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Austatud esimees

Õiguskomisjon otsustas esitada omaalgatusliku arvamuse kõnealuse ettepaneku sätete kohta, 
millega delegeeritakse seadusandlikud volitused komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu
toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping”) artikliga 290.

On tähelepanuväärne, et ettepanek sisaldab 63 seadusandlike volituste komisjonile 
delegeerimise ettepanekut (vt lisa).

I. Taust

Nimetatud määruse ettepanek kuulub kaubamärgi paketti, mille komisjon esitas 27. märtsil
2013 ja mis hõlmab ka ettepanekut kaubamärgidirektiivi uuestisõnastamise kohta1 ja
ettepanekut rakendusakti kohta, millega muudetakse kaht komisjoni määrust2, mille eesmärk 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, 8.11.2008, lk 25).
2 Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus 
(EÜ) 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, 15.12.1995, lk 1), ja komisjoni 13. detsembri 1995. aasta 
määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja 
tööstusdisainilahendused) (EÜT L 303, 15.12.1995, lk 33). Kehtiva kaubamärgimääruse alla kuulub ka kolmas 
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on kohandada ühenduse kaubamärgisüsteemi lõivude struktuuri.

Komisjoni sõnul on ettepaneku peamine eesmärk edendada innovatsiooni ja majanduskasvu, 
muutes kaubamärgi registreerimise süsteemid kogu ELis ettevõtjate jaoks kättesaadavamaks 
ja tõhusamaks nii väiksemate kulude ja keerukuse, suurema kiiruse kui ka parema 
prognoositavuse ja õiguskindluse seisukohast. Komisjon ei kavanda uut süsteemi, vaid näeb 
ette kehtivate sätete ajakohastamise, mille peamised eesmärgid on järgmised: kohandada 
terminoloogiat vastavalt Lissaboni lepingule ja sätteid vastavalt detsentraliseeritud asutusi 
käsitlevale 19. juuli 2012. aasta ühisele lähenemisviisile3, lihtsustada Euroopa kaubamärgi 
taotlemise ja registreerimise korda, suurendada õiguskindlust sätete täpsustamise ja 
ebaselguse kaotamise teel, kaasata Euroopa Kohtu praktika, kehtestada asjakohane Siseturu 
Ühtlustamise Ameti (OHIM) ja liikmesriikide kaubamärgiametite vahelise koostöö 
raamistik, et ühtlustada tavasid ja arendada ühiseid vahendeid, ning viia see raamistik 
kooskõlla ELi toimimise lepingu artikliga 290.

II. Kavandatud rakendusakti eelnõu lõivusüsteemi kohta

Nimetatud ettepanek lõivusüsteemi käsitleva rakendusakti kohta põhineb kehtiva 
kaubamärgimääruse artiklitel 144, 162 ja artikli 163 lõikel 2 ning on kooskõlas 
rakendusaktide määruse4 artikliga 13. Nende sätete kohaselt määratakse lõivusid käsitlevas 
määruses kindlaks lõivude määr ja nende makseviisid ning tagatakse Siseturu Ühtlustamise 
Ameti tasakaalus eelarve. Sätted võetakse vastu ja neid muudetakse, kasutades 
rakendusaktide määruse artikli 5 kontrollimenetlust.

Komisjon teeb aga samal ajal ettepaneku muuta kaubamärgimäärust, et võimaldada muuta 
tulevikus lõivusüsteemi delegeeritud õigusaktidega ELi toimimise lepingu artikli 290 alusel. 

Rakendusakti eelnõu põhjenduses 2 mainitakse, et on asjakohane muuta lõivude struktuuri
paindlikumaks selle kohandamise teel, mis läheb väidetavalt kaugemale pelgast
rakendamisest ja seda võib pidada poliitiliste valikute küsimuseks, mis puudutab
kaubamärgipaketi olemuslikke osi.

Pärast parlamendi vastuseisu sellisele lähenemisviisile variraportööride koosolekutel ja
liikmesriikide vastuseisu nõukogu töörühma koosolekutel teatas komisjon 18. juuli 
2013. aasta kirjas parlamendile, et ei jätka rakendusakti eelnõu menetlusega asjaomases
komitees ja kavatseb kutsuda komitee järgmise koosoleku kokku kõige varem aasta lõpus. 
Rakendusakti eelnõu esitamisel oli komisjoni eesmärk võtta see vastu enne aasta lõppu ning 
komisjon näib kinnitavat seisukohta, et ta võib seaduslikult kohandada lõivude struktuuri
rakendusaktiga.

Lisaks tuleb märkida, et vastavalt eespool nimetatud detsentraliseeritud asutusi käsitleva 
                                                                                                                                               
rakendusmäärus ehk komisjoni 5. veebruari 1996. aasta määrus (EÜ) nr 216/96, mis näeb ette siseturu 
harmoneerimisameti apellatsioonikomisjonide protseduurireeglid (EÜT L 28, 6.2.1996, lk 11), mida aga ei 
muudeta.
3 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf.
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
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ühise lähenemisviisi punktile 38 tuleks kehtestada isemajandavatele ametitele (nagu 
Siseturu Ühtlustamise Amet) realistliku määraga lõivud, et vältida märkimisväärse ülejäägi 
teket.

ELi toimimise lepingu artikli 291 alusel teostab komisjon oma rakendamisvolitusi, kui liidu 
õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks on vaja ühetaolisi tingimusi. Ühine lähenemisviis 
on aga Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisavaldus ja ei ole seega 
õiguslikult siduv liidu õigusakt.

III. Delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide taust

Vt õiguskomisjoni 27. aprilli 2012. aasta arvamuse (esitatud põllumajanduskomisjonile 
määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) II osa ning 
seadusandlike volituste delegeerimise ja komisjoni rakendusvolituste teostamise suhtes 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli järelmeetmete kontekstis koostatud töödokumenti 
(raportöör József Szájer), milles antakse ulatuslikku taustteavet nii delegeeritud õigusaktide 
kui ka rakendusaktide kohta. 

IV. Euroopa Parlamendi seisukoht seoses seadusandlike volituste delegeerimisega

Delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide eristamine on tekitanud teatavaid vastuolusid 
mõnedes seadusandlikes menetlustes pärast Lissaboni lepingu jõustumist. Nõukogu on 
nõudnud rakendusaktide kasutamist, et ta saaks rohkem mõjutada selliste aktide 
ettevalmistusetappi nende liikmesriikide ekspertide abil, kes kuuluvad rakendusaktide 
määruses sätestatud asjaomastesse komisjonidesse. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel riiklikel ekspertidel ametlikku ülesannet ei ole. Lisaks sellele on 
parlamendi roll, mõju ja eesõigused delegeeritud õigusaktide puhul palju suuremad, sest 
parlamendil on võimalus kavandatavale delegeeritud õigusaktile vastuväiteid esitada ja 
delegeerimine tühistada, mis on tema tugevaim vahend. Rakendusaktide puhul piirduvad 
parlamendi volitused kontrolliõigusega ning komisjon võib kavandatava rakendusakti vastu 
võtta parlamendi vastuseisust hoolimata.

Õige vahendi valikul ei ole suur mõju mitte ainult parlamendi võimalusele oma 
kontrolliõigust kasutada, vaid ka õigusakti enda kehtivusele. Komisjoni president rõhutas 
parlamendi presidendile saadetud kirjas, et rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide 
eristamine ei ole poliitilise valiku küsimus ning et iga analüüsi lähtealuseks peavad olema 
ELi toimimise lepingu artiklites 290 ja 291 sätestatud õiguslikud kriteeriumid5. Komisjon 
on seepärast otsinud eristamise küsimuses selgitust Euroopa Liidu Kohtult juhtumi puhul, 
kus komisjon on seisukohal, et on valitud vale õigusakt6.
                                               
5 President Barroso 3. veebruari 2012. aasta kiri president Schulzile.
6 19. septembril 2012. aastal esitas komisjon Euroopa Kohtusse hagi, mille eesmärk oli tühistada biotsiidide 
määruse artikkel, milles nähakse ette meetmete võtmine mitte delegeeritud õigusakti, vaid rakendusakti kaudu. 
Komisjon väidab, et kuna kõnealuse artikli eesmärk on täiendada seadusandliku akti teatavaid 
mitteolemuslikke osi ning kui arvestada delegeerimise olemust ja selle abil vastu võetava akti eesmärki, tuleks 
akt vastu võtta ELi toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud menetluse kohaselt, mitte vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklis 291 sätestatud menetlusele. Kohtuasi C-427/12, komisjon vs. Euroopa Parlament ja Euroopa 
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Selleks et võtta vastu delegeeritud õigusakte käsitlev horisontaalne poliitiline seisukoht, et 
kaitsta parlamendi eesõigusi ning vältida tulevasi õiguslikke probleeme ja õigusaktide 
tühistamise riski delegeeritud õigusakti ja rakendusakti vahel tehtud vale valiku tõttu, toetas 
esimeeste konverents 2012. aastal järgmist neljaastmelist lähenemisviisi tagamaks, et 
parlament saab kasutada täielikult talle Lissaboni lepinguga antud volitusi7:

1. õige õigusakti valik;
2. liikmesriikide rolli tugevdamine delegeeritud õigusaktide ettevalmistusetapis;
3. lisamine alusakti („kaasotsustamismenetlus”);
4. parlamendi seisukoha vastuvõtmine ilma esimese lugemise kokkuleppeta.

Viimase sammuna, kui delegeeritud õigusakte ei saa lisada toimikusse, ehkki on otsustatud, 
et need tuleks sinna lisada, nõutakse selles lähenemisviisis, et toimikut sellisel kujul 
täiskogu ette ei saadetaks, ning sel juhul on vaja täiendavaid horisontaalseid läbirääkimisi 
nõukoguga.

V. Analüüs

Kuna delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide eristamise kohta puudub Euroopa Kohtu 
kohtupraktika, peab iga analüüsi lähtealuseks olema aluslepingu enda sõnastus. ELi 
toimimise lepingu artikkel 290 lubab delegeerida üksnes õigust võtta vastu „muid kui 
seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad, mis täiendavad või muudavad seadusandliku 
akti teatavaid mitteolemuslikke osi” (rõhk lisatud). 

Et välja selgitada, kas need kriteeriumid on siinkohal täidetud, tuleb uurida asjaomaste 
volituste olemust juhtumipõhiselt. Vt lisa.

Esiteks tuleb kaubamärgisüsteemi lõivude struktuuri puhul võtta arvesse, et lõivude 
tegelikku määra ei ole muudetud oluliselt ligi 20 aasta jooksul ja kaasotsustamismenetlusega 
tehtavad mis tahes kohandused alusaktis jääksid tõenäoliselt kehtima sama pikaks ajaks ning 
seega ei ole vaja lõivude määra kindlaksmääramiseks paindlikkust ELi toimimise lepingu 
artikli 290 kohase delegeeritud õigusakti kasutamise kaudu. Seadusandlike volituste 
delegeerimine ja mittedelegeerimine on seadusandja eesõigus. Antud juhul ei ole lõivude 
struktuuri muutmine pelgalt õigusaktides esinevate eeskirjade rakendamise küsimus, vaid
küsimus poliitilisest valikust, mis on kaubamärgipaketi tähtis osa. Selline poliitiline valik
kuulub alusakti ja seda ei saa käsitleda delegeeritud õigusaktides või rakendusaktides.

Seisukohta, et lõivusüsteem peaks kuuluma alusakti sätetesse, tugevdab veelgi asjaolu, et
kaubamärgipaketi ettepaneku lõivudega seotud aspektide liikumapanev jõud oli eespool 
nimetatud ühine lähenemisviis, mis ei ole õiguslikult siduv liidu õigusakt. Seega on 
kaheldav, kas komisjon võib üldsegi väita, et tal on lõivude puhul ELi toimimise lepingu 
artikli 291 kohased rakendusvolitused.

                                                                                                                                               
Liidu Nõukogu.

7 Poliitilised suunised ja horisontaalne lähenemisviis parlamendis delegeeritud õigusaktide käsitlemisel 
(komisjonide esimeeste konverentsi esimehe 19. aprilli 2012. aasta kiri parlamendi presidendile).
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Teiseks tuleb muudatusi käsitleva määruse sätetega seoses kõigepealt märkida, et komisjon
teeb ettepanekud ainult delegeeritud õigusakte käsitlevate sätete kohta ning ei tee 
ettepanekuid rakendusakte käsitlevate sätete kohta. Lisaks tuleb märkida, et komisjon on 
lisanud alusakti ettepanekusse järgmised sätted, mis olid varem lisatud määrusesse 
nr 2868/95, millega rakendatakse kaubamärgimäärust: artikli 19 lõige 2, artikli 20 lõige 4, 
artikli 22 lõige 6, artiklid 75, 79a, 79c ja 79d ning artikli 87 lõige 3.

Üks peamisi probleeme komisjoni lähenemisviisis on see, et ettepanekus on mitu 
delegeeritud õigusakte käsitlevat sätet, mis ei põhine alusaktil, mida võidakse täiendada või 
muuta ja mille ainus eesmärk näib olevat anda komisjonile võimalus luua täiesti uusi sätteid.
Paljudel juhtudel oleks kergesti võinud neid sätteid täpsustada juba alusaktis. Mitmel juhul 
sisaldab alusakti säte viidet „artikli [volituste delegeerimist käsitlev artikkel] kohaselt 
kehtestatud tingimustele”, milles omakorda viidatakse „artiklis [alusakti säte] osutatud 
vorminõuetele”. Sellistel juhtudel tuleb selleks, et kohaldada saaks ELi toimimise lepingu 
artiklit 290, vorminõudeid rohkem täpsustada, et parandada korduv viga, et puudub
põhikohustus või -säte, mida tahetakse täiendada või muuta.

Probleem esineb järgmistes sätetes: artikli 35a punkt d, artikli 45a punktid a ja c, 
artikkel 74a, artikkel 74k, artikli 93a punktid f, i, j, k, m ja p, artikkel 114a ning artikli 161a 
punktid a, c ja f.

Kui nende puhul ei tehta alusaktis lisatäpsustusi, on võimalik alternatiiv anda 
rakendamisvolitused komisjonile, mis võib tähendada parlamendi mõjuvõimu vähenemist.

Kaheldav delegeerimise vorm pakutakse välja ka alusakti artiklis 65a, milles nähakse ette 
delegeeritud õigusaktid, milles täpsustatakse kaebuse esitamist käsitleva teate sisu ja 
apellatsioonikoja otsuste sisu ja vorm. Ei ole selge, mida tähendab siinkohal sõna „sisu”.
Seda tuleb selgitada alusaktis või leida alternatiiv, et mitte käsitleda asjatult
mitteolemuslikke osi.

Teatavad sätted, millega nähakse ette delegeeritud õigusaktid, viitavad küsimustele, mida ei
ole käsitletud alusakti artiklis, millele säte viitab. Näiteks artiklis 65a nähakse ette
delegeeritud õigusaktid, millega täpsustatakse „artiklis 60 osutatud kaebuse esitamise lõivu 
tagasimaksmine”, aga nimetatud artiklis ei viidata tagasimaksmisele. Sarnaseid
sätetevahelisi ebakõlasid leidub ka artikli 161a punktides h, j ja k.

Ettepaneku üks omapäraseid aspekte, mis kujutab endast probleemi seadusandlike volituste 
delegeerimisel, on tegevdirektori volitusi käsitlevad sätted, mis on sageli vastuolus
delegeeritud õigusakte käsitlevate sätetega, näiteks artiklites 30, 79, 88 ja 128.

Viimasena tuleb nimetada paari valet viidet sätetes, millega nähakse ette delegeeritud 
õigusaktid, näiteks artikli 144a punktis b ja artikli 161a punktis c.

VI. Järeldus ja soovitus

Arvestades eespool toodud põhjendusi on õiguskomisjon seisukohal, et lõivusüsteemi ei 
tohiks kehtiva kaubamärgimääruse alusel käsitleda rakendusaktis koos rakendusaktide
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määruse üleminekusätetega, nagu pakkus algselt välja komisjon, vaid seda tuleks 
reguleerida alusakti enda sätetega ja muuta ainult seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

Teatud juhtudel võib kasutada delegeeritud õigusakte kriteeriumide ja menetluste 
kindlaksmääramiseks või kehtestamiseks, aga ainult siis, kui sätteid on täpsustatud alusaktis.
Teise võimalusena võib paluda, et komisjon koostaks teatud aja jooksul kaasseadusandjatele 
aruande koos võimalike ettepanekutega seadusandlike aktide muutmise kohta.

Lähtudes esimeeste konverentsil heakskiidetud poliitilistest suunistest peaks õiguskomisjon
seetõttu võtma nimetatud soovitusi arvesse oma raporti koostamisel. Kui nõukogu võtab 
soovitustele vastupidise seisukoha ja pooldab delegeeritud õigusakte või rakendusakte, 
mispuhul jäävad kriteeriumid täitmata, peaks õiguskomisjon nõukogu teavitama, et toimikut 
sellisel kujul täiskogusse ei saadeta, ning kui nõukogu oma seisukohta ikkagi ei muuda, 
peaks õiguskomisjon soovitama parlamendi seisukoha ilma esimese lugemise kokkuleppeta 
vastu võtta.

Õiguskomisjon võttis oma 14. oktoobri 2013. aasta koosolekul käesoleva arvamuse vastu 
ühehäälselt8.

Lugupidamisega

Klaus-Heiner Lehne

                                               
8 Kohal olid: Sebastian Valentin Bodu (aseesimees), Franēoise Castex (aseesimees), Marielle Gallo, Jutta 
Haug (asendusliige vastavalt kodukorra artikli 187 lõikele 2), Klaus-Heiner Lehne (esimees), Eva 
Lichtenberger, Alajos Mészįros, Andrej Plenković (asendusliige vastavalt kodukorra artikli 193 lõikele 3) 
Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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Lisa. Delegeeritud õigusakte käsitlevad sätted

Artikkel Asjakohane tekst Eesmärgid, sisu ja ulatus Soovitus

Põhjendus 24 Määrusega (EÜ) nr 207/2009 on antud komisjonile 
volitused võtta vastu kõnealuse määruse 
rakenduseeskirjad. Seoses Lissaboni lepingu 
jõustumisega tuleb viia määruse (EÜ) nr 207/2009 
kohaselt komisjonile antud volitused vastavusse 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290.

Seadusandlike volituste 
delegeerimine ja 
rakendusvolituste andmine 
komisjonile on seadusandja ainu-
ja eesõigus. Seega on ekslik 
järeldus, et kehtiva 
kaubamärgimääruse alusel 
komisjonile antud volitused tuleb 
viia vastavusse ELi toimimise 
lepingu artikliga 290. Need 
volitused võivad esineda ka
rakendusakte käsitlevate sätete
vormis ELi toimimise lepingu 
artikli 290 alusel või need võib 
jätta alusakti.

Põhjenduse võiks ümber 
sõnastada, et võtta 
arvesse ka asjaolu, et
seadusandjal on õigus 
mitte delegeerida
seadusandlikke volitusi 
ja mitte anda üle 
rakendusvolitusi.

Põhjendus 25 Esmatähtis on, et komisjon korraldaks ettevalmistava 
töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja 

See vastab ühise lähenemisviisi 
standardpõhjenduse osadele.

Tuleks alles jätta, sest 
vastab õigele mudelile.
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nõukogule.

Põhjendus 26 Selleks et tagada selliste õigusaktide tõhus 
registreerimine, mis käsitlevad Euroopa kaubamärki 
omandiõiguse objektina, ja Euroopa kaubamärkide 
registri täielik läbipaistvus, tuleks aluslepingu artikli 
290 kohaselt anda komisjonile volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusaktid, millega määratakse kindlaks 
taotleja konkreetsed kohustused seoses konkreetsete 
kaubamärkidega, Euroopa kaubamärkide üleandmise 
kord, asjaõiguse tekkimine ja üleandmine, 
sundtäitmine, osalemine maksejõuetusmenetluses, 
litsentsi andmise või üleandmise kandmine registrisse 
ning asjakohaste kannete kehtetuks tunnistamine või 
muutmine.

Põhjendus vastab artiklile 24a. Vt märkusi artikli 24a 
kohta.

Põhjendus 29 Selleks et näha ette tulemuslik ja tõhus kord Euroopa 
kaubamärgi taotluste, sealhulgas prioriteedinõuete ja 
vanemusnõuete esitamiseks, tuleks aluslepingu artikli 
290 kohaselt anda komisjonile volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusaktid, millega määratakse kindlaks 
Euroopa kaubamärgi taotluse esitamise vahendid ja 
üksikasjad, Euroopa kaubamärgi taotluse vorminõuete 
üksikasjad, kõnealuse taotluse sisu, taotluse esitamise 
lõiv, samuti samaväärsuse kontrollimise, varasema 
taotluse prioriteedi, näituseprioriteedi ja siseriikliku 
kaubamärgi vanemuse nõudmise kord.

Põhjendus vastab artiklile 35a. Vt märkusi artikli 35a 
kohta.
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Põhjendus 31 Selleks et amet saaks läbipaistva, üksikasjaliku, õiglase 
ja erapooletu korra kohaselt tulemuslikult, tõhusalt ja 
kiirelt läbi vaadata ja registreerida Euroopa kaubamärgi 
taotlusi, tuleks aluslepingu artikli 290 kohaselt anda 
komisjonile volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega määratakse kindlaks taotluse 
esitamise kuupäeva käsitlevate nõuete ja taotluse 
vorminõuete täitmise kontrolli kord, klassiga seotud 
lõivude tasumise kontrolli ja absoluutsete 
keeldumispõhjuste läbivaatamise kord, taotluse 
avaldamisega seotud üksikasjad, taotluse avaldamisel 
tehtud vigade või eksimuste parandamise kord, 
kolmandate isikute vastuväidetega seotud korra 
üksikasjad, vaidlustamiskorra üksikasjad, vastulausete 
esitamise ja menetlemise korra ning taotluste muutmise 
ja osadeks jagamise korra üksikasjad, Euroopa 
kaubamärgi registreerimisel registrisse kantavad 
andmed, registreerimise avaldamist käsitlevad 
üksikasjad ning registreerimistunnistuse sisu ja 
kõnealuse tunnistuse väljastamise üksikasjad.

Põhjendus vastab artiklile 45a. Vt märkusi artikli 45a 
kohta.

Põhjendus 32 Selleks et võimaldada Euroopa kaubamärke 
tulemuslikult ja tõhusalt uuendada ning ilma 
õiguskindlust vähendamata turvaliselt tegelikkuses 
kohaldada Euroopa kaubamärgi muutmist ja jagamist 
käsitlevaid sätteid, tuleks aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda komisjonile volitused võtta vastu 

Põhjendus vastab artiklile 49a. Vt märkusi artikli 49a 
kohta.
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delegeeritud õigusaktid, millega määratakse kindlaks 
Euroopa kaubamärgi uuendamise üksikasjad ning 
Euroopa kaubamärgi muutmise ja jagamise kord.

Põhjendus 33 Selleks et võimaldada Euroopa kaubamärgi omanikul 
Euroopa kaubamärgist hõlpsasti loobuda, järgides 
samas kolmandate isikute õigusi, mis on kantud 
registrisse seoses kõnealuse märgiga, ja tagada, et 
Euroopa kaubamärki saab läbipaistva, üksikasjaliku, 
õiglase ja erapooletu korra kohaselt tulemuslikult ja 
tõhusalt tühistada või kehtetuks tunnistada, ja võtta 
arvesse käesolevas määruses sätestatud põhimõtteid, 
tuleks aluslepingu artikli 290 kohaselt anda komisjonile 
volitused võtta vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
määratakse kindlaks Euroopa kaubamärgist loobumise 
kord, samuti tühistamise ja kehtetuks tunnistamise 
kord.

Põhjendus vastab artiklile 57a. Vt märkusi artikli 57a 
kohta.

Põhjendus 34 Selleks et võimaldada apellatsioonikodadel läbipaistva, 
üksikasjaliku, õiglase ja erapooletu korra kohaselt, 
mille puhul võetakse arvesse määruses (EÜ) nr 
207/2009 sätestatud põhimõtteid, tulemuslikult, 
tõhusalt ja põhjalikult läbi vaadata ameti otsuseid, 
tuleks aluslepingu artikli 290 kohaselt anda komisjonile 
volitused võtta vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
määratakse kindlaks kaebuse esitamist käsitleva teate 
sisu, kaebuse esitamise ja läbivaatamise kord, 

Põhjendus vastab artiklile 65a.

Ei ole selge, mida hõlmab 
„kaebuse esitamist käsitleva teate 
sisu”.

Vt ka märkusi 
artikli 65a kohta.
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apellatsioonikoja otsuste sisu ja vorm ning kaebuse 
esitamise lõivu tagasimaksmise kord.

Põhjendus 36 Selleks et tagada Euroopa kollektiivkaubamärkide ja 
sertifitseerimismärkide tulemuslik ja tõhus kasutamine, 
tuleks aluslepingu artikli 290 kohaselt anda komisjonile 
volitused võtta vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
määratakse kindlaks kõnealuste märkide kasutamist 
käsitlevate õigusaktide esitamise tähtaeg ja sisu.

Põhjendus vastab artiklitele 74a 
ja 74k.

Vt märkusi artiklite 74a 
ja 74k kohta.

Põhjendus 38 Euroopa kaubamärgisüsteemi sujuva, tulemusliku ja 
tõhusa toimimise tagamiseks tuleks aluslepingu artikli 
290 kohaselt anda komisjonile volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusaktid, millega määratakse kindlaks 
otsuste vorminõuded, suulise menetluse üksikasjad ja 
tõendite kogumise üksikasjad, teatamise üksikasjad, 
õiguste kaotamisest teatamise kord, menetlusosaliste 
kasutatavad teated ja vormid, tähtaegade arvutamist ja 
kestust käsitlevad eeskirjad, otsuse tühistamise, registri 
kande tühistamise, otsuses olevate ilmsete eksimuste ja 
ameti vigade parandamise kord, menetluse 
katkestamise üksikasjad, kulude jaotamise ja 
kindlaksmääramise menetlus ja kord, registrisse 
kantavad andmed, toimikutega tutvumise ja toimikute 
pidamise üksikasjad, Euroopa kaubamärgibülletäänis ja 
ameti teatajas avaldamise üksikasjad, ameti ja 
liikmesriikide ametiasutuste vahelise halduskoostöö 

Põhjendus vastab artiklile 93a. Vt märkusi artikli 93a 
kohta.
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üksikasjad ning ametiga suhtlemisel esindamise 
üksikasjad.

Põhjendus 44 Selleks et võimaldada tulemuslikult ja tõhusalt muuta 
Euroopa kaubamärgi taotlus või registreerimine 
siseriikliku kaubamärgi taotluseks, tagades samas 
asjaomaste nõuete täitmise põhjaliku kontrolli, tuleks 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda komisjonile 
volitused võtta vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
määratakse kindlaks vorminõuded, millele 
muutmisavaldus peab vastama, ning selle läbivaatamise 
ja avaldamise üksikasjad.

Põhjendus vastab artiklile 114a. Vt märkusi artikli 114a 
kohta.

Põhjendus 45 Selleks et tagada tulemuslik ja tõhus meetod vaidluste 
lahendamiseks, kooskõla määruses (EÜ) nr 207/2009 
sätestatud keelekasutuskorraga, lihtsa sisuga otsuste 
kiire tegemine, apellatsioonikodade tulemuslik ja tõhus 
töökorraldus ning asjakohaste ja mõistlikul tasemel 
lõivude nõudmine ameti poolt, järgides samas määruse 
(EÜ) nr 207/2009 kohaseid eelarvepõhimõtteid, tuleks 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda komisjonile 
volitused võtta vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
määratakse kindlaks ametiga suhtlemisel kasutatavad 
keeled, juhud, mil vastulause ja tühistamise otsuseid 
võib teha üks liige, apellatsioonikodade töökorralduse 
üksikasjad, ametile makstavad lõivud ja nende 
maksmise üksikasjad.

Põhjendus vastab artiklile 144a. Vt märkusi artikli 144a 
kohta.
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Põhjendus 46 Selleks et tagada rahvusvaheliste kaubamärkide 
tulemuslik ja tõhus registreerimine täielikus kooskõlas 
märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi 
kokkuleppe protokolli eeskirjadega, tuleks aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda komisjonile volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusaktid, millega määratakse 
kindlaks kaubamärkide rahvusvahelise registreerimise 
korra üksikasjad.

Põhjendus vastab artiklile 161a. Vt märkusi artikli 161a 
kohta.

Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 
163 vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
täpsustatakse:

(a) taotleja kohustus esitada vastavalt artikli 7 lõike 2 
punktile b tõlge või transkriptsioon taotluse keeles;

Viidatud kohustus on kehtestatud
muudatuses. „Kohustuse 
täpsustamine” on väga 
ebamäärane ja tekitab võimaluse
muuta kohustust artikli 7 lõike 2
punktis b, mis on juba selge. 

Välja jätta, 
delegeerimine ei ole 
asjakohane. Juba
piisavalt täpsustatud
alusaktis.

(b) artikli 17 lõike 5 kohase üleandmine registrisse 
kandmise kord;

See on seotud muudetud
õigusakti puutumata artikli 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 26.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

Artikkel 24a

(c) artikli 19 lõike 2 kohase asjaõiguste andmise või See on seotud muudetud Delegeeritud õigusaktid
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üleandmise registrisse kandmise kord; õigusakti artikli mitteolemuslike 
osade täiendamisega, kusjuures 
seda artiklit muudetakse ainult 
üleandmise lisamise korral. 
Eesmärk, sisu ja ulatus on 
esitatud asjakohaselt, arvestades 
ka põhjendusega 26.

sobivad.

(d) artikli 20 lõike 3 kohase sundtäitmise registrisse 
kandmise kord;

See on seotud muudetud
õigusakti puutumata artikli 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 26.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

(e) artikli 21 lõike 3 kohase maksejõuetusmenetluses 
osalemise registrisse kandmise kord;

See on seotud muudetud
õigusakti puutumata artikli 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 26.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

(f) artikli 22 lõike 5 kohase litsentsi andmise või 
üleandmise registrisse kandmise kord;

See on seotud muudetud
õigusakti puutumata artikli 
mitteolemuslike osade 

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.
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täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 26.

(g) vastavalt artikli 19 lõikes 3, artikli 20 lõikes 4 ja 
artikli 22 lõikes 6 osutatud asjaõigust, sundtäitmist ja 
litsentsi käsitleva registrikande tühistamise või 
muutmise kord.”

See on seotud muudetud 
õigusakti artiklite 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega, kusjuures neid 
artikleid muudetakse, et võtta 
arvesse ühe osapoole nõudmisi.
Eesmärk, sisu ja ulatus on 
esitatud asjakohaselt, arvestades 
ka põhjendusega 26.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 
163 vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
täpsustatakse:

(a) vahendid ja üksikasjad Euroopa kaubamärgi 
taotluse esitamiseks vastavalt artiklile 25;

See on seotud muudetud 
õigusakti artikli mitteolemuslike 
osade täiendamisega, kusjuures 
seda artiklit muudetakse ainult 
selleks, et piirata taotluste 
esitamist Siseturu Ühtlustamise 
Ametile. Eesmärk, sisu ja ulatus 
on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 29.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

Artikkel 35a

(b) üksikasjad seoses artikli 26 lõikes 1 osutatud Kohaldamise üksikasjad on Delegeeritud õigusaktid 
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Euroopa kaubamärgi taotluse sisuga, artikli 26 lõike 2 
kohaste taotluse esitamisel tasutavate lõivudega 
(sealhulgas kõnealuste lõivudega hõlmatud kaupade ja 
teenuste klasside arv) ja artikli 26 lõike 3 kohaste 
taotluse vorminõuetega;

mitteolemuslikud osad ning 
eesmärk, sisu ja ulatus on 
esitatud asjakohaselt, arvestades 
ka põhjendusega 29.

Kuid lõivusüsteem on olemuslik 
osa, mis tuleks jätta alusakti.

Taotluse vorminõuded viitavad 
artikli 26 uuele lõikele 3, milles 
viidatakse aga omakorda 
artikli 35a punkti b kohaselt 
kehtestatud vorminõuetele.
Seega ei ole alusaktis kohustust, 
mida saaks täiendada või muuta,
ja põhimõtteliselt annab 
komisjon endale piiramatu
kaalutlusruumi nende
vorminõuete määratlemiseks.

sobivad taotluse 
üksikasjade 
täpsustamise jaoks.

Lõivusüsteemi 
käsitlevad sätted tuleks 
jätta alusakti.

Alusaktis tuleks 
täpsustada kõnealuse 
taotluse vorminõudeid, 
et parandada korduv 
viga, et puudub
kohustus, mis tähendab, 
et kooskõlas ELi 
toimimise lepingu 
artikliga 290 ei muudeta 
ega täiendata midagi. 

(c) menetlused samaväärsuse kontrollimiseks vastavalt 
artikli 29 lõikele 5;

See on seotud muudetud 
õigusakti artikli mitteolemuslike 
osade täiendamisega, kusjuures 
seda artiklit muudetakse ainult 
selleks, et lasta komisjonil teha 
kindlaks võrdväärsed 

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.
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tingimused. Eesmärk, sisu ja 
ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 29.

(d) kord ning eeskirjad teabe ja dokumentide kohta 
seoses varasema taotluse prioriteedi nõudmisega 
vastavalt artiklile 30;

Eeskirjad viitavad uuele 
artiklile 30, milles viidatakse aga 
omakorda artikli 35a punkti d 
kohaselt vastu võetud 
eeskirjadele. Seega ei ole 
alusaktis kohustust, mida saaks 
täiendada või muuta, ja 
põhimõtteliselt annab komisjon 
endale piiramatu kaalutlusruumi 
nende eeskirjade määratlemiseks.

Artikli 30 lõike 2 kohaselt võib 
tegevdirektor lisaks ette näha, et 
taotleja esitatav lisateave ja 
dokumendid võivad sisaldada 
vähem, kui on ette nähtud 
artikli 35a punkti d kohaselt 
vastu võetud eeskirjadega. 

Alusaktis tuleks 
täpsustada kõnealuseid 
eeskirju, et parandada 
korduv viga, et puudub
kohustus, mis tähendab, 
et kooskõlas ELi 
toimimise lepingu 
artikliga 290 ei muudeta 
ega täiendata midagi. 

Delegeeritud 
õigusaktide ja 
tegevdirektori volituste 
kohaste nõuete vahel ei 
tohi olla mingeid
vastuolusid.

(e) kord ning eeskirjad tõendite kohta näituseprioriteedi 
nõudmiseks vastavalt artikli 33 lõikele 1;

See on seotud muudetud
õigusakti artikli mitteolemuslike 

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.
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osade täiendamisega, kusjuures 
artiklit muudetakse vähesel 
määral, ning eesmärk, sisu ja 
ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 29.

(f) kord siseriikliku kaubamärgi vanemuse nõudmiseks 
vastavalt artikli 34 lõikele 1 ja artikli 35 lõikele 1.”

See on seotud muudetud
õigusakti puutumata artikli 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 29.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

Artikkel 39 1. Kui Euroopa kaubamärgi taotluse tingimused on 
täidetud, avaldatakse taotlus artikli 42 kohaldamisel sel 
määral, kui seda ei ole artikli 37 kohaselt tagasi 
lükatud. Taotluse avaldamine ei piira teavet, mis on 
juba tehtud üldsusele kättesaadavaks muul viisil 
vastavalt käesolevale määrusele või käesoleva määruse 
kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidele.

See on seotud muudetud
õigusakti puutumata artikli 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 29.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

Artikkel 45a Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 
163 vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
täpsustatakse:

Taotluse vorminõuded viitavad 
artikli 26 uuele lõikele 3, milles 
viidatakse aga omakorda 
artikli 35a punkti b kohaselt 

Alusaktis tuleks 
täpsustada kõnealuseid 
eeskirju, et parandada 
korduv viga, et puudub
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(a) artikli 36 lõike 1 punktis a osutatud 
esitamiskuupäeva nõuete ja artikli 26 lõikes 3 osutatud 
vorminõuete täitmise kontrolli kord ning artikli 36 lõike 
1 punkti c kohane klassiga seotud lõivude tasumise 
kontrolli kord;

kehtestatud vorminõuetele.
Seega ei ole alusaktis kohustust
ja põhimõtteliselt annab 
komisjon endale piiramatu
kaalutlusruumi nende
vorminõuete määratlemiseks.

Esitamiskuupäeva ja lõivude 
tasumise kontrolli käsitlevate 
nõuete järgimise korra 
täpsustamine hõlmab muudetud
õigusakti puutumata artikli 
mitteolemuslikke osi ning 
eesmärk, sisu ja ulatus on 
esitatud asjakohaselt, arvestades 
ka põhjendusega 31.

kohustus, mis tähendab, 
et kooskõlas ELi 
toimimise lepingu 
artikliga 290 ei muudeta 
ega täiendata midagi. 
Teise võimalusena võib 
seda käsitleda 
rakendusaktis.

Delegeeritud õigusaktid 
on sobivad 
esitamiskuupäeva ja 
lõivude tasumise 
kontrolli käsitlevate 
nõuete järgimise korra 
puhul.

(b) artiklis 37 osutatud absoluutsete keeldumispõhjuste 
läbivaatamise kord;

See on seotud muudetud 
õigusakti artikli mitteolemuslike 
osade täiendamisega, kusjuures 
seda artiklit muudetakse ainult 
siis, kui jäetakse välja eeskiri, 
mis käsitleb ainuõigustest 
loobumist koostisosade puhul, 
mis ei ole eristavad, ning 
eesmärk, sisu ja ulatus on 

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.
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esitatud asjakohaselt, arvestades 
ka põhjendusega 31.

(c) üksikasjad, mida artikli 39 lõike 1 kohane taotluse 
avaldamine peab sisaldama;

Avaldamise üksikasjad viitavad 
artikli 39 uuele lõikele 1, milles 
viidatakse aga omakorda 
vastavalt delegeeritud 
õigusaktidele avalikustatud 
teabele. Seega ei ole alusaktis 
kohustust, mida saaks täiendada 
või muuta, ja põhimõtteliselt 
annab komisjon endale piiramatu 
kaalutlusruumi nende 
üksikasjade määratlemiseks.

Alusaktis tuleks 
täpsustada kõnealuseid 
üksikasju ja teavet, et 
parandada korduv viga, 
et puudub kohustus, mis 
tähendab, et kooskõlas 
ELi toimimise lepingu 
artikliga 290 ei muudeta 
ega täiendata midagi.

(d) artikli 39 lõike 3 kohaste Euroopa kaubamärgi 
taotluse avaldamisel tehtud vigade või eksimuste 
parandamise kord;

See on seotud muudetud 
õigusakti uue artikli 39 lõike 3 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega, mille eesmärk on 
kohustada Siseturu Ühtlustamise 
Ametit vead parandama, ning 
eesmärk, sisu ja ulatus on 
esitatud asjakohaselt, arvestades 
ka põhjendusega 31.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.
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(e) artikli 40 kohaste kolmandate isikute vastuväidete 
esitamise kord;

See on seotud muudetud 
õigusakti uue artikli 40 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega, mis täpsustab 
kolmandate isikute sekkumiste 
tingimusi, ning eesmärk, sisu ja 
ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 31.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

(f) artiklite 41 ja 42 kohase vastulausete esitamise ja 
menetlemise korra üksikasjad;

See on seotud mitteolemuslike 
osade täiendamisega muudetud 
õigusakti artiklites, mida 
muudetakse, et täpsustada 
vastulausetega seotud tingimusi, 
ning eesmärk, sisu ja ulatus on 
esitatud asjakohaselt, arvestades 
ka põhjendusega 31.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

(g) artikli 43 lõike 2 kohase taotluste muutmise ja 
artikli 44 kohase taotluste osadeks jagamise kord;

See on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 31.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

(h) Euroopa kaubamärgi registreerimisel registrisse See on seotud määruse Delegeeritud õigusaktid
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kantavad üksikasjad, artikli 45 lõike 1 kohase 
registreerimise avaldamise üksikasjad ning artikli 45 
lõike 2 kohase registreerimistunnistuse sisu ja 
kõnealuse tunnistuse väljastamise kord.”

mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 31.

sobivad.

Artikkel 49a Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 
163 vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
täpsustatakse:

(a) artikli 47 kohase Euroopa kaubamärkide kehtivuse 
pikendamise kord, sealhulgas makstavad lõivud;

Ei ole selge, miks selles sättes
kasutatakse väljendit „procedural 
modalities for” (menetlusviis, 
menetluslikud üksikasjad) mitte 
„the procedure for” (kord), mida 
kasutatakse kahe järgneva
delegeerimise soovituse puhul
punktides b ja c ja mujal. Sõnal 
„modalities” on poliitilise 
valikuga seotud 
tähendusvarjundid, mida sõnal 
„procedure” ei ole.

Kui kasutatakse väljendit 
„procedure for”, puudutab säte
määruse mitteolemuslikke osi 
ning eesmärk, sisu ja ulatus on 
esitatud asjakohaselt, arvestades 
ka põhjendusega 31.

Delegeeritud õigusaktid 
sobivad, kui väljend 
„procedural modalities” 
asendatakse väljendiga 
„procedure for”.
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(b) artikli 48 lõike 2 kohase Euroopa kaubamärkide 
registreerimise muutmise kord;

See on seotud muudetud
õigusakti puutumata artikli 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 32.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

(c) artikli 49 kohase Euroopa kaubamärkide osadeks 
jagamise kord.”

See on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 32.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 
163 vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
täpsustatakse:

(a) artikli 50 kohase Euroopa kaubamärgist loobumise 
kord, sealhulgas kõnealuse artikli lõikes 3 osutatud 
tähtaeg;

See on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 33.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

Artikkel 57a

(b) artiklite 56 ja 57 kohase Euroopa kaubamärkide 
tühistamise ja kehtetuks tunnistamise kord.”

See on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.
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arvestades ka põhjendusega 33.

Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 
163 vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
täpsustatakse:

(a) artikli 60 kohase kaebuse esitamist käsitleva teate 
sisu ning kaebuse esitamise ja läbivaatamise kord;

Ei ole selge, mida mõeldakse
siinkohal sõnaga „sisu” ja kuidas
seda tuleks täpsustada 
delegeeritud õigusaktidega.

Ilma sõnata „sisu” puudutaks 
säte määruse mitteolemuslikke 
osi ning eesmärk, sisu ja ulatus 
oleksid esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 34.

Delegeeritud õigusaktid 
sobivad, kui sõna „sisu” 
jäetakse välja või seda 
selgitatakse.

Artikkel 65a

(b) artikli 64 kohaste apellatsioonikoja otsuste sisu ja 
vorm;

Ei ole selge, mida mõeldakse
siinkohal sõnaga „sisu” ja kuidas
seda tuleks täpsustada 
delegeeritud õigusaktidega.

Ilma sõnata „sisu” puudutaks 
säte määruse mitteolemuslike 
osade täiendamist ning eesmärk, 
sisu ja ulatus oleksid esitatud 
asjakohaselt, arvestades ka 
põhjendusega 34.

Delegeeritud õigusaktid 
sobivad, kui sõna „sisu” 
jäetakse välja või seda 
selgitatakse.
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Tasub märkida, et allpool 
esitatud artiklis 93a kasutatakse
sõnastust „otsuste vorminõuded”,
mainimata „sisu”.

(c) artiklis 60 osutatud kaebuse esitamise lõivu 
tagasimaksmine.”

Artiklis 60 ei ole sätteid, mis 
näeksid ette lõivu 
tagasimaksmise.

Et selle lõike alusel 
saaks delegeerida 
volitusi, peab alusaktis 
esitama tagasimaksmise 
eeskirjad.

Artikkel 74a Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 
163 vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
täpsustatakse artikli 67 lõikes 1 osutatud tähtaeg, mille 
jooksul tuleb ametile esitada Euroopa 
kollektiivkaubamärgi kasutamist reguleerivad 
eeskirjad, ja artikli 67 lõike 2 kohane kõnealuste 
eeskirjade sisu.

Artikli 67 lõikes 1 ei ole viidatud 
tähtajale. Artiklis selle muudetud 
kujul viidatakse hoopis vastavalt 
artiklile 74a ette nähtud tähtajale.
Seega ei ole alusaktis kohustust, 
mida saaks täiendada või muuta, 
ja põhimõtteliselt annab 
komisjon endale piiramatu 
kaalutlusruumi selle tähtaja 
määratlemiseks.

Pealegi ei ole selge, mida
mõeldakse siin väljendiga 
„kõnealuste eeskirjade sisu” ja 

Alusaktis tuleks 
täpsustada kõnealust 
tähtaega, et parandada 
korduv viga, et puudub
kohustus, mis tähendab, 
et kooskõlas ELi 
toimimise lepingu 
artikliga 290 ei muudeta 
ega täiendata midagi. 

Väljendit „kõnealuste 
eeskirjade sisu” tuleks 
täpsustada alusaktis.
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mil viisil tuleks seda täpsustada 
delegeeritud õigusaktidega.
Väljendiga „kõnealuste 
eeskirjade sisu” oleks säte liiga 
laiaulatuslik ja võib puudutada 
olemuslikke osi.

Artikkel 74k Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 
163 vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
täpsustatakse artikli 74c lõikes 1 osutatud tähtaeg, mille 
jooksul tuleb ametile esitada Euroopa 
sertifitseerimismärgi kasutamist reguleerivad eeskirjad, 
ja artikli 74c lõike 2 kohane kõnealuste eeskirjade sisu.

Artikli 74c lõikes 1 ei ole 
viidatud tähtajale. Artiklis selle 
muudetud kujul viidatakse 
hoopis vastavalt artiklile 74k ette 
nähtud tähtajale. Seega ei ole 
alusaktis kohustust, mida saaks 
täiendada või muuta, ja 
põhimõtteliselt annab komisjon 
endale piiramatu kaalutlusruumi 
selle tähtaja määratlemiseks.

Pealegi ei ole selge, mida
mõeldakse siin väljendiga 
„kõnealuste eeskirjade sisu” ja 
mil viisil tuleks seda täpsustada 
delegeeritud õigusaktidega.
Väljendiga „kõnealuste 
eeskirjade sisu” oleks säte liiga 
laiaulatuslik ja võib puudutada 

Alusaktis tuleks 
täpsustada kõnealust 
tähtaega, et parandada 
korduv viga, et puudub
kohustus, mis tähendab, 
et kooskõlas ELi 
toimimise lepingu 
artikliga 290 ei muudeta 
ega täiendata midagi. 
Teise võimalusena võib 
seda käsitleda 
rakendusaktis.

Väljendit „kõnealuste 
eeskirjade sisu” tuleks 
täpsustada alusaktis.
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olemuslikke osi.

Artikkel 79 1. Amet teavitab menetluse käigus asjaomaseid isikuid 
otsustest ja kutsetest ning mis tahes teatistest või 
muudest teadetest, mis on tähtaja arvestamise aluseks 
või millest tuleb asjaomaseid isikuid teavitada 
käesoleva määruse muude sätete või käesoleva määruse 
alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide muude 
sätete kohaselt või mille on käskinud teatavaks teha 
ameti tegevdirektor.

Sättes ei nähta ette delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmist, vaid 
kohustus, et Siseturu 
Ühtlustamise Amet teavitab 
otsustest ja kutsetest, kui see on 
nõutav määruse alusel vastu 
võetud delegeeritud õigusaktides.

Säte peaks olema sobiv, 
kui kõnealuseid 
delegeeritud õigusakte 
käsitlevad sätted 
võimaldavad kehtestada 
teavitamisnõude.

Artikkel 79a Kui amet leiab, et õiguste kaotamine tuleneb 
käesolevast määrusest või käesoleva määruse kohaselt 
vastu võetud delegeeritud õigusaktidest, ilma et oleks 
tehtud mingit otsust, teatab ta sellest asjaomasele 
isikule vastavalt artiklile 79. Asjaomane isik võib 
nõuda asjakohast otsust. Amet võtab sellise otsuse 
vastu, kui ta ei nõustu otsuse nõudjaga; vastupidisel 
juhul muudab amet oma seisukohta ja teatab sellest 
otsust nõudnud isikule.

Sättes ei nähta ette delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmist, vaid 
kohustus, et Siseturu 
Ühtlustamise Amet teatab 
õiguste kaotamisest ja teeb 
otsused sellest mõjutatud 
seisukohtade asjus, kui määruse 
alusel vastu võetud delegeeritud 
õigusakt põhjustab õiguste 
kaotamise.

Säte peaks olema sobiv, 
kui kõnealuseid 
delegeeritud õigusakte 
käsitlevad sätted 
võimaldavad õiguste 
kaotamist.

Artikkel 83 Kui käesolevas määruses või käesoleva määruse 
kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusaktides 
puuduvad menetlust reguleerivad sätted, võtab amet 

Sättes ei nähta ette delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmist, vaid 
Siseturu Ühtlustamise Ameti 

Sätte eesmärk on 
tegeleda õiguslünkadega 
ja see ei mõjuta otseselt 
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arvesse liikmesriikides üldiselt tunnustatud 
menetlusõiguse põhimõtteid.

jaoks võimalus täita delegeeritud 
õigusaktidega tekitatud lüngad, 
võttes arvesse tunnustatud 
põhimõtteid.

delegeeritud õigusakte. 

Artikkel 89 1. Amet avaldab perioodiliselt:

(a) Euroopa kaubamärgibülletääni, mis sisaldab 
registrisse tehtud kandeid ning muid andmeid, mille 
avaldamine on ette nähtud käesoleva määrusega või 
käesoleva määruse kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusaktidega;

Sättes ei nähta ette delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmist, vaid 
nõutakse üksnes selliste andmete 
avaldamist, mis on ette nähtud 
määruse alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusaktidega.

Sättes nähakse ette 
avaldamisnõue ja see ei 
mõjuta otseselt 
delegeeritud õigusakte.

Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 
163 vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
täpsustatakse:

(a) artiklis 75 osutatud otsuste vorminõuded;

See on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 38.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

Artikkel 93a

(b) artiklites 77 ja 78 osutatud suulisi menetlusi ja 
tõendite kogumist käsitlevad üksikasjad;

See on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 38.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.
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(c) artiklis 79 osutatud teatamist käsitlevad üksikasjad; Artikli 79 sätted juba sisaldavad 
eeskirju väljastusteatega 
tähtkirjaga teatamise ja 
elektroonilise teatamise kohta.
Samuti nõutakse selles, et
tegevdirektor määraks kindlaks 
avaliku teadaande avaldamise 
viisi. Seetõttu ei ole selge, 
milliseid täiendavaid üksikasju
on vaja vastu võtta delegeeritud 
õigusaktidega.

Tekib ka küsimus, kas see säte
on üleliigne, võttes arvesse
allpool toodud punkti e.

Delegeeritud õigusaktid
ei tundu vajalikud, sest 
üksikasjad on juba 
sätestatud alusaktis ja 
punktis e.

(d) artikli 79a kohase õiguste kaotamisest teatamise 
kord;

See on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 38.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

(e) eeskirjad, mis käsitlevad teateid, sealhulgas artikli 
79b kohaseid elektroonilisi teateid, mida 
menetlusosalised kasutavad ametiga suhtlemisel, ja 

See on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.



PE521.700v01-00 30/43 AL\1006698ET.doc

ET

ameti poolt kättesaadavaks tehtavad vormid; ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 38.

(f) artikli 79c lõike 1 kohast tähtaegade arvutamist ja 
kestust käsitlevad eeskirjad;

Artikli 74c lõikes 1 ei ole 
esitatud eeskirju ega tähtaegu. 
Artiklis selle muudetud kujul 
viidatakse hoopis eeskirjadele ja 
tähtaegadele, mis on vastu 
võetud artikli 93a punkti f 
kohaselt. Seega ei ole alusaktis 
kohustust, mida saaks täiendada 
või muuta, ja põhimõtteliselt 
annab komisjon endale piiramatu 
kaalutlusruumi eeskirjade ja 
tähtaegade määratlemiseks.

Alusaktis tuleks 
täpsustada kõnealuseid 
eeskirju ja tähtaegu, et 
parandada korduv viga, 
et puudub kohustus, mis 
tähendab, et kooskõlas 
ELi toimimise lepingu 
artikliga 290 ei muudeta 
ega täiendata midagi. 

(g) kord, mille kohaselt parandatakse artikli 79d 
kohased keelevead, ümberkirjutamisvead ning ilmsed 
eksimused ameti otsustes ning tehnilised vead, mille 
amet on teinud kaubamärgi registreerimisel või 
registreerimise avaldamisel;

See on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 38.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

(h) artikli 80 lõike 1 kohase otsuse kehtetuks 
tunnistamise või registri kande tühistamise kord;

See on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.
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ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 38.

(i) artiklis 82a osutatud ameti menetluse katkestamise 
ja jätkamise üksikasjad;

Artiklis 82a ei ole esitatud 
üksikasju. Artiklis selle 
muudetud kujul viidatakse 
hoopis üksikasjadele, mis on 
vastu võetud artikli 93a punkti i 
kohaselt. Seega ei ole alusaktis 
kohustust, mida saaks täiendada 
või muuta, ja põhimõtteliselt 
annab komisjon endale piiramatu 
kaalutlusruumi üksikasjade 
määratlemiseks.

Alusaktis tuleks 
täpsustada kõnealuseid 
üksikasju, et parandada 
korduv viga, et puudub
kohustus, mis tähendab, 
et kooskõlas ELi 
toimimise lepingu 
artikliga 290 ei muudeta 
ega täiendata midagi. 

(j) artikli 85 lõike 1 kohase kulude jaotamise ja 
kindlaksmääramise kord;

Artikli 85 lõikes 1 ei ole esitatud 
tingimusi. Artiklis selle 
muudetud kujul viidatakse 
hoopis tingimustele, mis on 
sätestatud artikli 93a punkti j 
kohaselt. Seega ei ole alusaktis 
kohustust, mida saaks täiendada 
või muuta, ja põhimõtteliselt 
annab komisjon endale piiramatu 
kaalutlusruumi üksikasjade 

Alusaktis tuleks 
täpsustada kõnealuseid 
tingimusi, et parandada 
korduv viga, et puudub
kohustus, mis tähendab, 
et kooskõlas ELi 
toimimise lepingu 
artikliga 290 ei muudeta 
ega täiendata midagi. 
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määratlemiseks.

(k) artikli 87 lõikes 1 osutatud andmed; Artikli 87 lõike 1 alusel kehtib 
juba nõue, et Siseturu 
Ühtlustamise Amet peab 
registrit, mis sisaldab määruses 
ette nähtud andmeid. See 
tähendab põhimõtteliselt, et 
komisjon täiendab või muudab 
delegeeritud õigusakte, mis ei ole 
ELi toimimise lepingu artikli 290 
alusel võimalik.

Konkreetseid andmeid, 
mida ei ole juba ette 
nähtud muudes sätetes, 
tuleks täpsustada 
alusaktis ja väljend „või 
käesoleva määruse 
kohaselt vastu võetud 
delegeeritud 
õigusaktidega” artikli 87 
lõikes 1 tuleks välja 
jätta, et parandada 
praegune olukord, mille 
puhul saab 
põhimõtteliselt 
täiendada või muuta 
delegeeritud õigusakte.

(l) artikli 88 kohase toimikutega tutvumise kord, mis 
hõlmab ka neid toimiku osi, mida tutvumiseks ei anta, 
ja artikli 88 lõike 5 kohast ameti toimikute pidamist 
käsitlevad üksikasjad;

Artiklis 88 selle muudetud kujul 
on juba sätestatud, et
tegevdirektor määrab kindlaks 
tutvumise viisi ja selle, millises 
vormis toimikuid peetakse.

Delegeerimiseks ei ole 
vajadust, säte tuleks 
välja jätta.
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(m) artikli 89 lõike 1 punktis a osutatud andmete ja 
kannete Euroopa kaubamärgibülletäänis avaldamise 
üksikasjad, sealhulgas teabe liik ning keeled, milles 
kõnealused andmed ja kanded avaldatakse;

Vt punkti k eespool. Konkreetseid andmeid, 
mida ei ole juba ette 
nähtud muudes sätetes, 
tuleks täpsustada 
alusaktis ja väljend „või 
käesoleva määruse 
kohaselt vastu võetud 
delegeeritud 
õigusaktidega” artikli 89 
lõike 1 punktis a tuleks 
välja jätta, et parandada 
praegune olukord, mille 
puhul saab 
põhimõtteliselt 
täiendada või muuta 
delegeeritud õigusakte. 

(n) artikli 89 lõike 1 punkti b kohaselt ameti teatajas 
esitatava teabe avaldamise sagedus, vorm ja selleks 
kasutatavad keeled;

See on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 38.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

(o) sätted, mis käsitlevad teabe ja teadete vahetamist 
ameti ja liikmesriikide ametiasutuste vahel ning 

See on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.
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toimikutega tutvumist kohtutes või liikmesriikide 
ametiasutustes või kohtute või kõnealuste ametiasutuste 
kaudu vastavalt artiklile 90;

täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 38.

(p) erandid kohustusest omada esindajat suhtlemisel 
ametiga vastavalt artikli 92 lõikele 2, tingimused, mille 
kohaselt määratakse ühine esindaja vastavalt artikli 92 
lõikele 4, tingimused, mille kohaselt peavad artikli 92 
lõikes 3 osutatud töötajad ja artikli 93 lõikes 1 osutatud 
kutselised esindajad esitama ametile esindamise õiguse 
saamiseks allkirjastatud volituse, kõnealuse volituse 
sisu ning tingimused, mille kohaselt võib isiku välja 
arvata artikli 93 lõikes 5 osutatud kutseliste esindajate 
nimekirjast.”

Tingimused, mille alusel peavad 
artikli 92 lõikes 3 osutatud 
töötajad ja artikli 93 lõikes 1
osutatud kutselised esindajad
esitama ametile allkirjastatud 
volituse, on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 38.

Artikli 92 muudetud lõiked 2, 4 
ja 5 viitavad artikli 93a punktis p 
sätestatud juhtudele ja samas 
punktis kehtestatud tingimustele. 
Seega ei ole alusaktis kohustusi, 
mida saaks täiendada või muuta, 
ja põhimõtteliselt annab 
komisjon endale piiramatu 
kaalutlusruumi üksikasjade 
määratlemiseks.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad artikli 92
lõike 3 puhul.

Artikli 92 lõigetes 2, 4 
ja 5 toodud erijuhud ja 
tingimused tuleks 
täpsustada alusaktis ja 
väljend „või käesoleva 
määruse kohaselt vastu 
võetud delegeeritud 
õigusaktidega” artikli 87 
lõikes 1 tuleks välja 
jätta, et parandada 
praegune olukord, mille 
puhul saab 
põhimõtteliselt 
täiendada või muuta 
delegeeritud õigusakte. 
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Artikkel 114 Artikli 114 lõikes 2 asendatakse tekst 
„rakendusmääruses” tekstiga „käesoleva määruse 
kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktides”.

Artikkel on seotud riikliku 
õiguse vorminõuetega, mis 
käsitlevad selliste taotluste või
kaubamärkide edastamist, mis 
erinevad määruse või
delegeeritud õigusaktide 
kohastest taotlustest või 
kaubamärkidest või täiendavad
neid.

Artikkel 114a Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 
163 vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
täpsustatakse vorminõuded, millele Euroopa 
kaubamärgi taotluse muutmise taotlus peab vastama, 
ning selle läbivaatamise ja avaldamise üksikasjad”.

Säte kujutab endast 
ülddelegeerimist, ei ole märgitud 
alusakti vastavat eeskirja ega 
kohustust. Seetõttu ei saa midagi 
muuta ega täiendada.

Kui määruse 
artiklites 112–114 ei ole 
eeskirju või kohustusi, 
millele rajada 
delegeerimist, tuleks 
neid täpsustada
alusaktis.

Artikkel 128 4. Tegevdirektoril on eelkõige järgmised ülesanded:

[---]

(n) rakendab vastavalt käesolevas määruses ja 
käesoleva määruse kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusaktides sätestatud kriteeriumidele volitusi, mis on 

Vt eespool teavet artiklite 30, 79
ja 88 kohta.

Tegevdirektori volituste ja 
seadusandlike volituste 
delegeerimise ulatuse vahel ei 
tohi olla mingeid vastuolusid.

Vastuolude vältimiseks 
tuleb muuta kas 
tegevdirektori volitusi 
või volituste 
delegeerimist.
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antud talle artikli 26 lõike 3, artikli 29 lõike 5, artikli 30 
lõike 2, artikli 45 lõike 3, artikli 75 lõike 2, artikli 78 
lõike 5, artiklite 79, 79b, 79c, artikli 87 lõike 3, artiklite 
88 ja 89, artikli 93 lõike 4, artikli 119 lõike 8 ja artikli 
144 kohaselt;

Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 
163 vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
täpsustatakse:

(a) artiklis 119 osutatud keelte kasutamise 
erikriteeriumid;

See on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 45.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

(b) juhud, mil vastulause ja tühistamise otsused teeb 
üks liige artikli 132 lõike 2 ja artikli 134 lõike 2 
kohaselt;

See on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 45.

Artikli 132 lõikes 2 ja artikli 134 
lõikes 2 viidatakse praegu 
artikli 144a punktile c.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

Kuid artikli 132 lõikes 2 
ja artikli 134 lõikes 2 
tuleks viidata hoopis 
artikli 144a punktile b.

Artikkel 144a

(c) apellatsioonikodade töökorralduse üksikasjad, 
sealhulgas artikli 135 lõike 3 punktis a osutatud 
apellatsioonikodade juhtorgani asutamine ja roll, 

Mõiste „juhtorgani roll” ulatus 
tundub pisut liiga lai ja võib
puudutada olemuslikke osi.

Delegeeritud õigusaktid 
sobivad, kuid mõiste 
„juhtorgani roll” võiks 
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laiendatud apellatsioonikoja koosseis ja talle 
arutamiseks küsimuse suunamise eeskirjad kooskõlas 
artikli 135 lõikega 4 ning tingimused, mille alusel teeb 
otsused üks liige vastavalt artikli 135 lõigetele 2 ja 5;

See välja arvatud, on säte seotud 
määruse mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 45. 

alusaktis lahti seletada.

(d) artikli 144 kohaselt ametile makstavate lõivude ja 
tasude süsteem, sealhulgas lõivude määr, makseviisid, 
vääringud, lõivude ja tasude tasumise tähtaeg, kuupäev, 
mil lõivud ja tasud loetakse tasutuks, mittemaksmise 
või hiljem maksmise ning vähem- ja enammaksmise 
tagajärjed, teenused, mida võidakse osutada tasuta, ja 
kriteeriumid, mille alusel võib tegevdirektor rakendada 
artikli 144 lõigetes 3 ja 4 sätestatud volitusi.”

Kui jätta kõrvale lõivude 
struktuur ja määr, mis on 
olemuslikud osad ja mida ei 
tohiks seega delegeerida, on säte 
seotud määruse mitteolemuslike 
osade täiendamisega ning 
eesmärk, sisu ja ulatus on 
esitatud asjakohaselt, arvestades 
ka põhjendusega 45.

Delegeeritud õigusaktid 
sobivad, välja arvatud 
lõivude struktuuri ja
määra puhul.

Artikkel 145 Artiklis 145 asendatakse tekst „rakendusmäärusi” 
tekstiga „käesoleva määruse kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakte”.

Säte käsitleb eeskirjade 
kohaldamist rahvusvahelise 
registreerimise suhtes.

Säte ei mõjuta otseselt 
volituste delegeerimist.

Artikkel 161a Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 
163 vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
täpsustatakse:

(a) artikli 147 lõike 5 kohased rahvusvahelise taotluse 

Artikli 147 lõikes 5 ei ole 
esitatud vorminõuded. Selles 
muudetud artiklis viidatakse 
hoopis vastavalt artikli 161a 
punktile a kehtestatud 

Delegeeritud õigusaktid 
sobivad, välja arvatud 
rahvusvahelise taotluse 
vorminõuete puhul, 
mida tuleks täpsustada 
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vorminõuded, artikli 147 lõike 6 kohase rahvusvahelise 
taotluse kontrollimise kord ja artikli 147 lõike 4 
kohaselt rahvusvahelisele büroole rahvusvahelise 
taotluse edastamise üksikasjad;

vorminõuetele. Seega ei ole 
alusaktis kohustust, mida saaks 
täiendada või muuta, ja 
põhimõtteliselt annab komisjon 
endale piiramatu kaalutlusruumi 
vorminõuete määratlemiseks.

See välja arvatud, on säte seotud 
määruse mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 46.

alusaktis, et parandada 
korduv viga, et puudub
kohustus, mis tähendab, 
et kooskõlas ELi 
toimimise lepingu 
artikliga 290 ei muudeta 
ega täiendata midagi. 

(b) artiklis 148a osutatud teatamist käsitlevad 
üksikasjad;

See on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 46.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

(c) artikli 149 lõike 2 kohase territoriaalse kaitse 
laiendamise taotluse vorminõuded, kõnealuste nõuete 
kontrollimise kord ja territoriaalse kaitse laiendamise 
taotluse rahvusvahelisele büroole edastamise 
üksikasjad;

Artiklis 149 ei ole esitatud 
vorminõuded. Selles muudetud 
artiklis viidatakse hoopis 
vastavalt artikli 161a punktile c 
kehtestatud vorminõuetele. 
Seega ei ole alusaktis kohustust, 

Alusaktis tuleks 
täpsustada taotluse 
vorminõudeid, et 
parandada korduv viga, 
et puudub kohustus, mis 
tähendab, et kooskõlas 
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mida saaks täiendada või muuta, 
ja põhimõtteliselt annab 
komisjon endale piiramatu 
kaalutlusruumi vorminõuete 
määratlemiseks.

Artikli 149 lõiget 2 ei ole, artiklil 
on ainult üks lõige.
Vorminõudeid käsitlev muudatus 
on lisatud viimase lausena.

ELi toimimise lepingu 
artikliga 290 ei muudeta 
ega täiendata midagi. 

Viidata tuleks hoopis 
artiklile 149.

(d) artikli 153 kohase vanemusnõude esitamise kord; See on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 46.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

(e) artikli 154 kohase absoluutsete keeldumispõhjuste 
kontrollimise kord ning artikli 156 kohase vastuväidete 
esitamise ja kontrollimise kord, sealhulgas teated, mis 
tuleb esitada rahvusvahelisele büroole;

See on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 46.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

(f) artiklis 154a osutatud rahvusvahelise 
registreerimisega seotud kord;

Artiklis 154a ei ole viidatud 
korrale. Artiklis selle muudetud 
kujul viidatakse hoopis vastavalt 

Alusaktis tuleks 
täpsustada kõnealust 
korda, et parandada 
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artikli 161a punktile f ette nähtud 
korrale. Seega ei ole alusaktis 
kohustust, mida saaks täiendada 
või muuta, ja põhimõtteliselt 
annab komisjon endale piiramatu 
kaalutlusruumi korra 
määratlemiseks.

korduv viga, et puudub
kohustus, mis tähendab, 
et kooskõlas ELi 
toimimise lepingu 
artikliga 290 ei muudeta 
ega täiendata midagi. 

(g) juhud, mil amet teavitab rahvusvahelist bürood 
artikli 158 kohasest rahvusvahelise registreeringu 
mõjude kehtetuks tunnistamisest, ja teave, mida sellisel 
teavitamisel esitatakse;

See on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 46.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

(h) artikli 158c kohast taotluse edastamist 
rahvusvahelisele büroole käsitlevad üksikasjad;

Artiklis 158c viidatakse 
„artikli 161a punkti h kohaselt 
kindlaks määratud juhtudele” ja 
mitte „edastamist käsitlevatele 
üksikasjadele”.

Olenemata sellest, kummaga on 
tegemist, on säte seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad, kui tehakse 
selgeks, kas säte 
puudutab edastamist 
käsitlevaid üksikasju või 
kindlaksmääratud juhte.
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(i) tingimused, millele artikli 159 lõike 1 kohane 
muutmise taotlus peab vastama;

See on seotud määruse 
mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 46.

Delegeeritud õigusaktid
sobivad.

(j) artiklis 161 osutatud muutmise taotluse 
vorminõuded ja sellise muutmise kord;

Artiklis 161 ei ole osutatud 
„muutmise taotluse 
vorminõuetele”.

Korda käsitlev säte on seotud 
määruse mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 46.

Delegeeritud õigusaktid 
sobivad, välja arvatud 
mõiste „vorminõuded” 
puhul, mida tuleks 
täpsustada alusaktis.

(k) ameti ja rahvusvahelise büroo vahel esitatavaid 
teateid, sealhulgas artikli 147 lõike 4, artikli 148a, 
artikli 153 lõike 2 ja artikli 158c kohaseid teateid 
käsitlevad üksikasjad.”

Artikli 147 lõike 4 „kohaseid 
teateid” ei ole.

See välja arvatud, on säte seotud 
määruse mitteolemuslike osade 
täiendamisega ning eesmärk, sisu 
ja ulatus on esitatud asjakohaselt, 
arvestades ka põhjendusega 46.

Delegeeritud õigusaktid 
sobivad, välja arvatud 
sõna „teated” puhul, 
mida tuleks täpsustada 
alusaktis.
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1. Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel.

Artikkel vastab ühise 
lähenemisviisi mudelile. 

2. Artiklites 24a, 35a, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 
114a, 144a ja 161a osutatud delegeeritud volitused 
antakse kindlaksmääramata ajaks.

Parlament võiks valida kindla 
kestuse, näiteks teatud arvu 
aastaid, ja teavitamisnõuded 
(ühise lähenemisviisi 
2. võimalus).

Artikkel vastab ühise 
lähenemisviisi mudelile. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad lõikes 2 
osutatud volituste delegeerimise mis tahes ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba kehtivate delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Artikkel vastab ühise 
lähenemisviisi mudelile. 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu 
võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Artikkel vastab ühise 
lähenemisviisi mudelile. 

Artikkel 163a

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu võetud Vastuväidete esitamise aeg on Artikkel vastab ühise 
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kooskõlas artiklitega 24a, 35a, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 
74k, 93a, 114a, 144a ja 161a, jõustub ainult juhul, kui 
Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast kõnealusest 
õigusaktist teatamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Kõnealust ajavahemikku võib Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel kahe kuu võrra 
pikendada.”

tavapärane 2 + 2 kuud, mida 
parlament võib pikendada või 
lühendada.

lähenemisviisi mudelile. 

Parlament võib muuta 
ajavahemikke.


