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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden 
tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu teksti)
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0162),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0088/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2013 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 11. heinäkuuta 2013 antaman lausunnon,

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 
28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 87 artiklan ja 55 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen 
kaupan valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2013),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 
kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden 
muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan 
ryhmän suositukset;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Neuvosto pyysi 25 päivänä toukokuuta 
2010 antamissaan päätelmissä Euroopan 
unionin tavaramerkkijärjestelmän tulevasta 
tarkistamisesta komissiota tekemään 
ehdotuksia asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja 
direktiivin 2008/95/EY tarkistamiseksi.
Ehdotuksia tehtäessä direktiivin 
tarkistuksella olisi erityisesti toteutettava 
toimenpiteet, joilla direktiivi 
yhdenmukaistetaan asetuksen (EY) N:o 
207/2009 kanssa ja vähennetään näin aloja, 
joilla Euroopan tavaramerkkijärjestelmät 
kaiken kaikkiaan poikkeavat toisistaan.

(5) Neuvosto pyysi 25 päivänä toukokuuta 
2010 antamissaan päätelmissä Euroopan 
unionin tavaramerkkijärjestelmän tulevasta 
tarkistamisesta komissiota tekemään 
ehdotuksia asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja 
direktiivin 2008/95/EY tarkistamiseksi.
Ehdotuksia tehtäessä direktiivin 
tarkistuksella olisi erityisesti toteutettava 
toimenpiteet, joilla direktiivi 
yhdenmukaistetaan asetuksen (EY) N:o 
207/2009 kanssa ja vähennetään näin aloja, 
joilla Euroopan tavaramerkkijärjestelmät 
kaiken kaikkiaan poikkeavat toisistaan, 
säilyttäen samalla kansallinen 
tavaramerkkisuoja vaihtoehtona, joka 
houkuttaa hakijoita. Tässä yhteydessä 
olisi varmistettava Euroopan unionin 
tavaramerkkijärjestelmän ja kansallisten 
tavaramerkkijärjestelmien toisiaan 
täydentävä suhde.

Or. en

Perustelu

On tärkeää panna merkille kansallisten ja unionin tavaramerkkisuojan toisiaan täydentävä 
luonne.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) On erittäin tärkeää varmistaa, että (10) On erittäin tärkeää varmistaa, että 
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rekisteröidyt tavaramerkit saavat saman 
suojan kaikkien jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmissä ja että tavaramerkkien 
suoja kansallisella tasolla vastaa 
eurooppalaisten tavaramerkkien suojaa. 
Unionissa laajalti tunnetuille 
eurooppalaisille tavaramerkeille 
myönnettyä laajaa suojaa vastaava suoja 
olisi myönnettävä myös kansallisella 
tasolla kaikille rekisteröidyille 
tavaramerkeille, jotka ovat laajalti 
tunnettuja kyseisessä jäsenvaltiossa.

rekisteröidyt tavaramerkit saavat saman 
suojan kaikkien jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmissä ja että tavaramerkkien 
suoja kansallisella tasolla vastaa Euroopan 
unionin tavaramerkkien suojaa. Unionissa 
laajalti tunnetuille Euroopan unionin
tavaramerkeille myönnettyä laajaa suojaa 
vastaava suoja olisi myönnettävä myös 
kansallisella tasolla kaikille rekisteröidyille 
tavaramerkeille, jotka ovat laajalti 
tunnettuja kyseisessä jäsenvaltiossa.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu ehdotettuun nimityksen muutokseen asetuksessa.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tämän vuoksi on tarpeen luetella 
esimerkkejä merkeistä, jotka voivat olla 
tavaramerkkeinä, jos ne ovat omiaan 
erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut 
muiden yritysten tavaroista ja palveluista.
Jotta voitaisiin saavuttaa tavaramerkkien 
rekisteröintijärjestelmän päämäärät eli 
turvata oikeusvarmuus ja moitteeton 
hallinto, on myös tärkeää vaatia, että 
merkki voidaan esittää tavalla, joka 
mahdollistaa suojan kohteen täsmällisen 
määrityksen. Merkki olisi sen vuoksi 
voitava esittää missä tahansa 
asianmukaisessa muodossa, eikä siten 
välttämättä graafisella tavalla, kunhan
esitystapa tarjoaa mainittujen päämäärien 
kannalta tyydyttävät takeet.

(13) Tämän vuoksi on tarpeen luetella 
esimerkkejä merkeistä, jotka voivat olla 
tavaramerkkeinä, jos ne ovat omiaan 
erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut 
muiden yritysten tavaroista ja palveluista.
Jotta voitaisiin saavuttaa tavaramerkkien 
rekisteröintijärjestelmän päämäärät eli 
turvata oikeusvarmuus ja moitteeton 
hallinto, on myös tärkeää vaatia, että 
merkki voidaan esittää rekisterissä tavalla, 
joka mahdollistaa suojan kohteen 
täsmällisen määrityksen. Merkki olisi sen 
vuoksi voitava esittää missä tahansa 
asianmukaisessa muodossa, eikä siten 
välttämättä graafisella tavalla, kunhan
esitystavassa käytetään yleisesti saatavana 
olevaa tekniikkaa ja tarjotaan mainittujen 
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päämäärien kannalta tyydyttävät takeet.

Or. en

Perustelu

Olisi täsmennettävä, että esitystapa voi olla millainen tahansa, kunhan siinä käytetään 
yleisesti saatavana olevaa tekniikkaa.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta voidaan turvata oikeusvarmuus 
ja selkeys, on tarpeen täsmentää, että 
samankaltaisuuden lisäksi myös 
tapauksissa, joissa samaa merkkiä 
käytetään samoja tavaroita tai palveluja 
varten, suoja olisi myönnettävä 
tavaramerkille vain, jos ja siltä osin kuin 
tällainen käyttö vaikuttaa haitallisesti 
tavaramerkin päätehtävään, joka on 
tavaroiden tai palvelujen kaupallisen 
alkuperän takaaminen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan 10 artiklasta tehdyn poiston johdosta.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Tavaramerkkisuojan lujittamiseksi ja 
väärentämisen torjunnan tehostamiseksi 
rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla olisi 
oltava oikeus estää kolmansia osapuolia 
tuomasta tavaroita jäsenvaltion tullialueelle 
luovuttamatta niitä siellä vapaaseen 

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

niitä siellä vapaaseen liikkeeseen, jos 
tällaiset tavarat tulevat kolmansista maista 
ja niillä on ilman lupaa tavaramerkki, joka 
on olennaisesti samankaltainen kuin 
tavaramerkki, joka on rekisteröity 
kyseisenkaltaisille tavaroille. Jotta ei 
estettäisi laillisia tavaravirtoja, tätä 
sääntöä olisi sovellettava ainoastaan, jos 
tavaramerkin haltija voi osoittaa, että 
tavaramerkki on pätevällä tavalla 
rekisteröity myös kohdemaassa. Tämä 
sääntö ei saisi vaikuttaa unionin 
oikeuteen edistää lääkkeiden saatavuutta 
kolmansissa maissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen johdonmukaisuuden takia 10 artiklan 5 kohtaan esitetyn tarkistuksen 
kanssa.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(23) Tavaramerkkiä väärennettyjen
tavaroiden markkinoilletulon estämiseksi 
tehokkaammin erityisesti internet-myynnin 
yhteydessä tavaramerkin haltijalla olisi 
oltava oikeus kieltää tällaisten
väärennettyjen tavaroiden tuonti unioniin, 
jos se on tavaroiden ainoa kaupallisissa 
tarkoituksissa toimiva lähettäjä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen johdonmukaisuuden takia 10 artiklan 4 kohtaan esitetyn tarkistuksen 
kanssa.
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Tavaramerkkisuojan saannin 
parantamiseksi ja helpottamiseksi sekä 
oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden 
lisäämiseksi jäsenvaltioissa noudatettavan 
tavaramerkkien rekisteröintimenettelyn 
olisi oltava tehokas ja avoin ja siinä olisi 
noudatettava eurooppalaisiin 
tavaramerkkeihin sovellettavien kaltaisia 
sääntöjä. Jotta sekä kansalliselle että 
unionin tasolle saataisiin luotua 
johdonmukainen ja tasapainoinen 
tavaramerkkijärjestelmä, jäsenvaltioiden 
kaikkien teollisoikeuksien keskusvirastojen 
olisi rajattava viran puolesta tapahtuva 
tutkiminen, jonka tarkoituksen on selvittää, 
onko tavaramerkkihakemus 
rekisteröintikelpoinen, pelkästään 
ehdottomien hylkäysperusteiden 
puuttumiseen. Tämä ei kuitenkaan saisi 
vaikuttaa kyseisien virastojen oikeuteen 
tehdä hakijoiden pyynnöstä aikaisempia 
oikeuksia koskevia tutkimuksia pelkästään 
tiedotustarkoituksessa ja vaikuttamatta 
millään tavalla tai velvoittavasti 
myöhempään rekisteröintiprosessiin, 
mukaan lukien myöhemmät 
väitemenettelyt.

(34) Tavaramerkkisuojan saannin 
parantamiseksi ja helpottamiseksi sekä 
oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden 
lisäämiseksi jäsenvaltioissa noudatettavan 
tavaramerkkien rekisteröintimenettelyn 
olisi oltava tehokas ja avoin ja siinä olisi 
noudatettava eurooppalaisiin 
tavaramerkkeihin sovellettavien kaltaisia 
sääntöjä. Jotta sekä kansalliselle että 
unionin tasolle saataisiin luotua 
johdonmukainen ja tasapainoinen 
tavaramerkkijärjestelmä, jäsenvaltioiden 
kaikkien teollisoikeuksien keskusvirastojen 
olisi rajattava viran puolesta tapahtuva 
tutkiminen, jonka tarkoituksen on selvittää, 
onko tavaramerkkihakemus 
rekisteröintikelpoinen, pelkästään 
ehdottomien hylkäysperusteiden 
puuttumiseen. Tämä ei kuitenkaan saisi 
vaikuttaa kyseisien virastojen oikeuteen 
tehdä viran puolesta tai pyynnöstä 
aikaisempia oikeuksia koskevia 
tutkimuksia sekä antaa ilmoituksia 
aikaisempien oikeuksien haltijoille
pelkästään tiedotustarkoituksessa ja 
vaikuttamatta millään tavalla tai 
velvoittavasti myöhempään 
rekisteröintiprosessiin, mukaan lukien 
myöhemmät väitemenettelyt.

Or. en

Perustelu

Tässä ehdotuksessa on selvennys ja myös oleellinen muutos ja se olisi luettava yhdessä 41 
artiklan kanssa. Vaikka viran puolesta tehtävä suhteellisten perusteiden tutkinta olisi 
poistettava, olisi järkevää antaa virastoille mahdollisuus tarjota hakijoille tutkimuksia ja 
aikaisempien oikeuksien haltijoille ilmoituksia sekä viran puolesta että pyynnöstä. Näiden 
tutkimusten ja ilmoitusten olisi kuitenkin oltava puhtaasti tiedottavia ja ilman vaikutusta 
rekisteröintiprosessiin.
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 artiklan 1 kohdan,

Or. en

Perustelu

Olisi viitattava oikeudelliseen perustaan sen täydellisessä muodossa.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
tavaroita tai palveluja varten oleviin 
tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity 
jäsenvaltiossa varsinaisiksi tavaramerkeiksi 
taikka yhteisömerkeiksi taikka takuu- tai 
tarkastusmerkeiksi tai joiden 
rekisteröimiseksi tällaiseksi merkiksi on 
tehty hakemus jäsenvaltiossa taikka jotka 
on rekisteröity tai joiden rekisteröimiseksi 
on tehty hakemus Beneluxin teollis- ja 
tekijänoikeuksien virastoon tai joiden 
kansainvälinen rekisteröinti on voimassa 
jäsenvaltiossa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’virastolla’ asetuksen (EY) N:o 
207/2009 2 artiklan mukaisesti perustettua 
Euroopan unionin tavaramerkki- ja 
mallivirastoa;

b) ’virastolla’ asetuksen (EY) N:o 
207/2009 2 artiklan mukaisesti perustettua 
Euroopan unionin teollis- ja 
tekijänoikeusvirastoa;
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta viraston nimen muuttamisesta.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) ’aikaisemmilla tavaramerkeillä’;

i) seuraavia tavaramerkkejä, joiden 
rekisteröimiseksi hakemus on tehty ennen 
tavaramerkin rekisteröintihakemuksen 
tekopäivää, ottaen huomioon mahdolliset 
vaatimukset niiden etuoikeudesta:

 Euroopan unionin tavaramerkit;

 jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit 
sekä Belgian, Luxemburgin tai 
Alankomaiden osalta Beneluxin teollis- ja 
tekijänoikeuksien virastossa rekisteröidyt 
tavaramerkit;

 tavaramerkit, joiden kansainvälinen 
rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa;
ii) eurooppalaiset tavaramerkit, joilla 
asetuksen (EY) N:o 207/2009 mukaan on 
aiemmuus i) kohdan toisessa ja 
kolmannessa luetelmakohdassa 
tarkoitettuun tavaramerkkiin nähden 
silloinkin kun viimeksi mainitusta 
tavaramerkistä on luovuttu tai sen on 
annettu raueta;
iii) hakemukset i) tai ii) kohdassa 
tarkoitettujen tavaramerkkien 
rekisteröimiseksi, jos tavaramerkit 
rekisteröidään;
iv) tavaramerkit, jotka tavaramerkin 
rekisteröintihakemuksen tekopäivänä tai 
tavaramerkin rekisteröintihakemuksen 
etuoikeutta koskevan vaatimuksen 
tekopäivänä ovat jäsenvaltiossa yleisesti 
tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 
6 a artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.

Or. en

Perustelu

Kyseessä on tekninen tarkistus. Tekstin rakenteen parantamiseksi 5 artiklan 2 kohdassa 
esitetty määritelmä siirretään määritelmiä sisältävään 2 artiklaan.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) ’takuu- tai tarkastusmerkillä’ 
tavaramerkkiä, joka on tällä tavalla 
nimetty hakemusta jätettäessä ja joka voi 
erottaa merkin haltijan varmentamat 
tavarat tai palvelut maantieteellisen 
alkuperän, materiaalin, tavaroiden 
valmistustavan tai palvelujen 
tarjontatavan, laadun, tarkkuuden tai 
muiden ominaisuuksien osalta tavaroista 
ja palveluista, joita ei ole varmennettu 
tällä tavalla;

Or. en

Perustelu

Kyseessä on tekninen tarkistus. Tekstin rakenteen parantamiseksi 28 artiklassa esitetyt 
määritelmät siirretään määritelmiä sisältävään 2 artiklaan.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

cc) ’yhteisömerkillä’ tavaramerkkiä, joka 
on tällä tavalla nimetty hakemusta 
jätettäessä ja joka voi erottaa merkin 
haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten 
tavarat tai palvelut muiden yritysten 
tavaroista tai palveluista;

Or. en

Perustelu

Kyseessä on tekninen tarkistus. Tekstin rakenteen parantamiseksi 28 artiklassa esitetyt 
määritelmät siirretään määritelmiä sisältävään 2 artiklaan.
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaisella merkillä voidaan erottaa 
yrityksen tavarat tai palvelut muiden 
yritysten tavaroista tai palveluista;

a) sellaisella merkillä voidaan erottaa 
yrityksen tavarat tai palvelut muiden 
yritysten tavaroista tai palveluista; ja

Or. en

Perustelu

On tarpeen täsmentää, että sekä a että b kohdan edellytysten on täytyttävä.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tavaramerkki on voitava esittää paitsi yleisesti, myös rekisterissä, johon muilla on pääsy. 
Siten lisätään oikeudellista selkeyttä.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) tavaramerkit, jotka sisältävät 
samantyyppisen tuotteen osalta yhteisön 
kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä 
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heinäkuuta 1994 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2100/941 mukaisesti 
rekisteröidyn aiemman lajikenimen tai 
muodostuvat tällaisesta lajikenimestä.
______
1 EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1.

Or. en

Perustelu

Tavaramerkkiasetukseen esitetyssä tarkistuksessa säädetään nyt 7 artiklan 1 kohdan 
l alakohdassa, että kasvinjalostusoikeudet ovat absoluuttinen peruste kieltäytymiselle. Tämä 
sääntö ei sisälly direktiiviin. Olisi asianmukaista ottaa kyseinen asetus huomioon.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, 
vaikka rekisteröinnin esteet olisivat 
olemassa

Poistetaan.

a) muissa jäsenvaltioissa kuin niissä, 
joissa rekisteröintihakemus tehtiin;
b) vain, jos vieraskielinen tavaramerkki 
käännetään tai transkriboidaan millä 
tahansa jäsenvaltioiden kirjoituksella tai 
virallisella kielellä.

Or. en

Perustelu

Olisi kohtuutonta vaatia kansallisia virastoja tutkimaan absoluuttiset perusteet 
kieltäytymiselle kaikissa kansallisissa lainkäyttöjärjestelmissä ja kaikilla unionin kielillä. Ne 
eivät kykenisi tällaista vaatimusta noudattamaan. Lisäksi tällainen vaatimus olisi vastoin 
alueellisia oikeuksia koskevaa periaatetta. Käyttäjien kannalta ei olisi paljoakaan lisäarvoa 
sillä, että hakemus tutkitaan rekisteröinnin esteiden osalta muilla maantieteellisillä alueilla 
kuin siellä, jossa se olisi voimassa.
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa ’aikaisemmalla 
tavaramerkillä’ tarkoitetaan:

Poistetaan.

a) seuraavia tavaramerkkejä, joiden 
rekisteröimiseksi hakemus on tehty ennen 
tavaramerkin rekisteröintihakemuksen 
tekopäivää, ottaen huomioon mahdolliset 
vaatimukset niiden etuoikeudesta:
i) eurooppalaiset tavaramerkit;
ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt 
tavaramerkit sekä Belgian, Luxemburgin 
tai Alankomaiden osalta Beneluxin 
teollis- ja tekijänoikeuksien virastossa 
rekisteröidyt tavaramerkit;
iii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen 
rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa;
b) eurooppalaisia tavaramerkkejä, joilla 
asetuksen (EY) N:o 207/2009 mukaan on 
aiemmuus a alakohdan ii ja iii 
alakohdassa tarkoitettuun tavaramerkkiin 
nähden silloinkin kun viimeksi mainitusta 
tavaramerkistä on luovuttu tai sen on 
annettu raueta;
c) hakemuksia a tai b alakohdassa 
tarkoitettujen tavaramerkkien 
rekisteröimiseksi, jos tavaramerkit 
rekisteröidään;
d) tavaramerkkejä, jotka tavaramerkin 
rekisteröintihakemuksen tekopäivänä tai 
tavaramerkin rekisteröintihakemuksen 
etuoikeutta koskevan vaatimuksen 
tekopäivänä ovat jäsenvaltiossa yleisesti 
tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis 
artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.

Or. en
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Perustelu

Kyseessä on tekninen tarkistus. Tekstin rakenteen parantamiseksi 5 artiklan 2 kohdassa 
esitetty määritelmä siirretään määritelmiä sisältävään 2 artiklaan.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos se on sama tai samankaltainen kuin 
aikaisempi tavaramerkki riippumatta siitä, 
ovatko tavarat tai palvelut, joita varten sitä 
haetaan tai rekisteröidään, samat tai 
samankaltaiset taikka jotka eivät ole 
samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, 
joita varten aikaisempi tavaramerkki on 
rekisteröity, milloin aikaisempi 
tavaramerkki on laajalti tunnettu 
jäsenvaltiossa tai eurooppalaisen
tavaramerkin tapauksessa unionissa ja 
myöhemmän tavaramerkin aiheeton käyttö 
merkitsisi aikaisemman tavaramerkin 
erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua 
hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi 
aikaisemman tavaramerkin erottuvuudelle 
tai maineelle;

a) jos se on sama tai samankaltainen kuin 
aikaisempi tavaramerkki riippumatta siitä, 
ovatko tavarat tai palvelut, joita varten sitä 
haetaan tai rekisteröidään, samat tai 
samankaltaiset taikka jotka eivät ole 
samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, 
joita varten aikaisempi tavaramerkki on 
rekisteröity, milloin aikaisempi 
tavaramerkki on laajalti tunnettu 
jäsenvaltiossa, jota varten rekisteröintiä 
on haettu tai jossa tavaramerkki on 
rekisteröity, tai Euroopan unionin
tavaramerkin tapauksessa tavaramerkki on
laajalti tunnettu unionissa ja myöhemmän 
tavaramerkin aiheeton käyttö merkitsisi 
aikaisemman tavaramerkin erottuvuuden 
tai maineen epäoikeutettua hyväksi 
käyttämistä taikka olisi haitaksi 
aikaisemman tavaramerkin erottuvuudelle 
tai maineelle;

Or. en

Perustelu

Tekstinlaadinnassa näyttää tapahtuneen virhe, sillä säännös ei ole 10 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan mukainen. Ehdotuksen mukaan merkki, joka on laajalti tunnettu toisessa 
jäsenvaltiossa, olisi este merkille jäsenvaltiossa, jota varten rekisteröintiä on haettu (vaikka 
kyseisellä merkillä ei ole laajaa mainetta siinä jäsenvaltiossa). Tarkistuksella selvennetään, 
että este aiheutuu vain siitä, että kansallisilla merkillä on laaja maine samassa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat sallia, jos siihen on 
aihetta, että tapauksissa, joissa 
aikaisemman tavaramerkin tai muun 
aikaisemman oikeuden haltija antaa 
suostumuksensa myöhemmän 
tavaramerkin rekisteröintiin, rekisteröintiä 
ei tarvitse evätä tai tavaramerkkiä julistaa 
mitättömäksi.

5. Jäsenvaltioiden on sallittava, jos siihen 
on aihetta, että tapauksissa, joissa 
aikaisemman tavaramerkin tai muun 
aikaisemman oikeuden haltija antaa 
suostumuksensa myöhemmän 
tavaramerkin rekisteröintiin, rekisteröintiä 
ei tarvitse evätä tai tavaramerkkiä julistaa 
mitättömäksi.

Or. en

Perustelu

Olisi asianmukaista sallia rekisteröinti suhteellisten hylkäysperusteiden puuttumisen 
perusteella, jos aikaisemman oikeuden haltija suostuu merkin rekisteröintiin. Ei ole tarpeen 
tehdä tästä säännöksestä valinnaista jäsenvaltioille.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) jos mitättömyysvaatimus perustuu 5 
artiklan 3 kohtaan eikä aikaisempi 
tavaramerkki ollut 5 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla laajalti tunnettu 
rekisteröidyn tavaramerkin haku- tai 
etuoikeuspäivään mennessä.

c) jos mitättömyysvaatimus perustuu 
5 artiklan 3 kohdan a alakohtaan eikä 
aikaisempi tavaramerkki ollut 5 artiklan 
3 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla 
tavalla laajalti tunnettu rekisteröidyn 
tavaramerkin haku- tai etuoikeuspäivään 
mennessä.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta koskee tavaramerkin mainetta. Siksi olisi viitattava ainoastaan 5 artiklan 
3 kohdan a alakohtaan.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa
tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin 
haltija on jäsenvaltiossa yhtäjaksoisesti 
viiden vuoden ajan sallinut siinä 
jäsenvaltiossa rekisteröidyn myöhemmän 
tavaramerkin käytön tästä käytöstä 
tietoisena, hänellä ei enää ole oikeutta 
aikaisemman tavaramerkin perusteella 
vaatia myöhemmän tavaramerkin 
julistamista mitättömäksi tavaroissa tai 
palveluissa, joissa myöhempää 
tavaramerkkiä on käytetty, ellei 
myöhemmän tavaramerkin haltija 
rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut 
vilpillisessä mielessä.

1. Jos 5 artiklan 2 kohdassa ja 3 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun aikaisemman 
tavaramerkin haltija on jäsenvaltiossa 
yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut 
siinä jäsenvaltiossa rekisteröidyn 
myöhemmän tavaramerkin käytön tästä 
käytöstä tietoisena, hänellä ei enää ole 
oikeutta aikaisemman tavaramerkin 
perusteella vaatia myöhemmän 
tavaramerkin julistamista mitättömäksi 
tavaroissa tai palveluissa, joissa 
myöhempää tavaramerkkiä on käytetty, 
ellei myöhemmän tavaramerkin haltija 
rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut 
vilpillisessä mielessä.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta koskee tavaramerkin mainetta. Siksi olisi viitattava ainoastaan 5 artiklan 
3 kohdan a alakohtaan.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) merkki on sama kuin tavaramerkki ja 
sitä käytetään samoja tavaroita tai palveluja 
varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita 
varten tavaramerkki on rekisteröity, ja jos 
tällainen käyttö vaikuttaa tai voi vaikuttaa 
tavaramerkin tarkoitukseen, joka on 
takeiden antaminen kuluttajille 
tavaroiden tai palvelujen alkuperästä;

a) merkki on sama kuin tavaramerkki ja 
sitä käytetään samoja tavaroita tai palveluja 
varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita 
varten tavaramerkki on rekisteröity;

Or. en

Perustelu

Vaikka komission ehdotuksella pyritään selkeyteen, se näyttää pikemminkin lisäävän 
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oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on 
myös oikeus estää tavaroiden maahantuonti
3 kohdan c alakohdan nojalla, jos vain 
tavaroiden lähettäjä toimii kaupallisissa 
tarkoituksissa.

4. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on 
myös oikeus estää tavaroiden 
maahantuonti, jos vain tavaroiden lähettäjä 
toimii kaupallisissa tarkoituksissa ja jos 
kyseisillä tavaroilla, mukaan lukien 
päällykset, on ilman lupaa tavaramerkki, 
joka on sama kuin tavaramerkki, joka on 
rekisteröity kyseisenkaltaisia tavaroita 
varten, tai jota ei voida erottaa 
olennaisilta ominaisuuksiltaan kyseisestä 
tavaramerkistä.

Or. en

Perustelu

Vaikka väärentämistä olisi vastustettava, ehdotettu säännös menee liian pitkälle, sillä se 
kattaa myös yksittäisten kansalaisten tuomat tavarat, jotka on asetettu laillisesti markkinoille 
EU:n ulkopuolella. Säännös olisi rajattava koskemaan vain väärennettyjä tavaroita.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on 
myös oikeus estää kaikkia kolmansia 
osapuolia tuomasta liiketoiminnan 
yhteydessä tavaroita jäsenvaltion 
tullialueelle, kun tavaramerkki 
rekisteröidään luovuttamatta sitä vapaaseen 
liikkeeseen siellä, jos kyseiset tavarat, 
mukaan lukien päällykset, tulevat
kolmansista maista ja niillä on ilman lupaa 
tavaramerkki, joka on sama kuin 
tavaramerkki, joka on rekisteröity 

5. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on 
myös oikeus estää kaikkia kolmansia 
osapuolia tuomasta liiketoiminnan 
yhteydessä tavaroita jäsenvaltion 
tullialueelle, kun tavaramerkki 
rekisteröidään luovuttamatta sitä vapaaseen 
liikkeeseen siellä, jos kyseiset tavarat, 
mukaan lukien päällykset, tulevat
kolmannesta maasta ja niillä on ilman 
lupaa tavaramerkki, joka on sama kuin 
tavaramerkki, joka on pätevällä tavalla
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kyseisenkaltaisia tavaroita varten, tai jota 
ei voida erottaa olennaisilta 
ominaisuuksiltaan kyseisestä 
tavaramerkistä.

rekisteröity kyseisenkaltaisia tavaroita 
varten, tai jota ei voida erottaa olennaisilta 
ominaisuuksiltaan kyseisestä 
tavaramerkistä, edellyttäen, että haltija 
todistaa, että tavaramerkki on pätevällä 
tavalla rekisteröity myös kohdemaassa.

Or. en

Perustelu

Vaikka on tärkeää toteuttaa väärentämisen vastaisia toimia, komission ehdotus unionin 
kautta kulkevista tavaroista menee liian pitkälle siinä, että se rajoittaisi laillista 
kansainvälistä kauppaa. Siksi olisi rekisteröiden tavaramerkin haltijan tehtävä todistaa, että 
tavaramerkki on pätevällä tavalla rekisteröity myös kohdemaassa.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) sellaisen merkin paneminen päällyksiin, 
etiketteihin, nimilappuihin, 
turvaominaisuuksiin, aitouden osoittaviin 
laitteisiin tai merkin muihin käyttötapoihin 
elinkeinotoiminnassa, joka on sama tai 
samankaltainen kuin tavaramerkki;

Or. en

Perustelu

Tässä säännöksessä käytetty termi “ulkoasu” (get-up) on oikeudellinen termi, jota ei sovelleta 
EU:n toimivaltaan. Säännöksen tehokkuuden lisäämiseksi etikettien, päällyksien ja muiden 
osien kuvausta on selvennettävä, jotta voidaan varmistaa, että säännös kattaa väärentäjien 
yleisimmin käyttämät päällyselementit ja osat.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ulkoasun, päällysten tai merkin muiden b) päällysten, etikettien, nimilappujen, 
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käyttötapojen tarjoaminen tai liikkeelle 
laskeminen tai varastoiminen kyseisiä 
tarkoituksia varten taikka niiden 
maahantuonti tai maastavienti.

turvaominaisuuksien, aitouden 
osoittavien laitteiden tai merkin muiden 
käyttötapojen tarjoaminen tai liikkeelle 
laskeminen tai varastoiminen kyseisiä 
tarkoituksia varten taikka niiden 
maahantuonti tai maastavienti.

Or. en

Perustelu

Tässä säännöksessä käytetty termi “ulkoasu” (get-up) on oikeudellinen termi, jota ei sovelleta 
EU:n toimivaltaan. Säännöksen tehokkuuden lisäämiseksi etikettien, päällyksien ja muiden 
osien kuvausta on selvennettävä, jotta voidaan varmistaa, että säännös kattaa väärentäjien 
yleisimmin käyttämät päällyselementit ja osat.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Rekisteriin merkitään 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettu viiden vuoden 
jakson alkamispäivämäärä.

Or. en

Perustelu

Erilaiset tavat laskea viiden vuoden jakson alkamispäivämäärä aiheuttaa muille käyttäjille 
ongelmia määritellä kyseisen jakson kesto. Kun alkamispäivämäärä merkitään rekisteriin, 
käyttäjien on helppo saada siitä tieto.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tavaramerkin luovutus on tehtävä 
kirjallisesti ja siihen vaaditaan 
sopimuksen osapuolten allekirjoitukset, 
jollei luovutus johdu oikeuden 
päätöksestä, sanotun kuitenkaan 

Poistetaan.
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rajoittamatta 2 kohdan soveltamista; jos 
näin ei tehdä, luovutus on mitätön.

Or. en

Perustelu

Ei ole tarvetta määrätä tavaramerkin luovuttamisen tavasta eikä siitä saada lisäarvoa. Se 
vain sekaantuisi osapuolten vapauteen valita muoto, jolla tällaiset järjestelyt tehdään. Vaikka 
käytännössä tämä on luultavasti yleinen toimintatapa, se saattaisi merkitä tarpeetonta estettä 
sähköiselle kaupalle. Omaisuudenluovutuksen muodolle asetettavat yksityiskohtaiset 
vaatimukset ovat myös erittäin epätavallisia monien jäsenvaltioiden kansallisessa 
lainsäädännössä.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yhden osapuolen pyynnöstä luovutus 
merkitään rekisteriin ja julkaistaan.

4. Yhden osapuolen pyynnöstä luovutus 
merkitään rekisteriin ja julkaistaan, jos 
pyytävä osapuoli on toimittanut virastolle 
asiakirjatodisteet luovutuksesta.

Or. en

Perustelu

Olisi järkevää antaa virastolle mahdollisuus vaatia jonkinlaisia asiakirjoja.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Ennen kuin luovutus on merkitty
rekisteriin, luovutuksensaaja ei voi vedota 
tavaramerkin rekisteröinnistä johtuviin 
oikeuksiin kolmansia osapuolia vastaan.

5. Ennen kuin virasto on saanut 
hakemuksen luovutusta koskevan
rekisteriin merkitsemiseksi,
luovutuksensaaja ei voi vedota 
tavaramerkin rekisteröinnistä johtuviin 
oikeuksiin kolmansia osapuolia vastaan.
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Or. en

Perustelu

Ei olisi asianmukaista, että tavaramerkin uudesta haltijasta tulee riippuvainen nopeudesta, 
jolla tavaramerkkivirasto merkitsee luovutuksen rekisteriin. Tavaramerkkioikeuden 
hankkimisen ja vastaavan hakemuksen toimittamisen jälkeen tavaramerkkivirastolle 
tavaramerkin uuden haltijan olisi voitava käyttää oikeuksiaan myös kolmansia osapuolia 
vastaan.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
Määritelmät

Tässä jaksossa tarkoitetaan
(1) ’takuu- tai tarkastusmerkillä’ 
tavaramerkkiä, joka on tällä tavalla 
nimetty hakemusta jätettäessä ja joka voi 
erottaa merkin haltijan varmentamat 
tavarat tai palvelut maantieteellisen 
alkuperän, materiaalin, tavaroiden 
valmistustavan tai palvelujen 
tarjontatavan, laadun, tarkkuuden tai 
muiden ominaisuuksien osalta tavaroista 
ja palveluista, joita ei ole varmennettu 
tällä tavalla;
(2) ’yhteisömerkillä’ tavaramerkkiä, joka 
on tällä tavalla nimetty hakemusta 
jätettäessä ja joka voi erottaa merkin 
haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten 
tavarat tai palvelut muiden yritysten 
tavaroista tai palveluista.

Or. en

Perustelu

Kyseessä on tekninen tarkistus. Tekstin rakenteen parantamiseksi 28 artiklassa esitetyt 
määritelmät siirretään määritelmiä sisältävään 2 artiklaan.
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Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos hakija pyytää rekisteröintiä 
useampaa kuin yhtä luokkaa varten, tavarat 
ja palvelut on ryhmiteltävä Nizzan 
luokituksen luokkien mukaan siten, että 
kutakin ryhmää edeltää sen luokan numero, 
johon kyseinen tavara- tai palveluryhmä 
kuuluu, ja esitettynä luokkien mukaisessa 
järjestyksessä.

6. Jos hakija pyytää rekisteröintiä 
useampaa kuin yhtä luokkaa varten,
hakijan on ryhmiteltävä tavarat ja palvelut 
Nizzan luokituksen luokkien mukaan siten, 
että kutakin ryhmää edeltää sen luokan 
numero, johon kyseinen tavara- tai 
palveluryhmä kuuluu, ja esitettävä ne
luokkien mukaisessa järjestyksessä.

Or. en

Perustelu

Selvennys siitä, että hakijan eikä viraston tehtävä on ryhmitellä tavarat ja palvelut luokkien 
mukaan.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla

Komission teksti Tarkistus

Keskusvirastojen on rajattava viran 
puolesta tapahtuva tutkiminen, jonka 
tarkoituksena on selvittää, onko 
tavaramerkkihakemus 
rekisteröintikelpoinen, 4 artiklassa 
säädettyjen ehdottomien 
hylkäysperusteiden puuttumiseen.

Keskusvirastojen on rajattava viran 
puolesta tapahtuva tutkiminen, jonka 
tarkoituksena on selvittää, onko 
tavaramerkkihakemus 
rekisteröintikelpoinen, 4 artiklassa 
säädettyjen ehdottomien 
hylkäysperusteiden puuttumiseen. Tämä 
säännös ei vaikuta keksusvirastojen 
mahdollisuuteen tehdä aikaisempia 
oikeuksia koskevia tutkimuksia ja antaa 
niitä koskevia ilmoituksia pelkästään 
tiedotustarkoituksessa, vaikuttamatta 
velvoittavasti myöhempään 
rekisteröintiprosessiin, mukaan lukien 
myöhemmät väitemenettelyt.

Or. en
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Perustelu

Tässä ehdotuksessa on selvennys ja myös oleellinen muutos ja se olisi luettava yhdessä 
johdanto-osan 34 kohdan kanssa. Vaikka viran puolesta tehtävä suhteellisten perusteiden 
tutkinta olisi poistettava, olisi järkevää antaa virastoille mahdollisuus tarjota hakijoille 
tutkimuksia ja aikaisempien oikeuksien haltijoille ilmoituksia sekä viran puolesta että 
pyynnöstä. Näiden tutkimusten ja ilmoitusten olisi kuitenkin oltava puhtaasti tiedottavia ja 
ilman vaikutusta rekisteröintiprosessiin.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
hallinnollisen menettelyn mukaan ainakin
5 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun 
aikaisemman oikeuden haltijan on voitava 
tehdä väite tavaramerkin rekisteröintiä 
vastaan.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
hallinnollisen menettelyn mukaan ainakin
5 artiklan 2 kohdassa ja 3 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun aikaisemman 
oikeuden haltijan on voitava tehdä väite 
tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Väite 
tavaramerkin rekisteröintiä vastaan 
voidaan tehdä yhden tai useamman 
aikaisemman oikeuden perusteella 
edellyttäen, että ne kaikki kuuluvat 
samalle haltijalle, ja kaikkien niiden 
tavaroiden tai palvelujen tai osan niistä 
perustella, joita varten aikaisempi oikeus 
on rekisteröity tai joita varten 
rekisteröintiä on anottu. Väite voidaan 
osoittaa kaikkia niitä tavaroita tai 
palveluja tai osaa niistä vastaan, joita 
varten kiistanalaista merkkiä on haettu 

Or. en

Perustelu

There is a need to harmonise national opposition procedures due to the fact that some 
Member States allow oppositions based on several earlier marks while others request 
oppositions based on only one earlier mark. Similarly, in certain Member States oppositions 
may be based on only one of the classes for which the earlier mark is registered, while in 
others an opposition may be based on all classes covered by the earlier mark(s) and directed 
against all the classes covered by the contested mark. This forces the opponent to file several 
oppositions, with increased fees, costs and administrative burden. Furthermore, when 
oppositions directed against the same mark and/or based on several earlier marks are 
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assigned to different examiners, the risk exists that contradictory decisions are taken. The 
harmonisation would have the further advantage of having one and the same procedure both 
at national and European level, thus facilitating the comprehension of the different systems by 
owners and representatives disseminated throughout Europe. As regards the reference, only 
point (a) of Article 5(3) should be referred to because the earlier trade marks with a 
reputation are referred to.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
hallinnollisesta menettelystä, jota 
noudatetaan keskusvirastoissa vaadittaessa 
tavaramerkin julistamista menetetyksi tai 
mitättömäksi.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä
tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta 
menettelystä, jota noudatetaan 
keskusvirastoissa vaadittaessa 
tavaramerkin julistamista menetetyksi tai 
mitättömäksi.

Or. en

Perustelu

Tämä pieni muutos johtuu 45 artiklan säännöksestä, jossa vaaditaan tehokasta ja nopeaa 
hallinnollista menettelyä.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Menettämis- tai mitättömyysvaatimus 
voidaan osoittaa kaikkiin niihin 
tavaroihin tai palveluihin tai osaan niistä, 
joita varten kiistanalainen merkki on 
rekisteröity.

Or. en
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Perustelu

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against part or the totality of the goods or services 
covered by the contested mark. This way, Member States will not be allowed to make 
cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are directed only 
against one class of the contested mark.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Mitättömyysvaatimus voidaan esittää 
yhden tai useamman oikeuden perusteella 
edellyttäen, että ne kaikki kuuluvat 
samalle haltijalle.

Or. en

Perustelu

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against one or more earlier right, as well as on 
part or the totality of the goods or services covered by the earlier right. This way, Member 
States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the 
fact that they are based only on one earlier right.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 1 kohta



PE516.713v01-00 30/33 PR\944364FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on kyse rekisteröityyn 
tavaramerkkiin, jonka haku- tai 
etuoikeuspäivä on aikaisempi, perustuvaa 
mitättömyysvaatimusta koskevasta 
menettelystä, aikaisemman tavaramerkin 
haltijan on esitettävä myöhemmän 
tavaramerkin haltijan pyynnöstä todisteet 
siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on 
käytetty mitättömyysvaatimuksen 
päiväystä edeltävän viiden vuoden jakson 
aikana tosiasiallisesti 16 artiklassa 
säädetyllä tavalla niiden tavaroiden tai 
palvelujen yhteydessä, joita varten se on 
rekisteröity ja joilla haltija perustelee 
hakemustaan, tai että käyttämättä 
jättämiseen asianmukaiset syyt edellyttäen, 
että viiden vuoden jakso, jonka aikana 
aikaisempi tavaramerkki on täytynyt ottaa 
tosiasiallisesti käyttöön, on päättynyt 
päivänä, jona mitättömyysvaatimus 
esitetään.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään, että perustetta tavaramerkin käyttämättä jättämiselle 
voidaan soveltaa joko hallinnollisessa menettelyssä tai tuomioistuinmenettelyssä.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
3 luku – 3 a jakso (uusi) – 51 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a jakso 

YHTEYDENPITO KESKUSVIRASTON 
KANSSA

51 a artikla
Yhdeydenpito keksusviraston kanssa
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Menettelyjen osapuolet tai niiden 
edustajat, jos sellaisia on nimitetty, voivat 
nimetä virallisen osoitteen yhdessä 
jäsenvaltiossa keskusviraston kanssa 
käytävää kaikkea yhteydenpitoa varten.

Or. en

Perustelu

Eräiden jäsenvaltioiden käytäntö, jossa edellytetään jäsenvaltiossa sijaitsevaa 
palveluosoitetta keskusvirastolta tulevia ilmoituksia varten aiheuttaa turhia viiveitä ja 
kustannuksia, jotka johtuvat tarpeesta määritellä ja nimittää paikallinen edustaja ja maksaa 
tälle. Tällainen hankala käytäntö saattaa ehkäistä kansallisten tavaramerkkien esittämistä ja 
toimia Euroopan tavaramerkkijärjestelmän yhteisöllisen ja kansallisen tason välistä 
tasapainoa vastaan.
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PERUSTELUT

Komissio esitti marraskuun 2013 lopulla kauan odotetun ehdotuksen Euroopan 
tavaramerkkijärjestelmän tarkistamisesta valmisteltuaan sitä usean vuoden ajan. Esittelijä on 
sitoutunut tekemään lujasti työtä näiden ehdotusten hyväksymiseksi nykyisen toimikauden 
aikana, mutta muistuttaa, että käytettävissä olevaa aikaa on vähän eikä tehtävä siten ole 
helppo. Lainsäädäntömenettelyn laatua ei saa vaarantaa, mutta samalla on käytettävä hyväksi 
mahdollisuus, jonka tämä tarkistus tarjoaa Euroopan tavaramerkkijärjestelmän 
nykyaikaistamiseksi. Siksi toimielinten olisi päästävä keskenään pikaiseen sopimukseen. 
Esittelijä on saanut kunnianhimoiselle aikataululle laajaa tukea oikeudellisten asioiden 
valiokunnassa. Koska mietinnön laatimiseen on vain vähän aikaa, mietinnössä käsitellään 
tärkeimpiä kysymyksiä, joissa komission ehdotus kaipaa eniten muutoksia. Esittelijä varaa 
kuitenkin itselleen oikeuden myöhemmin palata tarkistuksiin ja ehdotuksiin aiheista, joita ei 
ole sisällytetty tähän mietintöön.

Yhteenveto ja johdanto

Direktiivi Euroopan unionin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön tiettyjen näkökohtien 
yhdenmukaistamisesta on ollut olemassa yli 20 vuotta. Käsiteltävänä oleva 
uudelleentarkastelu tarjoaa mahdollisuuden oppia parhaista käytännöistä ja entisestään lujittaa 
ja yhdenmukaistaa aineellisen tavaramerkkilainsäädännön näkökohtia ja kansallisten 
tavaramerkkivirastojen menettelyjä. 

Esittelijä haluaa jo alussa tehdä selväksi, että tämän uudelleentarkastelun johtavana 
periaatteena olisi oltava Euroopan tavaramerkkisuojan kaksitasoisen järjestelmän 
säilyttäminen ja vahvistaminen. Euroopan unionin liiketoimintayhteisö koostuu yli 
20 miljoonasta yrityksestä, joiden tarpeet eroavat toisistaan valtavasti. 
Tavaramerkkijärjestelmän olisi oltava yksinkertainen ja riittävän joustava, jotta sen käyttäjät 
saavat tarpeisiinsa soveltuvaa suojaa. 

Eräät käyttäjät pyrkivät etsimään suojaa ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa kun taas toiset 
haluavat yhteisöllisen suojan unionin 28 jäsenvaltiossa. Olisi pantava kuitenkin merkille, että 
on myös monia käyttäjiä, jotka ovat riippuvaisia kansallisten suojajärjestelmien käytöstä 
useissa eri jäsenvaltioissa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi niillä käyttäjillä, jotka eivät 
voi saada EU:n tavaramerkkiä jo olemassa olevien oikeuksien takia yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa. Tämä voi olla myös muutamassa maassa tai raja-alueilla toimivien yritysten 
tietoisesta valinnasta. 

Näiden käyttäjien auttamiseksi, jotka luottavat suojansa saamisessa useiden kansallisten 
virastojen palveluihin, on asianmukaista yhdenmukaistaa menettelyjä niin, että käyttäjiä ei 
pakoteta toimimaan täysin erilaisten menettelyjen mukaan eri jäsenvaltioissa, joissa ne 
haluavat suojaa. Vaikka erityisesti OHIM:n maksuilla on merkittävä osuus tavaramerkin 
rekisteröintistrategian valinnassa, siihen vaikuttavat myös monet muut tekijät. 

Painopisteenä menettelyjä koskevien parhaiden käytäntöjen ja aineellisen lainsäädännön 
käyttöönotossa olisi oltava kansallisten tavaramerkkijärjestelmien tekeminen 
houkuttavammiksi käyttäjien kannalta. Tästä syystä olisi asianmukaista yhdenmukaistaa myös 
eräitä menettelyihin liittyviä muita näkökohtia, jotka parantaisivat niiden käyttäjien tilannetta, 
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jotka suojaavat tavaramerkkejään useissa kansallisissa virastoissa. 
Samalla kun yhdenmukaistamiseen suhtaudutaan yleisen myönteisesti, on pantava merkille 
myös se, että jotkut komission ehdotukset menevät liian pitkälle siinä, että ne ylenkatsovat 
tarjotun suojan alueellista luonnetta. Muita ehdotuksia tarvitaan selvennyksiin, joilla 
varmistetaan, että säilytetään erityisesti pk-yritysten kannalta tärkeät piirteet. 

Ehdottomien perusteiden tarkastelu, 4 artiklan 2 kohta

Tämä on kaikkein selkein tapaus, jossa komission ehdotus menee liian pitkälle. Siksi esittelijä 
ehdottaa tämän säännöksen poistamista kokonaisuudessaan. Jos tämä säännös säilytetään, 
tuloksena on, että selvitys kansallisessa virastossa ei eroa selvityksestä unionin virastossa. 
Kansallisen viraston myöntämä oikeus koskee vain kyseisen jäsenvaltion aluetta. Siksi ei olisi 
asianmukaista vaatia selvitystä ehdottomilla perusteilla niiden alueiden osalta, joita 
tavaramerkki ei kuitenkaan kata. 

Viran puolesta tapahtuva suhteellisten perusteiden tarkastelu

Eräät kansalliset virastot Euroopan unionissa suorittavat edelleen viran puolesta suhteellisten 
perusteiden tarkasteluja. Komissio on perustellut hyvin sitä, että tämä menettely aiheuttaa 
hakijoille ongelmia, koska viiveet ovat huomattavan pitkiä. On kuitenkin pantava merkille, 
että monet virastot, jotka ovat kumonneet viran puolesta tapahtuvan suhteellisten perusteiden 
tarkastelun, yhä tarjoavat (viran puolesta) hakijoilleen selvityksiä ja selvitysten tuloksia 
aikaisemmista oikeuksista, sekä aikaisempien oikeuksien haltijoille ilmoituksia hakemuksista, 
jotka saattavat olla ristiriidassa heidän oikeuksiensa kanssa.  Esittelijä katsoo, että on täysin 
mahdollista säilyttää kansallisten virastojen mahdollisuus tarjota tällaista tarkastelua ja 
yhdistää se komission hyvin perustelemaan ehdotukseen siitä, että nämä tarkastelut eivät saa 
estää hakijaa käyttämästä hakemusmenettelyä. 

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Komissio on ehdottanut, että otetaan käyttöön tuontia koskeva säännös, jonka mukaan 
ainoastaan tavaroiden lähettäjä toimii kaupallisissa tarkoituksissa ja vastaanottaja on 
esimerkiksi yksityiskansalainen. Väärennösten pysäyttämiseksi säännös on tarpeen, mutta se 
olisi rajoitettava koskemaan vain väärennettyjä tuotteita. 

Komission on ehdottanut säännöstä myös unionin kautta kuljetettavista tavaroista. Vaikka on 
tarpeen pysäyttää väärennettyjen tuotteiden pääsy sisämarkkinoille, ehdotus haittaisi myös 
laillista kansainvälistä kauppaa. Esittelijä ehdottaa siksi eräitä muutoksia ehdotuksen 
tasapainottamiseksi.

Hallinnollinen yksinkertaistaminen

Esittelijä katsoo, että vielä on tilaa lisäehdotuksille, joilla vahvistetaan kansallisten 
tavaramerkkijärjestelmien houkuttavuutta yksinkertaistamalla eräitä menettelysääntöjä. 
Kansallisessa virastossa menettelyyn osallistuvia osapuolia ei esimerkiksi saisi pakottaa 
nimeämään virallista osoitetta kyseissä jäsenvaltiossa.


