 42 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(40 a) Artikli 42 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:

Kui amet peab seda vajalikuks, võib ta teha 
pooltele ettepaneku saavutada rahumeelne 
lahendus. 

„Kui amet peab seda vajalikuks, võib ta 
teha pooltele ettepaneku saavutada 
rahumeelne lahendus, soovitavalt enne 
vaidlustamismenetluse ametlikku algust.
Seda tehes esitab amet teabe 
kättesaadavate vahendusmenetluste ja 
spetsiaalsete vahendusteenuste kohta, sh 
teenused, mida osutavad ameti poolt 
akrediteeritud välised vahendajad. 
Kui pooled otsustavad 
vaidlustamismenetluse ajal jõuda 
sõbraliku lahenduseni, annab amet 
mõlemale poolele vahendusmenetluse 
lõpetamiseks mõistlikult lisaaega.”

Or. en

Selgitus

Artikli 42 lõike 4 praegune sõnastus: „Kui amet peab seda vajalikuks, võib ta teha pooltele 
ettepaneku saavutada rahumeelne lahendus.” Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja 
tööstusdisainilahendused) (OHIM) pakutavad vahendusteenused on piiratud 
apellatsioonimenetlustega ja üksnes OHIMi töötajad võivad vahendajatena tegutseda. 
Tänaseni läbi viidud vahendusmenetluste arv on väga väike. Selleks et suurendada vahenduse 
atraktiivsust, tuleks pooli julgustada seda kasutama varases etapis. Pooltel peaks olema õigus 
valida ka väliseid vahendajaid.

Muudatusettepanek 40
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 50 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 57 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(50 a) Artikli 57 lõige 4 asendatakse 
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järgmisega:
Kui amet peab seda vajalikuks, võib ta teha 
pooltele ettepaneku saavutada rahumeelne 
lahendus. 

„Kui amet peab seda vajalikuks, võib ta 
teha pooltele ettepaneku saavutada 
rahumeelne lahendus, soovitavalt enne 
tühistamismenetluse ametlikku algust.
Seda tehes esitab amet teabe 
kättesaadavate vahendusmenetluste ja 
spetsiaalsete vahendusteenuste kohta, sh 
teenused, mida osutavad ameti poolt 
akrediteeritud välised vahendajad.
Kui pooled otsustavad 
vaidlustamismenetluse ajal jõuda 
sõbraliku lahenduseni, annab amet 
mõlemale poolele vahendusmenetluse 
lõpetamiseks mõistlikult lisaaega.”

Or. en

Selgitus

Artikli 57 lõike 4 praegune sõnastus: „Kui amet peab seda vajalikuks, võib ta teha pooltele 
ettepaneku saavutada rahumeelne lahendus.” Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja 
tööstusdisainilahendused) (OHIM) pakutavad vahendusteenused on piiratud 
apellatsioonimenetlustega ja üksnes OHIMi töötajad võivad vahendajatena tegutseda. 
Tänaseni läbi viidud vahendusmenetluste arv on väga väike. Selleks et suurendada vahenduse 
atraktiivsust, tuleks pooli julgustada seda kasutama varases etapis. Pooltel peaks olema õigus 
valida välisvahendajaid.

Muudatusettepanek 41
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 98
Määrus (EL) 207/2009
XII jaotis – 1a jagu – artikkel 123c – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet määrab kindlaks, töötab välja ja 
koordineerib liidu huvides olevaid 
ühisprojekte seoses lõikes 1 osutatud 
valdkondadega. Projekti määratlus sisaldab 
liikmesriikide iga osaleva tööstusomandi 
õiguskaitse ameti ja Beneluxi 
intellektuaalomandi büroo erikohustusi ja -
ülesandeid.

Amet määrab kindlaks, töötab välja ja 
koordineerib koostöös liikmesriikide 
ametitega liidu huvides olevaid 
ühisprojekte seoses lõikes 1 osutatud 
valdkondadega. Projekti määratlus sisaldab 
liikmesriikide iga osaleva tööstusomandi 
õiguskaitse ameti ja Beneluxi 
intellektuaalomandi büroo erikohustusi ja -
ülesandeid.
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Or. pl

Muudatusettepanek 42
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 99
Määrus (EÜ) 207/2009
XII jaotis – 2. jagu – artikkel 124 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) vastavalt artikli 128 lõike 4 punktile 
o kiidab haldusnõukogu tegevdirektori 
esitatud projekti alusel heaks 
vahendamise ja vahekohtu eeskirjad, 
nagu ka spetsiaalselt asutatud keskuse 
tööd reguleerivad eeskirjad.

Or. pt

Muudatusettepanek 43
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 99
Määrus (EÜ) 207/2009
XII jaotis – 3. jagu – artikkel 128 – lõige 4 – punkt o a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o a) koostab vahendamisprojekti ja 
vahekohtu eeskirjad, nagu ka spetsiaalselt 
asutatud keskuse tööd reguleerivad 
eeskirjad ning esitab need vastuvõtmiseks 
haldusnõukogule.

Or. pt

Muudatusettepanek 44
Adam Bielan
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 99
Määrus (EL) 207/2009
XII jaotis – 3. jagu – artikkel 129 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevdirektori nimetab ametisse 
haldusnõukogu komisjoni esitatud 
kandidaatide nimekirjast avatud ja 
läbipaistva valikumenetlusega. 
Haldusnõukogu valitud kandidaadi võib 
enne ametisse nimetamist kutsuda esinema 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette 
ja vastama selle liikmete küsimustele. 
Tegevdirektoriga lepingu sõlmimisel 
esindab ametit haldusnõukogu esimees.

Tegevdirektori nimetab ametisse 
haldusnõukogu avatud ja läbipaistva 
valikumenetlusega. Haldusnõukogu valitud 
kandidaadi võib enne ametisse nimetamist 
kutsuda esinema Euroopa Parlamendi 
pädeva komisjoni ette ja vastama selle 
liikmete küsimustele. Tegevdirektoriga 
lepingu sõlmimisel esindab ametit 
haldusnõukogu esimees.

Or. pl

Muudatusettepanek 45
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 99
Määrus (EÜ) 207/2009
XII jaotis – 3. jagu – artikkel 129 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevdirektori nimetab ametisse 
haldusnõukogu komisjoni esitatud
kandidaatide nimekirjast avatud ja
läbipaistva valikumenetlusega.
Haldusnõukogu valitud kandidaadi võib 
enne ametisse nimetamist kutsuda esinema 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette 
ja vastama selle liikmete küsimustele. 
Tegevdirektoriga lepingu sõlmimisel 
esindab ametit haldusnõukogu esimees.

Tegevdirektori nimetab ametisse 
haldusnõukogu pärast avatud ja
läbipaistvat valimist koostatud vähemalt 
kolme kandidaadiga nimekirja põhjal, 
mille esitab eelvalikukomisjon, mille 
koosseisus on omakorda kaks esindajat 
liikmesriikidest ja esindajad komisjonist 
ja Euroopa Parlamendist. Haldusnõukogu 
valitud kandidaadi võib enne ametisse 
nimetamist kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele. 
Tegevdirektoriga lepingu sõlmimisel 
esindab ametit haldusnõukogu esimees.

Or. pt
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Muudatusettepanek 46
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 99
Määrus (EÜ) 207/2009
XII jaotis – 3. jagu – artikkel 129 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevdirektori võib ametist tagandada 
üksnes otsusega, mille haldusnõukogu 
teeb Euroopa Komisjoni ettepaneku 
alusel.

Tegevdirektori võib ametist tagandada 
üksnes haldusnõukogu otsusega.

Or. pl

Muudatusettepanek 47
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 99
Määrus (EÜ) 207/2009
XII jaotis – 3. jagu – artikkel 129 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevdirektori võib ametist tagandada 
üksnes otsusega, mille haldusnõukogu teeb 
Euroopa Komisjoni ettepaneku alusel.

Tegevdirektori võib ametist tagandada 
üksnes otsusega, mille haldusnõukogu teeb 
oma liikmete kahekolmandikulise 
häälteenamusega Euroopa Komisjoni või 
Euroopa Parlamendi ettepaneku alusel.

Or. pt

Muudatusettepanek 48
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 99
Määrus (EÜ) 207/2009
XII jaotis – 3. jagu – artikkel 129 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat. 
Selle aja lõpus hindab komisjon 
tegevdirektori tegevust, võttes arvesse 
ameti edasisi ülesandeid ja probleeme.

Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat. 
Tegevdirektori ametiaega saab pikendada 
haldusnõukogu üks kord ja ainult 
viieaastaseks perioodiks või kuni 
pensionieani, kui see täitub uue ametiaja 
sees.

Or. pt

Muudatusettepanek 49
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 99
Määrus (EÜ) 207/2009
XII jaotis – 3. jagu – artikkel 129 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Komisjoni ettepanekul, milles võetakse 
arvesse lõikes 3 osutatud hinnangut, võib 
haldusnõukogu pikendada tegevdirektori 
ametiaega üks kord kuni viie aasta võrra.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 50
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 106 a (uus)
Määrus (EÜ) 207/2009
Artikkel 137 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaubamärkide ja 
tööstusdisainilahenduste vahekohtu ja 
vahendamise keskus
1. Kaubamärkide ja 
tööstusdisainilahenduste vahekohtu 
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keskus („keskus”) asutatakse ameti sees.
2. Keskus teeb kättesaadavaks ruumid 
kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste 
alal kahe või mitme menetlusosalisega 
kohtuvaidluste vahendamise ja vahekohtu 
jaoks, käesoleva määruse ja määruse 
(EÜ) nr 6/2002 tähenduses ühenduse 
projektides.
3. Vastavalt artikli 128 lõike 4 punktile o 
kiidab haldusnõukogu tegevdirektori 
esitatud projekti alusel heaks 
vahendamise ja vahekohtu eeskirjad, 
nagu ka keskuse tööd reguleerivad 
eeskirjad.
4. Kui kohtuvaidlus käsitleb vastulauset, 
tühistamist ja inter partes 
apellatsioonimenetlust, võivad 
menetlusosalised igal ajal ja vastastikusel 
kokkuleppel paluda menetlus peatada, et 
minna vahendamisele või vahekohtusse.
5. Amet, kaasa arvatud 
apellatsioonikomisjonid, võivad, kui nad 
peavad seda kohaseks, kaaluda koos 
menetlusosalistega kokkuleppevõimalust, 
kaasa arvatud vahendamise ja/või 
vahekohtu teel, kasutades keskuse ruume.
6. Keskus koostab vahendajate ja 
vahekohtunike nimekirja, et aidata 
menetlusosalistel kohtuvaidlust 
lahendada.
7. Kontrollijad ja ameti üksuse või 
apellatsioonikodade liikmed ei või osaleda 
ühegi asja vahendamises või vahekohtus, 
milles
(a) nad on varem olnud mingil viisil 
vahendamise või vahekohtumenetlustesse 
kaasatud;
(b) neil on mis tahes isiklik huvi;
(c) nad on varem osalenud ühe 
menetluspoole esindajana.
8. Isik, kes on kutsutud seisukohta 
avaldama vahekohtu- või 
vahendamiskomisjoni liikmena, ei või olla 



AM\1004420ET.doc 23/24 PE519.751v01-00

ET

kaasatud vastulause-, tühistamis- või 
apellatsioonimenetlusse, milles 
vahendamine või vahekohus toimub.
9. Kokkulepped, mis on saadud keskuse 
ruume ja seadmestikku kasutades, kaasa 
arvatud vahendamise kaudu, pööratakse 
täitmisele ameti või iga liikmesriigi sees, 
ilma et see piiraks selle liikmesriigi 
seadusega reguleeritavaid täitemenetlusi, 
kus täitmine toimub.

Or. pt

Muudatusettepanek 51
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 110
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 144 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud lõivude määr määratakse 
kindlaks sellisel tasemel, et nendest saadav 
tulu on põhimõtteliselt piisav ameti eelarve 
tasakaalus hoidmiseks, vältides samas 
märkimisväärse ülejäägi teket. Ilma et see 
piiraks artikli 139 lõike 4 kohaldamist, 
vaatab komisjon lõivude määra läbi, kui 
tulude märkimisväärne ülejääk on pidev. 
Kui hoolimata läbivaatamise tulemusel 
vähendatud või muudetud lõivude 
määrast tekib jätkuvalt tulude
märkimisväärne ülejääk, kantakse pärast 
läbivaatamist kogunenud ülejääk liidu 
eelarvesse.

Lõikes 1 osutatud lõivude määr määratakse 
kindlaks sellisel tasemel, et nendest saadav 
tulu on põhimõtteliselt piisav ameti eelarve 
tasakaalus hoidmiseks, vältides samas 
märkimisväärse ülejäägi teket. Ilma et see 
piiraks artikli 139 lõike 4 kohaldamist, võib
komisjon lõivude määra langetada, kui 
tulude märkimisväärne ülejääk on pidev. 
Iga märkimisväärne tulude ülejääk, mis 
koguneb hoolimata läbivaatamisest, 
kasutatakse intellektuaalomandi õiguste 
ühtlustamise, lähenemise ja tipptaseme 
edendamiseks liidus. 

Or. en

Selgitus

Komisjonil peaks olema ainult õigus langetada delegeeritud aktide kaudu lõivude määra, 
kuna see oleks taotlejate huvides. Märkimisväärsete tulude ülejääkide korral ei peaks 
komisjonil olema kohustust seda teha. Lõivude määra tõstmine peaks olema võimalik üksnes
alusakti läbivaatamise kaudu. Iga märkimisväärne tulude ülejääk tuleks reinvesteerida 
Euroopa intellektuaalomandi süsteemi, milles OHIM moodustab olulise osa.
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