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LYHYET PERUSTELUT

Tavaramerkki voidaan Euroopan unionissa rekisteröidä joko kansallisesti jäsenvaltion 
teollisoikeuksien keskusvirastossa (jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö 
yhdenmukaistettiin osittain 21. joulukuuta 1988 annetulla neuvoston direktiivillä 
89/104/ETY, joka on kodifioitu direktiivinä 2008/95/EY) tai Euroopan unionin tasolla 
yhteisön tavaramerkkinä (yhteisön tavaramerkistä 20. joulukuuta 1993 annetun neuvoston 
asetuksen 40/94, joka on kodifioitu asetuksena 207/2009, mukaisesti). asetuksen myötä 
perustettiin myös sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (OHIM), joka on 
vastuussa yhteisön tavaramerkkien rekisteröinnistä ja hallinnoinnista. Tätä tavaramerkkejä 
koskevaa lainsäädäntöä ei juuri ole muutettu, vaikka yritysten toimintaympäristö on 
muuttunut huomattavasti.

Ehdotuksen tarkoitus

Yhteisön tavaramerkki on tekijänoikeuksien nimike, joka perustuu Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 118 artiklan 1 kohtaan. Komission tekemä 
vaikutusten arviointi osoitti, että asetuksen joitakin osia on muutettava yhteisön 
tavaramerkkijärjestelmän parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi.

Euroopan komission 27. maaliskuuta 2013 ehdottamalla tarkistamisella pyritään yleisesti 

 nykyaikaistamaan tavaramerkkijärjestelmää Euroopan unionissa

 vähentämään voimassa olevan sääntelykehyksen säännösten välisiä eroja

 parantamaan tavaramerkeistä vastaavien virastojen välistä yhteistyötä. 

Euroopan unionin yritysten kilpailukykyä pyritään lisäämään

 helpottamalla tavaramerkkisuojan saantia (kustannuksien vähentäminen, toiminnan 
nopeuttaminen ja ennakoitavuuden lisääminen)

 turvaamalla oikeusvarmuus

 varmistamalla Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden tavaramerkkijärjestelmien 
rinnakkaistoiminta ja täydentävyys.

Komissio ei asetuksen tarkistuksessa ehdota uutta järjestelmää vaan voimassa olevien 
säännösten tarkoin kohdennettua nykyaikaistamista erityisesti seuraavilla tavoilla:

 asetuksessa esiintyvän terminologian mukauttaminen Lissabonin sopimukseen ja 
hajautettuja virastoja koskevan yhteisen lähestymistavan määräyksiin

 yhteisön tavaramerkin hakemisessa ja rekisteröinnissä noudatettavien menettelyjen 
yksinkertaistaminen

 tietyt juridiset täsmennykset

 OHIM:n ja kansallisten virastojen välisen yhteistyön järjestäminen
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 yhdenmukaistaminen SEUT-sopimuksen delegoituja säädöksiä koskevan 290 artiklan 
kanssa.

Sisämarkkinoihin liittyvät näkökohdat

Yhteisön ja jäsenvaltioiden tavaramerkkijärjestelmät ovat välttämättömiä sisämarkkinoiden
moitteettomalle toiminnalle. Tavaramerkillä voidaan erottaa tietyn yrityksen tavarat ja 
palvelut muiden tavaroista ja palveluista, mikä antaa yritykselle mahdollisuuden säilyttää 
kilpailuasemansa markkinoilla ja houkutella asiakkaita sekä lisätä kasvua. OHIM:iin 
jätettyjen yhteisön tavaramerkkihakemusten määrä kasvaa jatkuvasti ja ylitti 
107 900 hakemuksen määrän vuonna 2012. Tämän kehityksen rinnalla sidosryhmät odottavat 
kuitenkin jatkuvasti nopeampia, laadukkaampia tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmiä, 
jotka ovat entistä johdonmukaisempia, yleisesti saatavilla ja hyödyntävät uutta tekniikkaa.

Tarkemmin sanottuna tämä uusi lainsäädäntöpaketti sisältää myös joitain sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan toimivaltaan kuuluvia säädöksiä:

 täsmennys siitä, että tavaramerkin haltija voi estää tavaramerkkinsä käytön 
vertailevassa mainonnassa, jos tällainen mainonta ei täytä direktiivin 2006/114/EY 
4 artiklan vaatimuksia

 täsmennys siitä, että tavaroiden tuonti unioniin on kiellettyä myös silloin, kun vain 
lähettäjä toimii kaupallisissa tarkoituksissa, jotta vähennettäisiin väärennettyjen 
tuotteiden tilaamista ja myyntiä internetissä

 oikeuksien haltijoille annettu oikeus estää kolmansia osapuolia tuomasta unionin 
tullialueelle kolmansista maista tavaroita, joilla on ilman lupaa tavaramerkki, joka on 
olennaisesti samanlainen kuin tavaramerkki, joka on rekisteröity kyseisiä tavaroita 
varten, riippumatta siitä, luovutetaanko tavarat vapaaseen liikkeeseen.

Valmistelijan kanta

Valmistelija on yleisesti ottaen tyytyväinen komission ehdotukseen, erityisesti niiden 
muutamien säädösten osalta, jotka liittyvät sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan 
toimivaltaan. Lausuntoluonnokseen sisältyvillä tarkistuksilla puututaan erityisesti seuraaviin 
näkökohtiin:

 kansallisten viranomaisten roolin vahvistaminen tavaramerkkisuojajärjestelmässä ja 
väärennösten torjunnassa

 yhteisön tavaramerkkihakemuksen jättäminen muuallekin kuin virastoon

 eurooppalaisen tavaramerkin muodostavien merkkien täsmentäminen

 tuotteiden ja palvelujen nimikkeisiin ja luokituksiin liittyvät määräajat

 viraston tehtävät

 johtokunnan kokoonpano

 verotus.
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TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tavaramerkkisuojan lujittamiseksi ja 
väärentämisen torjumiseksi tehokkaammin 
eurooppalaisen tavaramerkin haltijalla olisi 
oltava oikeus estää kolmansia tuomasta 
unionin tullialueelle tavaroita 
luovuttamatta niitä siellä vapaaseen 
liikkeeseen, jos kyseiset tavarat tulevat 
kolmansista maista ja niillä on ilman lupaa 
tavaramerkki, joka on olennaisesti sama 
kuin eurooppalainen tavaramerkki, joka on 
rekisteröity kyseisenkaltaisia tavaroita 
varten.

(18) Tavaramerkkisuojan lujittamiseksi ja 
väärentämisen torjunnan tehostamiseksi 
rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla olisi 
oltava oikeus kansallisten viranomaisten 
avulla estää kolmansia osapuolia tuomasta 
tavaroita jäsenvaltion tullialueelle 
luovuttamatta niitä siellä vapaaseen 
liikkeeseen, jos tällaiset tavarat tulevat 
kolmansista maista ja niillä on ilman lupaa 
tavaramerkki, joka on olennaisesti 
samankaltainen kuin tavaramerkki, joka on 
rekisteröity kyseisenkaltaisille tavaroille.

Or. xm

Perustelu

Kansallisten viranomaisten apu on välttämätön edellytys tälle toimelle.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tavaramerkkiä loukkaavien 
tavaroiden markkinoilletulon estämiseksi 
tehokkaammin erityisesti internet-myynnin 
yhteydessä tavaramerkin haltijalla olisi 
oltava oikeus kieltää tällaisten tavaroiden 

(19) Tavaramerkkiä loukkaavien 
tavaroiden markkinoilletulon estämiseksi 
tehokkaammin erityisesti internet-myynnin 
yhteydessä tavaramerkin haltijalla olisi 
oltava oikeus kansallisten viranomaisten 
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tuonti unioniin, jos se on tavaroiden ainoa 
kaupallisissa tarkoituksissa toimiva 
lähettäjä.

avulla kieltää tällaisten tavaroiden tuonti 
unioniin, jos se on tavaroiden ainoa 
kaupallisissa tarkoituksissa toimiva 
lähettäjä. 

Or. xm

Perustelu

Kansallisten viranomaisten apu on välttämätön edellytys tälle toimelle.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Koska jäsenvaltioiden 
teollisoikeuksien keskusvirastoille, 
jäljempänä ’jäsenvaltioiden virastot’, 
jätettyjen yhteisön tavaramerkkiä 
koskevien hakemusten määrä alenee 
vähitellen ja on jo vähäinen, 
eurooppalaista tavaramerkkiä koskeva 
hakemus olisi voitava tehdä vain 
Euroopan unionin virastossa.

Poistetaan.

Or. xm

Perustelu

Koska pyritään helpottamaan ihmisten ja yritysten tilannetta, on säilytettävä kaikki 
eurooppalaisen tavaramerkin rekisteröintimahdollisuudet. On siis välttämätöntä, että 
hakemuksia voidaan käsitellä jäsenvaltioiden virastoissa, jotka toimivat vain keskusviraston 
välikäsinä.

Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

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

mahdollistaa sen, että toimivaltaiset 
viranomaiset ja yleisö voivat selkeästi ja 
täsmällisesti määrittää sen haltijan saaman 
suojan kohteen.

Or. xm

Perustelu

Tavoitteena on, että tietyn yhteisön tavaramerkin ominaispiirteet voidaan esittää selkeästi ja 
täsmällisesti.

Tarkistus 5

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.

5. Eurooppalaisen tavaramerkin haltijalla 
on myös oikeus kansallisten 
viranomaisten avulla 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.

Or. xm

Perustelu

Kansallisten viranomaisten apu on välttämätön edellytys tälle toimelle.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 25 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaista tavaramerkkiä koskeva 
hakemus jätetään virastolle.

Eurooppalaista tavaramerkkiä koskeva 
hakemus jätetään virastolle ja 
keskusvirastolle.

Or. xm

Perustelu

Koska pyritään helpottamaan ihmisten ja yritysten tilannetta, on säilytettävä kaikki 
eurooppalaisen tavaramerkkien rekisteröintimahdollisuudet. On siis välttämätöntä, että 
hakemuksia voidaan käsitellä jäsenvaltioiden virastoissa, jotka toimivat vain keskusviraston 
välikäsinä.

Tarkistus 7

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 
sisältävät asiakirjat virastolle ja johon 
mennessä hakemusmaksua koskeva 
maksumääräys on annettava.

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

Or. xm

Perustelu

Eurooppalaisen tavaramerkin hakemispäivä on päivä, jona hakija jättää 26 artiklan 
1 kohdassa täsmennetyt tiedot sisältävät asiakirjat virastolle tai keskusvirastolle.
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Tarkistus 8

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 muutosten 
tai uudistamisen rekisteröinnin aikana, 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. xm

Perustelu

Jos rekisteröinti on tehty ennen 22. kesäkuuta 2012, kaikkia silloin voimassa olleita 
vaatimuksia on noudatettu. Uusien ja monimutkaisten menettelyjen välttämiseksi tässä 
täsmennettyä menettelyä ei voida soveltaa muutoin kuin tavaramerkin rekisteröinnin 
muutosten tai uudistamispyynnön yhteydessä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta 98 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
123 b artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 1151/2012 perustettujen suojattujen 
alkuperänimitysten ja maantieteellisten 
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merkintöjen ja aitojen perinteisten 
tuotteiden järjestelmien hallinto ja 
edistäminen;

Or. xm

Perustelu

Kun pyritään enenevässä määrin yhdenmukaistamaan teollis- ja tekijänoikeutta koskevia 
sääntöjä Euroopan unionissa, on luonnollista, että kaikkia tuotteita suojataan samoilla 
säännöillä oikeudellisen johdonmukaisuuden takaamiseksi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 98 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
123 b artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 ja (EY) 
N:o 110/2008 perustettujen suojattujen 
alkuperänimitysten hallinto ja 
edistäminen;

Or. xm

Perustelu

Kun pyritään enenevässä määrin yhdenmukaistamaan teollis- ja tekijänoikeutta koskevia 
sääntöjä Euroopan unionissa, on luonnollista, että kaikkia tuotteita suojataan samoilla 
säännöillä oikeudellisen johdonmukaisuuden takaamiseksi.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 98 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
123 b artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d c) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 118 artiklan 
mukaisten muiden Euroopan unionin 
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teollis- ja tekijänoikeuksien hallinto ja 
edistäminen.

Or. xm

Perustelu

Kun pyritään enenevässä määrin yhdenmukaistamaan teollis- ja tekijänoikeutta koskevia 
sääntöjä Euroopan unionissa, on luonnollista, että kaikkia tuotteita suojataan samoilla 
säännöillä oikeudellisen johdonmukaisuuden takaamiseksi.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 98 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
123 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Virasto voi tarjota vapaaehtoisia 
sovittelupalveluja auttaakseen osapuolia 
pääsemään sovintoratkaisuun.

3. Virasto voi tarjota vapaaehtoisia 
sähköisiä tai muunlaisia sovittelupalveluja 
helpottaakseen vaihtoehtoisten 
riidanratkaisumenettelyjen saatavuutta ja 
suosiakseen riita-asioiden 
sovintoratkaisua erityisesti Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 21 päivänä 
toukokuuta 2008 tietyistä sovittelun 
näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden 
alalla antaman direktiivin 2008/52/EY 
mukaisesti1.
_____________

EUVL L 136, 24.5.2008, s. 3.

Or. xm

Perustelu

Sovittelumenettely on tärkeää, koska sen avulla voidaan selvitä oikeudenkäyntikuluja 
pienemmillä kustannuksilla ja nopeuttaa riitojen ratkaisua.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 99 alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
125 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvostossa on yksi edustaja 
kustakin jäsenvaltiosta ja kaksi edustajaa
komissiosta sekä näiden varajäsenet.

1. Hallintoneuvostossa on yksi edustaja 
kustakin jäsenvaltiosta, yksi edustaja
komissiosta ja yksi parlamentista sekä 
näiden varajäsenet

Or. xm

Perustelu

Hallintoneuvoston kokoonpanon on perustuttava pariteettiin siten, että jokaisesta 
jäsenvaltiosta, komissiosta ja parlamentista on kustakin yksi edustaja, jotta voidaan taata 
toimielinten välinen tasapaino ja mahdollistaa parlamentin tehokas osallistuminen 
keskusviraston hallinnointiin.

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

2. 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 

2. 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 
arvioi uudelleen maksujen tasoa, jos 
virastolle kertyy toistuvasti olennaisia 
ylijäämiä. Tästä uudelleenarvioinnista 
huolimatta kertyneet mahdolliset 
olennaiset ylijäämät käytetään 
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estää olennaisten ylijäämien kertymisen 
jatkuminen, uudelleentarkastelun jälkeen 
kertynyt ylijäämä siirretään unionin 
talousarvioon.

eurooppalaisen tavaramerkkijärjestelmän 
edistämiseen ja parantamiseen.

Or. xm

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että ylijäämät ovat peräisin tavaramerkkien rekisteröinti- ja 
uudistamishakemusten tekijöiden maksuista, ne on käytettävä yhteisön 
tavaramerkkijärjestelmän parantamiseen.


