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Tarkistus 15
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Lissabonin sopimuksen voimaantulon 
seurauksena asetuksen (EY) N:o 207/2009 
terminologia olisi ajantasaistettava. Tämä 
kattaa termin ”yhteisön tavaramerkki” 
korvaamisen termillä ”eurooppalainen
tavaramerkki”. Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission heinäkuussa 2012 
sopiman hajautettuja virastoja koskevan 
yhteisen lähestymistavan mukaisesti nimi
”sisämarkkinoilla toimiva 
yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit ja 
mallit)” olisi korvattava nimellä ”Euroopan 
unionin tavaramerkki- ja mallivirasto”, 
jäljempänä ’virasto’.

(2) Lissabonin sopimuksen voimaantulon 
seurauksena asetuksen (EY) N:o 207/2009 
terminologia olisi ajantasaistettava. Tämä 
kattaa termin ”yhteisön tavaramerkki” 
korvaamisen termillä ”Euroopan unionin
tavaramerkki”. Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission heinäkuussa 2012 
sopiman hajautettuja virastoja koskevan 
yhteisen lähestymistavan mukaisesti nimi
”sisämarkkinoilla toimiva 
yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit ja 
mallit)” olisi korvattava nimellä ”Euroopan 
unionin tavaramerkki- ja mallivirasto”, 
jäljempänä ’virasto’.

Or. es

Tarkistus 16
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta tavaramerkkien esitystavoissa 
olisi enemmän joustovaraa ja 
oikeusvarmuutta graafista esitettävyyttä 
koskeva vaatimus olisi poistettava 
eurooppalaisen tavaramerkin 
määritelmästä. Merkki olisi sen vuoksi 
voitava esittää missä tahansa 
asianmukaisessa muodossa, eikä siten 
välttämättä graafisella tavalla, kunhan 
esitystapa mahdollistaa sen, että 

(9) Jotta tavaramerkkien esitystavoissa 
olisi enemmän joustovaraa ja 
oikeusvarmuutta graafista esitettävyyttä 
koskeva vaatimus olisi poistettava 
eurooppalaisen tavaramerkin 
määritelmästä. Merkki olisi sen vuoksi 
voitava esittää missä tahansa 
asianmukaisessa muodossa, eikä siten 
välttämättä graafisella tavalla, ja se olisi 
voitava esittää sekä julkaistaessa että 
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toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat 
määrittää suojan täsmällisen kohteen 
selkeästi ja tarkasti.

rekisteriin merkittäessä siten, että 
toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat 
määrittää suojan täsmällisen kohteen 
selkeästi ja tarkasti.

Or. es

Tarkistus 17
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Väitteen tavaramerkin 
rekisteröintiä vastaan voi tehdä myös 
jokainen luonnollinen tai oikeushenkilö 
tai valmistajien, tuottajien, palvelujen 
tarjoajien, kauppiaiden tai kuluttajien 
edustajien ryhmittymä, joka toimittaa 
todisteet siitä, että tavaramerkki on 
omiaan johtamaan yleisöä harhaan 
esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen 
luonteen, laadun tai maantieteellisen 
alkuperän suhteen.

Or. en

Tarkistus 18
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) 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 
eurooppalaiselle tavaramerkille vain sillä 

(15) 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 
eurooppalaiselle tavaramerkille vain sillä 
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edellytyksellä ja siltä osin kuin tällainen 
käyttö vaikuttaa haitallisesti 
eurooppalaisen tavaramerkin päätehtävään, 
joka on tavaroiden tai palvelujen 
kaupallisen alkuperän takaaminen.

edellytyksellä ja siltä osin kuin tällainen 
käyttö vaikuttaa haitallisesti 
eurooppalaisen tavaramerkin päätehtävään.

Or. en

Tarkistus 19
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Tavaramerkin päätehtävä on 
tuotteiden alkuperän takaaminen 
kuluttajille tai loppukäyttäjille, jotta nämä 
voivat ilman sekaannuksen 
mahdollisuutta erottaa tuotteet niistä 
tuotteista, joilla on eri alkuperä.

Or. en

Tarkistus 20
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Kun tutkitaan tavaramerkin 
päätehtävälle mahdollisesti aiheutuvaa 
haittaa, tämän säännöksen tulkinnassa on 
otettava huomioon Euroopan unionin 
perusoikeussopimuksen 11 artikla ja 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
10 artikla. Näin varmistetaan, että 
sananvapauden perusoikeus toteutuu.

Or. en
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Tarkistus 21
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Tavaramerkkiin kuuluvat 
yksinoikeudet eivät saisi oikeuttaa merkin 
haltijaa kieltämään merkkien tai 
merkintöjen käyttöä, jos niiden käyttö on 
perusteltua, jotta kuluttajat voisivat tehdä 
vertailuja, jos niiden avulla ilmaistaan 
mielipiteitä tai jos niitä ei hyödynnetä 
kaupallisesti.

Or. en

Tarkistus 22
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Tehokkaan ja vaikuttavan 
riidanratkaisumenetelmän ja sen 
varmistamiseksi, että asetuksessa
(EY) N:o 207/2009 vahvistettua 
kielijärjestelyä noudatetaan, yksinkertaisia 
asioita koskevat päätökset tehdään nopeasti 
ja valituslautakuntien organisaatio on 
tehokas ja vaikuttava, sekä sen 
takaamiseksi, että viraston veloittamien 
maksujen taso on asianmukainen ja 
realistinen ja noudattaa asetuksessa
(EY) N:o 207/2009 vahvistettuja 
talousarvioperiaatteita, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat yksityiskohtaisia 
tietoja virastossa käytettävistä kielistä, 

(45) Tehokkaan ja vaikuttavan 
riidanratkaisumenetelmän ja sen 
varmistamiseksi, että asetuksessa
(EY) N:o 207/2009 vahvistettua 
kielijärjestelyä noudatetaan, yksinkertaisia 
asioita koskevat päätökset tehdään nopeasti 
ja valituslautakuntien organisaatio on 
tehokas ja vaikuttava, sekä sen 
takaamiseksi, että viraston veloittamien 
maksujen taso on asianmukainen ja 
realistinen ja noudattaa asetuksessa
(EY) N:o 207/2009 vahvistettuja 
talousarvioperiaatteita, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat sääntöjä
virastossa käytettävistä kielijärjestelyistä, 
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tapauksia, joissa yhden jäsenen olisi 
tehtävä väitteitä ja mitättömyyttä koskevat 
päätökset, yksityiskohtaisia tietoja 
valituslautakuntien organisaatiosta, 
virastolle suoritettavien maksujen määriä 
sekä yksityiskohtaisia tietoja maksujen 
suorittamisesta.

tapauksia, joissa yhden jäsenen olisi 
tehtävä väitteitä ja mitättömyyttä koskevat 
päätökset, yksityiskohtaisia tietoja 
valituslautakuntien organisaatiosta, 
virastolle suoritettavien maksujen määriä 
sekä yksityiskohtaisia tietoja maksujen 
suorittamisesta.

Or. es

Tarkistus 23
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

merkki on sama kuin eurooppalainen 
tavaramerkki ja sitä käytetään samoja 
tavaroita tai palveluita varten kuin ne 
tavarat ja palvelut, joita varten 
eurooppalainen tavaramerkki on 
rekisteröity, ja jos tällainen käyttö 
vaikuttaa tai voi vaikuttaa eurooppalaisen 
tavaramerkin tarkoitukseen, joka on 
takeiden antaminen kuluttajille tavaroiden 
tai palvelujen alkuperästä, jotta nämä 
voivat ilman sekaannuksen 
mahdollisuutta erottaa tuotteet niistä 
tuotteista, joilla on eri alkuperä;

Or. en
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Tarkistus 24
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen tavaramerkin haltijalla 
on myös oikeus estää 3 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettu tavaroiden 
maahantuonti, jos vain tavaroiden 
lähettäjä toimii kaupallisissa 
tarkoituksissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 25
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen tavaramerkin haltijalla on 
myös oikeus estää 3 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettu tavaroiden maahantuonti, jos 
vain tavaroiden lähettäjä toimii 
kaupallisissa tarkoituksissa.

Eurooppalaisen tavaramerkin haltijalla on 
myös oikeus estää kansallisten 
viranomaisten avustuksella 3 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettu tavaroiden 
maahantuonti tai 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu tavaroiden tarjoaminen, jos 
vain tavaroiden lähettäjä, välittäjä, 
asiamies tai verkkokaupan 
palveluntarjoaja toimii kaupallisissa 
tarkoituksissa.

Or. pt
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Tarkistus 26
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Eurooppalaisen tavaramerkin haltijalla 
on myös oikeus estää kaikkia kolmansia 
tuomasta tavaroita unionin tullialueelle 
elinkeinotoiminnassa, 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 
eurooppalainen tavaramerkki, joka on 
rekisteröity kyseisenkaltaisia tavaroita 
varten, tai jota ei voida erottaa 
olennaisilta ominaisuuksiltaan kyseisestä 
tavaramerkistä.”

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 27
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Eurooppalaisen tavaramerkin haltijalla 
on myös oikeus estää kaikkia kolmansia 
tuomasta tavaroita unionin tullialueelle
elinkeinotoiminnassa, 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 

Eurooppalaisen tavaramerkin haltijalla on 
myös oikeus estää kaikkia kolmansia 
tuomasta tätä eurooppalaista 
tavaramerkkiä loukkaavia tavaroita 
unionin tullialueelle, jos kyseiset tavarat, 
mukaan lukien päällykset:
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eurooppalainen tavaramerkki, joka on 
rekisteröity kyseisenkaltaisia tavaroita 
varten, tai jota ei voida erottaa olennaisilta 
ominaisuuksiltaan kyseisestä 
tavaramerkistä.”

a) tulevat kolmansista maista ja niillä on 
ilman lupaa tavaramerkki, joka on sama 
kuin eurooppalainen tavaramerkki, joka on 
rekisteröity kyseisenkaltaisia tavaroita 
varten, tai jota ei voida erottaa olennaisilta 
ominaisuuksiltaan kyseisestä 
tavaramerkistä;

b) on tarkoitettu kaupalliseen toimintaan, 
vaikka niitä ei luovuteta kyseisellä 
alueella vapaaseen liikkeeseen.
Kun ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetut tavarat saapuvat unionin 
tullialueelle ja liikkuvat siellä 
passitusmenettelyn mukaisesti ja kun 
näitä tavaroita kuljetetaan kolmanteen 
maahan, jossa tavaramerkkiä ei ole 
rekisteröity, on maahantuojan vastuulla 
todistaa, että kyseiset tavarat on todella 
tarkoitettu kyseisten kolmansien maiden 
markkinoiden kuluttajille.”

Or. fr

Perustelu

Väärennetyn ja salakuljetetun tavaran kauppa seuraa yleensä laillisen kansainvälisen kaupan 
kanavia. Eräät rikollisjärjestöt pystyvät väärentämään tulliasiakirjoja ja etenkin tavaroiden 
alkuperää ja määränpäätä koskevia asiakirjoa suhteellisen helposti, joten sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunta muistuttaa, että on tärkeää valvoa kauppavirtoja, koska siten 
suojellaan sisämarkkinoita ja kuluttajien oikeuksia, terveyttä ja turvallisuutta.

Tarkistus 28
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan vain, Tätä kohtaa sovelletaan vain, jos kolmas 
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jos kolmas osapuoli käyttää tavaramerkkiä 
hyvää liiketapaa noudattaen.

osapuoli käyttää tavaramerkkiä hyvää 
liiketapaa noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan selventää, että hyvän liiketavan vaatimusta sovelletaan a, b ja 
c kohtaan, ei pelkästään a kohtaan.

Tarkistus 29
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tavaramerkki ei oikeuta haltijaa 
kieltämään kolmatta osapuolta 
käyttämästä tavaramerkkiä perustelluista 
syistä seuraavissa yhteyksissä:
a) mainonta tai myynninedistäminen, 
jossa kuluttajalla on mahdollisuus 
vertailla tavaroita tai palveluita; tai
b) tavaramerkin haltijan tai tavaramerkin 
haltijan tavaroiden tai palvelujen 
määrittäminen, parodiointi, kritisointi tai 
kommentointi; tai
c) merkin käyttö muihin kuin kaupallisiin 
tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 30
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
12 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella ei rajoiteta kenenkään 
henkilön, mukaan luettuna 
oikeushenkilöt, oikeutta ilmaista itseään 
julkisesti valitsemansa kanavan tai 
tiedotusvälineen kautta edellyttäen, että 
noudatetaan 9 artiklassa tarkoitettuja 
oikeuksia.
Tämä koskee ainakin poliittista tai 
yhteiskunnallista kommentointia, 
opetusta, tieteellistä tutkimusta, 
journalismia, taiteellista ilmaisua, 
henkilökohtaista viestintää, kritiikkiä tai 
kommentointia, tuotteiden tai palvelujen 
vertailua, karikatyyrien tekemistä, 
parodiointia tai jäljittelyä.

Or. en

Tarkistus 31
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

15) Korvataan 13 artiklan 1 kohdassa sana
”yhteisössä” sanoilla ”Euroopan 
talousalueella”.

(15) Poistetaan 13 artiklan 1 kohdassa 
sana ”yhteisössä”.

Or. de

Perustelu

Nykyisen lainsäädännön mukaan tavaramerkkioikeudet sammuvat ainoastaan Euroopan 
yhteisössä. Tarkistuksessa oikeuksien sammuminen halutaan laajentaa “kansainväliselle 
tasolle”, jotta siitä hyötyisivät Euroopan kuluttajat, vastapainona kahden tason 
hintapolitiikalle, sillä alueella säilyy edelleen huomattavia sisämarkkinoita koskevia 
rajoituksia.
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Tarkistus 32
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 15 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
Jos yhteisön tavaramerkin haltija ei 
viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä 
ole ottanut jäsenvaltiossa tai osassa siitä 
tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön 
tavaroissa tai palveluissa, joita varten se 
on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on 
ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti 
keskeytyneenä eikä käyttämättä 
jättämiseen ole pätevää syytä, yhteisön 
tavaramerkkiin sovelletaan tässä 
asetuksessa säädettyjä seuraamuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan, että “yhteisössä”-sana korvataan sanoilla “jäsenvaltioissa tai 
osassa siitä”. Jos käyttö on "tosiasiallista”, sen pitäisi olla riittävä kaatamaan 
kumoamisvaatimuksen Euroopan unionin tavaramerkin käyttämättä jättämisen perusteella, 
vaikka käyttö olisi rajoittunut yhteen jäsenvaltioon tai osaan siitä.

Tarkistus 33
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen tavaramerkin 
hakemispäivä on päivä, jona hakija jättää
26 artiklan 1 kohdassa täsmennetyt tiedot 

Eurooppalaisen tavaramerkin 
hakemispäivä on päivä, jona hakija jättää
26 artiklan 1 kohdassa täsmennetyt tiedot 
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sisältävät asiakirjat virastolle ja johon 
mennessä hakemusmaksua koskeva 
maksumääräys on annettava.”

sisältävät asiakirjat virastolle, edellyttäen, 
että hakemusmaksu on maksettu 
kuukauden kuluessa edellä tarkoitettujen 
asiakirjojen esittämisestä.”

Or. en

Perustelu

Nykyinen kuukauden määräaika olisi säilytettävä, jotta hakijat voisivat vetää pois 
hakemuksensa ja esittää ne uudelleen ilman että he joutuvat maksamaan niistä kahdesti. 
Tämä on tärkeää varsinkin pk-yrityksille, joiden hakemuksissa on useammin puutteita ja joille 
hakemusmaksun maksaminen kahteen kertaa olisi erityinen taakka.

Tarkistus 34
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
28 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten ennen 22 päivää kesäkuuta 2012 
haettujen eurooppalaisten tavaramerkkien 
haltijat, jotka rekisteröidään ainoastaan
koko Nizzan luokituksen luokkaotsikon 
osalta, voivat ilmoittaa, että heidän 
aikomuksensa hakemispäivänä oli ollut 
hakea suojaa myös muille kuin kyseisen 
luokan otsikon kirjaimellisen merkityksen 
kattamille tavaroille tai palveluille, 
edellyttäen, että tällä tavoin nimetyt tavarat 
tai palvelut sisältyvät kyseisen luokan 
aakkoselliseen luetteloon hakemispäivänä 
voimassa olevassa Nizzan luokituksen 
laitoksessa.

Sellaisten ennen 22 päivää kesäkuuta 2012 
haettujen eurooppalaisten tavaramerkkien 
haltijat, jotka rekisteröidään koko Nizzan 
luokituksen luokkaotsikon osalta, voivat 
ilmoittaa, että heidän aikomuksensa 
hakemispäivänä oli ollut hakea suojaa 
myös muille kuin kyseisen luokan otsikon 
kirjaimellisen merkityksen kattamille 
tavaroille tai palveluille, edellyttäen, että 
tällä tavoin nimetyt tavarat tai palvelut 
sisältyvät kyseisen luokan aakkoselliseen 
luetteloon hakemispäivänä voimassa 
olevassa Nizzan luokituksen laitoksessa.

Or. en

Perustelu

Luokkaotsikoiden muuttamismahdollisuutta ei saisi soveltaa vain luokkaotsikoihin sisältyviin 
rekisteröinteihin, vaan myös niihin, jotka koskevat kokonaista luokkaotsikkoa sekä tiettyjä 
muita tavaroita/palveluita.
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Tarkistus 35
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
28 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus on jätettävä virastolle neljän
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta, ja siinä on esitettävä 
selkeästi, täsmällisesti ja eritellen muut 
kuin ne haltijan alkuperäisen tarkoituksen 
kattamat tavarat ja palvelut, jotka 
luokkaotsikon nimikkeiden kirjaimellinen 
merkitys kattaa selkeästi. Virasto toteuttaa 
aiheelliset toimenpiteet rekisterin 
muuttamiseksi tämän mukaisesti. Tämä 
mahdollisuus ei vaikuta 15 artiklan, 
42 artiklan 2 kohdan, 51 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan ja 57 artiklan 2 kohdan 
soveltamiseen.

Ilmoitus on jätettävä virastolle
kahdentoista kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta, ja siinä on 
esitettävä selkeästi, täsmällisesti ja eritellen 
muut kuin ne haltijan alkuperäisen 
tarkoituksen kattamat tavarat ja palvelut, 
jotka luokkaotsikon nimikkeiden 
kirjaimellinen merkitys kattaa selkeästi.
Virasto toteuttaa aiheelliset toimenpiteet 
rekisterin muuttamiseksi tämän mukaisesti.
Tämä mahdollisuus ei vaikuta 15 artiklan, 
42 artiklan 2 kohdan, 51 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan ja 57 artiklan 2 kohdan 
soveltamiseen.

Or. en

Perustelu

Neljä kuukautta ei ehkä riitä siihen, että tavaramerkkien haltijat ehtivät tekemään vaaditut 
muutokset: luokkaotsikoiden lisäksi niiden on päätettävä nimettävien tavaroiden ja palvelujen 
tarkasta uudesta sanamuodosta. Lisää aikaa tarvitsevat varsinkin useampien tavaramerkkien 
haltijat.

Tarkistus 36
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 30 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Etuoikeusvaatimukset on esitettävä
samanaikaisesti eurooppalaista 
tavaramerkkiä koskevan hakemuksen 
kanssa, ja niissä on mainittava 
aikaisemman hakemuksen päiväys, 
numero ja maa.

Hakijan, joka haluaa vedota 
aikaisempaan hakemukseen perustuvaan 
etuoikeuteen, on tehtävä etuoikeuspyyntö 
ja toimitettava jäljennös aikaisemmasta 
hakemuksesta. Jos aikaisemman 
hakemuksen kieli ei ole mikään viraston 
kielistä, hakijan on esitettävä käännös 
aikaisemmasta hakemuksesta yhdellä 
näistä kielistä.

Or. en

Perustelu

Yhteisön tavaramerkkiasetuksen soveltamissääntöjen mukaisesti etuoikeutta voidaan vaatia 
joko hakemuksessa tai kahden kuukauden kuluessa hakemispäivästä. Etuoikeuden 
vaikutuksesta etuoikeuspäivää pidetään tavaramerkin hakemispäivänä määritettäessä 
oikeuksien aiemmuutta. Muutos pyrkii säilyttämään 30 artiklan nykyisen sanamuodon ja 
vastaavan kahden kuukauden määräajan.

Tarkistus 37
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 38 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näillä ei kuitenkaan ole 
asianosaisasemaa viraston menettelyssä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 38
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 39 a alakohta (uusi)
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Asetus (EY) N:o 207/2009
41 artikla – 5 kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

39 a) Lisätään 41 artiklaan 5 kohta 
seuraavasti:
5. Väitteen tavaramerkin rekisteröintiä 
vastaan voi tehdä myös luonnollinen tai 
oikeushenkilö tai valmistajien, tuottajien, 
palvelujen tarjoajien, kauppiaiden tai 
kuluttajien edustajien ryhmittymä, joka 
toimittaa todisteet siitä, että tavaramerkki 
on omiaan johtamaan yleisöä harhaan 
esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen 
luonteen, laadun tai maantieteellisen 
alkuperän suhteen.

Or. en

Tarkistus 39
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 40 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 207/2009
42 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

40 a) Korvataan 42 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
Virasto voi kehottaa osapuolia tekemään 
sovinnon, kun se pitää sitä 
tarkoituksenmukaisena, mielellään ennen 
väitemenettelyn virallista käynnistämistä. 
Näin tehdessään virasto antaa tietoja 
käytettävissä olevista 
sovittelumenettelyistä ja erityisistä 
sovittelupalveluista, mukaan luettuina 
viraston valtuuttamien ulkopuolisten 
sovittelijoiden palvelut. 
Jos osapuolet päättävät tehdä sovinnon 
väitemenettelyn aikana, virasto antaa 
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molemmille osapuolille kohtuullisen 
jatkoajan sovittelun loppuun saattamista 
varten. 

Or. en

Perustelu

42 artiklan 4 kohta kuuluu nyt: “Virasto voi kehottaa osapuolia tekemään sovinnon, kun se 
pitää sitä tarkoituksenmukaisena.”. OHIMin sovittelupalvelut rajoittuvat 
muutoksenhakumenettelyihin ja ainoastaan sen työntekijät voivat toimia sovittelijoina. Tähän 
mennessä järjestettyjen sovittelujen määrä on ollut minimaalinen. Jotta sovittelu olisi 
houkuttelevampaa, osapuolia olisi kehottava turvautumaan siihen jo varhaisemmassa 
vaiheessa. Osapuolilla olisi myös oltava oikeus valita ulkopuolisia sovittelijoita.

Tarkistus 40
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 50 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 207/2009
57 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

50 a) Korvataan 57 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
Virasto voi kehottaa osapuolia tekemään 
sovinnon, kun se pitää sitä 
tarkoituksenmukaisena, mielellään ennen 
mitätöintimenettelyn virallista 
käynnistämistä. Näin tehdessään virasto 
antaa tietoja käytettävissä olevista 
sovittelumenettelyistä ja erityisistä 
sovittelupalveluista, mukaan luettuina 
viraston valtuuttamien ulkopuolisten 
sovittelijoiden palvelut.
Jos osapuolet päättävät tehdä sovinnon 
väitemenettelyn aikana, virasto antaa 
molemmille osapuolille kohtuullisen 
jatkoajan sovittelun loppuun saattamista 
varten. 

Or. en
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Perustelu

57 artiklan 4 kohta kuuluu nyt: “Virasto voi kehottaa osapuolia tekemään sovinnon, kun se 
pitää sitä tarkoituksenmukaisena.”. OHIMin sovittelupalvelut rajoittuvat 
muutoksenhakumenettelyihin ja ainoastaan sen työntekijät voivat toimia sovittelijoina. Tähän 
mennessä järjestettyjen sovittelujen määrä on ollut minimaalinen. Jotta sovittelu olisi 
houkuttelevampaa, osapuolia olisi kehottava turvautumaan siihen jo varhaisemmassa 
vaiheessa. Osapuolilla olisi oltava oikeus valita ulkopuolisia sovittelijoita.

Tarkistus 41
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 98 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
Osasto XII – 1 a jakso – 123 c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Virasto määrittelee, suunnittelee ja 
koordinoi unionin edun mukaisia 
yhteishankkeita 1 kohdassa tarkoitetuilla 
aloilla. Hankemääritelmässä on esitettävä 
kunkin hankkeeseen osallistuvan 
jäsenvaltioiden teollisoikeuksien 
keskusviraston ja Beneluxin teollis- ja 
tekijänoikeuksien viraston velvoitteet ja 
vastuualueet.

Virasto määrittelee, suunnittelee ja 
koordinoi unionin edun mukaisia 
yhteishankkeita 1 kohdassa tarkoitetuilla 
aloilla yhteistyössä jäsenvaltioiden 
virastojen kanssa. Hankemääritelmässä on 
esitettävä kunkin hankkeeseen osallistuvan 
jäsenvaltioiden teollisoikeuksien 
keskusviraston ja Beneluxin teollis- ja 
tekijänoikeuksien viraston velvoitteet ja 
vastuualueet.

Or. pl

Tarkistus 42
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 99 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
Osasto XII – 2 jakso – 124 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) hallintoneuvosto hyväksyy sovittelu-
ja välimiesmenettelyä koskevat säännöt 
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sekä kyseiseen tarkoitukseen perustetun 
keskuksen toimintaa koskevat säännöt 
toiminnanjohtajan 128 artiklan 4 kohdan 
o alakohdan mukaisesti esittämän 
luonnoksen perusteella 

Or. pt

Tarkistus 43
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 99 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
Osasto XII – 3 jakso – 128 artikla – 4 kohta – o a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o a) hän valmistelee sovittelu- ja
välimiesmenettelyä koskevat säännöt sekä 
tähän tarkoitukseen perustetun keskuksen 
toimintaa koskevat säännöt ja toimittaa ne 
hallintoneuvoston hyväksyttäviksi;

Or. pt

Tarkistus 44
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 99 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
Osasto XII – 3 jakso – 129 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto nimittää 
toiminnanjohtajan komission avointa ja 
läpinäkyvää menettelyä noudattaen
laatiman ehdokasluettelon perusteella.
Ennen nimittämistään hallintoneuvoston 
valitsema ehdokas voidaan kutsua 
antamaan lausunto Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 

Hallintoneuvosto nimittää 
toiminnanjohtajan avointa ja läpinäkyvää 
menettelyä noudattaen. Ennen 
nimittämistään hallintoneuvoston valitsema 
ehdokas voidaan kutsua antamaan lausunto 
Euroopan parlamentin toimivaltaiselle 
valiokunnalle ja vastaamaan valiokunnan 
jäsenen esittämiin kysymyksiin.
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vastaamaan valiokunnan jäsenen esittämiin 
kysymyksiin. Toiminnanjohtajan 
työsopimusta tehtäessä virastoa edustaa 
hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Toiminnanjohtajan työsopimusta tehtäessä 
virastoa edustaa hallintoneuvoston 
puheenjohtaja.

Or. pl

Tarkistus 45
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 99 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
Osasto XII – 3 jakso – 129 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto nimittää 
toiminnanjohtajan komission avointa ja 
läpinäkyvää menettelyä noudattaen
laatiman ehdokasluettelon perusteella.
Ennen nimittämistään hallintoneuvoston 
valitsema ehdokas voidaan kutsua 
antamaan lausunto Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan valiokunnan jäsenen esittämiin 
kysymyksiin. Toiminnanjohtajan 
työsopimusta tehtäessä virastoa edustaa 
hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Hallintoneuvosto nimittää 
toiminnanjohtajan avointa ja läpinäkyvää 
menettelyä noudattaen vähintään kolmen 
ehdokkaan luettelosta, jonka on laatinut 
kahdesta jäsenvaltioiden edustajasta ja 
komission ja Euroopan parlamentin 
edustajista koostuva valintalautakunta.
Ennen nimittämistään hallintoneuvoston 
valitsema ehdokas voidaan kutsua 
antamaan lausunto Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan valiokunnan jäsenen esittämiin 
kysymyksiin. Toiminnanjohtajan 
työsopimusta tehtäessä virastoa edustaa 
hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Or. pt

Tarkistus 46
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 99 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
Osasto XII – 3 jakso – 129 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Toiminnanjohtaja voidaan erottaa 
toimestaan ainoastaan Euroopan 
komission ehdotuksen perusteella 
toimivan hallintoneuvoston päätöksellä.

Toiminnanjohtaja voidaan erottaa 
toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston 
päätöksellä.

Or. pl

Tarkistus 47
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 99 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
Osasto XII – 3 jakso – 129 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toiminnanjohtaja voidaan erottaa 
toimestaan ainoastaan Euroopan komission 
ehdotuksen perusteella toimivan 
hallintoneuvoston päätöksellä.

Toiminnanjohtaja voidaan erottaa 
toimestaan ainoastaan Euroopan komission
tai Euroopan parlamentin ehdotuksen 
perusteella toimivan hallintoneuvoston
jäsenten kahden kolmasosan 
enemmistöllä tehdyllä päätöksellä.

Or. pt

Tarkistus 48
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 99 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
Osasto XII – 3 jakso – 129 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toiminnanjohtajan toimikausi on viisi 
vuotta. Toimikauden päättyessä komissio 
toteuttaa arvioinnin, jossa otetaan 
huomioon toiminnanjohtajan toiminnan 
arviointi ja viraston tulevat tehtävät ja 
haasteet.

Toiminnanjohtajan toimikausi on viisi 
vuotta. Hallintoneuvosto voi jatkaa 
toiminnanjohtajan toimikautta kerran 
yhdeksi uudeksi viiden vuoden 
toimikaudeksi tai eläkkeelle siirtymisen 
ajankohtaan asti, jos eläkeikä täyttyy
toimikauden kuluessa.
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Or. pt

Tarkistus 49
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 99 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
Osasto XII – 3 jakso – 129 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto voi komission 
ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 
3 kohdassa tarkoitettu arviointi, jatkaa 
toiminnanjohtajan toimikautta kerran 
enintään viideksi vuodeksi.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 50
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 106 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 207/2009
137 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tavaramerkkejä ja malleja koskeva 
välimies- ja sovittelukeskus
1. Virastoon perustetaan tavaramerkkejä 
ja malleja koskeva välimies- ja 
sovittelukeskus (jäljempänä "keskus")
2. Keskukselle annetaan keinot toimia 
välimiehenä tai sovittelijana kahta tai 
useampaa osapuolta koskevissa 
tavaramerkki- ja malliriidoissa tämän 
asetuksen ja yhteisömallista annetun 
asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaisesti.
3. Hallintoneuvosto hyväksyy sovittelu- ja 
välimiesmenettelyä koskevat säännöt sekä 
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kyseiseen tarkoitukseen perustetun 
keskuksen toimintaa koskevat säännöt 
toiminnanjohtajan 128 artiklan 4 kohdan 
o alakohdan mukaisesti esittämän 
luonnoksen perusteella. 
4. Jos riita koskee vastaväitettä, 
kumoamista tai osapuolten välisiä 
menettelyitä, asianosaiset voivat missä 
vaiheessa tahansa pyytää yhteisellä 
sopimuksella menettelyn keskeyttämistä, 
jotta sovittelu tai välimiesmenettely 
voidaan käynnistää. 
5. Jos virasto ja sen 
muutoksenhakuelimet pitävät sitä 
asianmukaisena, ne voivat ehdottaa 
osapuolille sopimusta, johon voidaan 
pyrkiä myös käyttäen keskuksen palveluja 
sovittelu- ja/tai välimiesmenettelyssä. 
6. Keskus laatii luettelon niistä 
sovittelijoista ja välimiehistä, jotka 
avustavat osapuolia näiden riidan 
ratkaisemisessa.
7. Instituutin osaston sekä 
muutoksenhakuelinten tutkijat ja jäsenet 
eivät saa osallistua sovittelu- tai 
välimiesmenettelyyn tapauksessa, jossa
a) he ovat aiemmin osallistuneet 
menettelyihin, jotka liittyvät meneillään 
olevaan sovitteluun tai 
välimiesmenettelyyn;
b) heillä on henkilökohtaisia intressejä;
c) he ovat aiemmin edustaneet yhtä 
osapuolista.
8. Jos henkilö kutsutaan todistajaksi 
sovittelu- tai välimiespaneelin jäsenenä, 
hän ei voi osallistua vastaväitteiden 
esittämiseen, kumoamiseen tai sovitteluun 
tai välimiesmenettelyyn johtaneisiin 
menettelyihin.
9. Keskuksen palveluja, sovittelu mukaan 
luettuna, käyttäen aikaansaatu sopimus 
on täytäntöönpanokelpoinen virastossa tai 
jäsenvaltiossa sanotun rajoittamatta 
kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä 
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vahvistettuja täytäntöönpanomenettelyjä. 

Or. pt

Tarkistus 51
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 110 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
144 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen maksujen 
määrät on vahvistettava siten, että 
vastaavalla tulojen määrällä voidaan 
periaatteessa varmistaa viraston 
talousarvion tasapaino samalla, kun 
vältetään olennaisten ylijäämien 
kertyminen. Sen estämättä, mitä 
139 artiklan 4 kohdassa säädetään, 
komissio tarkastelee uudelleen maksujen 
tasoa, jos virastolle kertyy toistuvasti 
olennaisia ylijäämiä. Jos 
uudelleentarkastelu ei johda maksujen 
tason alentamiseen tai muuttamiseen 
siten, että sillä voitaisiin estää olennaisten 
ylijäämien kertymisen jatkuminen, 
uudelleentarkastelun jälkeen kertynyt 
ylijäämä siirretään unionin 
talousarvioon.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen maksujen 
määrät on vahvistettava siten, että 
vastaavalla tulojen määrällä voidaan 
periaatteessa varmistaa viraston 
talousarvion tasapaino samalla, kun 
vältetään olennaisten ylijäämien 
kertyminen. Sen estämättä, mitä 
139 artiklan 4 kohdassa säädetään, 
komissio voi vähentää maksujen tasoa, jos 
virastolle kertyy toistuvasti olennaisia 
ylijäämiä. Tästä uudelleenarvioinnista 
huolimatta kertyneet mahdolliset 
olennaiset ylijäämät käytetään teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelun 
yhdenmukaistamisen, lähentymisen ja 
laadun edistämiseen unionissa.

Or. en

Perustelu

Komissiolla olisi oltava oikeus ainoastaan vähentää maksujen tasoa delegoiduin säädöksin, 
sillä tästä olisi hyötyä hakijoille. Komissiota ei pitäisi velvoittaa tähän, jos ylijäämät ovat 
merkittäviä. Maksujen lisäys olisi mahdollistettava ainoastaan tarkistamalla perussäädöstä. 
Merkittävät ylijäämät olisi investoitava uudelleen eurooppalaiseen teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevaan järjestelmään, josta OHIM on tärkeä osa.


