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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0161),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 118 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0087/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 11. juuli 2013. aasta arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ning 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. palub komisjonil pärast seadusandliku menetluse lõppu võtta meetmeid määruse 
kodifitseerimiseks;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Seoses Lissaboni lepingu jõustumisega 
tuleks ajakohastada määruse (EÜ) nr 
207/2009 terminoloogiat. Sellega seoses 
tuleb asendada tekst „ühenduse 
kaubamärk” tekstiga „Euroopa 

(2) Seoses Lissaboni lepingu jõustumisega 
tuleks ajakohastada määruse (EÜ) nr 
207/2009 terminoloogiat. Sellega seoses 
tuleb asendada tekst „ühenduse 
kaubamärk” tekstiga „Euroopa Liidu 
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kaubamärk”. Kooskõlas 2012. aasta juulis 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vastu võetud ühise lähenemisviisiga liidu 
detsentraliseeritud asutustele tuleks nimi 
„Siseturu Ühtlustamise Amet 
(kaubamärgid ja 
tööstusdisainilahendused)” asendada 
nimega „Euroopa Liidu Kaubamärkide ja 
Tööstusdisainilahenduste Amet” (edaspidi 
„amet”).

kaubamärk”. Kooskõlas 2012. aasta juulis 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vastu võetud ühise lähenemisviisiga liidu 
detsentraliseeritud asutustele tuleks nimi 
„Siseturu Ühtlustamise Amet 
(kaubamärgid ja 
tööstusdisainilahendused)” asendada 
nimega „Euroopa Liidu 
Intellektuaalomandi Amet” (edaspidi 
„amet”).

Or. en

Selgitus

As the word "European" is broader than the territory of the European Union it would be more 
precise to use the term "European Union trade mark". Furthermore the term "European" is 
currently used (notably in patent protection) to designate protection which is not unitary but 
which refers rather to a bundle of national rights. The current name may be well established 
within the design- and trademarks communities but it is hardly a name that clearly designates 
what the office is doing for a person that is not familiar with it to begin with, including most 
SMEs. Changing the name of the office to reflect its actual work is thus very reasonable.
However a name should be chosen that can both convey the broad range of tasks entrusted to 
the agency and last if new tasks are added in the future. Given the fact that the Agency hosts 
the Observatory on infringements of intellectual property rights as well as the registry of 
recognised orphan works the work clearly goes beyond the scope of just trademarks and 
designs even though these are the core competencies of the agency. Furthermore it is 
foreseable that additional items such as registration of GIs and tasks in relation to trade 
secrets could be added to the competences of the Agency in the future.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Alates ühenduse kaubamärgisüsteemi 
loomisest saadud kogemused osutavad, et 
liidu ja kolmandate riikide ettevõtjad on 
omaks võtnud selle süsteemi, mis pakub 
edukat ja asjakohast alternatiivi 
kaubamärkide kaitsele liikmesriikide 
tasandil.

(5) Alates ühenduse kaubamärgisüsteemi 
loomisest saadud kogemused osutavad, et 
liidu ja kolmandate riikide ettevõtjad on 
omaks võtnud selle süsteemi, mis pakub 
edukat ja asjakohast täiendust ja
alternatiivi kaubamärkide kaitsele 
liikmesriikide tasandil.

Or. en
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Selgitus

Oluline on rõhutada kahe kaitsetasandi kooseksisteerimist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et võimaldada suuremat 
paindlikkust, tagades samas suurema 
õiguskindluse seoses kaubamärkide 
esitamisega, tuleks Euroopa kaubamärgi 
määratlusest välja jätta graafiliselt 
esitamise nõue. Tähist võib esitada mis 
tahes asjakohases vormis ja seega mitte 
ainult graafiliselt, niivõrd kuivõrd
esitamine võimaldab pädevatel asutustel ja 
üldsusel täpselt ja selgelt kindlaks määrata 
kaitse all oleva objekti.

(9) Selleks et võimaldada suuremat 
paindlikkust, tagades samas suurema 
õiguskindluse seoses kaubamärkide 
esitamisega, tuleks Euroopa Liidu 
kaubamärgi määratlusest välja jätta 
graafiliselt esitamise nõue. Tähist võib 
esitada Euroopa Liidu kaubamärkide 
registris mis tahes asjakohases vormis ja 
seega mitte ainult graafiliselt, kui
esitamisel kasutatakse üldkättesaadavat 
tehnoloogiat ning see võimaldab pädevatel 
asutustel ja üldsusel täpselt ja selgelt 
kindlaks määrata kaitse all oleva objekti.

Or. en

Selgitus

Selgitus, et kaubamärki peaks olema võimalik registreerida registris üldkättesaadavat 
tehnoloogiat kasutades.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õiguskindluse ja selguse tagamiseks 
tuleb täpsustada, et mitte ainult sarnasuse 
korral, vaid ka juhul, kui identset tähist 
kasutatakse identsete kaupade või 
teenuste puhul, tuleks Euroopa 
kaubamärgi kaitse anda ainult juhul ning 
selles ulatuses, mil määral kahjustatakse 
Euroopa kaubamärgi põhieesmärki, 

välja jäetud



PE516.715v01-00 8/64 PR\944386ET.doc

ET

milleks on tagada kaupade või teenuste 
kaubanduslik päritolu.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud väljajätmisega artiklis 9.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et tugevdada kaubamärkide 
kaitset ja tõhusamalt võidelda võltsimise 
vastu, peaks Euroopa kaubamärgi 
omanikul olema õigus takistada 
kolmandatel isikutel kaupade toomist 
kolmandatest riikidest liidu 
tolliterritooriumile ilma vabasse ringlusse 
laskmiseta, kui sellised kaubad tuuakse 
kolmandatest riikidest ja need kannavad 
ilma loata kaubamärki, mis on sisuliselt 
identne Euroopa kaubamärgiga, mis on 
registreeritud seoses nende kaupadega.

(18) Selleks et tugevdada kaubamärkide 
kaitset ja tõhusamalt võidelda võltsimise 
vastu, peaks Euroopa Liidu kaubamärgi 
omanikul olema õigus takistada 
kolmandatel isikutel kaupade toomist 
kolmandatest riikidest liidu 
tolliterritooriumile ilma vabasse ringlusse 
laskmiseta, kui sellised kaubad tuuakse 
kolmandatest riikidest ja need kannavad 
ilma loata kaubamärki, mis on sisuliselt 
identne Euroopa Liidu kaubamärgiga, mis 
on registreeritud seoses nende kaupadega.
Selleks et seaduslikke kaubavooge mitte 
takistada, tuleks kõnealust eeskirja 
kohaldada ainult juhul, kui Euroopa 
Liidu kaubamärgi omanik suudab 
tõendada, et kaubamärk on kehtival viisil 
registreeritud ka sihtriigis. Eeskiri ei 
tohiks piirata liidu õigust edendada 
kolmandate riikide juurdepääsu 
ravimitele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekut on vaja artikli 9 lõike 5 muudatusettepanekuga kooskõlla viimiseks.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et tulemuslikumalt takistada 
õigusi rikkuva kauba sisenemist, eelkõige 
internetimüügi raames, peaks kaubamärgi 
omanikul olema õigus keelata selliste 
kaupade import liitu, kui ainult kauba 
saatja tegutseb ärilisel eesmärgil.

(19) Selleks et tulemuslikumalt takistada 
võltsitud kauba sisenemist, eelkõige 
internetimüügi raames, peaks kaubamärgi 
omanikul olema õigus keelata selliste 
kaupade import liitu, kui ainult võltsitud
kauba saatja tegutseb ärilisel eesmärgil.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekut on vaja artikli 9 lõike 4 muudatusettepanekuga kooskõlla viimiseks.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Tavade ühtlustamiseks ja ühiste 
vahendite arendamiseks tuleb ette näha 
asjakohane ameti ja liikmesriikide ametite 
vahelise koostöö raamistik, millega 
määratakse selgelt kindlaks 
koostöövaldkonnad ning võimaldatakse 
ametil koordineerida asjakohaseid liidu 
huvides olevaid ühisprojekte ja rahastada 
kõnealuseid ühisprojekte toetuste abil 
teatava maksimumsumma piires. 
Kõnealune koostöö peaks kasu tooma 
ettevõtjatele, kes kasutavad 
kaubamärgisüsteeme Euroopas. Käesoleva
määrusega ette nähtud liidu korra 
kasutajatele peaksid ühisprojektid, eelkõige 
otsingute tegemiseks ja konsulteerimiseks 
kasutatavad andmebaasid, tagama 
täiendavad, kaasavad, tõhusad ja tasuta
vahendid, mille abil täita Euroopa 
kaubamärgi ühtsuse põhimõttest tulenevaid 
erinõudeid.

(40) Tavade ühtlustamiseks ja ühiste 
vahendite arendamiseks tuleb ette näha 
asjakohane ameti ja liikmesriikide ametite 
vahelise koostöö raamistik, millega 
määratakse kindlaks kesksed 
koostöövaldkonnad ning võimaldatakse 
ametil koordineerida asjakohaseid liidu 
huvides olevaid ühisprojekte ja rahastada 
kõnealuseid ühisprojekte toetuste abil 
teatava maksimumsumma piires. 
Kõnealune koostöö peaks kasu tooma 
ettevõtjatele, kes kasutavad 
kaubamärgisüsteeme liidus. Määrusega 
(EÜ) nr 207/2009 ette nähtud liidu korra 
kasutajatele peaksid ühisprojektid, eelkõige 
otsingute tegemiseks ja konsulteerimiseks 
kasutatavad andmebaasid, tagama tasuta,
täiendavad, kaasavad ja tõhusad vahendid, 
mille abil täita Euroopa Liidu kaubamärgi 
ühtsuse põhimõttest tulenevaid erinõudeid.
Ühisprojektide tulemuste rakendamine ei 
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peaks olema siiski liikmesriikidele 
kohustuslik. On küll oluline, et kõik 
osapooled aitaksid näiteks parimate 
tavade ja kogemuste jagamise kaudu 
ühisprojektide edule kaasa, kuid range 
kohustus, mis nõuab kõikidelt 
liikmesriikidelt ühisprojektide tulemuste 
rakendamist, isegi kui liikmesriik näiteks 
leiab, et tal on juba olemas parem IT- või 
muu sarnane vahend, ei oleks 
proportsionaalne ega kasutajate 
parimates huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Lõivude struktuur on kehtestatud 
komisjoni määrusega (EÜ) nr 2869/951. 
Lõivude struktuur on liidu 
kaubamärgisüsteemi toimimise keskne 
aspekt ja seda on alates selle 
kehtestamisest läbi vaadatud ainult kaks 
korda pärast märkimisväärset poliitilist 
arutelu. Lõivude struktuur tuleks seetõttu 
reguleerida vahetult määruses (EÜ) 
nr 207/2009. Määrus (EÜ) nr 2869/95 
tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada ja 
komisjoni määruses (EÜ) nr 2868/952

sisalduvad sätted lõivude struktuuri kohta 
tuleks välja jätta.
___________
1 Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta
määrus nr 2869/95 siseturu 
harmoneerimisametile makstavate lõivude 
kohta (kaubamärgid ja 
tööstusdisainilahendused) (EÜT L 303, 
15.12.1995, lk 33).
2 Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta 
määrus (EÜ) nr 2868/95, millega 
rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) 
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40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 
L 303, 15.12.1995, lk 1).

Or. en

Selgitus

Lõivude struktuur on liidu kaubamärgisüsteemi tähtis osa ja seetõttu tuleks see reguleerida 
vahetult määruses ja mitte jätta seda delegeeritud õigusaktide reguleerida. Raportöör juhib 
tähelepanu, et komisjoni ettepanekus sisalduva volituste delegeerimise küsimusega 
tegeletakse menetluse raames vastavalt kodukorra artiklile 37a.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(45) Selleks et tagada tulemuslik ja tõhus 
vaidluste lahendamise meetod, kooskõla 
määruses (EÜ) nr 207/2009 sätestatud 
keelekasutuskorraga, kiire otsuste 
tegemine lihtsa sisuga juhtumite korral, 
apellatsioonikodade tulemuslik ja tõhus 
töökorraldus, järgides samas määruse (EÜ) 
nr 207/2009 kohaseid eelarvepõhimõtteid, 
tuleks aluslepingu artikli 290 kohaselt anda 
komisjonile volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusaktid, millega 
määratakse kindlaks ametiga suhtlemisel 
kasutatavate keeltega seotud üksikasjad, 
juhud, mil vastulause ja tühistamise 
otsuseid võib teha üks liige, 
apellatsioonikodade töökorraldusega 
seotud üksikasjad, lõivude maksmisega 
seotud üksikasjad.

Or. en

Selgitus

Lõivude struktuur on liidu kaubamärgisüsteemi tähtis osa ja seetõttu tuleks see reguleerida 
vahetult määruses ja mitte jätta seda delegeeritud õigusaktide reguleerida. Raportöör juhib 
tähelepanu, et komisjoni ettepanekus sisalduva volituste delegeerimise küsimusega 
tegeletakse menetluse raames vastavalt kodukorra artiklile 37a.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kogu määruses asendatakse tekst 
„ühenduse kaubamärk” tekstiga „Euroopa 
kaubamärk” ja tehakse vajalikud 
grammatilised muudatused.

(2) Kogu määruses asendatakse tekst 
„ühenduse kaubamärk” tekstiga „Euroopa 
Liidu kaubamärk” ja tehakse vajalikud 
grammatilised muudatused.
(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 
vastuvõtmine eeldab vastavaid muudatusi 
kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Kuna sõna „Euroopa” on laiem kui Euroopa Liidu territoorium, oleks täpsem kasutada 
mõistet „Euroopa Liidu kaubamärk”. Lisaks kasutatakse Euroopa mõistet praegu (eelkõige 
patendikaitses) kaitse kavandamiseks, mis ei ole ühtne, vaid viitab pigem riiklike õiguste 
kogumile.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kogu määruses asendatakse tekst 
„ühenduse kaubamärkide kohus” tekstiga 
„Euroopa kaubamärkide kohus” ja tehakse 
vajalikud grammatilised muudatused.

(3) Kogu määruses asendatakse tekst 
„ühenduse kaubamärkide kohus” tekstiga 
„Euroopa Liidu kaubamärkide kohus” ja 
tehakse vajalikud grammatilised 
muudatused.
(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 
vastuvõtmine eeldab vastavaid muudatusi 
kogu tekstis.)

Or. en



PR\944386ET.doc 13/64 PE516.715v01-00

ET

Selgitus

Kuna sõna „Euroopa” on laiem kui Euroopa Liidu territoorium, oleks täpsem kasutada 
mõistet „Euroopa Liidu kaubamärkide kohus”. See kajastab ka Euroopa Liidu Kohtu nime.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kogu määruses asendatakse tekst 
„ühenduse kollektiivkaubamärk” tekstiga 
„Euroopa kollektiivkaubamärk” ja tehakse 
vajalikud grammatilised muudatused.

(4) Kogu määruses asendatakse tekst 
„ühenduse kollektiivkaubamärk” tekstiga 
„Euroopa Liidu kollektiivkaubamärk” ja 
tehakse vajalikud grammatilised 
muudatused.
(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 
vastuvõtmine eeldab vastavaid muudatusi 
kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Kuna sõna „Euroopa” on laiem kui Euroopa Liidu territoorium, oleks täpsem kasutada 
mõistet „Euroopa Liidu kollektiivkaubamärk”.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevaga luuakse Euroopa Liidu 
Kaubamärkide ja 
Tööstusdisainilahenduste Amet (edaspidi 
„amet”).

1. Käesolevaga luuakse Euroopa Liidu 
Intellektuaalomandi Amet (edaspidi 
„amet”).

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 
vastuvõtmine eeldab vastavaid muudatusi 
kogu tekstis.)
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Or. en

Selgitus

The current name may be well established within the design- and trademarks communities but 
it is hardly a name that clearly designates what the office is doing for a person that is not 
familiar with it to begin with, including most SMEs. Changing the name of the office to reflect 
its actual work is thus very reasonable. However a name should be chosen that can both 
convey the broad range of tasks entrusted to the agency and last if new tasks are added in the 
future. Given the fact that the Agency hosts the Observatory on infringements of intellectual 
property rights as well as the registry of recognised orphan works the work clearly goes 
beyond the scope of just trademarks and designs even though these are the core competencies 
of the agency. Furthermore it is foreseable that additional items such as registration of GIs 
and tasks in relation to trade secrets could be added to the competences of the agency in the 
future.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) selliste tähiste põhjal on võimalik 
eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid 
teiste ettevõtjate omadest;

a) selliste tähiste põhjal on võimalik 
eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid 
teiste ettevõtjate omadest ja

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et täita on vaja ainult üks punktide a ja b tingimustest.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

selliseid tähiseid on võimalik esitada viisil, 
mis võimaldab pädevatel asutustel ja 
üldsusel teha kindlaks tähiste omanikule 

selliseid tähiseid on võimalik Euroopa 
Liidu kaubamärkide registris esitada 
viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel ja 
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tagatud kaitse subjekti. üldsusel teha kindlaks tähiste omanikule 
tagatud kaitse subjekti.

Or. en

Selgitus

Selgitus, et kaubamärki peab olema võimalik registreerida registris.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ainult teatavas liidu osas; a) ainult teatavas liidu osas või

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et täita on vaja ainult üks punktide a ja b tingimustest.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kaubamärgi omaniku agent või esindaja 
taotleb registreerimist enda nimel ilma 
omaniku loata, välja arvatud juhul, kui 
agent või esindaja suudab oma tegevust 
põhjendada;

a) kaubamärgi omaniku agent või esindaja 
taotleb registreerimist enda nimel ilma 
omaniku loata, välja arvatud juhul, kui 
agent või esindaja suudab oma tegevust 
põhjendada, või

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et täita on vaja ainult üks punktide a ja b tingimustest.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tähis on identne Euroopa kaubamärgiga 
ja seda kasutatakse seoses kaupade või 
teenustega, mis on identsed nendega, mille 
jaoks Euroopa kaubamärk on 
registreeritud, ja kui selline kasutamine 
mõjutab või võib mõjutada Euroopa 
kaubamärgi võimet tagada tarbijatele 
kaupade või teenuste päritolu;

(a) tähis on identne Euroopa Liidu 
kaubamärgiga ja seda kasutatakse seoses 
kaupade või teenustega, mis on identsed 
nendega, mille jaoks Euroopa Liidu 
kaubamärk on registreeritud;

Or. en

Selgitus

Kuigi komisjoni ettepanekuga soovitakse luua selgust, näib see pigem tekitavat suuremat 
õiguskindlusetust.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Samuti on Euroopa Liidu kaubamärgi 
omanikul õigus takistada kaupade importi, 
kui ainult kauba saatja tegutseb ärilisel 
eesmärgil ja kui sellised kaubad, 
sealhulgas pakendid, kannavad ilma loata 
kaubamärki, mis on identne Euroopa 
Liidu kaubamärgiga, mis on seoses 
selliste kaupadega registreeritud, või mida 
ei ole võimalik olulistes aspektides 
kõnealusest kaubamärgist eristada.

Or. en
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Selgitus

Kuigi võltsimist tuleb takistada, läheb esitatud säte liiga kaugele, hõlmates samuti 
üksikisikute imporditavad kaubad, mis on väljaspool ELi seaduslikult turule viidud. Säte 
tuleks piiritleda võltsitud kaupadega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa kaubamärgi omanikul peab 
olema ka õigus takistada mis tahes 
kolmandatel isikutel kaupade toomist 
äritegevuse raames liidu tolliterritooriumile 
ilma vabasse ringlusse laskmata, kui 
sellised kaubad, sealhulgas pakendid, 
pärinevad kolmandatest riikidest ja 
kannavad ilma loata kaubamärki, mis on 
identne Euroopa kaubamärgiga, mis on 
seoses selliste kaupadega registreeritud, või 
mida ei ole võimalik olulistes aspektides 
kõnealusest Euroopa kaubamärgist 
eristada.

5. Euroopa Liidu kaubamärgi omanikul 
peab olema ka õigus takistada mis tahes 
kolmandatel isikutel kaupade toomist 
äritegevuse raames liidu tolliterritooriumile 
ilma vabasse ringlusse laskmata, kui 
sellised kaubad, sealhulgas pakendid, 
pärinevad kolmandast riigist ja kannavad 
ilma loata kaubamärki, mis on identne 
Euroopa Liidu kaubamärgiga, mis on 
seoses selliste kaupadega kehtival viisil 
registreeritud, või mida ei ole võimalik 
olulistes aspektides kõnealusest Euroopa 
kaubamärgist eristada, tingimusel, et 
omanik tõendab, et kaubamärk on 
kehtival viisil registreeritud ka sihtriigis.

Or. en

Selgitus

Kuigi võltsimise vastaste meetmete võtmine on oluline, läheb komisjoni ettepanek seoses 
transiitkaupadega liiga kaugele, mis piiraks seaduslikku rahvusvahelist kaubandust. Seega 
peaks olema registreeritud kaubamärgi omaniku kohustus esitada tõendid selle kohta, et 
kaubamärk on kehtival viisil ka sihtriigis registreeritud.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 9a – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) Euroopa Liidu kaubamärgiga identse 
või sarnase tähise kandmine 
kaubandustegevuse käigus pakendile, 
märgistele, lipikutele, turvaelementidele, 
autentimisseadmetele või mis tahes 
muudele vahenditele, millele kaubamärgi 
saab kanda;

Or. en

Selgitus

Käesolevas sättes kasutatud kujunduse mõiste on seda liiki õigustermin, mida ELi kõikides 
jurisdiktsioonides ei kohaldata. Sätte tõhususe suurendamiseks tuleks märgiseid, pakendeid ja 
muid esemeid kirjeldav sõnastus selgemaks muuta, et tagada sätte laiendamine võltsijate 
poolt tavaliselt kasutatavatele pakendamiselementidele ja komponentidele.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 9a – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kujunduse, pakendi või muude 
vahendite, millele kaubamärgi saab kanda, 
pakkumine, turuleviimine või nende 
ladustamine nimetatud otstarbel või 
importimine või eksportimine.

(b) pakendi, märgiste, lipikute, 
turvaelementide, autentimisseadmete või 
mis tahes muude vahendite, millele 
kaubamärgi saab kanda, pakkumine, 
turuleviimine või nende ladustamine 
nimetatud otstarbel või importimine või 
eksportimine.

Or. en

Selgitus

Käesolevas sättes kasutatud kujunduse mõiste on seda liiki õigustermin, mida ELi kõikides 
jurisdiktsioonides ei kohaldata. Sätte tõhususe suurendamiseks tuleks märgiseid, pakendeid ja 
muid esemeid kirjeldav sõnastus selgemaks muuta, et tagada sätte laiendamine võltsijate 
poolt tavaliselt kasutatavatele pakendamiselementidele ja komponentidele.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Artikli 13 lõikes 1 asendatakse tekst 
„ühenduse” tekstiga „Euroopa 
Majanduspiirkonna”.

(15) Artikli 13 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

„1. Euroopa Liidu kaubamärk ei anna 
selle omanikule õigust keelata 
kaubamärgi kasutamist seoses 
kaupadega, mille kõnealuse kaubamärgi 
all on Euroopa Majanduspiirkonna
turule viinud kaubamärgi omanik või mis 
on seal turule viidud tema loal.”

Or. en

Selgitus

See on tehniline, mitte sisuline muudatus. Selguse huvides tuleb ühe või mitme mõiste 
asendamisele eelistada terviklike tekstiühikute asendamist (vt ühise praktilise juhendi punkt 
18.12.1).

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 26 – alapunkt aa (uus)
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse
esitamise eest tuleb tasuda lõiv. Taotluse 
esitamise lõiv koosneb järgmisest:
a) põhilõiv;
b) klassiga seotud lõivud, kui klasse on 
rohkem kui see, millesse kaubad ja 
teenused artikli 28 kohaselt kuuluvad;
c) vajaduse korral artikli 38 lõikes 2 
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osutatud otsingutasu.
Taotleja annab maksekorralduse taotluse 
esitamise lõivu tasumiseks hiljemalt 
kuupäeval, mil ta oma taotluse esitab.”

Or. en

Selgitus

Lõivude struktuur on liidu kaubamärgisüsteemi tähtis osa ja seetõttu tuleks see reguleerida 
vahetult määruses. Seetõttu lisatakse määrusesse (EÜ) nr 207/2009 määruse (EÜ) nr 2868/95 
eeskiri 4.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 27
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa kaubamärgi taotluse esitamise 
kuupäev on kuupäev, mil taotleja esitab 
ametile dokumendid artikli 26 lõikes 1 
sätestatud teabega, tingimusel et tasutakse 
taotluse esitamise lõiv, milleks antakse 
hiljemalt sel kuupäeval maksekorraldus.”

Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse 
esitamise kuupäev on kuupäev, mil taotleja 
esitab ametile dokumendid artikli 26 
lõikes 1 sätestatud teabega, tingimusel et 
antakse maksekorraldus. Maksekorralduse 
andmisega hilinemise korral loetakse 
taotluse esitamise kuupäevaks 
maksekorralduse andmise kuupäev.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek selgitab, et kui taotleja hilineb maksekorralduse andmisega, siis on 
taotluse esitamise kuupäevaks kuupäev, mil taotleja annab maksekorralduse.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 28
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 28 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui taotleja taotleb registreerimist 
rohkem kui ühe klassi puhul, rühmitatakse
kaubad ja teenused vastavalt Nizza 
klassifikatsiooni klassidele, kusjuures iga 
rühma ette märgitakse sellise klassi 
number, kuhu kaubad või teenused 
kuuluvad, ja rühmad esitatakse klasside 
järjekorras.

6. Kui taotleja taotleb registreerimist 
rohkem kui ühe klassi puhul, rühmitab 
taotleja kaubad ja teenused vastavalt Nizza 
klassifikatsiooni klassidele, kusjuures iga 
rühma ette märgitakse sellise klassi 
number, kuhu kaubad või teenused 
kuuluvad, ja esitab rühmad klasside 
järjekorras.

Or. en

Selgitus

Selgitus, et klasside rühmitamine on taotleja asi.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 28
Määrus (EÜ) nr 207/2009 EC
Artikkel 28 – lõige 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaldus esitatakse ametile nelja kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest ning selles märgitakse selgelt, 
täpselt ja konkreetselt omaniku algse 
kavatsusega hõlmatud kaubad ja teenused, 
mis ei ole selgelt hõlmatud klassipäises 
esitatud nimetuste sõnasõnalise 
tähendusega. Amet võtab asjakohaseid 
meetmeid, et muuta registrit vastavalt. See 
võimalus ei piira artikli 15, artikli 42 lõike 
2, artikli 51 lõike 1 punkti a ja artikli 57 
lõike 2 kohaldamist.

Avaldus esitatakse ametile kuue kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest ning selles märgitakse selgelt, 
täpselt ja konkreetselt omaniku algse 
kavatsusega hõlmatud kaubad ja teenused, 
mis ei ole selgelt hõlmatud klassipäises 
esitatud nimetuste sõnasõnalise 
tähendusega. Amet võtab asjakohaseid 
meetmeid, et muuta registrit vastavalt. See 
võimalus ei piira artikli 15, artikli 42 lõike 
2, artikli 51 lõike 1 punkti a ja artikli 57 
lõike 2 kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Tõenäoliselt toob see kasutajatele kaasa päris palju tööd, seetõttu oleks mõistlik tähtaega 
mõnevõrra pikendada, et anda kasutajatele olukorra analüüsimiseks lisaaega.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1  punkt 29
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 29  lõige 5  lisatud lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral palub ameti tegevdirektor 
komisjonil kaaluda võimalust uurida, kas 
riik näeb esimese lause tähenduses ette 
sellise samaväärse kohtlemise.

Vajaduse korral palub ameti tegevdirektor 
komisjonil uurida, kas riik näeb esimese 
lause tähenduses ette sellise samaväärse 
kohtlemise.

Or. en

Selgitus

Väljend „kaaluda võimalust uurida” on väga nõrk. Komisjon ei ole niikuinii kohustatud 
uurimise taotlust täitma.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1  punkt 40
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 42  lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Artikli 42 lõike 2 esimeses lauses
asendatakse tekst „viie aasta jooksul enne 
ühenduse kaubamärgi taotluse 
avaldamist” tekstiga „viie aasta jooksul 
enne esitamis- või prioriteedikuupäeva”.

(40) Artikli 42 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

„2. Taotleja nõudmisel peab vastulause 
esitanud varasema Euroopa Liidu
kaubamärgi omanik tõendama, et 
varasemat Euroopa Liidu kaubamärki 
on liidus tegelikult kasutatud kaupade 
või teenuste puhul, mille jaoks see on 
registreeritud, viie aasta jooksul enne
Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse 
esitamis- või prioriteedikuupäeva ning et 
see on vastulause aluseks või et 
mittekasutamine on õigustatud, 
tingimusel, et varasem Euroopa Liidu
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kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud 
registreeritud vähemalt viis aastat.
Selliste tõendite puudumise korral 
lükatakse vastulause tagasi. Kui 
varasemat Euroopa Liidu kaubamärki 
on kasutatud vaid osa kaupade või 
teenuste puhul, mille jaoks see on 
registreeritud, loetakse see vastulause 
menetlemisel ainult nende kaupade või 
teenuste jaoks registreerituks”.

Or. en

Selgitus

See on tehniline, mitte sisuline muudatus. Selguse huvides tuleb ühe või mitme mõiste 
asendamisele eelistada terviklike tekstiühikute asendamist (vt ühise praktilise juhendi punkt 
18.12.1).

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1  punkt 43 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 47  lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) Artiklile 47 lisatakse järgmine 
lõige:
„1 a. Euroopa Liidu kaubamärgi 
kehtivuse pikendamise eest tasutav lõiv 
koosneb järgmisest:
a) põhilõiv;
b) klassiga seotud lõivud, kui klasse on 
rohkem kui see, mille kehtivuse 
pikendamist taotletakse, ja
c) vajaduse korral pikendamislõivu 
hilinenud tasumisest või 
pikendamistaotluse hilinenud esitamisest 
tulenev lisalõiv vastavalt lõikele 3”;

Or. en
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Selgitus

Lõivude struktuur on liidu kaubamärgisüsteemi tähtis osa ja seetõttu tuleks see reguleerida 
vahetult määruses. Seetõttu lisatakse määrusesse (EÜ) nr 207/2009 määruse (EÜ) nr 2868/95 
eeskirja 30 lõige 2.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 46
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaubamärgi omanik teatab loobumisest 
ametile kirjalikult. Loobumine jõustub 
registrisse kandmisel. Sellise Euroopa 
kaubamärgist loobumise kehtivus, millest 
on ametile teatatud pärast kõnealuse 
kaubamärgi tühistamise taotluse esitamist 
artikli 56 lõike 1 kohaselt, sõltub 
tühistamise taotluse lõplikust 
tagasilükkamisest või selle tagasivõtmisest.

2. Kaubamärgi omanik teatab loobumisest 
ametile kirjalikult. Loobumine jõustub 
registrisse kandmisel. Sellise Euroopa 
Liidu kaubamärgist loobumise kehtivus, 
millest on ametile teatatud pärast kõnealuse 
kaubamärgi tühistamise või kehtetuks 
tunnistamise taotluse esitamist artikli 56 
lõike 1 kohaselt, sõltub tühistamise või 
kehtetuks tunnistamise taotluse lõplikust 
tagasilükkamisest või selle tagasivõtmisest.

Or. en

Selgitus

Komisjon on esitanud artikli 50 muudatusettepaneku tähenduses, mis takistaks Euroopa Liidu 
kaubamärkide omanikel, kelle vastu on mittekasutamise tõttu esitatud tühistamishagi, paluda 
enne tühistamisotsuse tegemist nende muutmist üheks või mitmeks siseriiklikuks 
kaubamärgiks. Tegelikult antakse sellega veel 5 aasta pikkune periood, mille jooksul oleks 
omanikul seaduslikult võimalik kaubamärki seadusest kõrvale hoides mitte kasutada. Sama 
sätet tuleks laiendada juhtudele, kui Euroopa Liidu kaubamärk on kehtetuks tunnistamise 
taotluse ese.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1  punkt 48
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 54  lõiked 1 ja 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Artikli 54 lõigetes 1 ja 2 jäetakse 
välja tekst „ega vaidlustada hilisema 
kaubamärgi kasutamist”.

(48) Artikli 54 lõiked 1 ja 2 asendatakse 
järgmisega:

„1. Kui Euroopa Liidu kaubamärgi 
omanik on viie järjestikuse aasta jooksul 
nõustunud hilisema Euroopa Liidu
kaubamärgi kasutamisega liidus ja 
olnud teadlik sellisest kasutamisest, ei 
ole tal õigust varasema kaubamärgi 
põhjal taotleda hilisema kaubamärgi 
kehtetuks tunnistamist [...] kaupade või 
teenuste puhul, mille jaoks hilisemat 
kaubamärki on kasutatud, kui hilisema 
Euroopa Liidu kaubamärgi 
registreerimist ei taotletud pahauskselt.
2. Kui artikli 8 lõikes 2 osutatud 
varasema siseriikliku kaubamärgi või 
artikli 8 lõikes 4 osutatud muu varasema 
tähise omanik on viie järjestikuse aasta 
jooksul nõustunud hilisema Euroopa 
Liidu kaubamärgi kasutamisega 
liikmesriigis, kus on kaitstud varasem 
kaubamärk või muu varasem tähis, olles 
sellisest kasutamisest teadlik, ei ole tal 
enam õigust varasema kaubamärgi või 
muu varasema tähise põhjal taotleda 
hilisema kaubamärgi kehtetuks 
tunnistamist [...] kaupade või teenuste 
puhul, mille jaoks hilisemat kaubamärki 
on kasutatud, kui hilisema Euroopa 
Liidu kaubamärgi registreerimist ei 
taotletud pahauskselt”.

Or. en

Selgitus

See on tehniline, mitte sisuline muudatus. Selguse huvides tuleb ühe või mitme mõiste 
asendamisele eelistada terviklike tekstiühikute asendamist (vt ühise praktilise juhendi punkt 
18.12.1).
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 50
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 57 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Artikli 57 lõike 2 teises lauses 
asendatakse tekst „avaldamise kuupäevaks 
” tekstiga „esitamise kuupäevaks või 
Euroopa kaubamärgi taotluse
prioriteedikuupäevaks”.

(50) Artikli 57 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

„2. Euroopa Liidu kaubamärgi omaniku 
nõudel peab tühistamismenetluses osalev 
varasema Euroopa Liidu kaubamärgi 
omanik tõendama, et varasemat 
Euroopa Liidu kaubamärki on liidus
tegelikult kasutatud kaupade või 
teenuste puhul, mille jaoks see on 
registreeritud, viie aasta jooksul enne 
kehtetuks tunnistamise taotluse 
esitamise kuupäeva ning et see on 
taotluse aluseks või et mittekasutamine 
on õigustatud, tingimusel et varasem 
Euroopa Liidu kaubamärk on selleks 
kuupäevaks olnud registreeritud 
vähemalt viis aastat. Kui Euroopa Liidu
kaubamärgi taotluse esitamise
kuupäevaks või Euroopa Liidu kaubamärgi 
taotluse prioriteedikuupäevaks on varasem 
Euroopa Liidu kaubamärk olnud 
registreeritud vähemalt viis aastat, 
esitab varasema Euroopa Liidu
kaubamärgi omanik tõendid ka selle 
kohta, et artikli 42 lõikes 2 osutatud 
tingimused olid kõnealusel kuupäeval 
täidetud. Selliste tõendite puudumise 
korral lükatakse kehtetuks tunnistamise 
taotlus tagasi. Kui varasemat Euroopa 
Liidu kaubamärki on kasutatud vaid osa 
kaupade või teenuste puhul, mille jaoks 
see on registreeritud, loetakse see 
kehtetuks tunnistamise taotluse 
läbivaatamisel ainult nende kaupade või 
teenuste jaoks registreerituks”.
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Or. en

Selgitus

See on tehniline, mitte sisuline muudatus. Selguse huvides tuleb ühe või mitme mõiste 
asendamisele eelistada terviklike tekstiühikute asendamist (vt ühise praktilise juhendi punkt 
18.12.1).

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1  punkt 60
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 67  lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Artikli 67 lõikes 1 asendatakse tekst 
„ettenähtud tähtaja jooksul” tekstiga 
„artikli 74a kohaselt ette nähtud tähtaja 
jooksul”.

(60) Artikli 67 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

„1. Euroopa Liidu kollektiivkaubamärgi 
taotleja esitab artikli 74a kohaselt ette 
nähtud tähtaja jooksul selle kasutamist 
reguleerivad eeskirjad”.

Or. en

Selgitus
See on tehniline, mitte sisuline muudatus. Selguse huvides tuleb ühe või mitme mõiste 
asendamisele eelistada terviklike tekstiühikute asendamist (vt ühise praktilise juhendi punkt 
18.12.1).

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 61 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 71  lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61 a) Artikli 71 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Seoses kasutamist reguleerivate
muudetud eeskirjadega võib artikli 69 
kohaselt esitada ka kirjalikke 
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vastuväiteid.”

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek selgitab lause „Artiklit 69 kohaldatakse kasutamist 
reguleerivate muudetud eeskirjade suhtes” tähendust. Seotud artikli 74f lõike 3 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 63
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 74f  lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklit 74e kohaldatakse kasutamist 
reguleerivate muudetud eeskirjade suhtes.

3. Seoses kasutamist reguleerivate 
muudetud eeskirjadega võib artikli 74e 
kohaselt esitada ka kirjalikke vastuväiteid.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek selgitab artiklile 74e osutamise tähendust. Seotud artikli 71 
lõike 3 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 68
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 79d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet parandab mis tahes keelevead, 
ümberkirjutamisvead ning ilmsed 
eksimused ameti otsustes ning tehnilised 
vead, mille amet on teinud kaubamärgi 
registreerimisel või registreerimise 
avaldamisel.

Amet parandab mis tahes keelevead, 
ümberkirjutamisvead ning ilmsed 
eksimused ameti otsustes ning tehnilised 
vead, mille amet on teinud kaubamärgi 
registreerimisel või registreerimise 
avaldamisel. Amet peab kõnealuste 
paranduste kohta registrit.
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Or. en

Selgitus

Ameti võimalus vigu parandada on kasulik, aga alati peaks olema register tehtud paranduste 
kohta, et neid oleks võimalik jälgida. 

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 69 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 80 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõike 1 esimeses lauses asendatakse 
tekst „mis sisaldab ilmset ametile 
omistatavat menetluslikku viga” tekstiga 
„mis sisaldab ilmset ametile omistatavat 
viga”;

(a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kui amet on teinud registrisse kande 
või võtnud vastu otsuse, mis sisaldab 
ilmset ametile omistatavat [...] viga, tagab 
ta kande kehtetuks tunnistamise või 
otsuse tühistamise. Kui menetluses on 
ainult üks osapool ning kui kanne või 
tegu mõjutab tema õigusi, toimub 
tühistamine või kehtetuks tunnistamine 
isegi juhul, kui viga ei olnud osapoolele 
teada.”;

Or. en

Selgitus

See on tehniline, mitte sisuline muudatus. Selguse huvides tuleb ühe või mitme mõiste 
asendamisele eelistada terviklike tekstiühikute asendamist (vt ühise praktilise juhendi punkt 
18.12.1).

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 69 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 80 – lõige 2



PE516.715v01-00 30/64 PR\944386ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõike 2 teine lause asendatakse 
järgmisega:

(b) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„Registri kande tühistamine või otsuse 
kehtetuks tunnistamine toimub ühe aasta 
jooksul alates kuupäevast, mil registrisse 
tehti kanne või võeti vastu otsus, olles 
konsulteerinud menetlusosalistega ning 
registrisse kantud asjaomase Euroopa 
kaubamärgi omanikuga.”;

„Lõikes 1 osutatud tühistamise või 
kehtetuks tunnistamise teeb kas ameti 
enda algatusel või ühe menetlusosalise 
taotlusel kande või otsuse teinud 
osakond. Registri kande tühistamine või 
otsuse kehtetuks tunnistamine toimub ühe 
aasta jooksul alates kuupäevast, mil 
registrisse tehti kanne või võeti vastu otsus, 
olles konsulteerinud menetlusosalistega 
ning registrisse kantud asjaomase Euroopa 
Liidu kaubamärgi omanikuga. Amet peab 
kõnealuste tühistamiste või kehtetuks 
tunnistamiste kohta registrit.”;

Or. en

Selgitus

Esimese lause lisamine on tehniline, mitte sisuline muudatus. Selguse huvides tuleb ühe või 
mitme lause asendamisele eelistada terviklike tekstiühikute asendamist (vt ühise praktilise 
juhendi punkt 18.12.1). Lisatud viimane lause: tühistamised või kehtetuks tunnistamised 
tuleks kanda registrisse, et need oleksid jälgitavad.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 73
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) Artikli 85 lõikes 1 asendatakse tekst 
„rakendusmääruses sätestatud 
tingimustel” tekstiga „artikli 93a punkti j 
kohaselt sätestatud tingimustel”;

(73) Artikli 85 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

„1. Pool, kelle kahjuks on lõppenud 
vastulausemenetlus, tühistamismenetlus, 
kehtetuks tunnistamise menetlus või 
kaebuse menetlus, kannab menetluse 
teise poole kulud ning kõik enda 
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menetlusega seotud kulud, ilma et see 
piiraks artikli 119 lõike 6 kohaldamist, 
sealhulgas sõidu- ja elamiskulud ning 
esindaja, nõustaja või advokaadi tasud 
artikli 93a punkti j kohaselt sätestatud 
tingimustel igale kulukategooriale 
kehtestatud astmestiku piires.”;

Or. en

Selgitus

See on tehniline, mitte sisuline muudatus. Selguse huvides tuleb ühe või mitme mõiste 
asendamisele eelistada terviklike tekstiühikute asendamist (vt ühise praktilise juhendi punkt 
18.12.1).

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 82 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 207/2009 EC
Artikkel 94 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõikes 1 asendatakse tekst „määrust 
(EÜ) nr 44/2001” tekstiga „kohtualluvust 
ja kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist 
tsiviil- ja kaubandusasjades käsitlevaid 
liidu eeskirju”;

(a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kui käesolevas määruses ei ole 
sätestatud teisiti, kohaldatakse Euroopa 
Liidu kaubamärkide ja Euroopa Liidu
kaubamärgi taotluste ning Euroopa 
Liidu kaubamärkide ja siseriiklike 
kaubamärkide põhjal algatatud 
samaaegsete ja üksteisele järgnevate 
kohtuasjade suhtes kohtualluvust ja 
kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist 
tsiviil- ja kaubandusasjades käsitlevaid 
liidu eeskirju.”;

Or. en

Selgitus

See on tehniline, mitte sisuline muudatus. Selguse huvides tuleb ühe või mitme mõiste 
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asendamisele eelistada terviklike tekstiühikute asendamist (vt ühise praktilise juhendi punkt 
18.12.1).

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 88
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 113 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Artikli 113 lõikes 3 asendatakse tekst 
„ning rakendusmääruses sätestatud 
vorminõuetele” tekstiga „artikli 114a 
punkti i kohaselt sätestatud 
vorminõuetele”.

(88) Artikli 113 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

„3. Amet kontrollib, kas taotletud 
muudatus vastab käesolevas määruses, 
eelkõige artikli 112 lõigetes 1, 2, 4, 5 ja 6 
ning käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
tingimustele ning artikli 114a kohaselt 
sätestatud vorminõuetele. Kui need 
tingimused on täidetud, edastab amet 
muutmisavalduse selles märgitud 
liikmesriikide tööstusomandi õiguskaitse 
keskametitele.”.

Or. en

Selgitus

See on tehniline, mitte sisuline muudatus. Selguse huvides tuleb ühe või mitme mõiste 
asendamisele eelistada terviklike tekstiühikute asendamist (vt ühise praktilise juhendi punkt 
18.12.1).

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 89
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 114 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(89) Artikli 114 lõikes 2 asendatakse tekst (89) Artikli 114 lõige 2 asendatakse 
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„rakendusmääruses” tekstiga „käesoleva 
määruse kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusaktides”.

järgmisega:

„2. Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse 
või Euroopa Liidu kaubamärgi suhtes, 
mis edastatakse kooskõlas artikliga 113, 
ei kohaldata siseriiklikke vorminõudeid, 
mis erinevad käesolevas määruses ja 
käesoleva määruse kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktides sätestatutest või 
mis täiendavad neid.”.

Or. en

Selgitus

See on tehniline, mitte sisuline muudatus. Selguse huvides tuleb ühe või mitme mõiste 
asendamisele eelistada terviklike tekstiühikute asendamist (vt ühise praktilise juhendi punkt 
18.12.1).

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 92
Määrus (EÜ) nr 207/2009 C
Artikkel 117

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(92) Artiklis 117 asendatakse tekst 
„Ameti” tekstiga „Ameti ja selle 
töötajate”.

(92) Artikkel 117 asendatakse järgmisega:

„Ameti ja selle töötajate suhtes 
kohaldatakse Euroopa Liidu privileegide 
ja immuniteetide protokolli.”.

Or. en

Selgitus

See on tehniline, mitte sisuline muudatus. Selguse huvides tuleb ühe või mitme mõiste 
asendamisele eelistada terviklike tekstiühikute asendamist (vt ühise praktilise juhendi punkt 
18.12.1).
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 94
Määrus (EÜ) nr 207/2009 EC
Artikkel 120 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(94) Artikli 120 lõikes 1 asendatakse tekst 
„rakendusmäärusega” tekstiga „käesoleva 
määruse kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusaktidega”.

(94) Artikli 120 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

„1. Artikli 26 lõikes 1 kirjeldatud 
Euroopa Liidu kaubamärgi taotlus ja 
igasugune muu teave, mille avaldamine 
on käesoleva määruse või käesoleva 
määruse kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusaktidega ette nähtud, avaldatakse 
kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.”.

Or. en

Selgitus

See on tehniline, mitte sisuline muudatus. Selguse huvides tuleb ühe või mitme mõiste 
asendamisele eelistada terviklike tekstiühikute asendamist (vt ühise praktilise juhendi punkt 
18.12.1).

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 98
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 123c – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See koostöö hõlmab järgmisi 
tegevusvaldkondi:

See koostöö hõlmab muu hulgas järgmisi 
tegevusvaldkondi:

Or. en

Selgitus

Loetelu ei tohiks olla ammendav, kuna see võiks piirata võimalust algatada tulevikus 
paindlikult kasulikke projekte.
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 98
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 123c – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet määrab kindlaks, töötab välja ja 
koordineerib liidu huvides olevaid 
ühisprojekte seoses lõikes 1 osutatud 
valdkondadega. Projekti määratlus 
sisaldab liikmesriikide iga osaleva 
tööstusomandi õiguskaitse ameti ja 
Beneluxi intellektuaalomandi büroo 
erikohustusi ja -ülesandeid.

2. Amet määrab kindlaks, töötab välja ja 
koordineerib liidu huvides olevaid 
ühisprojekte seoses lõikes 1 osutatud 
valdkondadega. Projekti määratluses 
sätestatakse liikmesriikide iga osaleva 
tööstusomandi õiguskaitse ameti ja 
Beneluxi intellektuaalomandi büroo 
erikohustused ja -ülesanded.
Ühisprojektide kõikidel etappidel 
konsulteerib amet kasutajate 
esindajatega.

Or. en

Selgitus

Kuna ühisprojektide eesmärk on kasutajatele lisandväärtuse loomine, tundub mõistlik 
kasutajad projekti kaasata. See kajastaks ka praegust tava.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 98
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 123c – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriikide tööstusomandi 
õiguskaitse ametid ja Beneluxi 
intellektuaalomandi büroo osalevad 
tulemuslikult lõikes 2 osutatud 
ühisprojektides, et tagada nende 
arendamine, toimimine, koostalitlusvõime 
ja ajakohastamine.

3. Liikmesriikide tööstusomandi 
õiguskaitse ametid ja Beneluxi 
intellektuaalomandi büroo osalevad 
tulemuslikult lõikes 2 osutatud 
ühisprojektides, et tagada nende 
arendamine, toimimine, koostalitlusvõime 
ja ajakohastamine. Ühisprojektides 
osalemine ei tähenda liikmesriikide jaoks 
kohustust tulemusi oma vastavatel 
territooriumidel rakendada.
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Or. en

Selgitus

Although it is reasonable that all Member States participate, with respect taken to the 
capacity of the national offices, in the common projects, it is not proportional to make it 
mandatory for all Member States to implement the outcome of the project. One could imagine 
for example a case where an individual Member State A has invested large sums into a 
specific IT system and a similar (but inferior) system is developed in a joint project. It would 
not be reasonable to force the Member State A to abandon its system in favour of the common 
one. Also such an approach could risk causing significant opposition to starting various types 
of projects when a number of offices are not interested in adopting the outcome but where 
users would still benefit from other offices progressing in a cooperation project.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 98
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 123c – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Amet toetab lõike 2 kohaseid liidu 
huvides olevaid ühisprojekte rahaliselt 
määral, mis on vajalik, et tagada 
liikmesriikide tööstusomandi õiguskaitse 
ametite ja Beneluxi intellektuaalomandi 
büroo tulemuslik osalemine projektides 
lõike 3 tähenduses. Kõnealust rahalist 
toetust võib anda toetustena. Rahastamise 
kogumaht ei ületa 10 % ameti 
aastatuludest. Toetusesaajad on 
liikmesriikide tööstusomandi õiguskaitse 
ametid ja Beneluxi intellektuaalomandi 
büroo. Toetust võidakse anda ilma 
projektikonkursita vastavalt ameti suhtes 
kohaldatavatele finantseeskirjadele ja 
toetuste andmise korra põhimõtetele, mis 
on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu finantsmääruses (EL) nr 966/2012 
(***) ja komisjoni delegeeritud määruses 
(EL) nr 1268/2012 (****).

4. Amet toetab lõike 2 kohaseid liidu 
huvides olevaid ühisprojekte rahaliselt, et 
tagada liikmesriikide tööstusomandi 
õiguskaitse ametite ja Beneluxi 
intellektuaalomandi büroo tulemuslik 
osalemine projektides lõike 3 tähenduses. 
Kõnealust rahalist toetust võib anda 
toetustena. Rahastamise kogumaht ei ületa 
20 % ameti aastatuludest. Toetusesaajad on 
liikmesriikide tööstusomandi õiguskaitse 
ametid ja Beneluxi intellektuaalomandi 
büroo. Toetust võidakse anda ilma 
projektikonkursita vastavalt ameti suhtes 
kohaldatavatele finantseeskirjadele ja 
toetuste andmise korra põhimõtetele, mis 
on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu finantsmääruses (EL) nr 966/2012 
(***) ja komisjoni delegeeritud määruses 
(EL) nr 1268/2012 (****).

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse täiendavalt selgitada esitatud toetuste süsteemi 
koostööprojektides osalemiseks. Samuti tundub mõistlik suurendada kõnealuste projektide 
võimaliku rahastamise määra.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 99
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 125 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogusse kuulub üks esindaja 
igast liikmesriigist ja kaks komisjoni 
esindajat ning nende asendusliikmed.

1. Haldusnõukogusse kuulub üks esindaja 
igast liikmesriigist, kaks komisjoni 
esindajat ja üks Euroopa Parlamendi 
esindaja ning nende asendusliikmed.

Or. en

Selgitus

Ühise lähenemisviisi asutuste kohta punktis 10 märgitakse, et „Haldusnõukogu koosseisu 
peaksid kuuluma: [...] – vajaduse korral üks Euroopa Parlamendi nimetatud liige, piiramata 
olemasolevate asutuste asjaomaseid kokkuleppeid“. Seega tundub loomulik lisada vähemalt 
üks Euroopa Parlamendi nimetatud haldusnõukogu liige.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 99
Määrus (EÜ) nr 207/2009
Artikkel 127 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Haldusnõukogu korraline koosolek 
toimub kord aastas. Lisaks sellele tuleb 
haldusnõukogu kokku esimehe algatusel 
või komisjoni või ühe kolmandiku 
liikmesriikide nõudmisel.

3. Haldusnõukogu korraline koosolek 
toimub kaks korda aastas. Lisaks sellele 
tuleb haldusnõukogu kokku esimehe 
algatusel või komisjoni, Euroopa 
Parlamendi või ühe kolmandiku 
liikmesriikide nõudmisel.

Or. en
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Selgitus

Tundub mõistlik anda haldusnõukogu kokkukutsumise õigus kõigile kolmele institutsioonile.
Haldusnõukogu peaks samuti jätkama kokkusaamist kaks korda aastas, nagu seda teeb 
praegu vastav haldusnõukogu. Muudatuse tegemist soovitatakse lisaks seetõttu, et esitatakse 
ettepanek juhatus välja jätta.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 99
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 127 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Haldusnõukogu teeb otsused liikmete 
absoluutse häälteenamusega. Liikmete 
kahekolmandikulist häälteenamust on siiski 
vaja otsuste puhul, mida haldusnõukogu 
võib teha artikli 124 lõike 1 punktide a ja 
b, artikli 126 lõike 1 ning artikli 129 
lõigete 2 ja 4 kohaselt. Mõlemal juhul on 
igal liikmel on üks hääl.

5. Haldusnõukogu teeb otsused liikmete 
absoluutse häälteenamusega. Liikmete 
kahekolmandikulist häälteenamust on siiski 
vaja otsuste puhul, mida haldusnõukogu 
võib teha artikli 124 lõike 1 punktide a ja 
b, artikli 126 lõike 1 ning artikli 129 
lõigete 2 ja 3 kohaselt. Mõlemal juhul on 
igal liikmel on üks hääl.

Or. en

Selgitus

Artikli 129 lõigete 3 ja 4 muudatusettepaneku tagajärg.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 99
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Jaotis XII – 2a. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. JAGU välja jäetud
Juhatus
Artikkel 127a
Asutamine
Haldusnõukogu võib asutada juhatuse.
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Artikkel 127b
Ülesanded ja struktuur
1. Juhatus abistab haldusnõukogu.
2. Juhatusel on järgmised ülesanded:
(a) valmistada ette haldusnõukogus vastu 
võetavaid otsuseid;
(b) tagada koos haldusnõukoguga 
asjakohaste järelmeetmete võtmine 
vastavalt järeldustele ja soovitustele, mis 
tulenevad sise- või välisauditi aruannetest 
ja hindamistest, samuti Euroopa 
Pettustevastase Ameti juurdlustest;
(c) ilma et see piiraks tegevdirektori 
ülesannete täitmist, mis on sätestatud 
artiklis 128 ning milleks on abistada ja 
nõustada tegevdirektorit haldusnõukogu 
otsuste rakendamisel eesmärgiga 
tugevdada haldusjuhtimise järelevalvet.
3. Kiireloomulistel juhtudel võib juhatus 
teha haldusnõukogu nimel teatavaid 
esialgseid otsuseid, eelkõige 
haldusküsimustes, sealhulgas ametisse 
nimetamise volituste delegeerimise 
peatamise kohta.
4. Juhatuse koosseisu kuuluvad 
haldusnõukogu esimees, üks komisjoni 
esindaja haldusnõukogus ja kolm muud 
liiget, kelle määrab haldusnõukogu oma 
liikmete hulgast. Haldusnõukogu esimees 
on ka juhatuse esimees. Tegevdirektor 
osaleb juhatuse koosolekutel, kuid tal ei 
ole hääleõigust.
5. Juhatuse liikmete ametiaeg on neli 
aastat. Juhatuse liikmete ametiaeg lõpeb 
siis, kui lõpeb nende liikmesus 
haldusnõukogus.
6. Juhatuse korraline koosolek toimub 
vähemalt kord kolme kuu jooksul. Lisaks 
tuleb juhatus kokku juhatuse esimehe 
algatusel või liikmete taotlusel.
7. Juhatus järgib haldusnõukogu 
sätestatud töökorda.
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Or. en

Selgitus

Ühisavalduses (punkt 10) on märgitud, et kasutusele tuleks võtta kahetasandiline 
juhtimisstruktuur, „kui see lubab suuremat tõhusust“. Ei tundu olevat veenvaid tõendeid selle 
kohta, et juhatus lisaks kõnealusele ametile tõhusust, pigem kaasneb sellega täiendava 
bürokraatia ja väiksema läbipaistvuse risk juhatusse mittekuulujate ja kasutajate jaoks.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 99
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 129 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tegevdirektori nimetab ametisse 
haldusnõukogu komisjoni esitatud 
kandidaatide nimekirjast avatud ja 
läbipaistva valikumenetlusega. 
Haldusnõukogu valitud kandidaadi võib 
enne ametisse nimetamist kutsuda esinema 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette 
ja vastama selle liikmete küsimustele. 
Tegevdirektoriga lepingu sõlmimisel 
esindab ametit haldusnõukogu esimees.

2. Tegevdirektori nimetab ametisse 
haldusnõukogu liikmesriikide, komisjoni 
ja Euroopa Parlamendi esindajatest 
koosneva haldusnõukogu 
eelvalikukomisjoni esitatud vähemalt 
kolme kandidaadiga nimekirjast avatud ja 
läbipaistva valikumenetlusega ja pärast 
kutse sooviavalduste esitamiseks 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja 
mujal. Haldusnõukogu valitud kandidaadi 
võib enne ametisse nimetamist kutsuda 
esinema Euroopa Parlamendi pädeva 
komisjoni ette ja vastama selle liikmete 
küsimustele. Tegevdirektoriga lepingu 
sõlmimisel esindab ametit haldusnõukogu 
esimees.

Or. en

Selgitus

Even though the proposal by the Commission is in line with the Joint Statement on agencies 
the special nature of the agency is such that it warrants the use of the exception also provided 
for in the Common Approach on this point (point 16). It does not seem appropriate to exclude 
the Management Board from the pre-selection procedure, especially as the director is first 
and foremost accountable to the Management Board. Instead a balanced pre-selection 
committee should have the responsibility to prepare the list to the full management board. In 
order to ensure that the Management board has a true choice between candidates it should be 
specified that the list should include at least three candidates.



PR\944386ET.doc 41/64 PE516.715v01-00

ET

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 99
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 129 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevdirektori võib ametist tagandada 
üksnes otsusega, mille haldusnõukogu teeb 
Euroopa Komisjoni ettepaneku alusel.

Tegevdirektori võib ametist tagandada 
üksnes otsusega, mille haldusnõukogu teeb 
Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi 
või kahe kolmandiku liikmesriikide
ettepaneku alusel.

Or. en

Selgitus

Tegevdirektori ametist vabastamist peaks olema võimalik nõuda ka Euroopa Parlamendil või 
olulisel osal liikmesriikidest. See rõhutab täiendavalt kolme institutsiooni ühisvastutust ameti 
eest.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 99
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 129 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat. 
Selle aja lõpus hindab komisjon
tegevdirektori tegevust, võttes arvesse 
ameti edasisi ülesandeid ja probleeme.

3. Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat. 
Selle aja lõpus hindab haldusnõukogu
tegevdirektori tegevust, võttes arvesse 
ameti edasisi ülesandeid ja probleeme.
Haldusnõukogu positiivse hinnangu 
saamisel võib tegevdirektori ametiaega 
pikendada üks kord mitte enam kui viieks 
aastaks. Enne otsuse tegemist 
tegevdirektori ametiaja pikendamise kohta 
konsulteerib haldusnõukogu komisjoniga.

Or. en

Selgitus

Ühises lähenemisviisis (punkt 15) on selgelt märgitud, et tegevdirektor vastutab 
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esmajärjekorras haldusnõukogu ees. Seega oleks ebajärjekindel anda komisjonile 
tegevdirektori uuesti ametisse nimetamise suhtes vetoõigus. Vetoõigus ohustaks samuti 
tõsiselt tegevdirektori ja ameti sõltumatust. On mõistlik, et tööle annab hinnangu ja uuesti 
ametisse nimetamise õigus on haldusnõukogul, mille ees tegevdirektor vastutab.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 99
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 129 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni ettepanekul, milles võetakse 
arvesse lõikes 3 osutatud hinnangut, võib 
haldusnõukogu pikendada tegevdirektori 
ametiaega üks kord kuni viie aasta võrra.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik artikli 129 lõike 3 muudatusettepaneku tagajärjel.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 99
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 129 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tegevdirektori asetäitja või asetäitjad 
nimetatakse ametisse või tagandatakse 
ametist lõike 2 kohaselt pärast 
konsulteerimist tegevdirektoriga ja 
vajaduse korral valitud tegevdirektoriga, 
kelle ametiaeg ei ole veel alanud. 
Tegevdirektori asetäitja ametiaeg on viis 
aastat. Kooskõlas lõikega 4 võib 
haldusnõukogu komisjoni ettepanekul
pärast konsulteerimist tegevdirektoriga 
pikendada tegevdirektori asetäitja 
ametiaega üks kord kuni viie aasta võrra.

6. Tegevdirektori asetäitja või asetäitjad 
nimetatakse ametisse või tagandatakse 
ametist lõike 2 kohaselt pärast 
konsulteerimist tegevdirektoriga ja 
vajaduse korral valitud tegevdirektoriga, 
kelle ametiaeg ei ole veel alanud. 
Tegevdirektori asetäitja ametiaeg on viis 
aastat. Kooskõlas lõikega 3 võib 
haldusnõukogu pärast konsulteerimist 
tegevdirektoriga pikendada tegevdirektori 
asetäitja ametiaega üks kord kuni viie aasta 
võrra.
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Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek viib ettepaneku kooskõlla kavandatava tegevdirektori uuesti 
ametisse nimetamise menetlusega vastavalt artikli 129 lõikele 3.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 108
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 139 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Amet esitab kaks korda aastas 
komisjonile aruande oma finantsseisundi 
kohta. Kõnealuse aruande põhjal vaatab 
komisjon läbi ameti finantsseisundi.

4. Amet esitab kaks korda aastas Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 
aruande oma finantsseisundi kohta. 
Kõnealuse aruande põhjal vaatab komisjon 
läbi ameti finantsseisundi.

Or. en

Selgitus

Mõistlik on selgelt sätestada, et kõnealune aruanne tuleb edastada ka Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 108
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 139 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Amet moodustab oma tegevuse 
järjepidevuse tagamiseks ühe aasta 
tegevuskulusid katva reservfondi. 

Or. en

Selgitus

Recital 43 of the Commission’s proposal foresees that, ‘in the interest of sound financial 
management, the accumulation of significant budgetary surpluses should be avoided’ and 
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‘this should be without prejudice to the Agency maintaining a financial reserve covering one 
year of its operational expenditure to ensure the continuity of its operations and the execution 
of its tasks’. The following paragraph clarifies that such a fund shall be maintained. As a 
matter of fact, sound financial management requires not only that an excessive accumulation 
of surplus takes place, but also that a prudential reserve fund is created in order to cope with 
unexpected drops in income or unforeseeable expenditures, which could hamper the 
continuity of the Agency's operations.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 110
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 144 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud lõivude määr 
määratakse kindlaks sellisel tasemel, et 
nendest saadav tulu on põhimõtteliselt 
piisav ameti eelarve tasakaalus hoidmiseks, 
vältides samas märkimisväärse ülejäägi 
teket. Ilma et see piiraks artikli 139 lõike 4 
kohaldamist, vaatab komisjon lõivude 
määra läbi, kui tulude märkimisväärne 
ülejääk on pidev. Kui hoolimata 
läbivaatamise tulemusel vähendatud või 
muudetud lõivude määrast tekib jätkuvalt 
tulude märkimisväärne ülejääk, kantakse 
pärast läbivaatamist kogunenud ülejääk 
liidu eelarvesse.

2. Lõikes 1 osutatud lõivude määr 
määratakse kindlaks -I lisas sätestatud
tasemel, et nendest saadav tulu on 
põhimõtteliselt piisav ameti eelarve 
tasakaalus hoidmiseks, vältides samas 
märkimisväärse ülejäägi teket.

Or. en

Selgitus

Lõivude struktuur on liidu kaubamärgisüsteemi tähtis osa ja seetõttu tuleks see reguleerida 
vahetult määruses ja mitte jätta seda delegeeritud õigusaktide reguleerida. See tähendab, et
komisjonil ei ole üksinda võimalik lõivude taset läbi vaadata ja muuta. Samuti tuleb märkida, 
et raha ei tohiks ametist tagasi ELi eelarvesse ega liikmesriikide ega nende riiklike ametite 
üldeelarvetesse voolata, välja arvatud koostöö- ja lähenemisprojektidega seotud toetused.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 111
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Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 144a – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Lõivude struktuur on liidu kaubamärgisüsteemi tähtis osa ja seetõttu tuleks see reguleerida 
vahetult määruses ja mitte jätta seda delegeeritud õigusaktide reguleerida. Raportöör juhib 
tähelepanu, et komisjoni ettepanekus sisalduva volituste delegeerimise küsimusega 
tegeletakse menetluse raames vastavalt kodukorra artiklile 37a.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 112
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 145

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(112) Artikkel 145 asendatakse 
järgmisega:

„Kui käesolevas jaotises ei sätestata 
teisiti, kohaldatakse käesolevat määrust 
ja selle käesoleva määruse kohaselt vastu 
võetud delegeeritud õigusakte Madridis 
27. juunil 1989 vastu võetud märkide 
rahvusvahelise registreerimise Madridi 
kokkuleppe protokolli kohaste 
rahvusvaheliste registreeringute 
taotluste suhtes, edaspidi vastavalt 
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„Madridi protokoll” ja „rahvusvahelised 
taotlused”, mis põhinevad Euroopa Liidu
kaubamärgitaotlusel või Euroopa Liidu
kaubamärgil, ja Euroopa Liitu
nimetavate kaubamärkide 
registreeringute suhtes, mis on kantud 
rahvusvahelisse registrisse, mida peab 
Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi 
Organisatsiooni rahvusvaheline büroo, 
edaspidi vastavalt „rahvusvahelised 
registreeringud” ja „rahvusvaheline 
büroo.”.

Or. en

Selgitus

See on tehniline, mitte sisuline muudatus. Selguse huvides tuleb ühe või mitme mõiste 
asendamisele eelistada terviklike tekstiühikute asendamist (vt ühise praktilise juhendi punkt 
18.12.1).

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 119 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 156 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõikes 2 asendatakse tekst „kuue kuu” 
tekstiga „ühe kuu”;

(a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Vastuväide esitatakse kolme kuu 
jooksul alates ühe kuu möödumisest 
artikli 152 lõikes 1 nimetatud 
avaldamise kuupäevast. Vastuväide 
loetakse nõuetekohaselt esitatuks alles 
pärast vastuväite esitamise lõivu 
tasumist.”;

Or. en

Selgitus

See on tehniline, mitte sisuline muudatus. Selguse huvides tuleb ühe või mitme mõiste 
asendamisele eelistada terviklike tekstiühikute asendamist (vt ühise praktilise juhendi punkt 
18.12.1).
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 121 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 159 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõikes 2 jäetakse välja tekst „või 
Madridi kokkuleppe”.

(a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Siseriikliku kaubamärgitaotluse või 
Madridi protokolli osaliseks olevat 
liikmesriiki nimetava registreeringu 
suhtes, mis tuleneb Euroopa Liitu
nimetava rahvusvahelise registreeringu 
muutmisest, kohaldatakse asjaomase 
liikmesriigi osas Madridi protokolli 
artikli 3 lõike 4 kohase rahvusvahelise 
registreeringu kuupäeva või Madridi 
protokolli artikli 3 b lõike 2 kohase 
Euroopa Liidule kaitse laiendamise 
kuupäeva, kui viimane tehti pärast 
rahvusvahelist registreerimist, või selle 
registreeringu prioriteedikuupäeva ja 
vajaduse korral selle riigi kaubamärgi 
vanemust, mida taotletakse artikli 153 
kohaselt.”.

Or. en

Selgitus

See on tehniline, mitte sisuline muudatus. Selguse huvides tuleb ühe või mitme mõiste 
asendamisele eelistada terviklike tekstiühikute asendamist (vt ühise praktilise juhendi punkt 
18.12.1).

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 114
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 148 a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viie aasta jooksul pärast rahvusvahelise 
registreerimise kuupäeva teavitab amet 
rahvusvahelist bürood asjaoludest ja 
otsustest, mis mõjutavad sellise Euroopa 
kaubamärgi taotluse või Euroopa 
kaubamärgi registreerimise kehtivust, 
millel rahvusvaheline registreerimine 
põhines.

Viie aasta jooksul pärast rahvusvahelise 
registreerimise kuupäeva teavitab amet 
rahvusvahelist bürood mis tahes 
asjaoludest ja otsustest, mis mõjutavad 
sellise Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse 
või Euroopa Liidu kaubamärgi 
registreerimise kehtivust, millel 
rahvusvaheline registreerimine põhines.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse, et viieaastane periood ei ole ajapiirang, vaid periood, 
mille jooksul tuleb teavitada olulistest asjaoludest ja otsustest.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 127 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
-I lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(127 a) Lisatakse järgmine lisa:
„-I lisa

Lõivude määr
Ametile käesoleva määruse ja määruse 
(EÜ) nr 2868/95 kohaselt makstavad 
lõivud on järgmised:
1. Kaubamärgi 
taotluse põhilõiv 
(artikli 26 
lõige 2; eeskirja 4 
punkt a)

925 eurot

1 a. Otsingutasu 
Euroopa Liidu 
kaubamärgi 
taotluse eest 
(artikli 38 
lõige 2; eeskirja 4 

12 eurot 
korrutatuna 
artikli 38 lõikes 2 
osutatud 
tööstusomandi 
õiguskaitse 
keskametite 
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punkt c) arvuga; amet 
avaldab 
nimetatud 
summa ja 
edasised 
muudatused 
kõnealuse ameti 
teatajas

1 b. Kaubamärgi 
elektroonilise 
taotluse põhilõiv 
(artikli 26 
lõige 2; eeskirja 4 
punkt a)

775 eurot

1 c. Kaubamärgi 
elektroonilise 
taotluse põhilõiv, 
kasutades 
internetipõhist 
klassifitseerimise 
andmebaasi 
(artikli 26 
lõige 2; eeskirja 4 
punkt a)

725 eurot

2. Teise klassi 
kaupade ja 
teenuste 
kaubamärgi lõiv 
(artikli 26 
lõige 2; eeskirja 4 
punkt b)

50 eurot

2 a. Kolmanda 
klassi kaupade ja 
teenuste 
kaubamärgi lõiv 
(artikli 26 
lõige 2; eeskirja 4 
punkt b)

75 eurot

2 b. Kaubamärgi 
taotluse lõiv iga 
kaupade ja 
teenuste klassi 
eest alates 
neljandast 
klassist
(artikli 26 

150 eurot
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lõige 2; eeskirja 4 
punkt b)
3. Kollektiiv-
kaubamärgi 
taotluse põhilõiv 
(artikli 26 lõige 2 
ja artikli 66 
lõige 3; eeskirja 4 
punkt a ja 
eeskiri 42)

1 000 eurot

3 a. Kollektiiv-
kaubamärgi 
elektroonilise 
taotluse põhilõiv, 
kasutades 
internetipõhist 
klassifitseerimise 
andmebaasi 
(artikli 26 lõige 2 
ja artikli 66 
lõige 3; eeskirja 4 
punkt a ja 
eeskiri 42)

950 eurot

4. Teise klassi 
kaupade ja 
teenuste kollek-
tiivkaubamärgi 
lõiv (artikli 26 
lõige 2 ja 
artikli 66 lõige 3; 
eeskirja 4 
punkt b ja 
eeskiri 42)

50 eurot

4 a. Kolmanda 
klassi kaupade ja 
teenuste kollek-
tiivkaubamärgi 
lõiv (artikli 26 
lõige 2 ja 
artikli 66 lõige 3; 
eeskirja 4 
punkt b ja 
eeskiri 42)

75 eurot

4 b. Kollektiiv-
kaubamärgi 
taotluse lõiv iga 

150 eurot
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kaupade ja 
teenuste klassi 
eest alates 
neljandast 
klassist
(artikli 26 lõige 2 
ja artikli 66 
lõige 3; eeskirja 4 
punkt b ja 
eeskiri 42)
5. Vastuväitelõiv 
(artikli 41 
lõige 3; 
eeskirja 17 
lõige 1)

350 eurot

7. Kaubamärgi 
registreerimise 
põhilõiv 
(artikkel 45)

0 eurot

8. Kaubamärgi 
registreerimise 
lõiv iga kaupade 
ja teenuste klassi 
eest alates 
neljandast 
klassist
(artikkel 45)

0 eurot

9. Kollektiiv-
kaubamärgi 
registreerimise 
põhilõiv 
(artikkel 45 ja 
artikli 66 lõige 3)

0 eurot

10. Kollektiiv-
kaubamärgi 
taotluse lõiv iga 
kaupade ja 
teenuste klassi 
eest alates 
neljandast 
klassist 
(artikkel 45 ja 
artikli 64 lõige 3)

0 eurot

11. Lisalõiv 
registreerimis-

0 eurot
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lõivu hilinenud 
maksmise eest 
(artikli 162 
lõike 2 punkt 2)
12. Kaubamärgi 
pikendamise 
põhilõiv 
(artikli 47 
lõige 1; 
eeskirja 30 
lõike 2 punkt a)

1 150 eurot

12 a. Kaubamär-
gi elektroonilise 
pikendamise 
põhilõiv 
(artikli 47 
lõige 1; 
eeskirja 30 
lõike 2 punkt a)

1 000 eurot

13. Teise klassi 
kaupade ja 
teenuste 
kaubamärgi 
pikendamise lõiv 
(artikli 47 
lõige 1; 
eeskirja 30 
lõike 2 punkt b)

100 eurot

13 a. Kolmanda 
klassi kaupade ja 
teenuste 
kaubamärgi 
pikendamise lõiv 
(artikli 47 
lõige 1; 
eeskirja 30 
lõike 2 punkt b)

150 eurot

13 b. Kaubamär-
gi pikendamise 
lõiv iga kaupade 
ja teenuste klassi 
eest alates 
neljandast 
klassist 
(artikli 47 
lõige 1; 

300 eurot
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eeskirja 30 
lõike 2 punkt b)
14. Kollektiiv-
kaubamärgi 
pikendamise 
põhilõiv 
(artikli 47 lõige 1 
ja artikli 66 
lõige 3; 
eeskirja 30 
lõike 2 punkt a ja 
eeskiri 42)

1 275 eurot

15. Teise klassi 
kaupade ja 
teenuste kollek-
tiivkaubamärgi 
pikendamise lõiv 
(artikli 47 lõige 1 
ja artikli 66 
lõige 3; 
eeskirja 30 
lõike 2 punkt b ja 
eeskiri 42)

100 eurot

15 a. Kolmanda 
klassi kaupade ja 
teenuste kollek-
tiivkaubamärgi 
pikendamise lõiv 
(artikli 47 lõige 1 
ja artikli 66 
lõige 3; 
eeskirja 30 
lõike 2 punkt b ja 
eeskiri 42)

150 eurot

15 b. Kollektiiv-
kaubamärgi 
pikendamise lõiv 
iga kaupade ja 
teenuste klassi 
eest alates
neljandast 
klassist 
(artikli 47 lõige 1 
ja artikli 66 
lõige 3; 
eeskirja 30 

300 eurot
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lõike 2 punkt b ja 
eeskiri 42)
16. Lisalõiv, kui 
pikendamislõivu 
tasumine või pi-
kendamistaotluse 
esitamine on 
hilinenud 
(artikli 47 
lõige 3; 
eeskirja 30 
lõike 2 punkt c)

25 % hilinenud 
pikendamislõivus
t, maksimaalselt 
1 150 eurot

17. Tühistamis-
taotluse või 
kehtetuks 
tunnistamise 
taotluse lõiv 
(artikli 56 
lõige 2; 
eeskirja 39 
lõige 1)

700 eurot

18. Kaebuste 
esitamise lõiv 
(artikkel 60; 
eeskirja 49 
lõige 3)

800 eurot

19. Tähtaja 
ennistamise 
taotluse lõiv 
(artikli 81 
lõige 3)

200 eurot

20. Lõiv taotluse 
eest muuta 
Euroopa Liidu 
kaubamärgi 
taotlus või 
Euroopa Liidu 
kaubamärk 
(artikli 113 
lõige 1, ka 
koostoimes 
artikli 159 
lõikega 1; 
eeskirja 45 
lõige 2, ka 
koostoimes 

200 eurot
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eeskirja 123 
lõikega 2)
a) siseriikliku 
kaubamärgi 
taotluseks
b) liikmesriike 
nimetavaks 
registreeringuks 
Madridi 
kokkuleppe 
alusel
21. Lõiv 
menetluse 
jätkamise eest 
(artikli 82 
lõige 1)

400 eurot

22. Lõiv 
registreeritud 
Euroopa Liidu
kaubamärgi 
jagamisavalduse 
eest (artikli 49 
lõige 4 või 
Euroopa Liidu 
kaubamärgi 
taotlus (artikli 44 
lõige 4)

250 eurot

Lõiv litsentsi 
registreerimise 
taotluse eest või 
muu õiguse eest 
seoses 
registreeritud 
Euroopa Liidu 
kaubamärgiga 
(artikli 162 
lõike 2 punkt c, 
eeskirja 33 
lõige 2) või 
Euroopa Liidu 
kaubamärgi 
taotlus 
(artikli 157 
lõike 2 punkt d, 
eeskirja 33 

200 eurot 
registreerimise 
kohta, aga kui 
ühes ja samas 
taotluses või 
samal ajal
esitatakse mitu 
nõuet, siis kokku 
mitte üle
1 000 euro
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lõige 4):
a) litsentsi 
andmine;
b) litsentsi 
üleandmine;
c) asjaõiguse 
loomine;
d) asjaõiguse 
üleandmine;
e) sundtäitmine;
24. Lõiv litsentsi 
või muu õiguse 
registreeringu 
tühistamise eest 
(artikli 162 
lõike 2 punkt e, 
eeskirja 35 
lõige 3)

200 eurot
tühistamise 
kohta, aga kui 
ühes ja samas 
taotluses või 
samal ajal
esitatakse mitu 
nõuet, siis kokku 
mitte üle 
1 000 euro

25. Lõiv 
registreeritud 
Euroopa Liidu 
kaubamärgi 
muutmise eest 
(artikli 162 
lõike 2 punkt f; 
eeskirja 25 
lõige 2)

200 eurot

26. Lõiv Euroopa 
Liidu 
kaubamärgi 
taotluse koopia 
(artikli 162 
lõike 2 punkt j, 
eeskirja 89 
lõige 5), 
registreerimistun
nistuse koopia 
(artikli 162 
lõike 2 punkt b, 
eeskirja 24 
lõige 2) või 
registriväljavõtte 
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väljastamise eest
 (artikli 162 
lõike 2 punkt g; 
eeskirja 84 
lõige 6):
a) tõestamata 
koopia või 
väljavõte;

10 eurot

b) tõestatud 
koopia või 
väljavõte

30 eurot

27. Toimikutega 
tutvumise lõiv 
(artikli 162 
lõike 2 punkt h; 
eeskirja 89 
lõige 1)

30 eurot

28. Toimiku-
dokumentide 
koopiate 
väljastamislõiv
(artikli 162 
lõike 2 punkt i; 
eeskirja 89 
lõige 5)
a) tõestamata 
koopia;

10 eurot

b) tõestatud 
koopia

30 eurot

lisaks lehekülje 
kohta, mis ületab 
kümme lehekülge

1 euro

29. Toimikutes 
oleva teabe 
edastamislõiv 
(artikli 162 
lõike 2 punkt k; 
eeskiri 90)

10 eurot

30. Hüvitatavate 
menetluskulude 
kodukise 
läbivaatamislõiv 
(artikli 162 

100 eurot
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lõike 2 punkt l; 
eeskirja 94 
lõige 4)
31. Lõiv ametile 
rahvusvahelise 
taotluse esitamise 
eest (artikli 
147 lõige 5)

300 eurot

Or. en

Selgitus

Lõivude struktuur on liidu kaubamärgisüsteemi tähtis osa. Seetõttu lisatakse määrusesse (EÜ) 
nr 207/2009 määruses (EÜ) nr 2869/95 sisalduv tabel (kaasa arvatud komisjoni 
muudatusettepanekud ja ajakohastatud viited). Otsus selle kohta, kas määruse (EÜ) nr 
2869/95 teised sätted tuleks lisada määrusesse (EÜ) nr 207/2009 või reguleerida delegeeritud 
õigusaktidega, võetakse vastu kodukorra artiklile 37a kohase menetluse raames.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 127
Määrus (EÜ) nr 207/2009 
Artikkel 165 a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon tellib 2019. aastaks ja pärast 
seda iga viie aasta järel hinnangu
käesoleva määruse rakendamise kohta.

1. Komisjon hindab 2019. aastaks ja pärast 
seda iga viie aasta järel käesoleva määruse 
rakendamist.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks vastutama hindamise eest ja olema suuteline valima, kas hinnata ise või 
tellida hindamine.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)



PR\944386ET.doc 59/64 PE516.715v01-00

ET

Määrus (EÜ) nr 2868/95

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Määrust (EÜ) nr 2868/95 muudetakse 
järgmiselt:
1) eeskiri 4 jäetakse välja;
2) eeskirja 30 lõige 2 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Kuna lõivude struktuur reguleeritakse vahetult määruses, tuleb määruse (EÜ) nr 2869/95 
lõive käsitlevad eeskirjad kehtetuks tunnistada. Seotud artikli 26 lõike 2 ja artikli 47 lõike 1a 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 2869/95

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 b
Määrus (EÜ) nr 2869/95 tunnistatakse 
kehtetuks.
Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele 
käsitatakse viidetena käesolevale 
määrusele ja loetakse vastavalt lisas 
sätestatud vastavustabelile.

Or. en

Selgitus

Kuna lõivude struktuur reguleeritakse vahetult määruses, tuleb määrus (EÜ) nr 2869/95 
seoses lõivudega kehtetuks tunnistada. Otsus selle kohta, kas määruse (EÜ) nr 2869/95 
sätted, mis ei käsitle lõivude määra, tuleks lisada määrusesse (EÜ) nr 207/2009 või 
reguleerida delegeeritud õigusaktidega, võetakse vastu kodukorra artiklile 37a kohase 
menetluse raames.
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SELETUSKIRI

Komisjon esitas kauaoodatud ettepaneku Euroopa kaubamärgisüsteemi läbivaatamise kohta 
2013. aasta märtsi lõpus, olles teinud ettepanekuga tööd üle seitsme aasta. Raportöör on 
võtnud nõuks teha kõvasti tööd kõnealuste ettepanekute vastuvõtmiseks praegusel 
valimisperioodil, kuid tahab meelde tuletada, et kasutada olev piiratud aeg ei tee sellest kerget 
ülesannet. Õigusloome protsessi kvaliteedi osas ei ole võimalik järeleandmisi teha ja 
asjakohase institutsioonidevahelise kokkuleppeni jõudmiseks ei tohi käest lasta võimalust 
Euroopa kaubamärgisüsteemi ajakohastamiseks käesoleva läbivaatamise käigus. Raportöör on 
leidnud õiguskomisjonis siiski ambitsioonikale ajakavale laialdase toetuse. Käesoleva raporti 
koostamiseks kasutada olnud piiratud aeg tähendab kõnealuse ajakava kontekstis, et raport 
hõlmab põhiosa peamistest küsimustest, kus on vaja esitada muudatusettepanekuid komisjoni 
ettepaneku kohta. Raportöör jätab endale õiguse tulla hilisemal etapil täiendavate 
muudatusettepanekute ja ettepanekutega tagasi teemade juurde, mida ei ole käesolevasse 
raportisse lisatud.

Kokkuvõte

Ühenduse kaubamärgisüsteem ja Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja 
tööstusdisainilahendused) (OHIM) on eksisteerinud üle 15 aasta ja on mõistlik vaadata läbi 
kehtivad eeskirjad, et parandada süsteemi, mis on olnud väga edukas. Nende aastate jooksul 
on Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kasvanud hästi 
toimivaks ja tõhusaks ametiks, millel on selge arusaam oma ülesandest Euroopa kaubamärgi-
ja disainikogukonna toetamisel. Uute ülesannete lisamine, näiteks intellektuaalomandiga 
seotud õigusrikkumiste vaatluskeskus ja orbteoste andmebaasid, on tõend usalduse kohta, 
mida ilmutavad ameti suhtes nii kaasseadusandjad kui ka komisjon.

Praegune läbivaatamine eeldab raportööri arvates muudatuste tegemist Siseturu Ühtlustamise 
Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) juhtimises, pidades silmas jätkuva 
sõltumatuse, kasutajasõbralikkuse ja pädevuse tagamist, mis on ametit seni iseloomustanud.

Oluline on märkida, et amet ei ole puhtalt liikmesriigi, komisjoni ega parlamendi amet, vaid 
Euroopa Liidu amet. Sellisena tuleks juhtimises teha mõningad muudatused, eelkõige 
detsentraliseeritud ameteid käsitleva ühise lähenemisviisi pakutavate suuniste alusel.

Euroopa kaubamärkide lõivude küsimus on tihedalt seotud ameti suutlikkusega oma kohustusi 
täita. Raportöör väidab, et see küsimus on ameti sisulise juhtimise ja ameti suutlikkusega täita 
oma ülesandeid nii tihedalt seotud, et see tuleb reguleerida alusakti, mitte delegeeritud 
õigusaktiga.

Põhilistes õigusküsimustes on komisjon esitanud rea muudatusettepanekuid, millest suurema 
osaga raportöör nõustub, kuigi on veel ruumi täiustamiseks.

Ameti nimi

Raportöör märgib, et praegune nimi „Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja 
tööstusdisainilahendused)” on hästi tuntud ning Euroopa ja kolmandate riikide kaubamärkide 
kogukonnas kindlalt levinud. See ei ole siiski nimi, mis oleks eriti loogiline eelteadmisteta 
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inimese jaoks, kes soovib kaubamärki või disainilahendust registreerida. Praegune 
läbivaatamine tundub seega hea võimalus ameti ümbernimetamiseks. Komisjoni esitatud nimi 
(Euroopa Liidu Kaubamärkide ja Tööstusdisainilahenduste Amet) ei kata siiski ametile antud 
laiaulatuslikku ülesannete valdkonda. Ameti alla kuulub juba intellektuaalomandiga seotud 
õigusrikkumiste vaatluskeskus ja tunnustatud orbteoste register. Tulevikus võiks kavandada 
ameti ülesannetele ka täiendavate ülesannete lisamist, näiteks geograafiliste tähiste 
registreerimine ja võimalikud ülesanded seoses eesseisva seadusandliku ettepanekuga 
kaubandussaladuste kaitse kohta. Seetõttu oleks kasulik leida ametile asjakohane pikaajaline 
nimi, mis peab ajaproovile vastu, andes kasutajatele selguse oma ülesannete kohta. Raportöör 
teeb seepärast ettepaneku nimetada amet Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametiks.

Mõisted

Raportöör teeb ettepaneku muuta veidi komisjoni ettepanekut mõistete määratlemise osas.
Selle asemel et muuta nimetus ühenduse kaubamärkidest Euroopa kaubamärkideks, tuleks 
need nimetada Euroopa Liidu kaubamärkideks. Peamine põhjus on see, et mõiste „Euroopa 
Liit” kirjeldab täpsemalt kaitse territoriaalset ulatust. Tuleks samuti märkida, et mõiste 
„Euroopa” kasutamine näiteks patentide valdkonnas viitab riiklike õiguste kogumile (mida on 
nüüd ühtse toimega laiendatud Euroopa patentidele). Kuna ühenduse kaubamärk on ELi 
intellektuaalomandi õigus, oleks soovitav see vastavalt nimetada.

Juhtimisega seotud küsimused

Kaubamärkide registreerimisega tegeleva ameti juhtimine on ilmselgelt käesoleva 
seadusandliku paketi väga tähtis osa. Kuigi komisjon on üldiselt teinud selles valdkonnas 
head ettepanekud, on mitmeid punkte vaja olulisel viisil kohandada.

– Haldusnõukogu koosseis

Ühises lähenemisviisis on sätestatud, et ametite haldusnõukogudes osalevad liikmesriikide, 
komisjoni ja Euroopa Parlamendi esindajad. Komisjon jättis oma ettepanekus Euroopa 
Parlamendi siiski haldusnõukogust välja. Raportöör teeb ettepaneku see kooskõlas ühise 
lähenemisviisi sätetega parandada.

– Juhatus

Ühises lähenemisviisis on antud võimalus lisada ametite haldusnõukogudele juhatus, kui see 
tõotab suuremat tõhusust. Ei tundu siiski olevat konkreetseid tõendeid selle kohta, et taoline 
täiendav haldusbürokraatia tasand lisaks kõnealusel juhul tõhusust. Raportöör teeb seetõttu 
ettepaneku juhatuse lisamine välja jätta.

– Ameti tegevdirektori (ja asetäitjate) valimine

Komisjon on teinud ettepaneku, et tegevdirektori valiks haldusnõukogu komisjoni esitatud 
kandidaatide nimekirjast. Raportöör ei ole nõus komisjonile vetoõiguse andmisega 
ametikohale esitatavate nimede suhtes ja on seisukohal, et haldusnõukogul peaks olema enda 
sisemine eelvalikukomisjon, mis koosneb kõigi kolme institutsiooni liikmetest ja mis esitab 
täiskogule nimekirja vähemalt kolme kandidaadiga. Raportöör teeb ka ettepaneku kaotada 
ettepanekus sisalduv komisjoni vetoõigus seoses tegevdirektori uuesti ametisse nimetamisega.
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Ameti ja liikmesriikide koostööprojektid

Raportöör nõustub põhimõtteliselt komisjoni ettepanekutega selles valdkonnas, kuid soovitab 
paindlikkuse suurendamiseks mitmeid muudatusi. Nende valdkondade loetelu, kus on 
võimalik projekte läbi viia, ei tohiks näiteks olla ammendav, vaid avatud, et võimaldada 
projekte kavandamisprotsessi käigus ette nägemata valdkondades. Kasutajate aktiivne 
osalemine tuleks samuti selgelt tagada. Jagades küll komisjoni seisukohta, et projektides 
peaksid osalema kõik liikmesriigid, tundub olevat mõistlik mitte sundida liikmesriike 
ühisprojektide tulemusi vastu võtma, kui liikmesriigid on seisukohal, et neil on juba olemas 
paremad süsteemid või meetmed. Selline lähenemisviis võib tegelikult vähendada võimalike 
koostööprojektide arvu, kui liikmesriigid hakkavad takistama teistel projektides osalemast, 
kartes, et peavad tulemused vastu võtma.

Lõivud

Komisjon on teinud ettepaneku reguleerida lõive delegeeritud õigusaktide kasutamisega.
Praeguse määruse kohaselt kehtestatakse need komisjoni rakendusmäärusega 
komiteemenetluse raames. Liidu kaubamärgisüsteemis kohaldatavad lõivud kujutavad endast 
kogu Euroopa kaubamärgisüsteemi toimimise keskset aspekti. Alates süsteemi algusest on 
kõnealuseid lõive läbi vaadatud ainult kaks korda pärast märkimisväärseid poliitilisi 
arutelusid. Seega ei oleks asjakohane kehtestada kõnealused lõivud delegeeritud õigusaktiga 
ja samuti ei oleks asjakohane teha seda rakendusaktiga, mis viib raportööri järelduseni, et 
lõivud tuleb kehtestada alusaktiga. Selleks et teha ettepanekusse see üsna keeruline muudatus, 
lisas raportöör määrusesse praeguse rakendusmääruse koos komisjoni poolt 
komiteemenetluses esitatud kõnealuse akti muudatusettepanekutega. Seda ei tohiks vaadelda 
ettepaneku kõikide aspektide endastmõistetava heakskiitmisena ja raportöör jätab endale 
õiguse tulla tagasi konkreetsete muudatusettepanekutega.

Lõivudega seoses on raportöör lisaks seisukohal, et ameti kogutavaid lõive ei tohiks kasutada 
liikmesriikide riikliku süsteemi (või tegelikult üldeelarvete) ega Euroopa Liidu üldeelarve 
rahastamiseks. Ameti sissetulekud tuleks pigem reinvesteerida, et tagada ameti tipptase, ja 
teiseks et edendada projekte, mis toetavad ühtlustamist, lähenemist ja intellektuaalomandi 
kaitse tipptaset Euroopas.

Delegeeritud õigusaktid

Raportöör märgib, et komisjoni ettepanekus on väga palju delegeeritud õigusakte. Tundub 
üsna selge, et mitmed nendest lähevad kaugemale sellest, mis on delegeeritud õigusaktidena 
vastuvõetav, jättes arvesse võtmata, et paljude soovitatud delegeerimiste teemad ja ulatus 
käsitlevad olulisi elemente ja annavad komisjonile liiga suure heakskiitmisvabaduse. See 
puudutab esitatud põhjendusi 24–26, 29, 31–34, 36, 38 ja 44–46 ning artikleid 24a, 35a, 39, 
45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 79, 79a, 83, 89, 93a, 114, 114a, 128, 144a, 145, 161a ja 163a.

Selle asemel et tegeleda nende küsimustega juba käesolevas raportis, teeb raportöör 
ettepaneku käsitleda neid vastavalt kodukorra artiklis 37a sätestatud menetlusele, kusjuures 
õiguskomisjon koostaks arvamuse delegeerimise eesmärkide, sisu, ulatuse ja kestuse ja 
tingimuste kohta, mida nende suhtes kohaldatakse. Arvamuses tuleks ka analüüsida, millised 
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oleksid lõivusid käsitleva komisjoni rakendusmääruse sisu alusakti ülekandmise tagajärjed, 
nagu eespool kirjeldatud, seda samuti seoses teiste määruse alusel eelnevalt võetud 
rakendusmeetmetega.

Jõustamismeetmed

Komisjon on teinud ettepaneku lisada säte impordi kohta, kus ärilistel eesmärkidel tegutseb 
ainult kauba saatja ja saaja on näiteks üksikkodanik. Võltsimise peatamise vajadust arvesse 
võttes on säte tervitatav, kuid tuleks piiritleda võltsitud toodetega.

Komisjon on teinud lisaks ettepaneku transiitkaupade sätte kohta. Kuigi võltsitud toodete 
siseturule jõudmine on vaja peatada, takistaks ettepanek ka seaduslikku rahvusvahelist 
kaubandust. Raportöör soovitab seetõttu teha mitmeid muudatusi tasakaalustatuma ettepaneku 
tagamiseks.


