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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidus saab kaubamärki registreerida liikmesriigi tasandil liikmesriikide 
tööstusomandi õiguskaitse ametites (liikmesriikide õigusaktid kaubamärkide kohta ühtlustati 
osaliselt nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiviga 89/104/EMÜ, mis kodifitseeriti 
direktiiviga 2008/95/EÜ) või ELi tasandil ühenduse kaubamärgina (nõukogu 20. detsembri 
1993. aasta määruse 40/94 alusel, mis kodifitseeriti määrusega 207/2009). Selle määrusega 
loodi ka Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM), kes vastutab ühenduse kaubamärkide 
registreerimise ja haldamise eest. Seda kaubamärke käsitlevat õigustikku ei ole oluliselt 
muudetud, samas kui ettevõtete keskkond on põhjalikult edasi arenenud.

Ettepaneku eesmärk

Ühenduse kaubamärk on Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 118 
lõike 1 alusel loodud intellektuaalomandi õigus. Euroopa Komisjoni tehtud mõjuanalüüs 
näitas, et määruse teatavaid osi on vaja muuta, et parandada ja ratsionaliseerida ühenduse 
kaubamärgisüsteemi.

Euroopa Komisjoni poolt 27. märtsil 2013 kavandatud läbivaatamise üldine eesmärk on 

 ajakohastada kaubamärgisüsteemi Euroopas;

 piirata lahknevusi olemasoleva õigusraamistiku sätete vahel ja

 parandada koostööd kaubamärgiametite vahel. 

Mõte on võimaldada ELi ettevõtetel tugevdada oma konkurentsivõimet,

 pakkudes neile paremini kättesaadavaid kaubamärgi kaitse süsteeme (väiksemad 
kulud, kiirem menetlus ja suurem prognoositavus);

 tagades õiguskindluse ja

 kindlustades ELi ja liikmesriikide süsteemide vahelise koostoimimise ja täiendavuse.

Määruse läbivaatamiseks ei paku komisjon välja uut süsteemi, vaid olemasolevate sätete 
sihipärast ajakohastamist. Selleks tuleb eelkõige

 kohandada määruse terminoloogiat Lissaboni lepingule ja määruse sätteid 
detsentraliseeritud asutusi käsitlevale ühisele lähenemisviisile;

 lihtsustada Euroopa kaubamärgi taotlemise ja registreerimise korda;

 lisada teatud õiguslikke selgitusi;

 korraldada koostööd Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) ja liikmesriikide ametite 
vahel ning

 kooskõlastada määrus ELi toimimise lepingu artikliga 290 delegeeritud õigusaktide 
kohta.
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Mõju siseturule

Ühenduse kaubamärgi ja riikide kaubamärkide süsteemi eksisteerimine on vajalik siseturu 
sujuvaks toimimiseks. Kaubamärke kasutatakse ettevõtte kaupade ja teenuste eristamiseks, 
mis võimaldab ettevõttel säilitada oma konkurentsipositsiooni turul, meelitades endale kliente 
ja luues majanduskasvu. OHIMile esitatud ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluste arv 
suureneb pidevalt – 2012. aastal esitatu üle 107 900 taotluse. Selle suundumusega koos 
suurenevad sidusrühmade ootused kaubamärkide registreerimise süsteemide 
ratsionaliseerimise ja kvaliteedi suhtes, et need süsteemid oleksid ühtsemad, üldsusele 
kättesaadavad ja kõige uuema tehnoloogiaga. 

Konkreetsemalt sisaldab see uus õigusaktide pakett ka sätteid siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni pädevuse kohta: 

 täpsustatakse, et kaubamärgi omanik võib takistada kaubamärgi kasutamist võrdlevas 
reklaamis, kui see reklaam ei vasta 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/114/EÜ 
artiklis 4 sätestatud nõuetele eksitava reklaami ja võrdleva reklaami kohta;

 täpsustatakse, et kaupade importimist ELi võib keelata isegi juhul, kui ainult kauba 
saatja tegutseb ärilisel eesmärgil, et heidutada võltsitud kaupade tellimist ja müüki 
internetis;

 antakse õiguste omanikele võimalus takistada kolmandatel isikutel selliste kaupade 
toomist kolmandatest riikidest liidu tolliterritooriumile, mis kannavad ilma loata 
kaubamärki, mis on identne kaubamärgiga, mis on registreeritud seoses nende 
kaupadega, olenemata sellest, kas kolmandate isikute toodavad kaubad lastakse 
vabasse ringlusse.

Arvamuse koostaja seisukoht

Arvamuse koostaja on üldkokkuvõttes Euroopa Komisjoni ettepanekuga rahul, eelkõige 
sätetega, mis käsitlevad siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni pädevust. Arvamuse projektis 
esitatud muudatusettepanekud on eelkõige järgmised:

 tugevdada riigi ametiasutuste rolli kaubamärkide kaitse süsteemis ja võitlemises 
võltsimise vastu;

 kaotada ainuvõimalus, et ühenduse kaubamärki saab taotleda ainult Siseturu 
Ühtlustamise Ametis;

 täpsustada tähiseid, mis võivad kujutada Euroopa kaubamärki;

 täpsustada kaupade ja teenuste määramise ja klassifitseerimise tähtaegu;

 täpsustada Siseturu Ühtlustamise Ameti ülesandeid,

 haldusnõukogu koosseisu ja

 lõivusid.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et tugevdada kaubamärkide 
kaitset ja tõhusamalt võidelda võltsimise 
vastu, peaks Euroopa kaubamärgi 
omanikul olema õigus takistada 
kolmandatel isikutel kaupade toomist 
kolmandatest riikidest liidu 
tolliterritooriumile ilma vabasse ringlusse 
laskmiseta, kui sellised kaubad tuuakse 
kolmandatest riikidest ja need kannavad 
ilma loata kaubamärki, mis on sisuliselt 
identne Euroopa kaubamärgiga, mis on 
registreeritud seoses nende kaupadega.

(18) Selleks et tugevdada kaubamärkide 
kaitset ja tõhusamalt võidelda võltsimise 
vastu, peaks Euroopa kaubamärgi 
omanikul olema õigus takistada riigi 
ametiasutuste abiga kolmandatel isikutel 
kaupade toomist kolmandatest riikidest 
liidu tolliterritooriumile ilma vabasse 
ringlusse laskmiseta, kui sellised kaubad 
tuuakse kolmandatest riikidest ja need 
kannavad ilma loata kaubamärki, mis on 
sisuliselt identne Euroopa kaubamärgiga, 
mis on registreeritud seoses nende 
kaupadega.

Or. xm

Selgitus

Selleks et seda tõkestamist saaks tegelikkuses ellu viia, on vaja riigi ametiasutuste abi.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et tulemuslikumalt takistada 
õigusi rikkuva kauba sisenemist, eelkõige 
internetimüügi raames, peaks kaubamärgi 
omanikul olema õigus keelata selliste 
kaupade import liitu, kui ainult kauba 
saatja tegutseb ärilisel eesmärgil.

(19) Selleks et tulemuslikumalt takistada 
õigusi rikkuva kauba sisenemist, eelkõige 
internetimüügi raames, peaks kaubamärgi 
omanikul olema õigus keelata riigi 
ametiasutuste abiga selliste kaupade 
import liitu, kui ainult kauba saatja 
tegutseb ärilisel eesmärgil. 
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Or. xm

Selgitus

Selleks et seda tõkestamist saaks tegelikkuses ellu viia, on vaja riigi ametiasutuste abi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Pidades silmas, et liikmesriikide 
intellektuaalomandi õiguskaitse 
keskametitele (edaspidi „liikmesriikide 
ametid”) esitatavate ühenduse 
kaubamärgi taotluste arv on väike ja see 
on järk-järgult vähenenud, tuleks ette 
näha, et Euroopa kaubamärgi taotlused 
esitatakse ainult ametile.

välja jäetud

Or. xm

Selgitus

Kuna eesmärk on teha elu inimeste ja ettevõtete jaoks kergemaks, peame säilitama kõik 
kaubamärgi Euroopa tasandil registreerimise võimalused, mistõttu peab olema jätkuvalt 
võimalik registreerimist menetleda liikmesriikide ametites, mis toimivad ainult Euroopa 
Siseturu Ameti vahendusasutustena.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Punkt 9 –
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. xm
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Selgitus

Eesmärk on, et Euroopa kaubamärgi koostisosad oleksid esitatud selgelt ja täpselt. 

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. 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.

5. Euroopa kaubamärgi omanikul peab 
olema ka õigus takistada riigi 
ametiasutuste abiga 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.

Or. xm

Selgitus

Selleks et seda tõkestamist saaks tegelikkuses ellu viia, on vaja riigi ametiasutuste abi.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Punkt 25 
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa kaubamärgi taotlus esitatakse 
ametile.

Euroopa kaubamärgi taotlus esitatakse 
ametile ja riiklikule ametile.
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Or. xm

Selgitus

Kuna eesmärk on teha elu inimeste ja ettevõtete jaoks kergemaks, peame säilitama kõik 
kaubamärgi Euroopa tasandil registreerimise võimalused, mistõttu peab olema jätkuvalt 
võimalik registreerimist menetleda liikmesriikide ametites, mis toimivad ainult Euroopa 
Siseturu Ameti vahendusasutustena.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
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 
Siseturu Ühtlustamise Ametile või 
riiklikule ametile dokumendid artikli 26 
lõikes 1 sätestatud teabega, tingimusel et 
tasutakse taotluse esitamise lõiv, milleks 
antakse hiljemalt sel kuupäeval 
maksekorraldus.

Or. xm

Selgitus

Euroopa kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev on kuupäev, millal taotleja esitab artikli 26 
lõikes 1 osutatud teavet sisaldavad dokumendid riiklikule tööstusomandiametile või 
instituudile.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Punkt 28 
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 28 – lõige 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaldus esitatakse ametile nelja kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 

Avaldus esitatakse ametile muudatuste 
registreerimisel või registreeringu 
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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.

pikendamisel 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. xm

Selgitus

Need, kes on kaubamärgi registreerinud enne 22. juunit 2012, on täitnud kõiki tol ajal 
kehtinud seaduslikke nõudeid. Selleks et vältida uusi ja keerukaid menetlusi, peab see 
menetlustoiming olema tehtud, kui hakatakse tegema registris muudatusi või kui taotletakse 
kaubamärgi registreeringu pikendamist.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Punkt 98 
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 123b – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) määrusega (EL) nr 1151/2012 
kehtestatud kaitstud päritolunimetuste, 
kaitstud geograafiliste tähiste ja tagatud 
traditsiooniliste eritunnuste haldamine ja 
edendamine;

Or. xm

Selgitus

Ajal, kui püüame intellektuaalomandi eeskirju Euroopa tasandil üha rohkem ühtlustada, on 
otstarbekas näha ette, et kõik kaubad jääksid samade eeskirjade kaitse alla, mis tagab nii 
õiguskindluse.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Punkt 98 
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 123b – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 1234/2007 ja 
määrusega (EÜ) nr 110/2008 kehtestatud 
kaitstud geograafiliste tähiste haldamine 
ja edendamine;

Or. xm

Selgitus

Ajal, kui püüame intellektuaalomandi eeskirju Euroopa tasandil üha rohkem ühtlustada, on 
otstarbekas näha ette, et kõik kaubad jääksid samade eeskirjade kaitse alla, mis tagab nii 
õiguskindluse. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Punkt 98 
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 123b – lõige 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) teiste vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 118 
kehtestatud Euroopa intellektuaalomandi 
õiguste haldamine ja edendamine.

Or. xm

Selgitus

Ajal, kui püüame intellektuaalomandi eeskirju Euroopa tasandil üha rohkem ühtlustada, on 
otstarbekas näha ette, et kõik kaubad jääksid samade eeskirjade kaitse alla, mis tagab nii 
õiguskindluse.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Punkt 98 
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 123b – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib osutada vabatahtlikke 
vahendusteenuseid, et aidata osapooltel 
jõuda rahuldava lahenduseni.

3. Amet võib osutada vabatahtlikke 
vahendusteenuseid sidusalt veebis või 
veebiväliselt, et hõlbustada juurdepääsu 
alternatiivsetele vaidluste lahendamise 
menetlustele ja soodustada vaidluste 
rahumeelset lahendamist, eelkõige 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 
2008. aasta direktiivi 2008/52/EÜ abil 
vahendusmenetluse teatavate aspektide 
kohta tsiviil- ja kaubandusasjades1.

_____________
1 ELT L 136, 24.5.2008, lk 3.

Or. xm

Selgitus

See vahendamine on oluline, sest see väldib lisanduvaid kohtukulusid ning samas tagab 
vaidluste kiirema lahendamise.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Punkt 99 
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 125 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogusse kuulub üks esindaja 
igast liikmesriigist ja kaks komisjoni
esindajat ning nende asendusliikmed.

1. Haldusnõukogusse kuulub üks esindaja 
igast liikmesriigist, üks komisjoni esindaja 
ja üks Euroopa Parlamendi esindaja ning 
nende asendusliikmed.

Or. xm
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Selgitus

Haldusnõukogu koosseis peab olema võrdne, see tähendab üks esindaja igast liikmesriigist, 
üks esindaja Euroopa Komisjonist ja üks esindaja Euroopa Parlamendist, et kehtestada 
institutsionaalne tasakaal ja võimaldada Euroopa Parlamendil tegelikult osaleda asutuse 
juhtimise järelevalves.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 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.

2. 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, korrigeerib komisjon lõivude 
määra allapoole, kui tulude 
märkimisväärne ülejääk on pidev. 
Vajaduse korral kasutatakse sellele 
korrigeerimisele vaatamata tekkivat 
suures summas ülejääki Euroopa 
kaubamärgisüsteemi edendamiseks ja 
parandamiseks.

Or. xm

Selgitus

Kuna ülejääk tekib kaubamärgi registreerimise ja pikendamise ajal taotlejate makstud 
lõivudest, tuleb seda kasutada Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi parandamiseks.


