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LÜHISELGITUS

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2007/2009 (ühenduse kaubamärgi kohta) muutmist käsitleva 
ettepaneku ja direktiivi 2008/95/EÜ muutmist käsitleva ettepaneku peamine eesmärk on 
ühtlustada kõigi ELi liikmesriikide kaubamärkide registreerimise süsteemid, tagada ELi ja 
liikmesriikide kaubamärkide süsteemide kooseksisteerimine ja üksteise vastastikune 
täiendamine, et muuta kaubamärgi registreerimise süsteemid ettevõtjate jaoks tõhusamaks nii 
väiksemate kulude ja väiksema keerukuse, suurema kiiruse kui ka parema prognoositavuse ja 
õiguskindluse seisukohast. See võib uuendustegevust ja majanduskasvu oluliselt suurendada. 

Käesolevas arvamuses keskendutakse ainult ettepaneku kaubandusega seotud aspektidele ja 
eriti võltsitud kaupade transiidile läbi liidu ja võltsitud kaupade müügile internetis. Seoses 
esimesega on komisjoni ettepaneku eesmärgiks liitu läbiva võltsitud kaupade transiidi 
vähendamine. Arvamuses toetatakse seda algatust, kuid kinnitatakse selgesti, et see ei tohiks 
negatiivselt mõjutada liidu õigust toetada kolmandate riikide juurdepääsu ravimitele vastavalt 
14. novembril 2001 vastu võetud WTO ministrite Doha deklaratsioonile intellektuaalomandi 
õiguste kaubandusaspektide lepingu ja tervisekaitse kohta. Tuleks siiski märkida, et ravimite 
kättesaadavuse küsimus on peamiselt seotud patentide ja ainult vähesel määral 
kaubamärkidega.

Seoses teise kaubandusega seotud aspektiga on ettepaneku eesmärk samuti vältida võltsitud 
kaupade liitu sisenemist, eriti internetis toimuva müügi kaudu. See on probleem, mis on 
viimastel aastatel muutunud eriti asjakohaseks seoses internetimüügi mahu kasvuga.
Arvamuses selgitatakse, millised õigusaktid võimaldavad kaubamärgi omanikul võtta 
meetmeid, millega vältida võltsitud kaupade importi juhul, kui ainult kauba saatja tegutseb 
ärilisel eesmärgil. Arvestades probleemi tähtsust ja kaalul olevaid majanduslikke huvisid, on 
samuti asjakohane, et liikmesriigid tugevdaksid kontrolli võltsitud kaupu müüvate 
veebisaitide üle.

Lõpuks osutatakse arvamuses vajadusele laiendada liidu geograafiliste tähiste kaitset 
puudutavat ELi õigustikku, hõlmates tulevase ELi seadusandliku aktiga ka muude kaupade 
geograafilised tähised peale põllumajandustoodete ja toiduainete, veini ja piiritusjookide.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et säilitada liidu tasandil 
kaitstud päritolunimetuste ja geograafiliste 

(13) Selleks et säilitada liidu tasandil 
kaitstud päritolunimetuste ja geograafiliste 
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tähiste õiguste tugev kaitse, tuleb 
täpsustada, et kõnealused õigused 
võimaldavad esitada vastuväiteid hilisema 
Euroopa kaubamärgi registreerimise kohta, 
olenemata sellest, kas need on ka 
keeldumispõhjused, mida võtab kontrollija 
arvesse ex officio.

tähiste õiguste tugev kaitse, tuleb 
täpsustada, et kõnealused õigused 
võimaldavad esitada vastuväiteid hilisema 
Euroopa kaubamärgi registreerimise kohta, 
olenemata sellest, kas need on ka 
keeldumispõhjused, mida võtab kontrollija 
arvesse ex officio. Liidu õigus kaitseb 
ainult põllumajandussaaduste ja 
toiduainete, veini ja piiritusjookide 
geograafilisi tähiseid, seepärast peaks 
komisjon vastu võtma ettepaneku võtta 
vastu määrus, mis ühtlustaks 
liikmesriikide geograafiliste tähiste kaitse 
eeskirjad ka muude kaupade osas peale 
põllumajandussaaduste ja toiduainete, 
veini ja piiritusjookide.

Muudatusettepanek 2

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 
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. See 
ei tohiks piirata liidu kohustust järgida 
WTO eeskirju, eelkõige GATTi V artiklit 
transiidivabaduse kohta, ning liidu õigust 
edendada kolmandate riikide juurdepääsu 
ravimitele, ega analoogravimite tootmist, 
ringlusesse laskmist ja turustamist ELis 
ning väljaspool ELi.
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Muudatusettepanek 3

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 selliste 
kaupade import liitu, kui ainult kauba 
saatja tegutseb ärilisel eesmärgil. Selleks 
peaks kaubamärgi omanik võtma 
asjakohaseid meetmeid, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiivis 48/2004/EÜ
intellektuaalomandi õiguste jõustamise 
kohta ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. juuni 2013. aasta määruses 
(EL) nr 608/2013, mis käsitleb 
intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist 
tollis.

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selleks on Euroopa kaubamärgi 
omanikul õigus võtta asjakohaseid 
õiguslikke meetmeid, mis on sätestatud 
direktiivis 48/2004/EÜ, ja paluda riigi 
tolliametil võtta väidetavalt tema õigusi 
rikkuvate kaupade suhtes meetmeid, nagu 
kinnipidamine ja hävitamine vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
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juuni 2013. aasta määrusele 608/2013, 
mis käsitleb intellektuaalomandi 
õiguskaitse tagamist tollis. 
Liikmesriigid peavad samuti võtma 
asjakohaseid meetmeid, millega vältida 
võltsitud kaupade müüki internetis.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus 2009/207/EÜ
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.”

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. See ei 
piira liidu kohustust järgida WTO 
eeskirju, eelkõige GATTi V artiklit 
transiidivabaduse kohta.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Määrus 2009/207/EÜ
Artikkel 9 a – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa kaubamärgiga identse või 
sarnase tähise kandmine 

(a) Euroopa kaubamärgiga identse või 
sarnase tähise kandmine, nagu on osutatud 
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kaubandustegevuse käigus kujundusele, 
pakendile või muudele vahenditele, millele 
kaubamärgi saab kanda;

käesoleva määruse artikli 8 lõikes 1,
kaubandustegevuse käigus kujundusele, 
pakendile või muudele vahenditele, millele 
kaubamärgi saab kanda;

Selgitus

Lõige peab olema kooskõlas identsust ja sarnasust käsitlevate sätetega artikli 8 lõikes 1.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 74 a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74 a a) Kahju hüvitamine kaupade 
importijale ja omanikule
Ametil on õigus kohustada Euroopa 
kaubamärgi omanikku maksma kaupade 
importijale, saajale ja omanikule 
asjakohast hüvitist artikliga 9 antud 
impordi takistamise õigustest tuleneva 
kaupade põhjendamatu kinnipidamisega 
tekitatud mis tahes kahju eest. 

Selgitus

Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) artikli 56 kohaselt on 
ametil õigus kohustada hagejat, käesoleval juhul kaubamärgi omanikku, asjakohaselt 
hüvitama importijatele või kaupade omanikele kaupade põhjendamatu kinnipidamisega 
tekitatud kahju. Põhjendamatu kinnipidamine on tõsine ja üha süvenev probleem. Komisjoni 
aruande „Intellektuaalomandiõigusi käsitlevate ELi tollialaste õigusaktide jõustamine –
tulemused ELi piiril – 2011” kohaselt esines üle 2700 kaupade põhjendamatu kinnipidamise 
juhtumi, mis on 46% rohkem, kui täheldati kaks aastat varem.
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