
AD\1005137FI.doc PE514.625v03-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Kansainvälisen kaupan valiokunta

2013/0088(COD)

14.10.2013

LAUSUNTO
kansainvälisen kaupan valiokunnalta

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön 
tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

Valmistelija: George Sabin Cutaş



PE514.625v03-00 2/9 AD\1005137FI.doc

FI

PA_Legam



AD\1005137FI.doc 3/9 PE514.625v03-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2009 sekä direktiivin 
2008/95/EY muuttamista koskevan ehdotuksen päätavoite on yhdenmukaistaa EU:n 
jäsenvaltioiden tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmiä sekä varmistaa unionin ja 
jäsenvaltioiden tavaramerkkijärjestelmien rinnakkaistoiminta ja täydentävyys niiden 
tehokkuuden lisäämiseksi, jotta hyötyisivät kustannusten alenemisesta, järjestelmien 
yksinkertaistumisesta, nopeutumisesta ja muuttumisesta ennakoitavimmiksi sekä 
oikeusvarmuuden lisääntymisestä. Tämä voi johtaa innovoinnin ja talouskasvua merkittävään 
lisääntymiseen. 

Lausunnossa keskitytään yksinomaan ehdotuksen kauppaan liittyviin näkökohtia ja erityisesti 
väärennettyjen tavaroiden kulkua unionin läpi sekä väärennettyjen tavaroiden myyntiä 
internetissä. Edellisen osalta komission ehdotuksella pyritään vähentämään väärennettyjen 
tavaroiden liikkumista unionin kautta. Lausunnossa tuetaan tätä aloitetta, vaikka siinä 
todetaankin selvästi, että tämän ei pitäisi vaikuttaa kielteisesti unionin oikeuteen tukea 
kolmansien maiden oikeutta lääkkeiden saatavuuteen noudattaen Dohassa pidetyssä 
Maailman kauppajärjestön ministeritason konferenssissa 14. marraskuuta 2001 annettua 
teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehtyä sopimusta 
(TRIPS-sopimus) ja kansanterveyttä koskevaa julistusta. On kuitenkin syytä myöntää, että 
lääkkeiden saatavuus liittyy ensisijaisesti patentteihin ja vain vähemmässä määrin 
tavaramerkkeihin.

Toisen kauppaan liittyvän näkökohdan osalta ehdotuksen tarkoituksena on myös estää 
väärennettyjen tavaroiden tulo unionin alueelle erityisesti internetissä tapahtuvan myynnin 
kautta. Tämä ongelma on kasvanut viime vuosina erityisen merkittäväksi internet-myynnin 
lisääntymisen myötä. Lausunnossa selvennetään säädöksiä, joiden nojalla tavaramerkin haltija 
voi toteuttaa toimia väärennettyjen tuotteiden tuonnin estämiseksi, jos vain tavaroiden 
lähettäjä toimii kaupallisissa tarkoituksissa. Ongelman laajuuden ja kyseessä olevien 
taloudellisten intressien vuoksi on myös perusteltua, että jäsenvaltiot kehittävät väärennettyjä 
tuotteita myyvien internet-sivustojen valvontaa. 

Lisäksi lausunnossa tuodaan esiin tarve laajentaa unionin maantieteellisten merkintöjen 
suojaamista koskevaa EU:n säännöstöä sisällyttämällä säännöstöön lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävällä tulevalla säädöksellä myös muiden tavaroiden kuin maataloustuotteiden, 
elintarvikkeiden, viinien ja alkoholijuomien maantieteelliset merkinnät.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin tasolla suojattujen 
alkuperänimityksiin ja maantieteellisiin 
merkintöihin sisältyvien oikeuksien suojan 
pitämiseksi vahvana on tarpeen täsmentää, 
että kyseiset oikeudet mahdollistavat 
väitteen tekemisen myöhemmän 
eurooppalaisen tavaramerkin rekisteröintiä 
vastaan riippumatta siitä, ovatko ne myös 
rekisteröinnin esteitä, jotka hakemuksen 
tutkijan on otettava huomioon viran 
puolesta.

(13) Unionin tasolla suojattujen 
alkuperänimityksiin ja maantieteellisiin 
merkintöihin sisältyvien oikeuksien suojan 
pitämiseksi vahvana on tarpeen täsmentää, 
että kyseiset oikeudet mahdollistavat 
väitteen tekemisen myöhemmän 
eurooppalaisen tavaramerkin rekisteröintiä 
vastaan riippumatta siitä, ovatko ne myös 
rekisteröinnin esteitä, jotka hakemuksen 
tutkijan on otettava huomioon viran 
puolesta. Koska unionin lainsäädännössä 
on säädetty ainoastaan 
maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, 
viinien ja alkoholijuomien 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta, komission olisi 
hyväksyttävä ehdotus asetukseksi, jolla 
yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden 
sääntöjä myös muiden tavaroiden kuin 
maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, 
viinien ja alkoholijuomien 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta.

Tarkistus 2

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 

(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 
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tavaramerkki, joka on olennaisesti sama 
kuin eurooppalainen tavaramerkki, joka on 
rekisteröity kyseisenkaltaisia tavaroita 
varten.

tavaramerkki, joka on sama kuin 
eurooppalainen tavaramerkki, joka on 
rekisteröity kyseisenkaltaisia tavaroita 
varten. Tämä ei kuitenkaan estäisi 
unionia noudattamasta WTO:n 
säännöksiä ja etenkään GATT-
sopimuksen V artiklaa kauttakulun 
vapaudesta ja siihen sisältyvää oikeutta 
edistää lääkkeiden saatavuutta 
kolmansissa maissa ja erityisesti 
rinnakkaislääkkeiden tuotantoa, 
levittämistä ja jakelua EU:ssa ja muualla.

Tarkistus 3

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

(19) Tavaramerkkiä loukkaavien 
tavaroiden markkinoilletulon estämiseksi 
tehokkaammin erityisesti internet-myynnin 
yhteydessä tavaramerkin haltijalla olisi 
oltava oikeus kieltää tällaisten tavaroiden 
tuonti unioniin, jos se on tavaroiden ainoa 
kaupallisissa tarkoituksissa toimiva 
lähettäjä. Tätä tarkoitusta varten 
tavaramerkin haltijan olisi ryhdyttävä 
teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisesta 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 48/2004/EY ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien tullivalvonnasta 
12 päivänä kesäkuuta 2013 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa 608/2013 säädettyihin 
asianmukaisiin toimiin.
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Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tätä tarkoitusta varten eurooppalaisen 
tavaramerkin haltijalla on oikeus 
toteuttaa direktiivissä 48/2004/EY 
vahvistetut oikeudelliset toimet ja pyytää 
kansallisilta tulliviranomaisilta 
toimenpiteitä suhteessa tavaroihin, jotka 
haltijan mukaan loukkaavat hänen 
oikeuksiaan, mukaan luettuna tavaroiden 
takavarikointi ja tuhoaminen teollis- ja 
tekijänoikeuksien tullivalvonnasta 
12 päivänä kesäkuuta 2013 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen N:o (EU) 608/2013 mukaisesti. 
Lisäksi jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet väärennettyjen 
tavaroiden internet-myynnin estämiseksi.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus 2009/207/EY
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen tavaramerkin haltijalla on 
myös oikeus estää kaikkia kolmansia 
tuomasta tavaroita unionin tullialueelle 

Eurooppalaisen tavaramerkin haltijalla on 
myös oikeus estää kaikkia kolmansia 
tuomasta tavaroita unionin tullialueelle 
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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.”

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. Tämä ei kuitenkaan estä 
unionia noudattamasta WTO:n 
säännöksiä ja etenkään GATT-
sopimuksen V artiklaa kauttakulun 
vapaudesta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus 2009/207/EY
9a artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaisen merkin paneminen ulkoasuun, 
päällyksiin tai merkin muihin 
käyttötapoihin elinkeinotoiminnassa, joka 
on sama tai samankaltainen kuin 
eurooppalainen tavaramerkki;

a) sellaisen merkin paneminen ulkoasuun, 
päällyksiin tai merkin muihin 
käyttötapoihin elinkeinotoiminnassa, joka 
on tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa 
määritellyllä tavalla sama tai 
samankaltainen kuin eurooppalainen 
tavaramerkki;

Perustelu

Kohdan olisi oltava yhdenmukainen tunnistusta ja samankaltaisuutta koskevien, jo 8 artiklan 
1 kohdassa määriteltyjen määräysten kanssa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 74 a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

74 aa) Korvauksen maksaminen 
maahantuojalle ja tavaran omistajalle
Virastolla olisi oltava oikeus määrätä 
eurooppalaisen tavaramerkin haltija 
maksamaan maahantuojalle, 
vastaanottajalle ja omistajalle 
asianmukainen korvaus vahingosta, joka 
heille on aiheutunut 9 artiklan mukaisten 
tuontirajoitusoikeuksien vuoksi 
tapahtuneesta tavaran väärästä 
pidättämisestä. 

Perustelu

TRIPS-sopimuksen 56 artiklan mukaisesti asiasta vastaavalla virastolla on oltava oikeus 
määrätä hakija, tässä tapauksessa tavaramerkin haltija, maksamaan asianmukaista korvausta 
maahantuojille tai omistajille tavaroiden väärästä pidättämisestä. Väärät pidättämiset ovat 
suuri ja koko ajan yleistyvä ongelma. Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvontaa koskevassa 
komission vuosikertomuksessa 2011 (EU Customs Enforcement of Intellectual Property 
Rights: Results at the Border) todetaan, että tavaroita pidätettiin erehdyksessä yli 
2700 tapauksessa, mikä on 46 prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin.
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