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Oikeudellisten asioiden valiokunta on päättänyt antaa valiokunta-aloitteisen lausunnon 
edellä mainitun ehdotuksen säännöksistä, joilla komissiolle siirretään säädösvalta Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimuksen) 290 artiklan mukaisesti.

Ehdotuksessa siirretään säädösvalta komissiolle erittäin monessa eli 63:ssa eri tapauksessa 
(ks. liite).

I – Taustaa

Edellä mainittu ehdotus asetukseksi on osa komission 27. maaliskuuta 2013 esittelemää 
tavaramerkkipakettia, johon kuuluu myös tavaramerkkidirektiivin uudelleenlaadintaa 
koskeva ehdotus1 ja kahden komission asetuksen2 muuttamisesta annettu ehdotus 
                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, 
jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (EUVL L 299, 8.11.2008, s. 25).
2 Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13. päivänä 
joulukuuta 1995 annettu komission asetus (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, 15.12.1995, s. 1) ja maksuista 
sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) 13 päivänä joulukuuta 1995 
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täytäntöönpanosäädökseksi, jolla on määrä mukauttaa yhteisön tavaramerkkijärjestelmän 
maksurakennetta.

Komission mukaan ehdotuksen yleinen tavoite on edistää innovaatiotoimintaa ja 
talouskasvua parantamalla koko EU:n tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmien saatavuutta 
ja tehokkuutta, jotta yritykset hyötyisivät kustannusten alenemisesta, järjestelmien 
yksinkertaistumisesta, nopeutumisesta ja muuttumisesta ennakoitavimmiksi sekä 
oikeusvarmuuden lisääntymisestä. Komissio ei kuitenkaan ehdota uutta järjestelmää vaan 
voimassa olevien säännösten nykyaikaistamista. Sen päätarkoituksena on terminologian 
mukauttaminen Lissabonin sopimukseen ja hajautettuja virastoja koskevan 
19. heinäkuuta 2012 hyväksytyn yhteisen lähestymistavan3 määräyksiin, eurooppalaisen 
tavaramerkin hakemisessa ja rekisteröinnissä noudatettavien menettelyjen 
yksinkertaistaminen, oikeusvarmuuden lisääminen selventämällä säännöksiä ja poistamalla 
moniselitteisyyksiä, Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön sisällyttäminen 
osaksi asetusta, asianmukaisen kehyksen luominen OHIMin ja kansallisten virastojen 
yhteistyölle käytäntöjen lähentämisen edistämiseksi ja yhteisten välineiden kehittämiseksi ja 
oikeudellisen kehyksen yhdenmukaistaminen SEUT-sopimuksen 290 artiklan kanssa.

II – Ehdotus maksujärjestelmää koskevaksi täytäntöönpanosäädökseksi

Edellä mainittu ehdotus maksujärjestelmää koskevaksi täytäntöönpanosäädökseksi perustuu 
voimassa olevan tavaramerkkiasetuksen 144 ja 162 artiklaan ja 163 artiklan 2 kohtaan 
yhdessä täytäntöönpanosäädöksiä koskevan asetuksen4 13 artiklan kanssa Näiden 
säännösten mukaan maksuja koskevassa asetuksessa vahvistetaan maksujen määrä ja 
maksutavat sekä varmistetaan OHIMin talousarvion tasapaino. Asetusta annettaessa ja 
muutettaessa noudatetaan täytäntöönpanosäädöksiä koskevan asetuksen 5 artiklan mukaista 
tarkastelumenettelyä.

Komissio ehdottaa samanaikaisesti myös tavaramerkkiasetuksen muuttamista, jotta 
maksujärjestelmän tulevista muutoksista voitaisiin säätää SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä. 

Täytäntöönpanosäädöstä koskevan ehdotuksen johdanto-osan 2 kappaleen mukaan on 
aiheellista muuttaa maksurakenne joustavammaksi mukauttamalla sitä, mikä ilmeisesti 
ulottuu laajemmalle kuin pelkkä täytäntöönpano ja minkä voidaan katsoa olevan 
pikemminkin poliittiseen päätöksentekoon liittyvä kysymys ja koskevan 
tavaramerkkipaketin keskeisiä osia.

                                                                                                                                               
annettu komission asetus (EY) N:o 2869/95 (EYVL L 303, 15.12.1995, s. 33). Kolmatta nykyisen 
tavaramerkkiasetuksen mukaista täytäntöönpanoasetusta eli sisämarkkinoilla toimivan 
yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakuntien menettelysäännöistä 5 päivänä 
helmikuuta 1996 annettua komission asetusta (EY) N:o 216/96 (EYVL L 28, 6.2.1996, s. 11) ei kuitenkaan 
muuteta.
3 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf.
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä 
(EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
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Kun tätä lähestymistapaa oli vastustettu parlamentin varjokokouksissa ja kun jäsenvaltiot 
olivat vastustaneet sitä neuvoston työryhmien kokouksissa, komissio ilmoitti parlamentille 
18. heinäkuuta 2013 päivätyllä kirjeellä, ettei se vie täytäntöönpanosäädöstä koskevaa 
ehdotusta eteenpäin asianomaisessa komiteassa ja että se aikoo kutsua komitean seuraavan 
kokouksen koolle aikaisintaan vuoden lopussa. Kun täytäntöönpanosäädöstä koskeva 
ehdotus esiteltiin, komission tavoitteena oli hyväksyä se ennen vuoden loppua. Komissio 
näyttää edelleen pysyvän kannassaan, että se voi hyväksyä maksurakenteen lainmukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksellä.

Lisäksi on pantava merkille, että edellä mainitun hajautettuja virastoja koskevan yhteisen 
lähestymistavan 38 kohdan mukaan omarahoitteisille virastoille (kuten OHIM) suoritettavat 
maksut olisi vahvistettava sellaiselle realistiselle tasolle, jolla vältetään huomattavien 
ylijäämien kertyminen.

Jos unionin oikeudellisesti velvoittavat säädökset edellyttävät yhdenmukaista 
täytäntöönpanoa, komissio käyttää täytäntöönpanovaltaa SEUT-sopimuksen 291 artiklan 
nojalla. Yhteinen lähestymistapa on kuitenkin Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
Euroopan komission yhteinen lausuma, joten se ei ole oikeudellisesti velvoittava unionin 
säädös.

III – Delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten taustaa

Pyydämme lukemaan osan II maaseudun kehittämisestä vastaavalle valiokunnalle 
27. huhtikuuta 2012 annetusta oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnosta, joka koskee 
maatalouden ja luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä annetun asetuksen (EY) N:o 834/2007 muuttamisesta annettavaa asetusta, ja 
työasiakirjan, joka on laadittu säädösvallan siirron seurannasta ja komission 
täytäntöönpanovallan käytön valvonnasta jäsenvaltioissa (esittelijä: József Szájer). Niissä 
esitellään laajasti sekä delegoitujen säädösten että täytäntöönpanosäädösten taustaa.

IV – Parlamentin kanta säädösvallan siirtoon

Delegoitujen säädösten erottaminen täytäntöönpanosäädöksistä on aiheuttanut hieman 
kiistaa muutamissa lainsäädäntömenettelyissä Lissabonin sopimuksen voimaantulon 
jälkeen. Neuvosto on vaatinut täytäntöönpanosäädösten käyttöä, jotta se voisi vaikuttaa 
tehokkaammin tällaisten säädösten valmisteluvaiheeseen sellaisten jäsenvaltioiden 
asiantuntijoiden kautta, jotka kuuluvat täytäntöönpanosäädöksiä koskevassa asetuksessa 
säädettyihin komiteoihin. Delegoitujen säädösten valmistelussa kansallisilla asiantuntijoilla 
ei ole virallista roolia. Lisäksi parlamentin asema, vaikutusvalta ja valtaoikeudet ovat paljon 
laajemmat, kun kyseessä ovat delegoidut säädökset, koska sillä on mahdollisuus vastustaa 
ehdotettua delegoitua säädöstä ja peruuttaa säädösvallan siirto, mikä on sen vahvin väline. 
Mitä tulee täytäntöönpanosäädöksiin, parlamentin toimivaltuudet on rajattu valvontavaltaan, 
ja komissio voi hyväksyä ehdotetun täytäntöönpanosäädöksen parlamentin vastustuksesta 
huolimatta.

Oikean välineen valinnalla on merkittäviä seurauksia sekä parlamentin mahdollisuuteen 
harjoittaa valvontavaltaansa että itse säädöksen pätevyyteen. Komission puheenjohtaja on 
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korostanut parlamentin puhemiehelle lähettämässään kirjeessä, että 
täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten rajaamisessa ei ole kyse poliittisesta 
valinnasta ja että analysoinnin lähtökohtana on sen vuoksi oltava oikeudelliset perusteet, 
jotka on asetettu SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklassa5. Komissio on siksi pyytänyt 
selvennystä tuomioistuimelta rajaamista koskevassa kysymyksessä tapauksessa, jossa 
komissio katsoi, että on valittu vääränlainen asetus6.

Vahvistaakseen delegoituja säädöksiä koskevan horisontaalisen poliittisen kannan ja 
suojellakseen parlamentin valtaoikeuksia ja välttääkseen tulevat oikeudelliset haasteet ja 
säädösten kumoamisen delegoitua säädöstä tai täytäntöönpanosäädöstä koskevan väärän 
valinnan vuoksi puheenjohtajakokous hyväksyi vuonna 2012 seuraavan nelivaiheisen 
menettelytavan, jotta voidaan varmistaa, että parlamentti voi käyttää täysimääräisesti sille 
Lissabonin sopimuksella annettuja toimivaltuuksia7:

1. oikean välineen valinta;
2. jäsenvaltioiden roolin vahvistaminen delegoitujen säädösten valmisteluvaiheessa;
3. sisällyttäminen perusasetukseen (”yhteispäätös”);
4. parlamentin kannan hyväksyminen ilman että sopimukseen on päästy ensimmäisessä 

käsittelyssä.

Viimeisenä vaiheena, jos delegoituja säädöksiä ei voida sisällyttää itse asiakirjaan, vaikka 
on päätetty, että ne pitäisi voida sisällyttää siihen, tässä menettelytavassa kehotetaan 
kieltäytymään toimittamasta asiakirjaa täysistuntoon sellaisenaan ja vaatimaan tällaisessa 
tapauksessa horisontaalisia neuvotteluja neuvoston kanssa.

V – Analyysi

Koska delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten erottamisesta toisistaan ei ole 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, analyysin lähtökohdaksi on otettava itse sopimuksen 
sanamuoto. SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti komissiolle voidaan siirtää valta 
antaa ”muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä
säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn 
säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia” (korostukset lisätty). 

Jotta voidaan tarkastella, täyttyvätkö nämä kriteerit tässä tapauksessa, on tärkeää tarkastella 
kyseisen vallan luonnetta tapauskohtaisesti. Lisätietoja on liitteessä.

                                               
5 Puheenjohtaja Barroson 3. helmikuuta 2012 päivätty kirje puhemies Schulzille.
6 Komissio jätti 19. syyskuuta 2012 tuomioistuimen käsiteltäväksi kanteen, jolla pyritään kumoamaan eräs 
biosidivalmisteita koskevan asetuksen artikla, jossa säädetään toimenpiteiden hyväksymisestä 
täytäntöönpanosäädöksellä eikä delegoidulla säädöksellä. Komissio väittää, että koska artiklan tarkoituksena 
on täydentää lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia ja kun 
otetaan huomioon säädösvallan siirron luonne ja sen nojalla hyväksyttävän säädöksen tarkoitus, tällainen 
asetus olisi siis hyväksyttävä SEUT-sopimuksen 290 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti eikä SEUT-
sopimuksen 291 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti. Asia C-427/12, komissio v. Euroopan 
parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto.
7 Parlamentissa noudatettavaa horisontaalista lähestymistapaa koskevat poliittiset ohjeet käsiteltäessä 
delegoituja säädöksiä (valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajan 19. huhtikuuta 2012 päivätty 
kirje parlamentin puhemiehelle).
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Tarkasteltaessa ensinnäkin tavaramerkkijärjestelmän maksurakennetta on otettava 
huomioon, että maksujen tosiasialliset määrät ovat pysyneet suurin piirtein samoina lähes 
20:n viime vuoden ajan ja että perussäädökseen yhteispäätösmenettelyssä tehtävät 
mukautukset pysyvät todennäköisesti voimassa vastaavan ajan. SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaista delegoitua säädöstä ei näin ollen tarvitse käyttää joustavuuden 
sallimiseksi maksujen määrän määrityksessä. Lainsäätäjällä on oikeus päättää, siirtääkö se 
säädösvaltaa vai ei. Tässä tapauksessa maksurakenteen muuttamisessa ei ole kyse 
pelkästään säädöksissä olevien säännösten täytäntöönpanosta vaan sellaisen poliittisen 
päätöksen tekemisestä, joka on tavaramerkkipaketin keskeinen osa. Tämä poliittinen päätös 
on sisällytettävä perussäädökseen eikä siitä voida säätää delegoiduissa tai 
täytäntöönpanosäädöksissä.

Maksujärjestelmää koskevien säännösten sisällyttämistä perussäädökseen tukee myös se, 
että ehdotetun tavaramerkkipaketin maksuja koskeva osuus perustuu edellä mainittuun 
yhteiseen lähestymistapaan, joka ei ole oikeudellisesti velvoittava unionin säädös. Näin 
ollen voidaan kysyä, voiko komissio katsoa, että sillä on SEUT-sopimuksen 291 artiklan 
mukaista täytäntöönpanovaltaa maksujen yhteydessä.

Tarkasteltaessa toiseksi muutosasetuksen säännöksiä olisi aluksi pantava merkille, että 
komissio ehdottaa vain delegoituja säädöksiä koskevia mutta ei täytäntöönpanosäädöksiä 
koskevia säännöksiä. Lisäksi olisi pantava merkille, että komissio on sisällyttänyt 
ehdotukseen perussäädökseksi seuraavat säännökset, jotka sisältyivät aiemmin 
tavaramerkistä annetun asetuksen täytäntöönpanosta annettuun asetukseen (EY) 
N:o 2868/95: 19 artiklan 2 kohta, 20 artiklan 4 kohta, 22 artiklan 6 kohta, 75, 79 a, 79 c ja 
79 d artikla sekä 87 artiklan 3 kohta.

Yksi komission lähestymistapaan liittyvistä tärkeimmistä ongelmista ovat delegoituja 
säädöksiä koskevat ehdotuksen säännökset, joilla ei ole pohjaa mahdollisesti 
täydennettävässä tai muutettavassa perussäädöksessä. Niillä pyritään ilmeisesti vain 
antamaan komissiolle mahdollisuus luoda säännöksiä alusta alkaen. Nämä säännökset 
voitaisiin monissa tapauksissa täsmentää jo perussäädöksessä. Perussäädöksen monissa 
säännöksissä viitataan [säädösvallan siirtoa koskevan] artiklan mukaisesti vahvistettuihin 
edellytyksiin, joissa puolestaan viitataan [perussäädöksen säännöksen] artiklassa 
tarkoitettuihin edellytyksiin. Jotta SEUT-sopimuksen 290 artiklaa voidaan soveltaa 
tällaisissa tapauksissa, edellytyksiä on täsmennettävä ja täydennettävän tai muutettavan 
perusvelvoitteen tai säännöksen puuttuminen on korjattava.

Tämä ongelma on kyseessä seuraavissa säännöksissä: 35 a artiklan d alakohta, 45 a artiklan 
a ja c alakohta, 74 a ja 74 k artikla, 93 a artiklan f, i, j, k, m ja p alakohta, 114 a artikla ja 
161 a artiklan a, c ja f alakohta.

Jos perussäädöksessä ei tällaisissa tapauksissa täsmennetä edellytyksiä, yksi mahdollisista 
vaihtoehdoista olisi siirtää täytäntöönpanovaltaa komissiolle, mikä saattaisi johtaa 
parlamentin vaikutusvallan menettämiseen.

Myös perussäädöksen 65 a artiklan mukainen ehdotettu säädösvallan siirto on 
kyseenalainen. Mainitussa säännöksessä säädetään delegoiduista säädöksistä, jotka koskevat 
valitusten sisältöä sekä valituslautakunnan päätösten sisältöä ja muotoa. On epäselvää, mitä 
sanalla ”sisältö” tarkoitetaan tässä yhteydessä. Tätä on selvennettävä perussäädöksessä tai 
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on löydettävä vaihtoehto, jotta tässä yhteydessä ei voida tulkita olevan kyse keskeisistä 
osista.

Eräissä delegoituja säädöksiä koskevissa säännöksissä viitataan asioihin, jotka eivät sisälly 
viitattuun perussäädöksen artiklaan. Esimerkiksi 65 a artiklassa säädetään delegoiduista 
säädöksistä: ”koskevat seuraavia: 60 artiklassa tarkoitettujen valitusmaksujen 
korvaaminen”. Mainitussa 60 artiklassa ei kuitenkaan säädetä korvaamisesta. Vastaavia 
säännösten välisiä ristiriitoja on 161 a artiklan h, j ja k alakohdassa.

Ehdotuksessa olevat toiminnanjohtajan valtuuksia koskevat säännökset aiheuttavat ongelmia 
säädösvallan siirron yhteydessä, koska ne ovat usein ristiriidassa delegoituja säädöksiä 
koskeviin säännöksiin nähden. Esimerkkejä tästä on 30, 79, 88 ja 128 artiklassa.

Delegoituja säädöksiä koskevissa säännöksissä on myös muutamia virheellisiä viittauksia, 
esimerkiksi 144 a artiklan b alakohdassa ja 161 a artiklan c alakohdassa.

VI – Päätelmä ja suositus

Oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo edellä esitetyn perusteella, ettei 
maksujärjestelmästä pitäisi säätää voimassa olevaan tavaramerkkiasetukseen perustuvassa 
täytäntöönpanosäädöksessä yhdessä täytäntöönpanosäädöksiä koskevan asetuksen 
siirtymäsäännösten kanssa, kuten komissio alun perin on ehdottanut. Siitä olisi sen sijaan 
säädettävä itse perussäädöksen säännöksissä, ja sen muuttamiseen olisi sovellettava 
tavallista lainsäätämisjärjestystä.

Delegoituja säädöksiä voitaisiin eräissä tapauksissa käyttää perusteiden ja menettelyjen 
määrittelyyn tai vahvistamiseen edellyttäen, että säännökset täsmennetään 
perussäädöksessä. Vaihtoehtoisesti komissiota voitaisiin vaatia laatimaan tietyllä aikavälillä 
lainsäädäntövallan käyttäjille osoitettava kertomus, johon voi sisältyä ehdotuksia säädösten 
muuttamiseksi.

Puheenjohtajakokouksen hyväksymien poliittisten ohjeiden perusteella oikeudellisten 
asioiden valiokunnan olisi sen vuoksi otettava huomioon nämä suositukset viimeistellessään 
mietintöään. Jos neuvoston kannassa vastustetaan näitä suosituksia ja kannatetaan 
delegoituja säädöksiä tai täytäntöönpanosäädöksiä, joiden perusteet eivät siis täyty, 
valiokunnan olisi ilmoitettava neuvostolle, että asiaa ei anneta sellaisenaan täysistunnon 
käsiteltäväksi, ja jos neuvosto pitää edelleen kiinni kannastaan, valiokunnan olisi 
suositettava parlamentin kannan hyväksymistä ilman että sopimukseen on päästy 
ensimmäisessä käsittelyssä.

Oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi tämän lausunnon yksimielisesti 14. lokakuuta 
2013 pitämässään kokouksessa8.

                                               
8 Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Sebastian Valentin Bodu (varapuheenjohtaja), Françoise Castex 
(varapuheenjohtaja), Marielle Gallo, Jutta Haug (työjärjestyksen 187 artiklan 2 kohdan mukaisesti), Klaus-
Heiner Lehne (puheenjohtaja), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (työjärjestyksen 
193 artiklan 3 kohdan mukaisesti) Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca 
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Kunnioittavasti

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                               
Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström ja Tadeusz Zwiefka.
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Liite – delegoituja säädöksiä koskevat säännökset

Artikla Asiaa koskeva teksti Tavoitteet, sisältö ja 
soveltamisala

Suositus

Johdanto-osan 
24 kappale

Asetuksella (EY) N:o 207/2009 siirretään komissiolle 
valta antaa sääntöjä mainitun asetuksen 
täytäntöönpanosta. Komissiolle asetuksen (EY) 
N:o 207/2009 mukaisesti siirretty valta olisi Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon vuoksi yhdenmukaistettava 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan kanssa.

Lainsäätäjän yksinoikeutena on 
päättää säädösvallan tai 
täytäntöönpanovallan 
siirtämisestä komissiolle. Sen 
vuoksi ei voida katsoa, että 
komissiolle voimassa olevan 
tavaramerkkiasetuksen 
mukaisesti siirretty valta olisi 
yhdenmukaistettava SEUT-
sopimuksen 290 artiklan kanssa. 
Kyseinen valta voisi olla myös 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisia 
täytäntöönpanosäädöksiä 
koskevien säännösten muodossa 
tai se voitaisiin säilyttää 
perussäädöksessä.

Tämän johdanto-osan 
kappaleen sanamuotoa 
voitaisiin muuttaa siten, 
että siinä otettaisiin 
huomioon myös 
lainsäätäjän vapaus olla 
siirtämättä säädösvaltaa 
tai 
täytäntöönpanovaltaa.

Johdanto-osan 
25 kappale

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, 
myös asiantuntijatasolla. Komission olisi säädösvallan 

Tämä johdanto-osan kappale on 
osittain yhteisymmärryksen 
vakiomuotoisen johdanto-osan 

Tämä johdanto-osan 
kappale olisi 
säilytettävä, koska se 
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siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä 
ajoin ja asianmukaisesti.

kappaleen osien mukainen. vastaa asianmukaista 
mallia.

Johdanto-osan 
26 kappale

Sellaisten säädösten tehokkaan rekisteröinnin 
varmistamiseksi, jotka koskevat eurooppalaista 
tavaramerkkiä omistusoikeuden kohteena, ja 
eurooppalaisen tavaramerkkirekisterin täyden 
avoimuuden varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tiettyjä 
erityisiä tavaramerkkejä koskevia hakijan velvoitteita, 
ja yksityiskohtaisia tietoja menettelystä, jota 
noudatetaan eurooppalaisten tavaramerkkien 
luovutuksen merkitsemisessä rekisteriin, 
esineoikeuksien luomisessa ja luovutuksessa, 
pakkotäytäntöönpanossa, 
maksukyvyttömyysmenettelyyn sisältymisessä ja 
rekisterissä olevan käyttöluvan saamisessa tai 
luovuttamisessa sekä merkintöjen poistamisessa tai 
muuttamisessa.

Tämä johdanto-osan kappale 
vastaa 24 a artiklaa.

Ks. huomautukset 
24 a artiklaan.

Johdanto-osan 
29 kappale

Jotta voitaisiin säätää tehokkaasta ja vaikuttavasta 
järjestelmästä eurooppalaista tavaramerkkiä koskevien 

Tämä johdanto-osan kappale 
vastaa 35 a artiklaa.

Ks. huomautukset 
35 a artiklaan.
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hakemusten tekemistä varten, mukaan lukien 
etuoikeutta ja aiemmuutta koskevat vaatimukset, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat keinoja ja menettelytapoja, joita käytetään 
eurooppalaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen 
jättämisessä, yksityiskohtaisia tietoja eurooppalaista 
tavaramerkkiä koskevan hakemuksen muodollisista 
edellytyksistä, hakemuksen sisällöstä ja 
hakemusmaksun tyypistä sekä yksityiskohtaisia tietoja 
vastavuoroisuuden varmentamisesta, aiemman 
hakemuksen etuoikeuden vaatimisesta, näyttelyä 
koskevasta etuoikeudesta sekä kansallisen tavaramerkin 
aiemmuudesta.

Johdanto-osan 
31 kappale

Sen varmistamiseksi, että virasto tutkii ja rekisteröi 
eurooppalaista tavaramerkkiä koskevat hakemukset 
tehokkaasti, vaikuttavasti ja nopeasti sekä käyttäen 
menettelyjä, jotka ovat avoimia, perusteellisia, 
tasapuolisia ja kohtuullisia, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat yksityiskohtaisia 
tietoja menettelyistä, joita noudatetaan tutkittaessa 
hakemispäivää koskevien vaatimusten ja hakemuksen 
muodollisten edellytysten noudattamista, menettelyjä, 

Tämä johdanto-osan kappale 
vastaa 45 a artiklaa.

Ks. huomautukset 
45 a artiklaan.
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joita noudatetaan luokkamaksujen suorittamisen 
todentamisessa ja rekisteröinnin ehdottomien esteiden 
tutkinnassa, yksityiskohtaisia tietoja hakemuksen 
julkaisemisesta, yksityiskohtaisia tietoja julkaistuissa 
hakemuksissa olevien virheiden korjaamisesta, 
yksityiskohtaisia tietoja väitemenettelystä, 
yksityiskohtaisia tietoja väitteen tekemisessä ja 
tutkimisessa sekä hakemuksen muuttamisessa ja 
jakamisessa noudatettavista menettelyistä, 
merkintätietoja, jotka on kirjattava rekisteriin 
eurooppalaisen tavaramerkin rekisteröinnin yhteydessä, 
rekisteröinnin julkaisemisessa noudatettavia 
menettelytapoja sekä rekisteröintitodistuksen sisältöä ja 
sen antamisessa noudatettavia menettelytapoja.

Johdanto-osan 
32 kappale

Jotta eurooppalaiset tavaramerkit voidaan uudistaa 
tehokkaasti ja vaikuttavasti ja jotta eurooppalaisen 
tavaramerkin muuttamista ja jakamista koskevia 
säännöksiä voidaan soveltaa käytäntöön turvallisesti, 
vaarantamatta oikeusvarmuutta, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
menettelytapoja, joita noudatetaan eurooppalaisen 
tavaramerkin uudistamisessa, ja menettelyjä, joita 
noudatetaan eurooppalaisen tavaramerkin 
muuttamisessa ja jakamisessa.

Tämä johdanto-osan kappale 
vastaa 49 a artiklaa.

Ks. huomautukset 
49 a artiklaan.
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Johdanto-osan 
33 kappale

Jotta eurooppalaisen tavaramerkin haltija voisi luopua 
helposti eurooppalaisesta tavaramerkistä noudattaen 
kolmansien oikeuksia, jotka on merkitty rekisteriin 
suhteessa kyseiseen tavaramerkkiin, jotta voitaisiin 
varmistaa, että eurooppalainen tavaramerkki voidaan 
julistaa menetetyksi tai mitättömäksi tehokkaasti ja 
vaikuttavasti käyttäen menettelyjä, jotka ovat avoimia, 
perusteellisia, tasapuolisia ja kohtuullisia, ja jotta 
voitaisiin ottaa huomioon tässä asetuksessa säädetyt 
periaatteet, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat menettelyä, jota noudatetaan luovuttaessa 
eurooppalaisesta tavaramerkistä, sekä menettämis- ja 
mitättömyysmenettelyjä.

Tämä johdanto-osan kappale 
vastaa 57 a artiklaa.

Ks. huomautukset 
57 a artiklaan.

Johdanto-osan 
34 kappale

Jotta valituslautakunnat voivat tarkistaa viraston 
päätöksiä tehokkaasti, vaikuttavasti ja kattavasti 
käyttäen menettelyä, joka on avoin, perusteellinen, 
tasapuolinen ja kohtuullinen ja jossa otetaan huomioon 
asetuksessa (EY) N:o 207/2009 vahvistetut periaatteet, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat yksityiskohtaisia tietoja valituksen sisällöstä, 
valituksen tekemisessä ja tutkimisessa noudatettavaa 
menettelyä, valituslautakunnan päätösten sisältöä ja 

Tämä johdanto-osan kappale 
vastaa 65 a artiklaa.

On epäselvää, mitä 
”yksityiskohtaisilla tiedoilla 
valituksen sisällöstä” 
tarkoitetaan.

Ks. myös huomautukset 
65 a artiklaan.
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muotoa sekä valitusmaksujen korvaamista.

Johdanto-osan 
36 kappale

Eurooppalaisten yhteisö- ja tarkastusmerkkien 
tehokkaan ja vaikuttavan käytön mahdollistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat kyseisten merkkien käyttöä ja niiden sisältöä 
koskevien määräysten esittämiselle asetettuja 
määräaikoja.

Tämä johdanto-osan kappale 
vastaa 74 a ja 74 k artiklaa.

Ks. huomautukset 
74 a ja 74 k artiklaan.

Johdanto-osan 
38 kappale

Eurooppalaisen tavaramerkkijärjestelmän sujuvan, 
tehokkaan ja vaikuttavan toiminnan varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat päätösten muodolle asetettuja vaatimuksia, 
yksityiskohtaisia tietoja suullisista menettelyistä, asian 
selvittämisessä noudatettavia menettelytapoja, 
ilmoitusmenettelyssä noudatettavia menettelytapoja, 
oikeuksien menettämisestä ilmoittamisessa 
noudatettavaa menettelyä, viestintätapoja ja 
lomakkeita, joita menettelyjen osapuolten on 
käytettävä, määräaikojen laskentaan ja kestoon 
sovellettavia sääntöjä, päätöksen peruuttamisessa tai 
rekisteriin tehdyn merkinnän kumoamisessa ja 
päätöksissä havaittujen ilmeisten virheiden ja viraston 

Tämä johdanto-osan kappale 
vastaa 93 a artiklaa.

Ks. huomautukset 
93 a artiklaan.
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tekemien virheiden korjaamisessa noudatettavia 
menettelyjä, menettelyjen keskeyttämisessä 
noudatettavia menettelytapoja, kulujen jakamisessa ja 
vahvistamisessa noudatettavia menettelyjä, rekisteriin 
kirjattavia merkintätietoja, asiakirjojen julkista 
nähtävilläoloa ja säilyttämistä, Euroopan 
tavaramerkkilehdessä ja viraston virallisessa lehdessä 
julkaistaviin tietoihin liittyviä menettelytapoja, viraston 
ja jäsenvaltioiden viranomaisten hallinnollisessa 
yhteistyössä noudatettavia menettelytapoja sekä 
yksityiskohtaisia tietoja edustuksesta virastossa.

Johdanto-osan 
44 kappale

Jotta eurooppalaista tavaramerkkiä koskeva hakemus 
tai rekisteröinti voitaisiin muuntaa tehokkaasti ja 
vaikuttavasti kansallista tavaramerkkiä koskevaksi 
hakemukseksi samalla, kun varmistetaan, että asiaa 
koskevat vaatimukset tutkitaan perusteellisesti, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat muodollisia edellytyksiä, jotka muuntamista 
koskevan pyynnön on täytettävä, ja yksityiskohtaisia 
tietoja pyynnön tutkimisesta ja julkaisemisesta.

Tämä johdanto-osan kappale 
vastaa 114 a artiklaa.

Ks. huomautukset 
114 a artiklaan.

Johdanto-osan 
45 kappale

Tehokkaan ja vaikuttavan riidanratkaisumenetelmän ja 
sen varmistamiseksi, että asetuksessa (EY) 
N:o 207/2009 vahvistettua kielijärjestelyä noudatetaan, 

Tämä johdanto-osan kappale 
vastaa 144 a artiklaa.

Ks. huomautukset 
144 a artiklaan.
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yksinkertaisia asioita koskevat päätökset tehdään 
nopeasti ja valituslautakuntien organisaatio on tehokas 
ja vaikuttava, sekä sen takaamiseksi, että viraston 
veloittamien maksujen taso on asianmukainen ja 
realistinen ja noudattaa asetuksessa (EY) N:o 207/2009 
vahvistettuja talousarvioperiaatteita, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
yksityiskohtaisia tietoja virastossa käytettävistä kielistä, 
tapauksia, joissa yhden jäsenen olisi tehtävä väitteitä ja 
mitättömyyttä koskevat päätökset, yksityiskohtaisia 
tietoja valituslautakuntien organisaatiosta, virastolle 
suoritettavien maksujen määriä sekä yksityiskohtaisia 
tietoja maksujen suorittamisesta.

Johdanto-osan 
46 kappale

Kansainvälisten tavaramerkkien tehokkaan ja 
vaikuttavan rekisteröinnin varmistamiseksi täysin 
tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan 
Madridin sopimukseen liittyvän pöytäkirjan sääntöjen 
mukaisesti komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat yksityiskohtaisia tietoja tavaramerkkien 
kansainvälisessä rekisteröinnissä noudatettavista 
menettelyistä.

Tämä johdanto-osan kappale 
vastaa 161 a artiklaa.

Ks. huomautukset 
161 a artiklaan.
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Siirretään komissiolle valta hyväksyä 163 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:

(a) hakijan velvoite toimittaa 7 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettu käännös tai transkriptio 
hakemuksen kielellä;

Tässä tarkoitettu velvoite otetaan 
käyttöön muutossäädöksellä. 
”jotka koskevat seuraavia: [...] 
hakijan velvoite” on varsin 
epäselvä ilmaisu, joka antaa 
mahdollisuuden muuttaa 
7 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaista jo nyt selvää 
velvoitetta. 

Poistettava, koska vallan 
siirtäminen ei ole 
aiheellista. Asia on jo 
riittävästi määritelty 
perussäädöksessä.

(b) menettely, jota noudatetaan 17 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun luovutuksen merkitsemisessä rekisteriin;

Tämä liittyy muutetussa 
säädöksessä olevan 
muuttamattoman artiklan muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
26 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

24 a artikla

(c) menettely, jota noudatetaan 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun esineoikeuden luomisen tai luovutuksen 
merkitsemisessä rekisteriin;

Tämä liittyy muutetun säädöksen 
sellaisen artiklan muiden kuin 
keskeisten osien täydentämiseen, 
jota muutetaan vain lisäämällä 
siihen oikeuksien luovutus. 
Tavoitteet, sisältö ja 

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.
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soveltamisala on määritelty 
riittävästi, kun otetaan huomioon 
myös johdanto-osan 26 kappale.

(d) menettely, jota noudatetaan 20 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun pakkotäytäntöönpanon merkitsemisessä 
rekisteriin;

Tämä liittyy muutetussa 
säädöksessä olevan 
muuttamattoman artiklan muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
26 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

(e) menettely, jota noudatetaan 21 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun maksukyvyttömyysmenettelyyn 
sisältymisen merkitsemisessä rekisteriin;

Tämä liittyy muutetussa 
säädöksessä olevan 
muuttamattoman artiklan muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
26 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

(f) menettely, jota noudatetaan 22 artiklan 5 kohdassa Tämä liittyy muutetussa Delegoidut säädökset 
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tarkoitetun esineoikeuden saamisen tai luovutuksen 
merkitsemisessä rekisteriin;

säädöksessä olevan 
muuttamattoman artiklan muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
26 kappale.

voidaan hyväksyä.

(g) menettely, jota noudatetaan 19 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetusta esineoikeudesta, 20 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetusta pakkotäytäntöönpanosta tai 22 artiklan 
6 kohdassa tarkoitetusta käyttöluvasta rekisteriin 
tehdyn merkinnän poistamisessa tai muuttamisessa.”

Tämä liittyy muutetussa 
säädöksessä olevien sellaisten 
artiklojen muiden kuin 
keskeisten osien täydentämiseen 
jommankumman osapuolen 
pyyntöjen huomioon ottamiseksi. 
Tavoitteet, sisältö ja 
soveltamisala on määritelty 
riittävästi, kun otetaan huomioon 
myös johdanto-osan 26 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

35 a artikla Siirretään komissiolle valta hyväksyä 163 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:

(a) keinot ja menettelytavat, joita käytetään 

Tämä liittyy muutetussa 
säädöksessä olevan sellaisen 
artiklan muiden kuin keskeisten 
osien täydentämiseen, jonka 
muuttamisen tarkoituksena on 

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.
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eurooppalaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen 
jättämisessä virastolle 25 artiklan mukaisesti;

vain rajoittaa hakemusten 
esittämistä OHIMille. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
29 kappale.

(b) yksityiskohtaiset tiedot 26 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun eurooppalaista tavaramerkkiä koskevan 
hakemuksen sisällöstä, 26 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetusta hakemuksesta suoritettavien maksujen 
tyypistä, mukaan lukien maksujen kattamien tavara- ja 
palveluluokkien lukumäärä, ja 26 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun hakemuksen muodollisista edellytyksistä;

Hakemusta koskevat 
yksityiskohtaiset tiedot ovat 
muita kuin keskeisiä osia. 
Tavoitteet, sisältö ja 
soveltamisala on määritelty 
riittävästi, kun otetaan huomioon 
myös johdanto-osan 29 kappale.

Maksujärjestelmä on kuitenkin 
keskeinen osa, joka olisi 
säilytettävä perussäädöksessä. 

Hakemuksen muodollisten 
edellytysten osalta viitataan 
uuteen 26 artiklan 3 kohtaan, 
jossa puolestaan viitataan 
35 a artiklan b alakohdan 
mukaisesti vahvistettuihin 
muodollisiin edellytyksiin. 

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä 
hakemusta koskevien 
yksityiskohtaisten 
tietojen täsmentämistä 
varten.

Maksujärjestelmää 
koskevat säännökset 
olisi säilytettävä 
perussäädöksessä.

Kyseisen hakemuksen 
muodollisia edellytyksiä 
olisi täsmennettävä 
perussäädöksessä, jotta 
voitaisiin korjata 
nykyinen velvoitteen 
puuttuminen eli se, että 
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Perussäädöksessä ei sen vuoksi 
ole velvoitetta, jota voitaisiin 
täydentää tai muuttaa, ja 
komissio antaa todellisuudessa 
itselleen rajattoman 
harkintavallan määritellä 
muodolliset edellytykset.

mitään ei tosiasiassa 
muuteta tai täydennetä 
SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti.

(c) menettelyt, joita noudatetaan vastavuoroisuuden 
varmentamisessa 29 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

Tämä liittyy muutetussa 
säädöksessä olevan sellaisen 
artiklan muiden kuin keskeisten 
osien täydentämiseen, jonka 
muuttamisen tarkoituksena on 
vain antaa komissiolle 
mahdollisuus taata yhtäläiset 
edellytykset. Tavoitteet, sisältö ja 
soveltamisala on määritelty 
riittävästi, kun otetaan huomioon 
myös johdanto-osan 29 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

(d) menettely sekä tietoja ja asiakirjoja koskevat 
säännöt, joita on noudatettava vaadittaessa 
aikaisemman hakemuksen etuoikeutta 30 artiklan 
mukaisesti;

Säännöissä viitataan uuteen 
30 artiklaan, jossa puolestaan 
viitataan 35 a artiklan 
d alakohdan mukaisesti 
annettuihin sääntöihin. 

Kyseisiä sääntöjä olisi 
täsmennettävä 
perussäädöksessä, jotta 
voitaisiin korjata 
nykyinen velvoitteen 
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Perussäädöksessä ei sen vuoksi 
ole velvoitetta, jota voitaisiin 
täydentää tai muuttaa, ja 
komissio antaa todellisuudessa 
itselleen rajattoman 
harkintavallan määritellä 
kyseiset säännöt.

Toiminnanjohtaja voi 30 artiklan 
2 kohdan mukaisesti lisäksi 
määrätä, että lisätietojen ja 
asiakirjojen, jotka hakijan on 
toimitettava, ei tarvitse sisältää 
kaikkia tietoja ja asiakirjoja, 
jotka edellytetään 35 a artiklan 
d alakohdan mukaisesti 
annettujen sääntöjen nojalla. 

puuttuminen eli se, että 
mitään ei tosiasiassa 
muuteta tai täydennetä 
SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. 

Delegoitujen säädösten 
mukaiset vaatimukset ja 
toiminnanjohtajan 
valtuudet eivät 
kuitenkaan saisi olla 
ristiriidassa keskenään.

(e) menettely ja todisteita koskevat säännöt, joita on 
noudatettava vaadittaessa näyttelyä koskevaa 
etuoikeutta 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

Tämä liittyy muutetussa 
säädöksessä olevan vähäisessä 
määrin muutettavan artiklan 
muiden kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.
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29 kappale.

(f) menettely, jota on noudatettava vaadittaessa 
kansallisen tavaramerkin aiemmuutta 34 artiklan 
1 kohdan ja 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti.”

Tämä liittyy muutetussa 
säädöksessä olevan 
muuttamattoman artiklan muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
29 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

39 artikla 1. Jos edellytykset, jotka eurooppalaista tavaramerkkiä
koskevan hakemuksen on täytettävä, täyttyvät, 
hakemus on julkaistava sovellettaessa 42 artiklaa siltä 
osin kuin sitä ei ole hylätty 37 artiklan mukaisesti. 
Hakemuksen julkaiseminen ei vaikuta tietoihin, jotka 
on jo asetettu yleisön saataville muutoin tämän 
asetuksen tai tämän asetuksen nojalla hyväksyttyjen 
delegoitujen säädösten mukaisesti.

Tämä liittyy muutetussa 
säädöksessä olevan 
muuttamattoman artiklan muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
29 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

45 a artikla Siirretään komissiolle valta hyväksyä 163 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:

Hakemuksen muodollisten 
edellytysten osalta viitataan 
uuteen 26 artiklan 3 kohtaan, 

Kyseisiä sääntöjä olisi 
täsmennettävä 
perussäädöksessä, jotta 
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(a) menettely, jota noudatetaan tutkittaessa, täyttyvätkö 
36 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua 
hakemispäivää koskevat vaatimukset ja 26 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut muodolliset edellytykset, sekä 
menettely, jota noudatetaan tarkistettaessa, onko 
36 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut 
luokkamaksut suoritettu;

jossa puolestaan viitataan 
35 a artiklan b alakohdan 
mukaisesti vahvistettuihin 
muodollisiin edellytyksiin. 
Perussäädöksessä ei sen vuoksi 
ole velvoitetta, ja komissio antaa 
todellisuudessa itselleen 
rajattoman harkintavallan 
määritellä muodolliset 
edellytykset.

Hakemispäivää ja maksujen 
suorittamisen tarkistamista 
koskevien vaatimusten 
täyttymistä koskevien 
menettelyjen täsmentäminen 
liittyy muutetussa säädöksessä 
oleviin muuttamattoman artiklan 
muihin kuin keskeisiin osiin. 
Tavoitteet, sisältö ja 
soveltamisala on määritelty 
riittävästi, kun otetaan huomioon 
myös johdanto-osan 31 kappale.

voitaisiin korjata 
nykyinen velvoitteen 
puuttuminen eli se, että 
mitään ei tosiasiassa 
muuteta tai täydennetä 
SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. 
Tästä voitaisiin 
vaihtoehtoisesti säätää 
täytäntöönpanosäädökse
ssä.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä 
hakemispäivää ja 
maksujen suorittamisen 
tarkistamista koskevien 
vaatimusten täyttymistä 
koskevien menettelyjen 
säätämiseen.

(b) menettely, jota noudatetaan 37 artiklassa 
tarkoitettujen rekisteröinnin ehdottomien esteiden 

Tämä liittyy muutetussa 
säädöksessä olevan sellaisen 

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.
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tutkinnassa; artiklan muiden kuin keskeisten 
osien täydentämiseen, jota 
muutetaan vain poistamalla 
säännös, joka koskee luopumista 
yksinoikeuksista 
erottamiskyvyttömiin osiin. 
Tavoitteet, sisältö ja 
soveltamisala on määritelty 
riittävästi, kun otetaan huomioon 
myös johdanto-osan 31 kappale.

(c) yksityiskohtaiset tiedot, jotka 39 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa julkaistussa hakemuksessa on oltava;

Julkaisemista koskevien 
yksityiskohtaisten tietojen osalta 
viitataan uuteen 39 artiklan 
1 kohtaan, jossa puolestaan 
viitataan delegoitujen säädösten 
mukaisesti saataville asetettuihin 
tietoihin. Perussäädöksessä ei 
sen vuoksi ole velvoitetta, jota 
voitaisiin täydentää tai muuttaa, 
ja komissio antaa todellisuudessa 
itselleen rajattoman 
harkintavallan määritellä 
kyseiset yksityiskohtaiset tiedot.

Kyseisiä 
yksityiskohtaisia ja 
muita tietoja olisi 
täsmennettävä 
perussäädöksessä, jotta 
voitaisiin korjata 
nykyinen velvoitteen 
puuttuminen eli se, että 
mitään ei tosiasiassa 
muuteta tai täydennetä 
SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti.
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(d) menettely, jota noudatetaan 39 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen eurooppalaista tavaramerkkiä koskevissa 
julkaistuissa hakemuksissa havaittujen virheiden 
korjaamisessa;

Tämä liittyy muiden kuin 
keskeisten osien täydentämiseen 
muutetun säädöksen OHIMin 
velvoittamista virheiden 
korjaamiseen koskevassa 
uudessa 39 artiklan 3 kohdassa. 
Tavoitteet, sisältö ja
soveltamisala on määritelty 
riittävästi, kun otetaan huomioon 
myös johdanto-osan 31 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

(e) menettely, jota kolmannet noudattavat esittäessään 
40 artiklassa tarkoitettuja huomautuksia;

Tämä liittyy muiden kuin 
keskeisten osien täydentämiseen 
muutetun säädöksen uudessa 
40 artiklassa. joka koskee 
kolmansien huomautusten 
esittämiseen liittyvien 
edellytysten selventämistä. 
Tavoitteet, sisältö ja 
soveltamisala on määritelty 
riittävästi, kun otetaan huomioon 
myös johdanto-osan 31 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

(f) yksityiskohtaiset tiedot menettelyssä, jota 
noudatetaan 41 ja 42 artiklan mukaisen väitteen 

Tämä liittyy muutetussa 
säädöksessä olevien sellaisten 

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.
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tekemisessä ja tutkimisessa; artiklojen muiden kuin 
keskeisten osien täydentämiseen, 
joita muutetaan väitettä 
koskevien edellytysten 
selventämiseksi. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
31 kappale.

(g) menettelyt, joilla säännellään hakemuksen 
muuttamista 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja 
hakemuksen jakamista 44 artiklan mukaisesti;

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
31 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

(h) merkintätiedot, jotka on kirjattava rekisteriin 
rekisteröitäessä eurooppalaista tavaramerkkiä, 
menettelytavat, joita noudatetaan 45 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetussa rekisteröinnin julkaisemisessa, 
ja 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
rekisteröintitodistuksen sisältö ja sen antamisessa 
noudatettavat menettelytavat.”

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
31 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.
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Siirretään komissiolle valta hyväksyä 163 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:

(a) menettelytavat, joita on noudatettava 
eurooppalaisen tavaramerkin uudistamisessa 47 artiklan 
mukaisesti, mukaan lukien suoritettavien maksujen 
tyyppi;

On epäselvää, miksi tässä 
säännöksessä käytetään ilmaisua 
”the procedural modalities for” 
(menettelytavat) ilmaisun 
”procedure for” (menettely)
sijaan, jota käytetään muun 
muassa kahdessa seuraavassa 
säädösvallan siirtoa koskevassa 
ehdotuksessa b ja c alakohdassa. 
Sanalla ”modalities” on 
poliittiseen päätöksentekoon 
liittyviä konnotaatioita, kun 
sanalla ”procedure” ei niitä ole.

Jos käytettäisiin ilmaisua 
”procedure for”, tämä säännös 
liittyisi asetuksen muiden kuin 
keskeisten osien täydentämiseen. 
Tavoitteet, sisältö ja 
soveltamisala on määritelty 
riittävästi, kun otetaan huomioon 
myös johdanto-osan 31 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä, jos 
ilmaisu ”procedural 
modalities” muutetaan 
ilmaisuksi ”procedure 
for”.

49 a artikla

(b) menettely, jolla säännellään 48 artiklan 2 kohdassa Tämä liittyy muutetussa Delegoidut säädökset 
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säädettyä eurooppalaisen tavaramerkin rekisteröinnin 
muutosta;

säädöksessä olevan 
muuttamattoman artiklan muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
32 kappale.

voidaan hyväksyä.

(c) menettely, jolla säännellään 49 artiklassa säädettyä 
eurooppalaisen tavaramerkin jakamista.”

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
32 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

57 a artikla Siirretään komissiolle valta hyväksyä 163 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:

(a) menettely, jolla säännellään 50 artiklassa säädettyä 
eurooppalaisesta tavaramerkistä luopumista, mukaan 
lukien kyseisen artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
määräaika;

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
33 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.
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(b) menettelyt, joilla säännellään 56 ja 57 artiklassa 
tarkoitettuja eurooppalaisen tavaramerkin menettämistä 
ja mitättömyyttä.”

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
33 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 163 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:

(a) 60 artiklassa tarkoitetun valituksen sisältö ja 
menettely, jota noudatetaan valituksen tekemisessä ja 
käsittelemisessä;

On epäselvää, mitä sanalla 
”sisältö” tarkoitetaan tässä 
yhteydessä ja miten se aiotaan 
määritellä delegoiduissa 
säädöksissä.

Ilman sanaa ”sisältö” tämä 
säännös liittyisi asetuksen 
muihin kuin keskeisiin osiin. 
Tavoitteet, sisältö ja 
soveltamisala olisi määritelty 
riittävästi, kun otetaan huomioon 
myös johdanto-osan 34 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä, jos 
sana ”sisältö” poistetaan 
tai sen merkitystä 
selvennetään.

65 a artikla

(b) 64 artiklassa tarkoitettujen valituslautakunnan 
päätösten sisältö ja muoto;

On epäselvää, mitä sanalla 
”sisältö” tarkoitetaan tässä 

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä, jos 
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yhteydessä ja miten se aiotaan 
määritellä delegoiduissa 
säädöksissä.

Ilman sanaa ”sisältö” tämä 
säännös liittyisi asetuksen 
muiden kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala olisi 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
34 kappale.

Voidaan todeta, että jäljempänä 
olevassa 93 a artiklassa 
käytetään sanamuotoa ”päätösten 
muotoa koskevat vaatimukset” 
mainitsematta sanaa ”sisältö”.

sana ”sisältö” poistetaan 
tai sen merkitystä 
selvennetään.

(c) 60 artiklassa tarkoitettujen valitusmaksujen 
korvaaminen.”

Maksujen korvaamisesta ei 
säädetä 60 artiklassa.

Jotta tässä kohdassa 
voitaisiin siirtää 
valtuuksia, 
perussäädöksessä on 
oltava korvaamista 
koskevia sääntöjä.
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74 a artikla Siirretään komissiolle valta hyväksyä 163 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 67 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa, johon mennessä 
eurooppalaista yhteisömerkkiä koskevat 
käyttömääräykset on toimitettava virastolle, ja 
kyseisten määräysten 67 artiklan 2 kohdassa 
vahvistettua sisältöä.

Määräajasta ei säädetä 
67 artiklan 1 kohdassa. Sen 
sijaan mainitussa muutetussa 
artiklassa viitataan 74 a artiklan 
mukaisesti säädettyyn 
määräaikaan. Perussäädöksessä 
ei sen vuoksi ole velvoitetta, jota 
voitaisiin täydentää tai muuttaa, 
ja komissio antaa todellisuudessa 
itselleen rajattoman 
harkintavallan kyseisen 
määräajan määrittelyyn.

Lisäksi on epäselvää, mitä 
ilmaisulla ”kyseisten määräysten 
sisältö” tarkoitetaan tässä 
yhteydessä ja miten se aiotaan 
määritellä delegoiduissa 
säädöksissä. Jos tässä 
säännöksessä käytettäisiin 
ilmaisua ”kyseisten määräysten 
sisältö”, säännös olisi liian laaja-
alainen ja koskisi keskeisiä osia.

Kyseistä määräaikaa 
olisi täsmennettävä 
perussäädöksessä, jotta 
voitaisiin korjata 
nykyinen velvoitteen 
puuttuminen eli se, että 
mitään ei tosiasiassa 
muuteta tai täydennetä 
SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. 

Ilmaisua ”kyseisten 
määräysten sisältö” olisi 
täsmennettävä 
perussäädöksessä.

74 k artikla Siirretään komissiolle valta antaa 163 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään 

Määräajasta ei säädetä 
74 c artiklan 1 kohdassa. Sen 

Kyseistä määräaikaa 
olisi täsmennettävä 
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74 c artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määräaika, johon 
mennessä eurooppalaista tarkastusmerkkiä koskevat 
käyttömääräykset on toimitettava virastolle, ja 
kyseisten määräysten 74 c artiklan 2 kohdassa 
vahvistettu sisältö.”

sijaan muutetussa artiklassa 
viitataan 74 k artiklan mukaisesti 
säädettyyn määräaikaan. 
Perussäädöksessä ei sen vuoksi 
ole velvoitetta, jota voitaisiin 
täydentää tai muuttaa, ja 
komissio antaa todellisuudessa 
itselleen rajattoman 
harkintavallan kyseisen 
määräajan määrittelyyn.

Lisäksi on epäselvää, mitä 
ilmaisulla ”kyseisten määräysten 
sisältö” tarkoitetaan tässä 
yhteydessä ja miten se aiotaan 
määritellä delegoiduissa 
säädöksissä. Jos tässä 
säännöksessä käytettäisiin 
ilmaisua ”kyseisten määräysten 
sisältö”, säännös olisi liian laaja-
alainen ja koskisi keskeisiä osia.

perussäädöksessä, jotta 
voitaisiin korjata 
nykyinen velvoitteen 
puuttuminen eli se, että 
mitään ei tosiasiassa 
muuteta tai täydennetä 
SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. 
Tästä voitaisiin 
vaihtoehtoisesti säätää 
täytäntöönpanosäädökse
ssä.

Ilmaisua ”kyseisten 
määräysten sisältö” olisi 
täsmennettävä 
perussäädöksessä.

79 artikla 1. Virasto ilmoittaa viran puolesta päätöksistä ja 
käskyistä saapua kuultavaksi sekä tiedonannoista, jotka 
ovat alkuna määräajoille tai joiden ilmoittamisesta 
säädetään muissa tämän asetuksen säännöksissä tai 

Tässä säännöksessä ei säädetä 
delegoitujen säädösten 
hyväksymisestä vaan OHIMin 
velvoitteesta ilmoittaa 

Tämä säännös olisi 
voitava hyväksyä, jos 
delegoituja säädöksiä 
koskevissa säännöksissä 
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tämän asetuksen nojalla hyväksytyissä delegoiduissa 
säädöksissä tai joista viraston toiminnanjohtaja määrää.

päätöksistä ja käskyistä saapua 
kuultavaksi, jos sitä edellytetään 
asetuksen nojalla hyväksytyissä 
delegoiduissa säädöksissä.

sallitaan ilmoittamista 
koskevan vaatimuksen 
käyttöön ottaminen.

79 a artikla Jos virasto toteaa, että tämä asetus tai sen nojalla 
hyväksytyt delegoidut säädökset aiheuttavat oikeuksien 
menetyksiä ilman, että asiasta olisi tehty päätös, se 
ilmoittaa tästä kyseiselle henkilölle 79 artiklan 
mukaisesti. Mainittu henkilö voi vaatia päätöksen 
tekemistä asiasta. Virasto tekee tällaisen päätöksen, jos 
se on eri mieltä päätöstä pyytävän henkilön kanssa; 
muussa tapauksessa virasto muuttaa kannanottonsa ja 
ilmoittaa siitä päätöstä pyytäneelle.

Tässä säännöksessä ei säädetä 
delegoitujen säädösten 
hyväksymisestä vaan OHIMin 
velvoitteesta ilmoittaa 
oikeuksien menetyksistä ja tehdä 
päätöksiä asiaa koskevista 
havainnoista, jos oikeuksien 
menetys johtuu asetuksen nojalla 
hyväksytystä delegoidusta 
säädöksestä.

Tämä säännös olisi 
voitava hyväksyä, jos 
delegoituja säädöksiä 
koskevissa säännöksissä 
sallitaan oikeuksien 
menetys.

83 artikla Jos tässä asetuksessa tai tämän asetuksen nojalla 
hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä ei säädetä 
menettelystä, virasto ottaa huomioon jäsenvaltioissa 
yleisesti hyväksytyn menettelysäännöstön.

Tässä säännöksessä ei säädetä 
delegoitujen säädösten 
hyväksymisestä vaan OHIMin 
mahdollisuudesta täyttää 
delegoiduilla säädöksillä 
aikaansaatuja aukkoja ottamalla 
huomioon hyväksytyt periaatteet.

Tällä säännöksellä 
pyritään puuttumaan 
oikeudellisiin tyhjiöihin 
eikä se vaikuta suoraan 
delegoituihin 
säädöksiin. 

89 artikla 1. Virasto julkaisee säännöllisesti

(a) eurooppalaista tavaramerkkilehteä, joka sisältää 

Tässä säännöksessä ei säädetä 
delegoitujen säädösten 
hyväksymisestä vaan siinä 

Tässä säännöksessä 
säädetään 
julkaisuvaatimuksesta 
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tavaramerkkirekisteriin tehdyt merkinnät sekä kaikki 
muut merkintätiedot, joiden julkaisemisesta säädetään 
tässä asetuksessa tai tämän asetuksen mukaisesti 
hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä;

edellytetään niiden 
merkintätietojen julkaisemisesta, 
joista säädetään asetuksen 
mukaisesti hyväksytyissä 
delegoiduissa säädöksissä.

eikä se vaikuta suoraan 
delegoituihin 
säädöksiin.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 163 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:

(a) 75 artiklassa tarkoitettujen päätösten muotoa 
koskevat vaatimukset;

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
38 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

(b) 77 ja 78 artiklassa tarkoitetut suulliset menettelyt ja 
asian selvittämistä koskevat menettelytavat;

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
38 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

93 a artikla

(c) 79 artiklassa tarkoitettua ilmoitusmenettelyä 
koskevat menettelytavat;

Mainitussa 79 artiklassa on jo 
sääntöjä, jotka koskevat tiedoksi 
antamista kirjatulla kirjeellä, 
johon on liitetty saantitodistus, 

Delegoidut säädökset 
eivät näytä olevan 
tarpeen, koska 
perussäädöksessä ja 
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sekä tiedoksiannon sähköistä 
suorittamista. Siinä myös 
vaaditaan toiminnanjohtajaa 
määrittämään, kuinka julkinen 
kuulutus on annettava. Sen 
vuoksi on epäselvää, mitä muita 
menettelytapoja edellytetään 
hyväksyttävän delegoiduilla 
säädöksillä.

Voidaan myös kysyä, onko tämä 
säännös tarpeeton, kun otetaan 
huomioon jäljempänä oleva 
e alakohta.

e alakohdassa säädetään 
jo menettelytavoista.

(d) menettely, jota noudatetaan 79 a artiklassa 
tarkoitetusta oikeuksien menettämisestä 
ilmoittamisessa;

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
38 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

(e) säännöt, joita sovelletaan viestintävälineisiin, 
mukaan lukien 79 b artiklassa tarkoitetut sähköiset 

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.
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viestintävälineet, joita menettelyjen osapuolten on 
käytettävä viraston kanssa, ja lomakkeet, jotka viraston 
on asetettava saataville;

täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
38 kappale.

(f) säännöt, joilla säännellään 79 c artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen määräaikojen laskentaa ja kestoa;

Säännöistä tai määräajoista ei 
säädetä 74 c artiklan 1 kohdassa. 
Sen sijaan muutetussa artiklassa 
viitataan 93 a artiklan 
f alakohdan mukaisesti 
hyväksyttyihin sääntöihin ja 
määräaikoihin. Perussäädöksessä 
ei sen vuoksi ole velvoitetta, jota 
voitaisiin täydentää tai muuttaa, 
ja komissio antaa todellisuudessa 
itselleen rajattoman 
harkintavallan määritellä säännöt 
ja määräajat.

Kyseisiä sääntöjä ja 
määräaikoja olisi 
täsmennettävä 
perussäädöksessä, jotta 
voitaisiin korjata 
nykyinen velvoitteen 
puuttuminen eli se, että 
mitään ei tosiasiassa 
muuteta tai täydennetä 
SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. 

(g) menettely, jota noudatetaan korjattaessa 
79 d artiklassa tarkoitetut kieli- tai kirjoitusvirheet ja 
ilmeiset laiminlyönnit viraston päätöksissä sekä 
viraston syyksi katsottavat tekniset virheet 
tavaramerkin rekisteröinnissä tai rekisteröinnin 

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.
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julkaisemisessa; huomioon myös johdanto-osan 
38 kappale.

(h) menettely, jota noudatetaan 80 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa päätöksen kumoamisessa tai 
rekisterimerkinnän poistamisessa;

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
38 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

(i) menettelytavat, joita noudatetaan 82 a artiklassa 
tarkoitetussa menettelyjen keskeyttämisessä ja 
uudelleenaloittamisessa virastossa;

Menettelytavoista ei säädetä 
82 a artiklassa. Kyseisessä 
muutetussa artiklassa viitataan 
sen sijaan 93 a artiklan 
i alakohdan mukaisesti 
hyväksyttyihin 
menettelytapoihin. 
Perussäädöksessä ei sen vuoksi 
ole velvoitetta, jota voitaisiin 
täydentää tai muuttaa, ja 
komissio antaa todellisuudessa 
itselleen rajattoman 
harkintavallan määritellä 
menettelytavat.

Kyseisiä 
menettelytapoja olisi 
täsmennettävä 
perussäädöksessä, jotta 
voitaisiin korjata 
nykyinen velvoitteen 
puuttuminen eli se, että 
mitään ei tosiasiassa 
muuteta tai täydennetä 
SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. 
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(j) menettely, jota noudatetaan 85 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa kulujen jakamisessa ja vahvistamisessa;

Edellytyksistä ei säädetä 
85 artiklan 1 kohdassa. 
Kyseisessä muutetussa artiklassa 
viitataan sen sijaan 93 a artiklan 
j alakohdan mukaisesti 
säädettyihin edellytyksiin. 
Perussäädöksessä ei sen vuoksi 
ole velvoitetta, jota voitaisiin 
täydentää tai muuttaa, ja 
komissio antaa todellisuudessa 
itselleen rajattoman 
harkintavallan määritellä 
menettelytavat.

Kyseisiä edellytyksiä 
olisi täsmennettävä 
perussäädöksessä, jotta 
voitaisiin korjata 
nykyinen velvoitteen 
puuttuminen eli se, että 
mitään ei tosiasiassa 
muuteta tai täydennetä 
SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. 

(k) 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut merkintätiedot; Mainitussa 87 artiklan 
1 kohdassa edellytetään jo, että 
OHIM pitää rekisteriä, joka 
sisältää asetuksessa säädetyt 
merkintätiedot. Sen vuoksi 
komissio todellisuudessa 
täydentää tai muuttaa delegoituja 
säädöksiä, mikä ei ole 
mahdollista SEUT-sopimuksen 
290 artiklan nojalla.

Erityiset merkintätiedot, 
joista ei jo säädetä 
muissa säännöksissä, 
olisi täsmennettävä 
perussäädöksessä ja 
87 artiklan 1 kohdassa 
oleva ilmaisu ”tai tämän 
asetuksen nojalla 
hyväksytyllä 
delegoidulla 
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asetuksella” olisi 
poistettava nykyisen 
tilanteen korjaamiseksi, 
jolloin delegoituja 
säädöksiä voitaisiin 
todellisuudessa 
täydentää tai muuttaa.

(l) menettely, jota noudatetaan 88 artiklassa säädetyn 
asiakirjojen julkisen nähtävilläolon osalta, ja 
menettelytavat, joita noudatetaan 88 artiklan 
5 kohdassa säädettyyn viraston asiakirjojen 
säilyttämisen osalta;

Muutetussa 88 artiklassa 
säädetään jo, että 
toiminnanjohtaja määrittää tavan, 
jolla asiakirjat asetetaan 
julkisesti nähtäville, sekä 
määrää, missä muodossa 
asiakirjat on säilytettävä.

Säädösvallan siirto ei 
ole tarpeen, joten tämä 
säännös olisi 
poistettava.

(m) menettelytavat, joita noudatetaan 89 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa merkintätietojen 
ja merkintöjen julkaisemisessa Euroopan 
tavaramerkkilehdessä, mukaan lukien tietojen tyyppi, ja 
kielet, joilla kyseiset merkintätiedot ja merkinnät on 
julkaistava;

Ks. k alakohta edellä. Erityiset merkintätiedot, 
joista ei jo säädetä 
muissa säännöksissä, 
olisi täsmennettävä 
perussäädöksessä ja 
89 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa oleva 
ilmaisu ”tai tämän 
asetuksen mukaisesti 
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hyväksytyissä 
delegoiduissa 
säädöksissä” olisi 
poistettava nykyisen 
tilanteen korjaamiseksi, 
jolloin delegoituja 
säädöksiä voitaisiin 
todellisuudessa 
täydentää tai muuttaa. 

(n) 89 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun 
viraston virallisen lehden julkaisutiheys, muoto ja 
kielet;

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
38 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

(o) menettelytavat, joita noudatetaan 90 artiklan 
mukaisessa viraston ja jäsenvaltioiden välisessä 
tietojenvaihdossa ja viestinnässä, ja menettelytavat, 
joita jäsenvaltioiden tuomioistuimet tai viranomaiset 
noudattavat 90 artiklan mukaisesti asiakirjojen 
asettamisessa julkisesti nähtäville;

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
38 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.
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(p) poikkeukset 92 artiklan 2 kohdan mukaisesta 
velvoitteesta olla edustettuna virastossa, edellytykset, 
joiden täyttyessä on nimettävä 92 artiklan 4 kohdan 
mukainen yhteinen edustaja, edellytykset, joiden 
täyttyessä 92 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
työntekijöiden ja 93 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
ammattimaisten edustajien on esitettävä virastolle 
allekirjoitettu valtakirja voidakseen hoitaa 
edustustehtävää, kyseisen valtakirjan sisältö ja 
edellytykset, joiden täyttyessä henkilö voidaan poistaa 
93 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta hyväksyttyjen 
edustajien luettelosta.”

Edellytykset, joiden täyttyessä 
92 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen työntekijöiden ja 
93 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen ammattimaisten 
edustajien on esitettävä virastolle 
allekirjoitettu valtakirja, liittyvät 
asetuksen muiden kuin 
keskeisten osien täydentämiseen. 
Tavoitteet, sisältö ja 
soveltamisala on määritelty 
riittävästi, kun otetaan huomioon 
myös johdanto-osan 38 kappale.

Muutetun 92 artiklan 2, 4 ja 
5 kohta liittyvät 93 a artiklan 
p alakohdan mukaisesti 
säädettyihin tapauksiin ja 
vahvistettuihin edellytyksiin. 
Perussäädöksessä ei sen vuoksi 
ole velvoitteita, joita voitaisiin 
täydentää tai muuttaa, ja 
komissio antaa todellisuudessa 
itselleen rajattoman 
harkintavallan määritellä 

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä 
92 artiklan 3 kohdan 
osalta.

Muutetun 92 artiklan 2, 
4 ja 5 kohdassa 
tarkoitetut 
erityistapaukset ja 
edellytykset olisi 
täsmennettävä 
perussäädöksessä ja 
87 artiklan 1 kohdassa 
oleva ilmaisu ”tai tämän 
asetuksen nojalla 
hyväksytyllä 
delegoidulla 
asetuksella” olisi 
poistettava nykyisen 
tilanteen korjaamiseksi, 
jolloin delegoituja 
säädöksiä voitaisiin 
todellisuudessa 
täydentää tai muuttaa. 
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menettelytavat.

114 artikla Korvataan 114 artiklan 2 kohdassa sana 
”täytäntöönpanoasetuksessa” sanoilla ”tämän asetuksen 
mukaisesti hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä”.

Tämä artikla liittyy hakemusten 
toimittamista tai tavaramerkkejä 
koskeviin kansallisen 
lainsäädännön muotoa koskeviin 
muihin kuin tässä asetuksessa tai 
delegoiduissa säädöksissä 
säädettyihin edellytyksiin tai 
lisäedellytyksiin.

114 a artikla Siirretään komissiolle valta hyväksyä 163 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat muodollisia 
edellytyksiä, jotka eurooppalaisen 
tavaramerkkihakemuksen muuntamista koskevan 
pyynnön on täytettävä, sekä yksityiskohtaisia tietoja 
pyynnön tutkimisesta ja julkaisemisesta.

Tämä säännös on yleinen vallan 
siirto eikä siinä mainita 
perussäädöksen vastaavaa 
sääntöä tai velvoitetta. Sen 
vuoksi siinä ei ole mitään, mitä 
voitaisiin muuttaa tai täydentää.

Jos asetuksen 112–
114 artiklassa ei ole 
sääntöjä tai velvoitteita, 
jotka voisivat olla vallan 
siirron perustana, 
säännöt tai velvoitteet 
olisi täsmennettävä 
perussäädöksessä.  

128 artikla 4. Toiminnanjohtajalla on erityisesti seuraavat tehtävät:

[...]

(n) hän käyttää valtuuksia, jotka on annettu hänelle 

Ks. edellä 30, 79 ja 88 artiklaa 
koskeva teksti.

Toiminnanjohtajan valtuudet ja 
siirretyn säädösvallan 

Joko toiminnanjohtajan 
valtuuksia tai siirrettyä 
säädösvaltaa on 
muutettava ristiriitojen 
välttämiseksi.
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26 artiklan 3 kohdalla, 29 artiklan 5 kohdalla, 
30 artiklan 2 kohdalla, 45 artiklan 3 kohdalla, 
75 artiklan 2 kohdalla, 78 artiklan 5 kohdalla, 79, 79 b 
ja 79 c artiklalla, 87 artiklan 3 kohdalla, 88 ja 
89 artiklalla, 93 artiklan 4 kohdalla, 119 artiklan 
8 kohdalla ja 144 artiklalla tässä asetuksessa ja tämän 
asetuksen nojalla hyväksytyissä delegoiduissa 
säädöksissä vahvistettujen perusteiden mukaisesti;

soveltamisala eivät voi olla 
ristiriidassa keskenään.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 163 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:

(a) 119 artiklassa tarkoitettujen kielten käyttöä 
koskevat erityisperusteet;

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
45 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

144 a artikla

(b) tapaukset, joissa väitteitä ja mitättömyyttä koskevat 
päätökset tehdään vain yhden jäsenen kokoonpanossa 
132 artiklan 2 kohdan ja 134 artiklan 2 kohdan nojalla;

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
45 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

Mainitussa132 artiklan 
2 kohdassa ja 
134 artiklan 2 kohdassa 
olisi kuitenkin viitattava 
144 a artiklan 
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Mainitussa 132 artiklan 
2 kohdassa ja 134 artiklan 
2 kohdassa viitataan nyt 
144 a artiklan c alakohtaan.

b alakohtaan.

(c) yksityiskohtaiset tiedot valituslautakuntien 
organisaatiosta, mukaan lukien 135 artiklan 3 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun valituslautakuntien 
puheenjohtajiston perustaminen ja asema, laajennetussa 
kokoonpanossa toimivan lautakunnan kokoonpano ja 
135 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut säännöt asioiden 
saattamisesta sen käsiteltäväksi, ja edellytykset, joiden 
täyttyessä päätökset on tehtävä 135 artiklan 2 ja 
5 kohdan mukaisesti yhden jäsenen kokoonpanossa;

Ilmaisu ”asema” vaikuttaa melko 
laaja-alaiselta ja saattaa koskea 
keskeisiä osia.

Tämä säännös liittyy muilta osin 
asetuksen muiden kuin 
keskeisten osien täydentämiseen. 
Tavoitteet, sisältö ja 
soveltamisala on määritelty 
riittävästi, kun otetaan huomioon 
myös johdanto-osan 45 kappale. 

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä, paitsi 
että ilmaisua ”asema” 
voitaisiin selventää 
perussäädöksessä.

(d) virastolle 144 artiklan mukaisesti suoritettavien 
maksujen muodostama järjestelmä, mukaan lukien 
maksujen määrä, maksutavat, valuutat, maksujen 
määräaika, maksun suorituspäivä, maksujen 
laiminlyönnin tai viivästymisen seuraukset, liian pienet 
tai suuret maksut, maksuttomat palvelut ja perusteet, 
joiden mukaan toiminnanjohtaja voi käyttää 
144 artiklan 3 ja 4 kohdassa vahvistettuja valtuuksia.”

Lukuun ottamatta maksujen 
rakennetta ja määriä, jotka ovat 
keskeisiä osia ja joita 
säädösvallan siirron ei näin ollen 
pitäisi koskea, tämä säännös 
liittyy asetuksen muiden kuin 
keskeisten osien täydentämiseen. 
Tavoitteet, sisältö ja 
soveltamisala on määritelty 
riittävästi, kun otetaan huomioon 

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä paitsi 
maksujen rakenteen ja 
määrien osalta.
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myös johdanto-osan 45 kappale.

145 artikla Korvataan 145 artiklassa ilmaisu ”sen 
täytäntöönpanoasetuksia” ilmaisulla ”tämän asetuksen 
nojalla hyväksyttyjä delegoituja säädöksiä”.

Tämä säännös koskee sääntöjen 
soveltamista kansainvälisiin 
rekisteröinteihin.

Tämä säännös ei vaikuta 
suoraan säädösvallan 
siirtoon.

161 a artikla Siirretään komissiolle valta hyväksyä 163 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:

(a) 147 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun kansainvälisen 
hakemuksen muodolliset edellytykset, menettely, jota 
noudatetaan kansainvälisen hakemuksen tutkimisessa 
147 artiklan 6 kohdan nojalla, ja menettelytavat, joita 
noudatetaan kansainvälisen hakemuksen 
toimittamisessa edelleen kansainväliselle toimistolle 
147 artiklan 4 kohdan nojalla;

Muodollisista edellytyksistä ei 
säädetä 147 artiklan 5 kohdassa. 
Kyseisessä muutetussa artiklassa 
viitataan sen sijaan 161 a artiklan 
a alakohdan mukaisesti 
vahvistettuihin muodollisiin 
edellytyksiin. Perussäädöksessä 
ei sen vuoksi ole velvoitetta, jota 
voitaisiin täydentää tai muuttaa, 
ja komissio antaa todellisuudessa 
itselleen rajattoman 
harkintavallan määritellä 
muodolliset edellytykset.

Tämä säännös liittyy muilta osin 
asetuksen muiden kuin 
keskeisten osien täydentämiseen. 
Tavoitteet, sisältö ja 
soveltamisala on määritelty 

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä paitsi 
kansainvälisen 
hakemuksen 
muodollisia edellytyksiä 
koskevien säännösten 
osalta. Niitä olisi 
täsmennettävä 
perussäädöksessä, jotta 
voitaisiin korjata 
nykyinen velvoitteen 
puuttuminen eli se, että 
mitään ei tosiasiassa 
muuteta tai täydennetä 
SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. 
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riittävästi, kun otetaan huomioon 
myös johdanto-osan 46 kappale.

(b) 148 a artiklassa tarkoitettua ilmoitusmenettelyä 
koskevat menettelytavat;

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
46 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

(c) 149 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua alueellista 
laajentamista koskevan pyynnön muodolliset 
edellytykset, menettely, jota noudatetaan kyseisten 
edellytysten tutkimisessa, ja menettelytavat, joita 
noudatetaan alueellista laajentamista koskevan 
pyynnön toimittamisessa edelleen kansainväliselle 
toimistolle;

Muodollisista edellytyksistä ei 
säädetä 149 artiklassa. 
Kyseisessä muutetussa artiklassa 
viitataan sen sijaan 161 a artiklan 
c alakohdan mukaisesti 
vahvistettuihin muodollisiin 
edellytyksiin. Perussäädöksessä 
ei sen vuoksi ole velvoitetta, jota 
voitaisiin täydentää tai muuttaa, 
ja komissio antaa todellisuudessa 
itselleen rajattoman 
harkintavallan määritellä 
muodolliset edellytykset.

Pyynnön muodollisia 
edellytyksiä olisi 
täsmennettävä 
perussäädöksessä, jotta 
voitaisiin korjata 
nykyinen velvoitteen 
puuttuminen eli se, että 
mitään ei tosiasiassa 
muuteta tai täydennetä 
SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. 

Viittaus olisi tehtävä 
149 artiklaan.
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Asetusehdotuksessa ei ole 
149 artiklan 2 kohtaa vaan siinä 
on vain yksi kohta. Muodollisia 
edellytyksiä koskeva muutos 
lisätään viimeisenä virkkeenä.

(d) menettely, jota noudatetaan aiemmuusvaatimuksen 
tekemisessä 153 artiklan mukaisesti;

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
46 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

(e) menettelyt, joita noudatetaan 154 artiklassa 
tarkoitetussa ehdottomien hylkäysperusteiden 
tutkinnassa ja 156 artiklan mukaisessa väitteen 
tekemisessä ja tutkinnassa, mukaan lukien tiedonannot, 
jotka on tarpeen antaa kansainväliselle toimistolle;

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet,
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
46 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

(f) menettelyt, joita noudatetaan 154 a artiklassa 
tarkoitetuissa kansainvälisissä rekisteröinneissä;

Menettelyistä ei säädetä 
154 a artiklassa. Kyseisessä 
muutetussa artiklassa viitataan 
sen sijaan 161 a artiklan 

Menettelyjä olisi 
täsmennettävä 
perussäädöksessä, jotta 
voitaisiin korjata 
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f alakohdan mukaisesti 
säädettyihin menettelyihin. 
Perussäädöksessä ei sen vuoksi 
ole velvoitetta, jota voitaisiin 
täydentää tai muuttaa, ja 
komissio antaa todellisuudessa 
itselleen rajattoman 
harkintavallan määritellä 
menettelyt.

nykyinen velvoitteen 
puuttuminen eli se, että 
mitään ei tosiasiassa 
muuteta tai täydennetä 
SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. 

(g) tapaukset, joissa viraston on ilmoitettava 
kansainväliselle toimistolle 158 artiklan mukaisesta 
kansainvälisen rekisteröinnin vaikutusten 
mitättömyydestä, ja tiedot, jotka tällaiseen ilmoitukseen 
on sisällytettävä;

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
46 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

(h) menettelytavat, jotka koskevat 158 c artiklassa 
tarkoitettujen pyyntöjen toimittamista kansainväliselle 
toimistolle;

Mainitussa 158 c artiklassa 
viitataan ”161 a artiklan 
h alakohdan mukaisesti 
täsmennettyihin tapauksiin” eikä 
”menettelytapoihin, jotka 
koskevat toimittamista”.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä, jos 
selvennetään, ovatko 
kohteena 
menettelytavat, jotka 
koskevat toimittamista 
vai täsmennettyjä 
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Tämä liittyy kummassakin 
tapauksessa asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen.

tapauksia.

(i) edellytykset, jotka 159 artiklan 1 kohdan mukaisen 
muuttamispyynnön on täytettävä;

Tämä liittyy asetuksen muiden 
kuin keskeisten osien 
täydentämiseen. Tavoitteet, 
sisältö ja soveltamisala on 
määritelty riittävästi, kun otetaan 
huomioon myös johdanto-osan 
46 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä.

(j) muodolliset edellytykset, jotka 161 artiklassa 
tarkoitetun muuttamista koskevan hakemuksen on 
täytettävä, ja menettely, joita tällaisessa muuttamisessa 
on noudatettava;

Mainitussa 161 artiklassa ei 
viitata ”muodollisiin 
edellytyksiin, jotka muuttamista 
koskevan hakemuksen on 
täytettävä”.

Menettelyjä koskeva säännös 
liittyy asetuksen muiden kuin 
keskeisten osien täydentämiseen. 
Tavoitteet, sisältö ja 
soveltamisala on määritelty 
riittävästi, kun otetaan huomioon 

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä, paitsi 
”muodollisten 
edellytysten” osalta, 
joita on selvennettävä 
perussäädöksessä.
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myös johdanto-osan 46 kappale.

(k) menettelytavat, jotka koskevat viraston ja 
kansainvälisen toimiston välisiä tiedonantoja, mukaan 
lukien 147 artiklan 4 kohdan, 148 a artiklan, 
153 artiklan 2 kohdan ja 158 c artiklan mukainen 
tiedonanto.”

Mainitun 147 artiklan 4 kohdassa 
ei säädetä ”tiedonannosta, joka 
on tarpeen antaa”.

Tätä lukuun ottamatta säännös 
liittyy asetuksen muiden kuin 
keskeisten osien täydentämiseen. 
Tavoitteet, sisältö ja 
soveltamisala on määritelty 
riittävästi, kun otetaan huomioon 
myös johdanto-osan 46 kappale.

Delegoidut säädökset 
voidaan hyväksyä, paitsi 
”tiedonannon, joka on 
tarpeen antaa” osalta, 
jota on selvennettävä 
perussäädöksessä.

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja 
säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt 
edellytykset.

Vastaa 
yhteisymmärryksen 
artiklamallia. 

163 a artikla

2. Siirretään 24 a, 35 a, 45 a, 49 a, 57 a, 65 a, 74 a, 
74 k, 93 a, 114 a, 144 a ja 161 a artiklassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi.

Parlamentti voisi valita keston, 
esimerkiksi vuosissa, 
yhdistettynä 
raportointivaatimuksiin 
(yhteisymmärryksen 
vaihtoehto 2).

Vastaa 
yhteisymmärryksen 
artiklamallia. 
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin 
tahansa peruuttaa 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä 
mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä
päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai jonakin 
myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 
delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Vastaa 
yhteisymmärryksen 
artiklamallia. 

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, 
komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Vastaa 
yhteisymmärryksen 
artiklamallia. 

5. Edellä olevien 24 a, 35 a, 45 a, 49 a, 57 a, 65 a, 74 a, 
74 k, 93 a, 114 a, 144 a ja 161 a artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun 
määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne 
eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella 

Vastalauseen esittämistä koskeva 
määräaika on vakiomuotoinen 
2+2 kuukautta, jota parlamentti 
voi pidentää tai lyhentää.

Vastaa 
yhteisymmärryksen 
artiklamallia. 

Parlamentti voi tehdä 
muutoksia 
määräaikoihin.
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kuukaudella.”


