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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

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

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

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

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



PR\944386FI.doc 3/69 PE516.715v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.....................................................................................................................66



PE516.715v01-00 4/69 PR\944386FI.doc

FI



PR\944386FI.doc 5/69 PE516.715v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

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

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0161),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 118 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0087/2013),

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

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

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

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

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

3. kehottaa komissiota toteuttamaan toimenpiteitä asetuksen kodifioimiseksi heti, kun 
lainsäädäntöprosessi on päättynyt;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Lissabonin sopimuksen voimaantulon 
seurauksena asetuksen (EY) N:o 207/2009 
terminologia olisi ajantasaistettava. Tämä 

(2) Lissabonin sopimuksen voimaantulon 
seurauksena asetuksen (EY) N:o 207/2009 
terminologia olisi ajantasaistettava. Tämä 
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kattaa termin ”yhteisön tavaramerkki” 
korvaamisen termillä ”eurooppalainen
tavaramerkki”. Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission heinäkuussa 2012 
sopiman hajautettuja virastoja koskevan 
yhteisen lähestymistavan mukaisesti nimi
”sisämarkkinoilla toimiva 
yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit ja 
mallit)” olisi korvattava nimellä ”Euroopan 
unionin tavaramerkki- ja mallivirasto”, 
jäljempänä ’virasto’.

kattaa termin ”yhteisön tavaramerkki” 
korvaamisen termillä ”Euroopan unionin
tavaramerkki”. Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission heinäkuussa 2012 
sopiman hajautettuja virastoja koskevan 
yhteisen lähestymistavan mukaisesti nimi
”sisämarkkinoilla toimiva 
yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit ja 
mallit)” olisi korvattava nimellä ”Euroopan 
unionin teollis- ja tekijänoikeusvirasto”, 
jäljempänä ’virasto’.

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Yhteisön tavaramerkkijärjestelmästä 
sen perustamisesta lähtien saatu kokemus 
on osoittanut, että yritykset unionista ja 
kolmansista maista ovat hyväksyneet 
järjestelmän, josta on tullut onnistunut ja 
elinkelpoinen vaihtoehto jäsenvaltioiden 
tasolla saataville olevalle tavaramerkkien 

(5) Yhteisön tavaramerkkijärjestelmästä 
sen perustamisesta lähtien saatu kokemus 
on osoittanut, että yritykset unionista ja 
kolmansista maista ovat hyväksyneet 
järjestelmän, josta on tullut onnistunut ja 
elinkelpoinen täydentäjä ja vaihtoehto 
jäsenvaltioiden tasolla saatavilla olevalle 
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suojalle. tavaramerkkien suojalle.

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa suojelun kahden tason rinnakkaisuutta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta tavaramerkkien esitystavoissa 
olisi enemmän joustovaraa ja 
oikeusvarmuutta graafista esitettävyyttä 
koskeva vaatimus olisi poistettava
eurooppalaisen tavaramerkin 
määritelmästä. Merkki olisi sen vuoksi 
voitava esittää missä tahansa 
asianmukaisessa muodossa, eikä siten 
välttämättä graafisella tavalla, kunhan
esitystapa mahdollistaa sen, että 
toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat 
määrittää suojan täsmällisen kohteen 
selkeästi ja tarkasti.

(9) Jotta tavaramerkkien esitystavoissa 
olisi enemmän joustovaraa ja 
oikeusvarmuutta graafista esitettävyyttä 
koskeva vaatimus olisi poistettava
Euroopan unionin tavaramerkin 
määritelmästä. Merkki olisi sen vuoksi 
voitava esittää Euroopan unionin 
tavaramerkkirekisterissä missä tahansa 
asianmukaisessa muodossa, eikä siten 
välttämättä graafisella tavalla, kunhan
esitystavassa käytetään yleisesti saatavana 
olevaa tekniikkaa ja mahdollistetaan se, 
että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö 
voivat määrittää suojan täsmällisen 
kohteen selkeästi ja tarkasti.

Or. en

Perustelu

Tarkennus siitä, että merkki olisi voitava merkitä rekisteriin käyttäen yleisesti saatavana 
olevaa tekniikkaa. 

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voidaan turvata oikeusvarmuus 
ja selkeys, on tarpeen täsmentää, että 

Poistetaan.
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samankaltaisuuden lisäksi myös 
tapauksissa, joissa samaa merkkiä 
käytetään samoja tavaroita tai palveluja 
varten, suoja olisi myönnettävä 
eurooppalaiselle tavaramerkille vain sillä 
edellytyksellä ja siltä osin kuin tällainen 
käyttö vaikuttaa haitallisesti 
eurooppalaisen tavaramerkin 
päätehtävään, joka on tavaroiden tai 
palvelujen kaupallisen alkuperän 
takaaminen.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 9 artiklan poistamiseen.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tavaramerkkisuojan lujittamiseksi ja 
väärentämisen torjumiseksi tehokkaammin
eurooppalaisen tavaramerkin haltijalla 
olisi oltava oikeus estää kolmansia 
tuomasta unionin tullialueelle tavaroita 
luovuttamatta niitä siellä vapaaseen 
liikkeeseen, jos kyseiset tavarat tulevat 
kolmansista maista ja niillä on ilman lupaa 
tavaramerkki, joka on olennaisesti sama 
kuin eurooppalainen tavaramerkki, joka 
on rekisteröity kyseisenkaltaisia tavaroita 
varten.

(18) Tavaramerkkisuojan lujittamiseksi ja 
väärentämisen torjumiseksi tehokkaammin
Euroopan unionin tavaramerkin haltijalla 
olisi oltava oikeus estää kolmansia
osapuolia tuomasta unionin tullialueelle 
tavaroita luovuttamatta niitä siellä 
vapaaseen liikkeeseen, jos kyseiset tavarat 
tulevat kolmansista maista ja niillä on 
ilman lupaa tavaramerkki, joka on 
olennaisesti sama kuin Euroopan unionin
tavaramerkki, joka on rekisteröity 
kyseisenkaltaisia tavaroita varten. Jotta ei 
estettäisi laillisia tavaravirtoja, tätä 
sääntöä olisi sovellettava ainoastaan, jos 
Euroopan unionin tavaramerkin haltija 
kykenee osoittamaan, että tavaramerkki 
on pätevällä tavalla rekisteröity myös 
kohdejäsenvaltiossa. Tämä sääntö ei saisi 
vaikuttaa unionin oikeuteen edistää 
lääkkeiden saatavuutta kolmansissa 
maissa.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen johdonmukaisuuden takia 9 artiklan 5 kohtaan esitetyn tarkistuksen 
kanssa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen johdonmukaisuuden takia 9 artiklan 4 kohtaan esitetyn tarkistuksen 
kanssa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Käytäntöjen lähentämisen 
edistämiseksi ja yhteisten välineiden 
kehittämiseksi on tarpeen ottaa käyttöön 
viraston ja jäsenvaltioiden virastojen 
yhteistyötä varten asianmukainen kehys, 
jossa määritellään selkeästi yhteistyöalat ja 
jonka avulla virasto voi rahoittaa 
yhteishankkeita avustuksin tiettyyn 
enimmäismäärään saakka. Yhteistyön olisi 
hyödytettävä yrityksiä, jotka käyttävät 

(40) Käytäntöjen lähentämisen 
edistämiseksi ja yhteisten välineiden 
kehittämiseksi on tarpeen ottaa käyttöön 
viraston ja jäsenvaltioiden virastojen 
yhteistyötä varten asianmukainen kehys, 
jossa määritellään keskeiset yhteistyöalat ja 
jonka avulla virasto voi rahoittaa 
yhteishankkeita avustuksin tiettyyn 
enimmäismäärään saakka. Yhteistyön olisi 
hyödytettävä yrityksiä, jotka käyttävät 
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tavaramerkkijärjestelmiä Euroopassa. 
Tässä asetuksessa säädetyn unionin 
järjestelmän käyttäjien osalta yhteisten 
hankkeiden, erityisesti tutkimus- ja 
konsultaatiotarkoituksia varten
käytettävien tietokantojen, olisi tarjottava 
täydentäviä, osallistavia, tehokkaita ja
maksuttomia välineitä eurooppalaisen 
tavaramerkin yhtenäisestä luonteesta 
johtuvien erityisvaatimusten täyttämiseksi.

tavaramerkkijärjestelmiä unionissa. 
Asetuksessa (EY) N:o 207/2009 säädetyn 
unionin järjestelmän käyttäjien osalta 
yhteisten hankkeiden, erityisesti tutkimus-
ja konsultaatiotarkoituksissa käytettävien 
tietokantojen, olisi tarjottava maksuttomia, 
täydentäviä, osallistavia ja tehokkaita 
välineitä Euroopan unionin tavaramerkin 
yhtenäisestä luonteesta johtuvien 
erityisvaatimusten täyttämiseksi. Tällaisten 
yhteisten hankkeiden tulosten 
täytäntöönpanon ei kuitenkaan pitäisi olla 
jäsenvaltioille pakollista. On tärkeää, että 
kaikki osapuolet myötävaikuttavat 
yhteisten hankkeiden onnistumiseen 
vähintäänkin jakamalla parhaita 
käytäntöjä ja kokemuksia, mutta tiukka 
vaatimus siitä, että kaikkien 
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 
yhteisten hankkeiden tulokset – myös 
silloin kun jäsenvaltio katsoo, että sillä on 
jo käytössä parempi tietotekninen tai 
vastaava väline – ei olisi oikeasuhteista 
eikä käyttäjien parhaan edun mukaista.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Maksurakenteesta on säädetty 
komission asetuksessa (EY) N:o 2869/951. 
Maksurakenne on keskeinen näkökohta 
unionin tavaramerkkijärjestelmän 
kannalta. Sitä on kuitenkin tarkistettu 
vain kahdesti järjestelmän perustamisen 
jälkeen ja vasta merkittävän poliittisen 
keskustelun jälkeen. Maksurakenteesta 
olisi näin ollen säädettävä komission 
asetuksessa (EY) N:o 207/2009. Asetus 
(EY) N:o 2869/95 olisi siten kumottava ja 
komission asetukseen (EY) N:o 2868/952 
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sisältyvät maksurakennetta koskevat 
säännökset olisi poistettava.
___________
1 Maksuista sisämarkkinoilla toimivalle 
yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit 
ja mallit) 13 päivänä joulukuuta 1995 
annettu asetus (EY) N:o 2869/95 (EYVL 
L 303, 15.12.1995, s. 33).
2 Yhteisön tavaramerkistä annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 
täytäntöönpanosta 13. päivänä joulukuuta 
1995 annettu komission asetus (EY) N:o 
2868/95 (EYVL L 303, 15.12.1995, s. 1).

Or. en

Perustelu

Maksurakenne on tärkeä osa EU:n tavaramerkkijärjestelmää. Siksi siitä olisi säädettävä 
suoraan asetuksessa eikä delegoiduissa säädöksissä. Esittelijä panee merkille, että 
COM-ehdotukseen sisältyviä muita säädösvallan siirtoja käsitellään työjärjestyksen 
37 a artiklan mukaisessa menettelyssä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Tehokkaan ja vaikuttavan 
riidanratkaisumenetelmän ja sen 
varmistamiseksi, että asetuksessa (EY) N:o 
207/2009 vahvistettua kielijärjestelyä 
noudatetaan, yksinkertaisia asioita 
koskevat päätökset tehdään nopeasti ja 
valituslautakuntien organisaatio on tehokas 
ja vaikuttava, sekä sen takaamiseksi, että
viraston veloittamien maksujen taso on 
asianmukainen ja realistinen ja 
noudattaa asetuksessa (EY) N:o 207/2009 
vahvistettuja talousarvioperiaatteita, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 

(45) Tehokkaan ja vaikuttavan 
riidanratkaisumenetelmän ja sen 
varmistamiseksi, että asetuksessa (EY) N:o 
207/2009 vahvistettua kielijärjestelyä 
noudatetaan, päätökset yksinkertaisissa 
asioissa tehdään nopeasti ja 
valituslautakuntien organisaatio on tehokas 
ja vaikuttava, sekä sen takaamiseksi, että
noudatetaan asetuksessa (EY) N:o 
207/2009 vahvistettuja 
talousarvioperiaatteita, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat yksityiskohtaisia 
tietoja virastossa käytettävistä kielistä, 
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yksityiskohtaisia tietoja virastossa 
käytettävistä kielistä, tapauksia, joissa 
yhden jäsenen olisi tehtävä väitteitä ja 
mitättömyyttä koskevat päätökset, 
yksityiskohtaisia tietoja valituslautakuntien 
organisaatiosta, virastolle suoritettavien 
maksujen määriä sekä yksityiskohtaisia 
tietoja maksujen suorittamisesta.

tapauksia, joissa yhden jäsenen olisi 
tehtävä väitteitä ja mitättömyyttä koskevat 
päätökset, yksityiskohtaisia tietoja 
valituslautakuntien organisaatiosta sekä 
yksityiskohtaisia tietoja maksujen 
suorittamisesta.

Or. en

Perustelu

Maksurakenne on tärkeä osa EU:n tavaramerkkijärjestelmää. Siksi siitä olisi säädettävä 
suoraan asetuksessa eikä delegoiduissa säädöksissä. Esittelijä panee merkille, että 
COM-ehdotukseen sisältyviä muita säädösvallan siirtoja käsitellään työjärjestyksen 
37 a mukaisessa menettelyssä. 

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) Korvataan koko asetuksessa sanat
”yhteisön tavaramerkki” sanoilla
”eurooppalainen tavaramerkki”, ja 
tehdään kaikki tarvittavat kieliopilliset 
muutokset.

2) Korvataan koko asetuksessa sanat
”yhteisön tavaramerkki” sanoilla
”Euroopan unionin tavaramerkki”, ja 
tehdään kaikki tarvittavat kieliopilliset 
muutokset.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Käsite ”eurooppalainen” viittaa Euroopan unionia laajempaan alueeseen. Siksi käsite 
”Euroopan unionin tavaramerkki” olisi täsmällisempi. Lisäksi käsitettä ”eurooppalainen” 
käytetään nykyisin (erityisesti patenttisuojassa) patenttisuojasta, joka viittaa kansallisten 
patenttioikeuksien yhdistelmään eikä yhtenäiseen nimikkeeseen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3) Korvataan koko asetuksessa sanat
”yhteisön tavaramerkkejä käsittelevä 
tuomioistuin” sanoilla ”eurooppalaisia
tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin”, 
ja tehdään kaikki tarvittavat kieliopilliset 
muutokset.

3) Korvataan koko asetuksessa sanat
”yhteisön tavaramerkkejä käsittelevä 
tuomioistuin” sanoilla ”Euroopan unionin
tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin”, 
ja tehdään kaikki tarvittavat kieliopilliset 
muutokset.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Käsite ”eurooppalainen” viittaa Euroopan unionia laajempaan alueeseen. Siksi käsite 
”Euroopan unionin tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin” olisi täsmällisempi. Lisäksi 
käsite heijastaa Euroopan unionin tuomioistuimen nimeä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4) Korvataan koko asetuksessa sanat 
”yhteisön yhteismerkki” sanoilla 
”eurooppalainen yhteisömerkki”, ja 
tehdään kaikki tarvittavat kieliopilliset 
muutokset.

4) Korvataan koko asetuksessa sanat
”yhteisön tavaramerkki” sanoilla
”Euroopan unionin yhteisömerkki”, ja 
tehdään kaikki tarvittavat kieliopilliset 
muutokset.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Käsite ”eurooppalainen” viittaa Euroopan unionia laajempaan alueeseen. Siksi käsite 
”Euroopan unionin yhteisömerkki” olisi täsmällisempi.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan Euroopan unionin 
tavaramerkki- ja mallivirasto, jäljempänä 
’virasto’.

1. Perustetaan Euroopan unionin teollis- ja 
tekijänoikeusvirasto, jäljempänä ’virasto’.

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

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Olisi täsmennettävä, että ainoastaan yhden a ja b kohdan edellytyksistä on täytyttävä.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

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

merkki voidaan esittää Euroopan unionin 
tavaramerkkirekisterissä tavalla, joka 
mahdollistaa sen, että toimivaltaiset 
viranomaiset ja yleisö voivat määrittää sen 
haltijan saaman suojan täsmällisen 
kohteen.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että merkki on voitava sisällyttää rekisteriin.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ainoastaan osassa unionia; a) ainoastaan osassa unionia; tai

Or. en

Perustelu

Olisi täsmennettävä, että ainoastaan yhden a ja b kohdan edellytyksistä on täytyttävä.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 11 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
8 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos tavaramerkin haltijan asiamies tai 
edustaja hakee tavaramerkin rekisteröintiä 
omissa nimissään ilman haltijan lupaa, 
jollei asiamies tai edustaja pysty 
perustelemaan toimiaan;

a) jos tavaramerkin haltijan asiamies tai 
edustaja hakee tavaramerkin rekisteröintiä 
omissa nimissään ilman haltijan lupaa, 
jollei asiamies tai edustaja pysty 
perustelemaan toimiaan; tai

Or. en

Perustelu

Olisi täsmennettävä, että ainoastaan yhden a ja b kohdan edellytyksistä on täytyttävä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 12 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vaikka komission vastauksella pyritään selventämiseen, se näyttää pikemminkin lisäävän 
oikeudellista epävarmuutta.
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Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

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

Euroopan unionin tavaramerkin haltijalla 
on myös oikeus estää tuomasta tavaroita, 
jos vain tavaroiden lähettäjä toimii
kaupallisessa tarkoituksessa ja jos 
kyseisillä tavaroilla, mukaan lukien 
päällykset, on ilman lupaa tavaramerkki, 
joka on sama kuin Euroopan unionin 
tavaramerkki, joka on rekisteröity 
kyseisenkaltaisia tavaroita varten, tai jota 
ei voida erottaa olennaisilta 
ominaisuuksiltaan kyseisistä 
tavaramerkistä.

Or. en

Perustelu

Väärentämistä on toki vastustettava, mutta ehdotettu säännös menee liian pitkälle, koska se 
kattaa yksittäisten kansalaisten tuomat tavarat, jotka on asetettu laillisesti markkinoille EU:n
ulkopuolella. Säännös olisi rajattava koskemaan vain väärennettyjä tavaroita.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 12 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Euroopan unionin tavaramerkin 
haltijalla on myös oikeus estää kaikkia 
kolmansia osapuolia tuomasta tavaroita 
unionin tullialueelle elinkeinotoiminnassa, 
kun tavaramerkki rekisteröidään 
luovuttamatta sitä vapaaseen liikkeeseen 
siellä, jos kyseiset tavarat, mukaan lukien 
päällykset, tulevat kolmannesta maasta ja 
niillä on ilman lupaa tavaramerkki, joka on 
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eurooppalainen tavaramerkki, joka on 
rekisteröity kyseisenkaltaisia tavaroita 
varten, tai jota ei voida erottaa olennaisilta 
ominaisuuksiltaan kyseisestä 
tavaramerkistä.”

sama kuin Euroopan unionin
tavaramerkki, joka on pätevällä tavalla
rekisteröity kyseisenkaltaisia tavaroita 
varten, tai jota ei voida erottaa olennaisilta 
ominaisuuksiltaan kyseisestä 
tavaramerkistä, edellyttäen, että 
tavaramerkin haltija todistaa, että 
tavaramerkki on pätevällä tavalla 
rekisteröity myös kohdejäsenvaltiossa.”

Or. en

Perustelu

On toki tärkeää toteuttaa väärentämisen vastaisia toimia, mutta komission ehdotus unionin 
kautta kuljetettavista tavaroista menee liian pitkälle ja rajoittaa laillista kansainvälistä 
kauppaa. Siksi olisi jätettävä rekisteröidyn tavaramerkin haltijan tehtäväksi toimittaa 
todisteet siitä, että tavaramerkki on rekisteröity pätevällä tavalla myös kohdejäsenvaltiossa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
9 a artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tässä säännöksessä käytetty termi “ulkoasu” (get-up) on taiteeseen liittyvä oikeudellinen 
termi, jota ei sovelleta kaikilla EU:n lainkäyttöalueilla. Säännöksen tehokkuuden lisäämiseksi 
etikettien, päällyksien ja muiden osien kuvausta on selvennettävä, jotta voidaan varmistaa, 
että säännös kattaa väärentäjien yleisimmin käyttämät päällyselementit ja osat.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
9 a artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

15) Korvataan 13 artiklan 1 kohdassa sana 
”yhteisössä” sanoilla ”Euroopan 
talousalueella”.

15) Korvataan 13 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

”1. Euroopan unionin tavaramerkki ei 
oikeuta haltijaa kieltämään 
tavaramerkin käyttämistä niissä 
tavaroissa, jotka haltija tai hänen 
suostumuksellaan joku muu on 
saattanut markkinoille Euroopan 
talousalueella tätä tavaramerkkiä 
käyttäen.”

Or. en
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Perustelu

Tämä on tekninen muutos eikä vaikuta sisältöön. Selkeyden vuoksi kokonaisten 
tekstikokonaisuuksien korvaaminen on suositeltavaa sen sijaan, että korvataan vain yksi tai 
useampia termejä (ks. yhteisöjen toimielimissä säädöstekstien laatimiseen osallistuville 
tarkoitetun yhteisen käytännön oppaan kohta 18.21.1).

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 26 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 207/2009
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2. Euroopan unionin tavaramerkistä on 
suoritettava hakemusmaksu. 
Hakemusmaksu koostuu seuraavista:
a) perusmaksu;
b) luokkamaksu luokista, jotka seuraavat 
luokkaa, johon tavarat tai palvelut 
28 säännön mukaisesti kuuluvat;
c) tarvittaessa 38 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu tutkimusmaksu.
Hakijan on annettava hakemusmaksun 
maksamista koskeva maksumääräys 
viimeistään hakemuksen 
jättämispäivänä.”

Or. en

Perustelu

Maksurakenne on tärkeä osa EU:n tavaramerkkijärjestelmää. Siksi siitä olisi säädettävä 
suoraan asetuksessa. Asetukseen (EY) N:o 207/2009 sisällytetään siten asetuksen (EY) 
N:o 2868/95 4 sääntö.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 27 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen tavaramerkin 
hakemispäivä on päivä, jona hakija jättää 
26 artiklan 1 kohdassa täsmennetyt tiedot 
sisältävät asiakirjat virastolle ja johon 
mennessä hakemusmaksua koskeva 
maksumääräys on annettava.”

Euroopan unionin tavaramerkin 
hakemispäivä on päivä, jona hakija jättää 
26 artiklan 1 kohdassa täsmennetyt tiedot 
sisältävät asiakirjat virastolle, edellyttäen 
hakemusmaksua koskevaa 
maksumääräystä. Jos maksumääräys on 
myöhässä, hakemispäiväksi katsotaan 
päivä, jona maksumääräys on annettu.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään, että jos hakija antaa maksumääräyksen myöhässä, 
hakemispäiväksi katsotaan päivä, jona maksumääräys on annettu.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 28 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Selvennys siitä, että luokkien ryhmittely on hakijan vastuulla.
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 28 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
28 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus on jätettävä virastolle neljän
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta, ja siinä on esitettävä 
selkeästi, täsmällisesti ja eritellen muut 
kuin ne haltijan alkuperäisen tarkoituksen 
kattamat tavarat ja palvelut, jotka 
luokkaotsikon nimikkeiden kirjaimellinen 
merkitys kattaa selkeästi. Virasto toteuttaa 
aiheelliset toimenpiteet rekisterin 
muuttamiseksi tämän mukaisesti. Tämä 
mahdollisuus ei vaikuta 15 artiklan, 42 
artiklan 2 kohdan, 51 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan ja 57 artiklan 2 kohdan 
soveltamiseen.

Ilmoitus on jätettävä virastolle kuuden
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta, ja siinä on esitettävä 
selkeästi, täsmällisesti ja eritellen muut 
kuin ne haltijan alkuperäisen tarkoituksen 
kattamat tavarat ja palvelut, jotka 
luokkaotsikon nimikkeiden kirjaimellinen 
merkitys kattaa selkeästi. Virasto toteuttaa 
aiheelliset toimenpiteet rekisterin 
muuttamiseksi tämän mukaisesti. Tämä 
mahdollisuus ei vaikuta 15 artiklan, 
42 artiklan 2 kohdan, 51 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan ja 57 artiklan 2 kohdan 
soveltamiseen.

Or. en

Perustelu

Tämä aiheuttaa todennäköisesti jonkin verran vaivaa käyttäjille. Siksi olisi aiheellista 
pidentää määräaikaa jonkin verran, jotta käyttäjät saavat lisäaikaa tilanteen arviointiin.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 29 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
29 artikla – 5 kohta – lisätty virke

Komission teksti Tarkistus

”Viraston toiminnanjohtaja pyytää 
tarvittaessa komissiota harkitsemaan sen 
selvittämistä, myöntääkö ensimmäisessä 
virkkeessä tarkoitettu valtio 
kyseisenkaltaisen vastavuoroisen 

”Viraston toiminnanjohtaja pyytää 
tarvittaessa komissiota selvittämään, 
myöntääkö ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettu valtio kyseisenkaltaisen 
vastavuoroisen kohtelun.”.
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kohtelun.”.

Or. en

Perustelu

Ilmaisu “harkitsemaan selvittämistä” on epämääräinen. Komissiolla ei kuitenkaan ole 
velvollisuutta noudattaa pyyntöä.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 40 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

40) Korvataan 42 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisessä virkkeessä lause 
”julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden 
aikana” lauseella ”hakemispäivää tai 
etuoikeuspäivää edeltäneiden viiden 
vuoden aikana”.

40) Korvataan 42 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

”2. Väitteen tehneen aikaisemman
Euroopan unionin tavaramerkin haltijan 
on hakijan pyynnöstä toimitettava 
todisteet siitä, että Euroopan unionin 
tavaramerkin haku- tai etuoikeuspäivää 
edeltäneiden viiden vuoden aikana 
aikaisempaa Euroopan unionin 
tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty
unionissa niiden tavaroiden tai 
palvelujen osalta, joita varten se on 
rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai 
että on olemassa perustellut syyt 
käyttämättä jättämiseen, jos tähän 
päivään mennessä aikaisempi 
tavaramerkki on ollut rekisteröitynä 
vähintään viisi vuotta. Jos näitä 
todisteita ei esitetä, väite hylätään. Jos 
aikaisempaa Euroopan unionin 
tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan 
joidenkin tavaroiden tai palvelujen 
osalta, joita varten se on rekisteröity, 
sitä pidetään väitteen tutkimisessa 
rekisteröitynä ainoastaan näiden 
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tavaroiden tai palvelujen osalta.”

Or. en

Perustelu

Tämä on tekninen muutos eikä vaikuta sisältöön. Selkeyden vuoksi kokonaisten 
tekstikokonaisuuksien korvaaminen on suositeltavaa sen sijaan, että korvataan vain yksi tai 
useampia termejä (katso yhteisöjen toimielimissä säädöstekstien laatimiseen osallistuville 
tarkoitetun yhteisen käytännön oppaan kohta 18.21.1). 

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 43 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 207/2009
47 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

43 a) Lisätään 47 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”1 a. Euroopan unionin tavaramerkin 
uudistamisesta suoritettava maksu 
koostuu seuraavista;
a) perusmaksu;
b) luokkamaksut luokista, jotka seuraavat 
luokkaa, jota koskevaa uudistamista 
haetaan; ja
c) tarvittaessa lisämaksu 
uudistamismaksun myöhäisestä 
suorittamisesta tai 3 kohdan mukaisen 
uudistamispyynnön myöhäisestä 
esittämisestä”

Or. en

Perustelu

Maksurakenne on tärkeä osa EU:n tavaramerkkijärjestelmää. Siksi siitä olisi säädettävä 
suoraan asetuksessa. Asetukseen (EY) N:o 207/2009 sisällytetään siten asetuksen (EY) 
N:o 2868/95 30 säännön 2 kohta.



PR\944386FI.doc 25/69 PE516.715v01-00

FI

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 46 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
50 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tavaramerkin haltija ilmoittaa 
luopumisesta kirjallisesti virastolle.
Luopuminen on voimassa vasta sen 
jälkeen, kun se on merkitty rekisteriin.
Eurooppalaisesta tavaramerkistä 
luopumisen, josta ilmoitetaan virastolle sen 
jälkeen, kun kyseisestä tavaramerkistä on 
esitetty 56 artiklan 1 kohdan mukainen 
menettämisvaatimus, ehtona on 
menettämisvaatimuksen lopullinen 
hylkääminen tai peruuttaminen.

2. Tavaramerkin haltija ilmoittaa 
luopumisesta kirjallisesti virastolle.
Luopuminen on voimassa vasta sen 
jälkeen, kun se on merkitty rekisteriin.
Euroopan unionin tavaramerkistä 
luopumisen, josta ilmoitetaan virastolle sen 
jälkeen, kun kyseisestä tavaramerkistä on 
esitetty 56 artiklan 1 kohdan mukainen 
menettämisvaatimus tai 
mitättömyysvaatimus, ehtona on 
menettämisvaatimuksen tai 
mitättömyysvaatimuksen lopullinen 
hylkääminen tai peruuttaminen.

Or. en

Perustelu

Komissio on ehdottanut 50 artiklan tarkistamista siten, että Euroopan unionin 
tavaramerkkien haltijoita, joita vastaan on esitetty peruuttamismenettelyjä käyttämättä 
jättämisen takia, estetään pyytämästä tavaramerkkien muuttamista yhdeksi tai useammaksi 
kansalliseksi merkiksi ennen kuin peruuttamispäätös tehdään. Itse asiassa tämä antaa 
haltijalle mahdollisuuden vielä viiden vuoden ajan laillisesti pidättyä käyttämästä merkkiä ja 
siten kiertää lakia. Tämä säännös laajennettaisiin koskemaan tapauksia, joissa Euroopan 
unionin merkkiin kohdistetaan mitättömyysvaatimus.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 48 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
54 artikla – 1 ja 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

48) Poistetaan 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
sanat ”kieltää myöhemmän tavaramerkin 
käyttämistä”.

48) Korvataan 54 artiklan 1 ja 2 kohta 
seuraavasti:

”1. Jos Euroopan unionin tavaramerkin 
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haltija on yhteisössä yhtäjaksoisesti 
viiden vuoden ajan sallinut myöhemmän 
Euroopan unionin tavaramerkin käytön 
tästä käytöstä tietoisena, hänellä ei enää 
ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin 
perusteella vaatia myöhemmän 
tavaramerkin julistamista mitättömäksi 
[...] tavaroille tai palveluille, joissa 
myöhempää Euroopan unionin
tavaramerkkiä on käytetty, jollei 
myöhemmän Euroopan unionin
tavaramerkin rekisteröintihakemusta 
ole tehty vilpillisessä mielessä.
2. Jos 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
aikaisemman kansallisen tavaramerkin 
tai 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
muun aikaisemman merkin haltija on 
jäsenvaltiossa yhtäjaksoisesti viiden 
vuoden ajan sallinut myöhemmän 
Euroopan unionin tavaramerkin käytön 
jäsenvaltiossa, jossa tämä aikaisempi 
tavaramerkki tai muu merkki on 
suojattu, tästä käytöstä tietoisena, 
hänellä ei enää ole oikeutta aikaisemman 
tavaramerkin tai muun merkin 
perusteella vaatia myöhemmän 
tavaramerkin julistamista mitättömäksi 
[...] tavaroille tai palveluille, joissa 
myöhempää tavaramerkkiä on käytetty, 
jollei myöhemmän Euroopan unionin
tavaramerkin rekisteröintihakemusta 
ole tehty vilpillisessä mielessä.”

Or. en

Perustelu

Tämä on tekninen muutos eikä vaikuta sisältöön. Selkeyden vuoksi kokonaisten 
tekstikokonaisuuksien korvaaminen on suositeltavaa sen sijaan, että korvataan vain yksi tai 
useampia termejä (ks. yhteisöjen toimielimissä säädöstekstien laatimiseen osallistuville 
tarkoitetun yhteisen käytännön oppaan kohta 18.12.1). 
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 50 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
57 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

50) Korvataan 57 artiklan 2 kohdan 
toisessa virkkeessä sanat ”yhteisön 
tavaramerkkiä koskevan hakemuksen 
julkaisemispäivänä” sanoilla 
”eurooppalaista tavaramerkkiä koskevana 
hakemis- tai etuoikeuspäivänä”.

50) Korvataan 57 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

”2. Mitättömyysmenettelyssä osapuolena 
olevan, aikaisemman Euroopan unionin
tavaramerkin haltijan on Euroopan 
unionin tavaramerkin haltijan 
pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, 
että mitättömyysvaatimuksen 
tekopäivää edeltäneiden viiden vuoden 
aikana, aikaisempaa Euroopan unionin
tavaramerkkiä on todellisesti käytetty 
unionissa niiden tavaroiden tai 
palvelujen osalta, joita varten se on 
rekisteröity ja joihin 
mitättömyysvaatimus perustuu, tai että 
käyttämättä jättämiselle on aiheelliset 
perusteet, jos tähän päivään mennessä 
aikaisempi tavaramerkki on ollut 
rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. 
Lisäksi, jos aikaisempi Euroopan 
unionin tavaramerkki on ollut 
rekisteröitynä vähintään viisi vuotta 
Euroopan unionin tavaramerkkiä 
koskevan hakemuksen esittämispäivänä
tai Euroopan unionin 
tavaramerkkihakemuksen 
etuoikeuspäivänä, aikaisemman 
Euroopan unionin tavaramerkin haltijan 
on toimitettava todisteet siitä, että 
42 artiklan 2 kohdassa esitetyt 
edellytykset oli mainittuna päivänä 
täytetty. Jos näitä todisteita ei esitetä, 
mitättömyysvaatimus hylätään. Jos 
aikaisempaa Euroopan unionin
tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan 
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joidenkin tavaroiden tai palvelujen 
osalta, joita varten se on rekisteröity, 
sitä pidetään mitättömyysvaatimuksen 
tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan 
näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.”

Or. en

Perustelu

Tämä on tekninen muutos eikä vaikuta sisältöön. Selkeyden vuoksi kokonaisten 
tekstikokonaisuuksien korvaaminen on suositeltavaa sen sijaan, että korvataan vain yksi tai 
useampia termejä (ks. yhteisöjen toimielimissä säädöstekstien laatimiseen osallistuville 
tarkoitetun yhteisen käytännön oppaan kohta 18.12.1). 

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 60 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

60) Korvataan 67 artiklan 1 kohdassa 
sanat ”säädetyssä määräajassa” sanoilla 
”74 a artiklan mukaisesti säädetyssä 
määräajassa”.

60) Korvataan 67 artiklan 1 kohta
seuraavasti:

”1. Euroopan unionin yhteismerkin 
hakijan on esitettävä käyttömääräykset 
säädetyssä määräajassa 74 a artiklan 
mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

Tämä on tekninen muutos eikä vaikuta sisältöön. Selkeyden vuoksi kokonaisten 
tekstikokonaisuuksien korvaaminen on suositeltavaa sen sijaan, että korvataan vain yksi tai 
useampia termejä (ks. yhteisöjen toimielimissä säädöstekstien laatimiseen osallistuville 
tarkoitetun yhteisen käytännön oppaan kohta 18.12.1). 
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 61 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 207/2009
71 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

61 a) Korvataan 71 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
”3. Myös 69 artiklan mukaisia kirjallisia 
huomautuksia voidaan esittää 
muutetuista käyttömääräyksistä.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella täsmennetään lausetta 'Muutettuihin käyttömääräyksiin sovelletaan 
69 artiklaa”. Liittyy 74 f artiklan 3 kohtaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 63 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
74 f artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Muutettuihin käyttömääräyksiin 
sovelletaan 74 e artiklaa.

3. Myös 74 e artiklan mukaisia kirjallisia 
huomautuksia voidaan esittää 
muutetuista käyttömääräyksistä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, mitä tarkoitetaan viittauksella 74 e artiklaan. Liittyy 71 artiklan 
3 kohtaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 68 kohta
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Asetus (EY) N:o 207/2009 
79 d artikla

Komission teksti Tarkistus

Virasto korjaa kaikki kieli- tai 
kirjoitusvirheet sekä ilmeiset laiminlyönnit 
viraston päätöksissä tai viraston syyksi 
katsottavat tekniset virheet tavaramerkin 
rekisteröinnissä tai rekisteröinnin 
julkaisemisessa.”

Virasto korjaa kaikki kieli- tai 
kirjoitusvirheet sekä ilmeiset laiminlyönnit 
viraston päätöksissä tai viraston syyksi 
katsottavat tekniset virheet tavaramerkin 
rekisteröinnissä tai rekisteröinnin 
julkaisemisessa. Virasto säilyttää tiedot 
kaikista tällaisista korjauksista.”

Or. en

Perustelu

Viraston mahdollisuus virheiden korjaamiseen on hyödyllinen. Aina olisi kuitenkin 
säilytettävä tiedot tehdyistä korjauksista, jotta niihin voidaan palata.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 69 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Korvataan 1 kohdan ensimmäisessä 
virkkeessä lause ”päätöksen, joka sisältää 
ilmeisen viraston syyksi katsottavan
menettelyvirheen” lauseella ”päätöksen, 
joka sisältää ilmeisen viraston syyksi 
katsottavan virheen”.

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Jos virasto on tehnyt sellaisen 
rekisterimerkinnän tai päätöksen, joka 
sisältää ilmeisen viraston syyksi 
katsottavan virheen, virasto poistaa 
kyseisen merkinnän tai kumoaa 
päätöksen. Jos menettelyssä on yksi 
ainoa osapuoli ja merkintä tai toimi 
vaikuttaa tämän oikeuksiin, poistaminen 
tai kumoaminen suoritetaan siinäkin 
tapauksessa, että virhe ei ollut 
asianomaiselle osapuolelle ilmeinen.”
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Or. en

Perustelu

Tämä on tekninen muutos eikä vaikuta sisältöön. Selkeyden vuoksi kokonaisten 
tekstikokonaisuuksien korvaaminen on suositeltavaa sen sijaan, että korvataan vain yksi tai
useampia termejä (ks. yhteisöjen toimielimissä säädöstekstien laatimiseen osallistuville 
tarkoitetun yhteisen käytännön oppaan kohta 18.12.1).

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 69 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
80 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 2 kohdan toinen virke 
seuraavasti:

b) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”Rekisteriin tehdyn merkinnän poistaminen 
tai päätöksen kumoaminen suoritetaan 
vuoden kuluessa päivästä, jona 
rekisterimerkintä tai päätös on tehty, sen 
jälkeen kun menettelyn osapuolia sekä 
rekisteriin merkittyjä, kyseisten 
eurooppalaisten tavaramerkkioikeuksien 
mahdollisia haltijoita on kuultu.”

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
poistamisen tai kumoamisen suorittaa 
omasta aloitteestaan tai jonkin 
menettelyssä osapuolena olevan 
pyynnöstä viranomainen, joka 
merkinnän tai päätöksen on tehnyt.
”Rekisteriin tehdyn merkinnän poistaminen 
tai päätöksen kumoaminen suoritetaan 
vuoden kuluessa päivästä, jona 
rekisterimerkintä tai päätös on tehty, sen 
jälkeen kun menettelyn osapuolia sekä 
rekisteriin merkittyjä, kyseisten Euroopan 
unionin tavaramerkkioikeuksien 
mahdollisia haltijoita on kuultu. Virasto 
säilyttää tiedot kaikista tällaisista 
poistamisista tai kumoamisista.”

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen virkkeen lisäys on tekninen muutos eikä vaikuta sisältöön. Selkeyden vuoksi 
kokonaisten tekstikokonaisuuksien korvaaminen on suositeltavaa sen sijaan, että korvataan 
vain yksi tai useampia virkkeitä (ks. yhteisöjen toimielimissä säädöstekstien laatimiseen 
osallistuville tarkoitetun yhteisen käytännön oppaan kohta 18.12.1). Lisätty viimeinen virke: 
Nämä poistamiset / kumoamiset olisi merkittävä rekisteriin seurantaa varten.
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Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 73 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

73) Korvataan 85 artiklan 1 kohdassa 
sanat ”täytäntöönpanoasetuksessa 
säädetyin edellytyksin” sanoilla ”93 a 
artiklan j alakohdan mukaisin 
edellytyksin”.

73) Korvataan 85 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

”1. Väite-, menettämis-, mitättömyys- tai 
valitusmenettelyn hävinnyt osapuoli 
vastaa toisen osapuolen kuluista sekä 
kaikista tälle välttämättömistä 
menettelyyn liittyvistä kuluista, mukaan 
lukien matka- ja oleskelukustannukset, 
asiamiehen, neuvonantajan tai 
asianajajan palkkio niiden kullekin 
maksuluokalle 93 a artiklan j alakohdan 
mukaisin edellytyksin vahvistettujen 
määrien rajoissa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 119 artiklan 6 kohdan 
säännösten soveltamista.”

Or. en

Perustelu

Tämä on tekninen muutos eikä vaikuta sisältöön. Selkeyden vuoksi kokonaisten 
tekstikokonaisuuksien korvaaminen on suositeltavaa sen sijaan, että korvataan vain yksi tai 
useampia termejä (ks. yhteisöjen toimielimissä säädöstekstien laatimiseen osallistuville 
tarkoitetun yhteisen käytännön oppaan kohta 18.12.1). 

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 82 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
94 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 1 kohdassa sanat ”asetusta b) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
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(EY) N:o 44/2001” sanoilla ”unionin 
sääntöjä tuomioistuimen toimivallasta 
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla”.

”1. Jollei tässä asetuksessa toisin 
säädetä, Euroopan unionin
tavaramerkkiä koskeviin menettelyihin 
ja Euroopan unionin tavaramerkkiä 
koskeviin hakemuksiin sekä Euroopan 
unionin tavaramerkkien tai kansallisten 
tavaramerkkien perusteella käytäviin, 
samanaikaisia tai toisiaan seuraavia 
kanteita koskeviin menettelyihin 
sovelletaan unionin sääntöjä 
tuomioistuimen toimivallasta sekä 
tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla.”

Or. en

Perustelu

Tämä on tekninen muutos eikä vaikuta sisältöön. Selkeyden vuoksi kokonaisten 
tekstikokonaisuuksien korvaaminen on suositeltavaa sen sijaan, että korvataan vain yksi tai 
useampia termejä (ks. yhteisöjen toimielimissä säädöstekstien laatimiseen osallistuville 
tarkoitetun yhteisen käytännön oppaan kohta 18.12.1). 

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 88 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
113 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

88) Korvataan 113 artiklan 3 kohdassa 
sanat ”täytäntöönpanoasetuksessa 
säädetyt muodolliset edellytykset” sanoilla 
”114 a artiklan mukaisesti säädetyt 
muodolliset edellytykset”.

88) Korvataan 113 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:

”3. Virasto tarkastaa, onko pyydetty 
muuntaminen tämän asetuksen 
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edellytysten ja erityisesti 112 artiklan 1, 
2, 4, 5 ja 6 kohdan sekä tämän artiklan 
1 kohdan mukainen, ja täyttääkö se 
114 a artiklan mukaisesti säädetyt 
muodolliset edellytykset. Jos nämä 
edellytykset täyttyvät, virasto toimittaa 
muuntamista koskevan pyynnön 
pyynnössä mainittujen jäsenvaltioiden 
teollisoikeuksien virastoille.”

Or. en

Perustelu

Tämä on tekninen muutos eikä vaikuta sisältöön. Selkeyden vuoksi kokonaisten 
tekstikokonaisuuksien korvaaminen on suositeltavaa sen sijaan, että korvataan vain yksi tai 
useampia termejä (ks. yhteisöjen toimielimissä säädöstekstien laatimiseen osallistuville 
tarkoitetun yhteisen käytännön oppaan kohta 18.12.1). 

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 89 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
114 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

89) Korvataan 114 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

”2. Euroopan unionin tavaramerkkiä 
koskevaan hakemukseen tai Euroopan 
unionin tavaramerkkiin, joka on 
toimitettu edelleen 113 artiklan 
mukaisesti, ei voida soveltaa muodon 
osalta kansallisen lain nojalla muita kuin 
tässä asetuksessa tai tämän asetuksen 
mukaisesti hyväksytyissä delegoiduissa 
säädöksissä säädettyjä edellytyksiä tai 
lisäedellytyksiä.”

Or. en
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Perustelu

Tämä on tekninen muutos eikä vaikuta sisältöön. Selkeyden vuoksi kokonaisten 
tekstikokonaisuuksien korvaaminen on suositeltavaa sen sijaan, että korvataan vain yksi tai 
useampia termejä (ks. yhteisöjen toimielimissä säädöstekstien laatimiseen osallistuville 
tarkoitetun yhteisen käytännön oppaan kohta 18.12.1). 

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 92 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
117 artikla

Komission teksti Tarkistus

92) Korvataan 117 artiklassa sana 
”virastoon” sanoilla ”virastoon ja sen 
henkilöstöön”.

92) Korvataan 117 artikla seuraavasti:

”Virastoon ja sen henkilöstöön
sovelletaan Euroopan unionin
erioikeuksia ja vapauksia koskevaa 
pöytäkirjaa.”

Or. en

Perustelu

Tämä on tekninen muutos eikä vaikuta sisältöön. Selkeyden vuoksi kokonaisten 
tekstikokonaisuuksien korvaaminen on suositeltavaa sen sijaan, että korvataan vain yksi tai 
useampia termejä (katso yhteisöjen toimielimissä säädöstekstien laatimiseen osallistuville 
tarkoitetun yhteisen käytännön oppaan kohta 18.12.1). 

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 94 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
120 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

94) Korvataan 120 artiklan 1 kohdassa 
sana ”täytäntöönpanoasetuksessa” 
sanoilla ”tämän asetuksen nojalla 
hyväksytyssä delegoidussa säädöksessä”.

94) Korvataan 120 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
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”1. Euroopan unionin tavaramerkkiä 
koskeva hakemus, sellaisena kuin se 
kuvaillaan 26 artiklan 1 kohdassa, ja 
kaikki muut tiedot, joiden 
julkaisemisesta säädetään tässä 
asetuksessa tai tämän asetuksen nojalla 
hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä, 
julkaistaan kaikilla Euroopan unionin
virallisilla kielillä.”

Or. en

Perustelu

Tämä on tekninen muutos eikä vaikuta sisältöön. Selkeyden vuoksi kokonaisten 
tekstikokonaisuuksien korvaaminen on suositeltavaa sen sijaan, että korvataan vain yksi tai 
useampia termejä (ks. yhteisöjen toimielimissä säädöstekstien laatimiseen osallistuville 
tarkoitetun yhteisen käytännön oppaan kohta 18.12.1). 

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 98 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
123 c artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tämä yhteistyö kattaa seuraavat toimialat: Tämä yhteistyö kattaa muun muassa
seuraavat toimialat:

Or. en

Perustelu

Tämän luettelon ei tulisi olla tyhjentävä, koska muuten voitaisiin rajoittaa mahdollisuuksia 
käynnistää joustavasti hyödyllisiä hankkeita tulevaisuudessa.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 98 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
123 c artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Virasto määrittelee, suunnittelee ja 
koordinoi unionin edun mukaisia 
yhteishankkeita 1 kohdassa tarkoitetuilla 
aloilla. Hankemääritelmässä on esitettävä 
kunkin hankkeeseen osallistuvan 
jäsenvaltioiden teollisoikeuksien 
keskusviraston ja Beneluxin teollis- ja 
tekijänoikeuksien viraston velvoitteet ja 
vastuualueet.

2. Virasto määrittelee, suunnittelee ja 
koordinoi unionin edun mukaisia 
yhteishankkeita 1 kohdassa tarkoitetuilla 
aloilla. Hankemääritelmässä on esitettävä 
kunkin hankkeeseen osallistuvan 
jäsenvaltioiden teollisoikeuksien 
keskusviraston ja Beneluxin teollis- ja 
tekijänoikeuksien viraston velvoitteet ja 
vastuualueet. Viraston on kuultava 
käyttäjien edustajia yhteisten hankkeiden 
kaikissa vaiheissa.

Or. en

Perustelu

Olisi järkevää ottaa käyttäjät mukaan prossiin, sillä yhteisten hankkeiden tarkoituksena on 
tuottaa heille lisäarvoa. Tämä olisi myös nykyisen käytännön mukaista.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 98 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
123 c artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden teollisoikeuksien 
keskusvirastojen ja Beneluxin teollis- ja 
tekijänoikeuksien viraston on osallistuttava 
tehokkaasti 2 kohdassa tarkoitettuihin 
yhteishankkeisiin hankkeiden kehittämisen, 
toimivuuden, yhteentoimivuuden ja 
ajantasaisuuden varmistamiseksi.

3. Jäsenvaltioiden teollisoikeuksien 
keskusvirastojen ja Beneluxin teollis- ja 
tekijänoikeuksien viraston on osallistuttava 
tehokkaasti 2 kohdassa tarkoitettuihin 
yhteishankkeisiin hankkeiden kehittämisen, 
toimivuuden, yhteentoimivuuden ja 
ajantasaisuuden varmistamiseksi.
Osallistuminen tällaisiin yhteisiin 
hankkeisiin ei saa merkitä sitä, että 
jäsenvaltioilla on velvollisuus panna 
täytäntöön hankkeiden tulokset omilla 
alueillaan.

Or. en
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Perustelu

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.

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

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 98 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
123 c artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Virasto antaa taloudellista tukea 2 
kohdassa tarkoitettuihin unionin edun 
mukaisiin yhteishankkeisiin siltä osin kuin 
se on tarpeen sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot ja 
Beneluxin teollis- ja tekijänoikeuksien 
virasto voivat osallistua hankkeisiin 
tehokkaasti 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Taloudellinen tuki voidaan myöntää 
avustuksina. Rahoituksen kokonaismäärä 
saa olla enintään 10 prosenttia viraston 
vuosituloista. Avustusten saajina ovat 
jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot ja 
Beneluxin teollis- ja tekijänoikeuksien 
virasto. Avustukset voidaan myöntää ilman 
ehdotuspyyntöjä virastoon sovellettavien 
varainhoitosääntöjen sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
varainhoitoasetukseen (EU) N:o 966/2012 
ja komission delegoituun asetukseen (EU) 
N:o 1268/2012 sisältyvien 
avustusmenettelyperiaatteiden mukaisesti.

4. Virasto antaa taloudellista tukea 
2 kohdassa tarkoitettuihin unionin edun 
mukaisiin yhteishankkeisiin sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden 
teollisoikeusvirastot ja Beneluxin teollis- ja 
tekijänoikeuksien virasto voivat osallistua 
hankkeisiin tehokkaasti 3 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla. Taloudellinen tuki 
voidaan myöntää avustuksina. Rahoituksen 
kokonaismäärä saa olla enintään
20 prosenttia viraston vuosituloista.
Avustusten saajina ovat jäsenvaltioiden 
teollisoikeusvirastot ja Beneluxin teollis- ja 
tekijänoikeuksien virasto. Avustukset 
voidaan myöntää ilman ehdotuspyyntöjä 
virastoon sovellettavien 
varainhoitosääntöjen sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
varainhoitoasetukseen (EU) N:o 966/2012 
ja komission delegoituun asetukseen (EU) 
N:o 1268/2012 sisältyvien 
avustusmenettelyperiaatteiden mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään entisestään ehdotettua hankkeisiin osallistumista 
edistävää avustusjärjestelmää. Olisi myös järkevää korottaa näiden hankkeiden mahdollisen 
rahoittamisen ylärajaa.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 99 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
125 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvostossa on yksi edustaja 
kustakin jäsenvaltiosta ja kaksi edustajaa 
komissiosta sekä näiden varajäsenet.

1. Hallintoneuvostossa on yksi edustaja 
kustakin jäsenvaltiosta, kaksi edustajaa 
komissiosta ja yksi edustaja Euroopan 
parlamentista sekä näiden varajäsenet.

Or. en

Perustelu

Hajautettuja virastoja koskevan yhteisen lähestymistavan 10 kohdassa todetaan, että 
hallintoneuvoston kokoonpanoon tulisi kuulua ”tarvittaessa yksi Euroopan parlamentin 
nimeämä jäsen tämän kuitenkaan vaikuttamatta nykyisten virastojen asiaa koskeviin 
järjestelyihin”. On siis luonnollista sisällyttää hallintoneuvostoon vähintään yksi Euroopan 
parlamentin nimeämä jäsen.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 99 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009
127 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoneuvosto pitää sääntömääräisen 
kokouksen kerran vuodessa. Lisäksi se 
kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai 
komission tai jäsenvaltioiden kolmasosan 
pyynnöstä.

3. Hallintoneuvosto pitää sääntömääräisen 
kokouksen kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi 
se kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai 
komission Euroopan parlamentin tai 
jäsenvaltioiden kolmasosan pyynnöstä.

Or. en
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Perustelu

Olisi asianmukaista, että kaikilla kolmella toimielimellä on oikeus kutsua hallintoneuvosto 
koolle. Lisäksi hallintoneuvoston olisi kokoonnuttava edelleen kaksi kertaa vuodessa, kuten 
nykyisin on käytäntönä vastaavassa hallinnollisessa neuvostossa. Tätä muutosta ehdotetaan 
myös siksi, että on ehdotettu johtokunnan lopettamista.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 99 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
127 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä 
jäsentensä ehdottomalla enemmistöllä.
Päätöksiin, jotka hallintoneuvosto on 124 
artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan, 
126 artiklan 1 kohdan ja 129 artiklan 2 ja 4
kohdan nojalla toimivaltainen tekemään, 
vaaditaan kuitenkin sen jäsenten kahden 
kolmasosan enemmistö. Molemmissa 
tapauksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni.

5. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä 
jäsentensä ehdottomalla enemmistöllä.
Päätöksiin, jotka hallintoneuvosto on 
124 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan, 
126 artiklan 1 kohdan ja 129 artiklan 2 ja
3 kohdan nojalla toimivaltainen tekemään, 
vaaditaan kuitenkin sen jäsenten kahden 
kolmasosan enemmistö. Molemmissa 
tapauksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Or. en

Perustelu

Tämä on seurausta tarkistuksesta 129 artiklan 3 ja 4 kohtaan.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 99 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
XII otsikko – 2 a jakso

Komission teksti Tarkistus

2 a JAKSO Poistetaan.
Johtokunta
127 a artikla
Perustaminen
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Hallintoneuvosto voi perustaa 
johtokunnan.
127 b artikla
Tehtävät ja organisaatio
1. Johtokunta avustaa hallintoneuvostoa.
2. Johtokunnalla on seuraavat tehtävät:
a) hallintoneuvoston hyväksymien 
päätösten valmistelu;
b) sen varmistaminen yhdessä 
hallintoneuvoston kanssa, että sisäisiin tai 
ulkoisiin tarkastuskertomuksiin ja 
arviointeihin sekä Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksiin perustuvien tulosten ja 
suositusten seuranta on riittävä; 
c) vaikuttamatta 128 artiklassa 
säädettyihin toiminnanjohtajan tehtäviin 
toiminnanjohtajan avustaminen ja 
neuvonta hallintoneuvoston päätösten 
täytäntöönpanossa hallinnon valvonnan 
lujittamiseksi.
3. Kun on kyse kiireellisistä tilanteista, 
johtokunta voi tarvittaessa tehdä tiettyjä 
väliaikaisia päätöksiä hallintoneuvoston 
puolesta, erityisesti hallintoasioissa, 
mukaan lukien nimittävän viranomaisen 
valtuuksien siirron keskeyttäminen.
4. Johtokuntaan kuuluvat 
hallintoneuvoston puheenjohtaja, yksi 
komission edustajista hallintoneuvostossa 
ja kolme muuta hallintoneuvoston 
jäsentensä keskuudesta nimittämää 
jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtaja 
on myös johtokunnan puheenjohtaja. 
Toiminnanjohtaja osallistuu johtokunnan 
kokouksiin, mutta hänellä ei ole 
äänioikeutta niissä.
5. Johtokunnan jäsenten toimikausi on 
neljä vuotta. Johtokunnan jäsenten 
toimikausi päättyy, kun niiden jäsenyys 
hallintoneuvostossa päättyy.
6. Johtokunta pitää vähintään yhden 
sääntömääräisen kokouksen joka kolmas 
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kuukausi. Lisäksi se kokoontuu 
puheenjohtajansa aloitteesta tai 
jäsentensä pyynnöstä.
7. Johtokunta noudattaa 
hallintoneuvoston vahvistamaa 
työjärjestystä.

Or. en

Perustelu

Yhteisessä lausumassa (10 kohta) todetaan, että olisi otettava käyttöön kahden tason 
hallintorakenne, jos sen voidaan odottaa olevan tehokkaampi. Ei ole mitään vakuuttavia 
todisteita siitä, että tällainen johtokunta tarjoaisi virastolle lisätehokkuutta. Pikemminkin se 
saattaisi lisätä uuden byrokratiakerroksen ja heikentää seurattavuutta johtokunnan 
ulkopuolisten ja käyttäjien kannalta.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 99 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
129 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto nimittää 
toiminnanjohtajan komission avointa ja 
läpinäkyvää menettelyä noudattaen
laatiman ehdokasluettelon perusteella.
Ennen nimittämistään hallintoneuvoston 
valitsema ehdokas voidaan kutsua 
antamaan lausunto Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan valiokunnan jäsenen esittämiin 
kysymyksiin. Toiminnanjohtajan 
työsopimusta tehtäessä virastoa edustaa 
hallintoneuvoston puheenjohtaja.

2. Hallintoneuvosto nimittää 
toiminnanjohtajan avointa ja läpinäkyvää 
menettelyä noudattaen vähintään kolmen 
ehdokkaan luettelosta, jonka on laatinut 
jäsenvaltioiden, komission ja Euroopan 
parlamentin edustajista koostuva 
hallintoneuvoston esivalintalautakunta, ja 
kun kiinnostuksenilmaisupyyntö on 
julkaistu muun muassa Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Ennen 
nimittämistään hallintoneuvoston valitsema 
ehdokas voidaan kutsua antamaan lausunto 
Euroopan parlamentin toimivaltaiselle 
valiokunnalle ja vastaamaan valiokunnan 
jäsenen esittämiin kysymyksiin.
Toiminnanjohtajan työsopimusta tehtäessä 
virastoa edustaa hallintoneuvoston 
puheenjohtaja.

Or. en
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Perustelu

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.

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

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 99 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
129 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toiminnanjohtaja voidaan erottaa 
toimestaan ainoastaan Euroopan komission 
ehdotuksen perusteella toimivan 
hallintoneuvoston päätöksellä.

Toiminnanjohtaja voidaan erottaa
toimestaan ainoastaan Euroopan 
komission, Euroopan parlamentin tai 
jäsenvaltioiden kolmasosan ehdotuksen 
perusteella toimivan hallintoneuvoston 
päätöksellä.

Or. en

Perustelu

Myös Euroopan parlamentin tai jäsenvaltioiden huomattavan osan olisi voitava ehdottaa 
toiminnanjohtajan erottamista. Tällä korostetaan entisestään kolmen toimielimen yhteistä 
vastuuta virastosta.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 99 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
129 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toiminnanjohtajan toimikausi on viisi 3. Toiminnanjohtajan toimikausi on viisi 
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vuotta. Toimikauden päättyessä komissio
toteuttaa arvioinnin, jossa otetaan 
huomioon toiminnanjohtajan toiminnan 
arviointi ja viraston tulevat tehtävät ja 
haasteet.

vuotta. Toimikauden päättyessä
hallintoneuvosto toteuttaa arvioinnin, jossa 
otetaan huomioon toiminnanjohtajan 
toiminnan arviointi ja viraston tulevat 
tehtävät ja haasteet. Hallintoneuvoston 
myönteisen arvioinnin jälkeen 
hallintoneuvosto voi jatkaa 
toiminnanjohtajan toimikautta kerran 
enintään viideksi vuodeksi. Ennen 
toiminnanjohtajan toimikauden 
jatkamista koskevan päätöksen tekemistä 
hallintoneuvosto kuulee komissiota.

Or. en

Perustelu

Yhteisessä lähestymistavassa (15 kohta) todetaan selvästi, että toiminnanjohtaja on vastuussa 
ennen kaikkea hallintoneuvostolle. Siksi olisi epäjohdonmukaista antaa komissiolle veto-
oikeus toiminnanjohtajan uudelleennimittämisessä. Tämä veto-oikeus vaarantaisi myös 
vakavasti toiminnanjohtajan ja viraston riippumattomuuden. On järkevää, että neuvosto, jolle 
toiminnanjohtaja on vastuussa, toteuttaa toiminnan arvioinnin ja vastaa 
uudelleennimittämisestä.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 99 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
129 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hallintoneuvosto voi komission 
ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 3 
kohdassa tarkoitettu arviointi, jatkaa 
toiminnanjohtajan toimikautta kerran 
enintään viideksi vuodeksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen 129 artiklan 3 kohtaan tehdyn tarkistuksen takia.
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Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 99 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
129 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Varatoiminnanjohtaja tai -johtajat 
nimitetään tai erotetaan tehtävästään 2 
kohdassa säädetyllä tavalla 
toiminnanjohtajan kuulemisen jälkeen ja 
tarvittaessa toiminnanjohtajan 
hyväksynnän perusteella.
Varatoiminnanjohtajan toimikausi on viisi 
vuotta. Hallintoneuvosto voi jatkaa sitä 
kerran enintään viideksi vuodeksi
komission ehdotuksesta 4 kohdan 
mukaisesti toiminnanjohtajaa kuultuaan.”

6. Varatoiminnanjohtaja tai -johtajat 
nimitetään tai erotetaan tehtävästään 
2 kohdassa säädetyllä tavalla 
toiminnanjohtajan kuulemisen jälkeen ja 
tarvittaessa toiminnanjohtajan 
hyväksynnän perusteella. 
Varatoiminnanjohtajan toimikausi on viisi 
vuotta. Hallintoneuvosto voi jatkaa sitä 
kerran enintään viideksi vuodeksi 3 kohdan 
mukaisesti toiminnanjohtajaa kuultuaan.”

Or. en

Perustelu

Tarkistus noudattaa ehdotusta toiminnanjohtajan uudelleennimittämistä koskevasta 
menettelystä 129 artiklan 3 kohdassa.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 108 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
139 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Virasto laatii kahdesti vuodessa 
komissiolle raportin taloudellisesta 
tilanteestaan. Komissio tarkastelee tämän 
raportin perusteella viraston taloudellista 
tilannetta.”

4. Virasto laatii kahdesti vuodessa
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja
komissiolle raportin taloudellisesta 
tilanteestaan. Komissio tarkastelee tämän 
raportin perusteella viraston taloudellista 
tilannetta.”

Or. en
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Perustelu

Olisi asianmukaista todeta selvästi, että tämä raportti olisi toimitettava myös Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 108 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
139 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toimintansa jatkuvuuden 
varmistamiseksi viraston on luotava 
vararahasto, joka kattaa yhden vuoden 
toimintamenot.

Or. en

Perustelu

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 
‘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.

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

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 110 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
144 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
maksujen määrät on vahvistettava siten, 
että vastaavalla tulojen määrällä voidaan 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
maksujen määrät on vahvistettava
liitteessä -I kuvatuille tasoille siten, että 
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periaatteessa varmistaa viraston 
talousarvion tasapaino samalla, kun 
vältetään olennaisten ylijäämien 
kertyminen. Sen estämättä, mitä 139 
artiklan 4 kohdassa säädetään, komissio 
tarkastelee uudelleen maksujen tasoa, jos 
virastolle kertyy toistuvasti olennaisia 
ylijäämiä. Jos uudelleentarkastelu ei 
johda maksujen tason alentamiseen tai 
muuttamiseen siten, että sillä voitaisiin 
estää olennaisten ylijäämien kertymisen 
jatkuminen, uudelleentarkastelun jälkeen 
kertynyt ylijäämä siirretään unionin 
talousarvioon.

vastaavalla tulojen määrällä voidaan 
periaatteessa varmistaa viraston 
talousarvion tasapaino samalla, kun 
vältetään olennaisten ylijäämien 
kertyminen.

Or. en

Perustelu
Maksurakenne on tärkeä osa EU:n tavaramerkkijärjestelmää. Siksi siitä olisi säädettävä 
suoraan asetuksessa eikä delegoiduissa säädöksissä. Tämä merkitsee sitä, että komissio ei 
itse voi tarkistaa tai muuttaa maksujen tasoa. Olisi myös pantava merkille, että rahaa ei saisi 
virrata virastosta takaisin joko EU:n talousarvioon tai jäsenvaltioiden yleisiin talousarvioihin 
tai kansallisille virastoille, lukuun ottamatta avustuksia, jotka liittyvät yhteistyö- ja 
lähentymishankkeisiin.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 111 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
144 a artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Maksurakenne on tärkeä osa EU:n tavaramerkkijärjestelmää. Siksi siitä olisi säädettävä 
suoraan asetuksessa eikä delegoiduissa säädöksissä. Esittelijä huomauttaa, että 
COM-ehdotukseen sisältyviä muita säädösvallan siirtoja käsitellään työjärjestyksen 
37 a artiklan mukaisessa menettelyssä. 

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 112 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
145 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

112) Korvataan 145 artikla seuraavasti:

”Jollei tässä osastossa toisin säädetä, 
tätä asetusta ja tämän asetuksen
mukaisesti hyväksyttyjä delegoituja 
säädöksiä sovelletaan Euroopan unionin
tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen 
tai Euroopan unionin tavaramerkkiin 
perustuviin, tavaramerkkien 
kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan 
Madridin sopimukseen liittyvän, 
Madridissa 27 päivänä kesäkuuta 1989 
tehdyn pöytäkirjan mukaisiin 
kansainvälistä rekisteröintiä koskeviin 
hakemuksiin, jäljempänä 
"kansainväliset hakemukset" ja 
"Madridin pöytäkirja" ja Euroopan 
unionin nimeämien tavaramerkkien 
rekisteröinteihin kansainvälisessä 
rekisterissä, jota ylläpitää Maailman 
henkisen omaisuuden järjestön 
kansainvälinen toimisto, jäljempänä 
"kansainväliset rekisteröinnit" ja 
"kansainvälinen toimisto."

Or. en
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Perustelu

Tämä on tekninen muutos eikä vaikuta sisältöön. Selkeyden vuoksi kokonaisten 
tekstikokonaisuuksien korvaaminen on suositeltavaa sen sijaan, että korvataan vain yksi tai 
useampia termejä (ks. yhteisöjen toimielimissä säädöstekstien laatimiseen osallistuville 
tarkoitetun yhteisen käytännön oppaan kohta 18.12.1). 

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 119 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
156 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Korvataan 2 kohdassa sanat ”kuuden 
kuukauden” sanoilla ”yhden 
kuukauden”.

a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. Väite on tehtävä kolmen kuukauden 
kuluessa, ja määräaika alkaa yhden
kuukauden kuluttua 152 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta 
julkaisupäivästä. Väite katsotaan 
tehdyksi vasta väitemaksun 
suorittamisen jälkeen.”

Or. en

Perustelu

Tämä on tekninen muutos eikä vaikuta sisältöön. Selkeyden vuoksi kokonaisten 
tekstikokonaisuuksien korvaaminen on suositeltavaa sen sijaan, että korvataan vain yksi tai 
useampia termejä (ks. yhteisöjen toimielimissä säädöstekstien laatimiseen osallistuville 
tarkoitetun yhteisen käytännön oppaan kohta 18.12.1). 

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 121 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
159 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan 2 kohdassa sanat ”tai 
Madridin sopimuksen”.

b) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
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”2. Kansallista tavaramerkkiä 
koskevaan hakemukseen taikka 
Madridin pöytäkirjan [...] osapuolena 
olevaa jäsenvaltiota koskevaan 
nimeämiseen, joka johtuu 
kansainvälisellä rekisteröinnillä tehdyn 
Euroopan unionin nimeävän 
rekisteröinnin muuttamisesta, 
sovelletaan kyseisen jäsenvaltion osalta 
Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 
4 kohdan mukaisen kansainvälisen 
rekisteröinnin päivämäärää tai 
Madridin pöytäkirjan 3 b artiklan 
2 kohdan mukaisen Euroopan unioniin
laajentamisen päivämäärää, jos 
laajentaminen tehtiin kansainvälisen 
rekisteröinnin jälkeen, tai kyseisen 
rekisteröinnin etuoikeuspäivämäärää ja 
tarvittaessa 153 artiklan mukaisesti 
vaadittua kyseisen valtion tavaramerkin 
aiemmuutta.”

Or. en

Perustelu

Tämä on tekninen muutos eikä vaikuta sisältöön. Selkeyden vuoksi kokonaisten 
tekstikokonaisuuksien korvaaminen on suositeltavaa sen sijaan, että korvataan vain yksi tai 
useampia termejä (ks. yhteisöjen toimielimissä säädöstekstien laatimiseen osallistuville 
tarkoitetun yhteisen käytännön oppaan kohta 18.12.1). 

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 114 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
148 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Viraston on ilmoitettava kansainväliselle 
toimistolle viiden vuoden kuluessa
kansainvälisen rekisteröinnin päiväyksestä 
tosiseikat ja päätökset, jotka vaikuttavat
eurooppalaista tavaramerkkiä koskevan 
hakemuksen tai kansainvälisen 
rekisteröinnin perustana olleen

Viraston on ilmoitettava kansainväliselle 
toimistolle viiden vuoden aikana
kansainvälisen rekisteröinnin päiväyksestä
kaikki tosiseikat ja päätökset, jotka 
vaikuttavat Euroopan unionin
tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tai 
kansainvälisen rekisteröinnin perustana 
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eurooppalaisen tavaramerkin 
rekisteröinnin pätevyyteen.”

olleen Euroopan unionin tavaramerkin 
rekisteröinnin pätevyyteen.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että viiden vuoden ajanjakso ei ole määräaika, vaan jakso, jonka 
kuluessa kaikista merkityksellisistä tosiseikoista ja päätöksistä on ilmoitettava.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 127 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 207/2009 
Liite -I (uusi)

Komission teksti Tarkistus

127 a) Lisätään liite seuraavasti:
”’Liite -I

Maksujen määrä
Virastolle tämän asetuksen ja asetuksen 
(EY) N:o 2868/95 mukaisesti suoritettavat 
maksut ovat seuraavat:
1. Perusmaksu 
yksittäistä 
merkkiä 
koskevasta 
hakemuksesta 
(26 artiklan 
2 kohta, 
4 säännön 
a kohta)

925 euroa

1 a. 
Tutkimusmaksu 
Euroopan 
unionin 
tavaramerkkiä 
koskevasta 
hakemuksesta 
(38 artiklan 
2 kohta, 
4 säännön 
c kohta)

12 euron määrä 
kerrottuna 
38 artiklan 
2 kohdassa 
tarkoitettujen 
teollisoikeuksien 
keskusvirastojen 
lukumäärällä; 
virasto julkaisee 
kyseisen määrän 
ja sen muutokset 
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viraston 
virallisessa 
lehdessä

1 b. Perusmaksu 
yksittäistä 
merkkiä 
koskevasta 
sähköisestä 
hakemuksesta 
(26 artiklan 
2 kohta, 
4 säännön 
a kohta)

775 euroa

1 c. Perusmaksu 
yksittäistä 
merkkiä 
koskevasta 
sähköisestä 
hakemuksesta 
käyttäen verkossa 
olevaa 
luokitustietokant
aa (26 artiklan 
2 kohta, 
4 säännön 
a kohta)

725 euroa

2. Maksu 
yksittäisestä 
merkistä toisen 
luokan tavaroille 
ja palveluille 
(26 artiklan 
2 kohta, 
4 säännön 
b kohta)

50 euroa

2 a. Maksu 
yksittäisestä 
merkistä 
kolmannen 
luokan tavaroille 
ja palveluille 
(26 artiklan 
2 kohta, 
4 säännön 
b kohta)

75 euroa
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2 b. Maksu 
yksittäisestä 
merkistä 
neljännen tai 
jokaisen 
seuraavan 
luokan tavaroille 
ja palveluille 
(26 artiklan 
2 kohta, 
4 säännön 
b kohta)

150 euroa

3. Perusmaksu 
yhteismerkkiä 
koskevasta 
hakemuksesta 
(26 artiklan 
2 kohta ja 
66 artiklan 
3 kohta, 
4 säännön 
a kohta ja 
42 sääntö)

1 000 euroa

3 a. Perusmaksu 
yhteismerkkiä 
koskevasta 
sähköisestä 
hakemuksesta 
käyttäen verkossa 
olevaa 
luokitustietokant
aa (26 artiklan 
2 kohta ja 
66 artiklan 
3 kohta, 
4 säännön 
a kohta ja 
42 sääntö)

950 euroa

4. Maksu 
yhteismerkistä 
toisen luokan 
tavaroille ja 
palveluille 
(26 artiklan 
2 kohta ja 
66 artiklan 
3 kohta, 

50 euroa
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4 säännön 
b kohta ja 
42 sääntö)
4 a. Maksu 
yhteismerkistä
kolmannen 
luokan tavaroille 
ja palveluille 
(26 artiklan 
2 kohta ja 
66 artiklan 
3 kohta, 
4 säännön 
b kohta ja 
42 sääntö)

75 euroa 

4 b. Maksu 
yhteismerkistä 
neljännen tai 
jokaisen 
seuraavan 
luokan tavaroille 
ja palveluille 
(26 artiklan 
2 kohta ja 
66 artiklan 
3 kohta, 
4 säännön 
b kohta ja 
42 sääntö)

150 euroa

5. Väitemaksu 
(41 artiklan 
3 kohta, 
17 säännön 
1 kohta).

350 euroa

7. Perusmaksu 
yksittäistä 
merkkiä 
koskevasta 
rekisteröinnistä 
(45 artikla)

0 euroa

8. Maksu 
yksittäisestä 
merkistä 
neljännen tai 
jokaisen 
seuraavan 

0 euroa
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luokan tavaroille 
ja palveluille 
(45 artikla)
9. Perusmaksu 
yksittäistä 
merkkiä 
koskevasta 
rekisteröinnistä 
(45 artikla ja 
66 artiklan 
3 kohta)

0 euroa

10. Maksu 
yhteismerkistä 
neljännen tai 
jokaisen 
seuraavan 
luokan tavaroille 
ja palveluille 
(45 artikla ja 
64 artiklan 
3 kohta)

0 euroa

11. Lisämaksu 
rekisteröintimaks
un 
viivästymisestä 
(162 artiklan 
2 kohdan 
2 alakohta)

0 euroa

12. Perusmaksu 
yksittäisen 
merkin 
uusimisesta 
(47 artiklan 
1 kohta, 
30 säännön 
2 kohdan 
a alakohta)

1 150 euroa

12 a. 
Perusmaksu 
yksittäisen 
merkin 
sähköisestä 
uusimisesta 
(47 artiklan 
1 kohta, 
30 säännön 

1 000 euroa
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2 kohdan 
a alakohta)
13. Maksu 
yksittäisen 
merkin 
uusimisesta 
toisen luokan 
tavaroille ja 
palveluille 
(47 artiklan 
1 kohta, 
30 säännön 
2 kohdan 
b alakohta)

100 euroa

13 a. Maksu 
yksittäisen 
merkin 
uusimisesta 
kolmannen 
luokan tavaroille 
ja palveluille 
(47 artiklan 
1 kohta, 
30 säännön 
2 kohdan 
b alakohta)

150 euroa

13 b. Maksu 
yksittäisen 
merkin 
uusimisesta 
neljännen tai 
jokaisen 
seuraavan 
luokan tavaroille 
ja palveluille 
(47 artiklan 
1 kohta, 
30 säännön 
2 kohdan 
b alakohta)

300 euroa

14. Perusmaksu 
yhteismerkin 
uusimisesta 
(47 artiklan 
1 kohta ja 
66 artiklan 

1 275 euroa
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3 kohta, 
30 säännön 
2 kohdan 
a alakohta ja 
42 sääntö)
15. Maksu 
yhteismerkin 
uusimisesta 
toisen luokan 
tavaroille ja 
palveluille 
(47 artiklan 
1 kohta ja 
66 artiklan 
3 kohta, 
30 säännön 
2 kohdan 
b alakohta ja 
42 sääntö)

100 euroa

15 a. Maksu 
yhteismerkin 
uusimisesta 
kolmannen 
luokan tavaroille 
ja palveluille 
(47 artiklan 
1 kohta ja 
66 artiklan 
3 kohta, 
30 säännön 
2 kohdan 
b alakohta ja 
42 sääntö)

150 euroa

15 b. Maksu 
yhteismerkin 
uusimisesta 
neljännen tai 
jokaisen 
seuraavan 
luokan tavaroille 
ja palveluille 
(47 artiklan 
1 kohta ja 
66 artiklan 
3 kohta, 
30 säännön 
2 kohdan 

300 euroa
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b alakohta ja 
42 sääntö)
16. Lisämaksu 
uudistamismaksu
n myöhäisestä 
suorittamisesta 
tai uudistamista 
koskevan 
pyynnön 
myöhäisestä 
esittämisestä 
(47 artiklan 
3 kohta, 
30 säännön 
2 kohdan 
c alakohta)

25 prosenttia 
myöhässä 
olevasta 
uudistamismaksu
sta, kuitenkin 
enintään 
1 150 euroa

17. Maksu 
menettämis- tai 
mitättömyysvaati
muksesta 
(56 artiklan 
2 kohta, 
39 säännön 
1 kohta)

700 euroa

18. Valitusmaksu 
(60 artikla, 
49 säännön 
3 kohta)

800 euroa

19. Maksu 
menetetyn 
määräajan 
palauttamista 
koskevasta 
hakemuksesta 
(81 artiklan 
3 kohta)

200 euroa

20. Maksu 
Euroopan 
unionin 
tavaramerkkihak
emuksen tai 
Euroopan 
unionin 
tavaramerkin 
muuntamista 
koskevasta 

200 euroa
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hakemuksesta 
(113 artiklan 
1 kohta, myös 
yhdessä 
159 artiklan 
1 kohdan kanssa, 
säännön 45 
2 kohta, myös 
yhdessä 
123 säännön 
2 kohdan kanssa)
a) kansallista 
tavaramerkkiä 
koskevaksi 
hakemukseksi
b) jäsenvaltioita 
koskevaksi 
rekisteröinniksi 
Madridin 
sopimuksen 
mukaisesti
21. Maksu 
menettelyn 
jatkamisesta 
(82 artiklan 
1 kohta)

400 euroa

22. Maksu 
rekisteröidyn 
Euroopan 
unionin 
tavaramerkin 
(49 artiklan 
4 kohta) tai 
Euroopan 
unionin 
tavaramerkkiä 
koskevan 
hakemuksen 
(44 artiklan 
4 kohta) 
jakamista 
koskevasta 
ilmoituksesta

250 euroa

Hakemusmaksu 
rekisteröityä 
Euroopan 

200 euroa 
rekisteröinniltä, 
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unionin 
tavaramerkkiä 
koskevan 
käyttöluvan tai 
muun oikeuden 
rekisteröinnistä 
(162 artiklan 
2 kohdan 
c alakohta, 
33 säännön 
2 alakohta) tai 
Euroopan 
unionin 
tavaramerkkiä 
koskevaa 
hakemusta 
koskevan 
käyttöluvan tai 
muun oikeuden 
rekisteröinnistä 
(157 artiklan 
2 kohdan 
d alakohta, 
33 säännön 
4 kohta):

mutta jos
esitetään 
useampia 
pyyntöjä
samassa 
hakemuksessa tai 
samaan aikaan, 
kokonaismaksu 
on enintään 
1 000 euroa

a) käyttöluvan 
saaminen
b) käyttöluvan 
luovuttaminen
c) esineoikeuden 
luominen
d) esineoikeuden 
luovuttaminen
e) 
pakkotäytäntöön
pano
24. Maksu 
käyttöluvan tai 
muun oikeuden 
rekisterimerkinn
än 
peruuttamisesta 
(162 artiklan 
2 kohdan 
e alakohta, 

200 euroa 
peruuttamiselta, 
mutta jos 
useampia 
pyyntöjä 
esitetään
samassa 
hakemuksessa tai 
samaan aikaan, 
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35 säännön 
3 kohta)

kokonaismaksu 
on enintään 
1 000 euroa

25. maksu 
rekisteröidyn 
Euroopan 
unionin 
tavaramerkin 
muuttamisesta 
(162 artiklan 
2 kohdan 
f alakohta, 
25 säännön 
2 kohta)

200 euroa

26. Maksu 
jäljennöksen
toimittamisesta 
Euroopan 
unionin 
tavaramerkkiä 
koskevasta 
hakemuksesta 
(162 artiklan 
2 kohdan 
j alakohta, 
89 säännön 
5 kohta), 
rekisteröintitodist
uksen 
jäljennöksen 
toimittamisesta 
(162 artiklan 
2 kohdan 
b alakohta, 
24 säännön 
2 kohta) tai 
rekisteriotteen
toimittamisesta 
(162 artiklan 
2 kohdan 
g alakohta, 
84 säännön 
6 kohta):
a) oikeaksi 
todistamaton 
jäljennös tai ote

10 euroa
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b) oikeaksi 
todistettu 
jäljennös tai ote

30 euroa

27. Maksu 
asiakirjojen 
asettamisesta 
julkisesti 
nähtäville 
(162 artiklan 
2 kohdan 
h alakohta, 
89 säännön 
1 kohta)

30 euroa

28. Maksu 
asiakirjojen 
jäljennösten 
toimittamisesta
(162 artiklan 
2 kohdan 
i alakohta, 
89 säännön 
5 kohta):
a) oikeaksi 
todistamaton 
jäljennös

10 euroa

b) oikeaksi 
todistettu 
jäljennös

30 euroa

lisäksi 
kymmenen sivua 
ylittävältä 
määrältä sivua 
kohti

1 euro

29. Maksu 
asiakirjoissa 
olevien tietojen 
edelleen 
toimittamisesta 
(162 artiklan 
2 kohdan 
k alakohta, 
90 sääntö)

10 euroa

30. Maksu 
korvattavien 

100 euroa
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menettelykulujen 
vahvistamisen 
tarkistamisesta 
(162 artiklan 
2 kohdan 
l alakohta, 
94 säännön 
4 kohta)
31. Maksu 
kansainvälisen 
hakemuksen 
tekemisestä 
virastossa 
(147 artiklan 
5 kohta)

300 euroa

Or. en

Perustelu

Maksurakenne on tärkeä osa EU:n tavaramerkkijärjestelmää. Siksi asetukseen (EY) N:o 
2869/95 sisältyvä taulukko (mukaan luettuina komission muutosehdotukset ja ajan tasalle 
saatetut viitteet) on sisällytetty asetukseen (EY) N:o 207/2009. Päätös siitä, olisiko muita 
asetuksen (EY) N:o 2869/95 sisältyviä säännöksiä sisällytettävä asetukseen (EY) N:o 
207/2009 tai olisiko niitä säänneltävä delegoiduissa säädöksissä, tehdään menettelyn 
puitteissa 37 säännön a kohdan mukaisesti. 

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 127 kohta
Asetus (EY) N:o 207/2009 
165 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viimeistään vuonna 2019 ja sen jälkeen 
joka viides vuosi komissio teettää
arvioinnin tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta.

1. Viimeistään vuonna 2019 ja sen jälkeen 
joka viides vuosi komissio tekee arvioinnin 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Or. en

Perustelu

Komissio vastaa arvioinnista. Siksi sen on voitava valita, tekeekö se arvioinnin itse vai 
teettääkö se arvioinnin muualla.
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Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)
Asetus (EY) N:o 2868/95

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 2868/95 
seuraavasti:
1) Poistetaan 4 sääntö.
2) Poistetaan 30 säännön 2 kohta.

Or. en

Perustelu

Koska maksurakenteesta säädetään suoraan asetuksessa, asetuksen (EY) N:o 2869/95 
maksuja koskevat säännökset on kumottava. Tarkistus liittyy 26 artiklan 2 kohtaan ja 
47 artiklan 1 a kohtaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
1 b artikla (uusi)
Asetus (EY) N:o 2869/95

Komission teksti Tarkistus

1 b artikla
Kumotaan asetus (EY) N:o 2869/95.
Viittauksia kumottuun asetukseen 
pidetään viittauksina tähän asetukseen 
liitteessä olevan vastaavuustaulukon 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Koska maksurakenteesta säädetään suoraan asetuksessa, asetuksen (EY) N:o  2869/95 
maksuja koskevat säädökset on kumottava. Päätös siitä, olisiko asetuksen (EY) N:o  2869/95 
sisältyviä säännöksiä, jotka eivät koske maksujen määrää, sisällytettävä asetukseen (EY) N:o 
207/2009 tai olisiko niitä säänneltävä delegoiduissa säädöksissä, tehdään menettelyn 
puitteissa 37  säännön a  kohdan mukaisesti.
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PERUSTELUT

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

Yhteenveto

Yhteisön tavaramerkkijärjestelmä ja OHIM ovat olleet olemassa yli 15 vuotta. Järjestelmä on 
ollut erittäin onnistunut, mutta sen parantamiseksi on järkevää tarkistaa nykyiset säännöt. 
Kuluneina vuosina OHIM on kehittynyt hyvin toimivaksi ja tehokkaaksi virastoksi, jolla on 
selkeä käsitys tehtävästään auttaa tavaramerkki- ja malliyhteisöä Euroopassa. Uudet tehtävät, 
kuten teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksien seurantakeskuksen ja orpoja teoksia koskevan 
tietokannan hoitaminen ovat todiste luottamuksesta, jota virasto nauttii sekä 
yhteislainsäätäjien että komission taholta. 

Esittelijä katsoo, että uudelleentarkastelussa OHIM:n hallintotapaa on muutettava, jotta 
voidaan turvata sen riippumattomuus, käyttäjäystävällisyys ja osaaminen myös jatkossa. 
Nämä ovat olleet virastolle ominaisia piirteitä.

On tärkeää panna merkille, että virasto ei ole puhtaasti jäsenvaltioiden, komission eikä 
parlamentin virasto, vaan Euroopan unionin virasto. Hallintotapaa olisi muutettava erityisesti 
käyttämällä apuna hajautettuja virastoja koskevan yhteisen lähestymistavan tarjoamia ohjeita.

Eurooppalaisiin tavaramerkkeihin liittyvät maksut ovat läheisessä yhteydessä viraston kykyyn 
hoitaa tehtävänsä. Esittelijä väittää, että kysymys maksuista on niin läheisessä yhteydessä 
viraston hallintotavan kanssa ja viraston tehtävien hoitamiskyvyn kanssa, että maksuista on 
säädettävä perussäädöksessä eikä delegoidulla säädöksellä. 

Aineelliseen oikeuteen liittyvistä kysymyksistä komissio on ehdottanut useita muutoksia, 
joista useimmat esittelijä hyväksyy, mutta toteaa, että vielä on varaa parannuksiin. 

Viraston nimi

Esittelijä toteaa, että viraston nykyinen nimi ”Sisämarkkinoilla toimiva 
yhdenmukaistamisvirasto” on tunnettu ja vakiintunut tavaramerkkiyhteisön keskuudessa 
Euroopassa ja sen ulkopuolella. Tämä nimi ei kuitenkaan ole erityisen looginen kenellekään, 
joka ei entuudestaan tunne virastoa mutta haluaa rekisteröidä tavaramerkin tai mallin. 
Uudelleentarkastelu näyttää sopivalta tilaisuudelta nimetä virasto uudelleen. Komission 
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ehdottama nimi (Euroopan unionin tavaramerkki- ja mallivirasto) ei kuitenkaan vastaa 
virastolle uskottujen tehtävien laajaa kirjoa. Virastossa toimii jo teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkauksien seurantakeskus sekä tunnustettujen orpojen teosten rekisteri. Jatkossa voidaan 
ajatella, että viraston tehtäviin lisätään muita toimintoja, kuten maantieteellisten merkintöjen 
rekisteröinti ja kauppasalaisuuksia koskevaan tulevaan lainsäädäntöehdotukseen mahdollisesti 
liittyvät tehtävät. Sen vuoksi olisi hyvä löytää virastolle asianmukainen kauaskantoinen nimi, 
joka kestää muutoksissa, mutta tekee viraston tehtävät selviksi käyttäjille. Näin ollen esittelijä 
ehdottaa viraston nimeksi ”Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeusvirasto”. 

Määritelmät

Esittelijä ehdottaa pientä termimuutosta komission ehdotuksessa oleviin määritelmiin. Sen 
sijaan, että termi ”yhteisön tavaramerkki” muutetaan ”eurooppalaiseksi tavaramerkiksi” olisi 
käytettävä termiä ”Euroopan unionin tavaramerkki”. Tärkein syy tälle on, että termi 
”Euroopan unioni” kuvaa täsmällisemmin suojelun maantieteellistä alaa. Lisäksi on pantava 
merkille, että termi ”eurooppalainen” esimerkiksi patenttialalla viittaa kansallisten 
patenttioikeuksien yhdistelmään (joka on nyt laajennettu vaikutukseltaan yhtenäiseksi 
Eurooppa-patentiksi). Koska yhteisön tavaramerkki on EU-nimitys, olisi suotavaa nimetä se 
vastaavasti.

Hallintotapaan liittyvät kysymykset

Tavaramerkkien rekisteröinnistä vastaavan viraston hallintotapa on ilmeisen tärkeä osa tätä 
lainsäädäntöpakettia. Vaikka komission esitykset tällä alueella ovat yleisesti hyviä, eräitä 
kohtia on tarpeen täsmentää.

– Hallintoneuvoston kokoonpano

Yhteisen lähestymistavan mukaan erillisvirastojen hallintoneuvostoissa on mukana edustajia 
jäsenvaltioista, komissiosta ja Euroopan parlamentista. Komissio on ehdotuksessaan kuitenkin 
jättänyt Euroopan parlamentin pois hallintoneuvostosta. Esittelijä ehdottaa tämän korjaamista 
yhteisen lähestymistavan säännösten mukaiseksi.

– Johtokunta

Yhteinen lähestymistapa antaa mahdollisuuden sisällyttää virastojen hallintoneuvostoon 
johtokunnan tapauksissa, joissa sen voidaan odottaa parantavan tehokkuutta. Ei kuitenkaan 
ole konkreettista näyttöä siitä, että tässä tapauksessa tällainen hallintobyrokratian lisätaso 
parantaisi tehokkuutta. Esittelijä ehdottaa siksi, että johtokunnan lisääminen poistetaan.

– Viraston toiminnanjohtajan (ja apulaistoiminnanjohtajien) valinta

Komissio ehdottaa, että hallintoneuvoston olisi valittava toiminnanjohtaja komission 
laatimalta ehdokaslistalta. Esittelijä ei hyväksy sitä, että komissiolle annetaan veto-oikeus 
tehtävään ehdolle asetettavien nimeämisessä ja katsoo, että hallintoneuvostolla olisi oltava 
sisäinen esivalintalautakunta, joka koostuu kaikkien kolmen toimielimen edustajista ja joka 
esittää vähintään kolmen ehdokkaan listan täysimääräiselle hallintoneuvostolle. Esittelijä 
ehdottaa myös, että kumotaan ehdotus komission veto-oikeudesta toiminnanjohtajan 
uudelleennimittämisessä.
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Viraston ja jäsenvaltioiden väliset yhteistyöhankkeet

Esittelijä hyväksyy periaatteessa komission ehdotukset tällä alueella, mutta esittää eräitä 
muutoksia joustavuuden lisäämiseksi. Luettelo aloista, joilla hankkeita voidaan käynnistää ei 
esimerkiksi saisi olla tyhjentävä vaan avoin, jotta suunnitteluprosessin aikana voidaan sallia 
hakkeita alueilla, joita ei ole otettu huomioon. Myös käyttäjien aktiivinen osallistuminen olisi 
selvästi varmistettava. Esittelijä yhtyy komission kantaan, jonka mukaan kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi osallistuttava hankkeisiin, mutta katsoo, että ei ole järkevää pakottaa 
jäsenvaltioita omaksumaan yhteisten hankkeiden tuloksia tapauksissa, joissa jäsenvaltiot 
katsovat, että niillä on jo käytössä paremmat järjestelmät tai toimenpiteet. Tällainen 
lähestymistapa saattaa itse asiassa vähentää mahdollisten yhteistyöhankkeiden lukumäärää, 
jos jäsenvaltiot estävät muita osallistumasta hankkeisiin siinä pelossa, että tuloksia on pakko 
soveltaa. 

Maksut

Komissio on ehdottanut, että maksuista säädetään delegoiduilla säädöksillä. Nykyisen 
asetuksen mukaan maksuista säädetään komission täytäntöönpanosäädöksessä, joka 
hyväksytään komitologiajärjestelmässä. Unionin tavaramerkkijärjestelmään sovellettavat 
maksut ovat keskeisessä asemassa koko eurooppalaisen tavaramerkkijärjestelmän toiminnan 
kannalta. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen näitä maksuja on tarkistettu kahdesti, 
molemmissa tapauksissa huomattavan poliittisen keskustelun jälkeen. Sen vuoksi olisi 
epäasianmukaista säätää näistä maksuista delegoiduissa säädöksessä taikka 
täytäntöönpanosäädöksessä. Esittelijä katsoo, että niistä olisi säädettävä perussäädöksessä. 
Tämän melko monimutkaisen muutoksen toteuttamiseksi esittelijä on sisällyttänyt tähän 
asetukseen komission komitologiamenettelyssä esittämät ehdotukset tämän säädöksen 
muuttamiseksi. Tätä ei saisi pitää epäsuorana tukena kaikille tämän ehdotuksen näkökohdille. 
Esittelijä varaa tässä suhteessa oikeuden palata yksittäisiin tarkistuksiin.

Esittelijä haluaa todeta maksuista myös sen, että viraston keräämillä maksuilla ei saisi 
rahoittaa jäsenvaltioiden kansallisia järjestelmiä (tai jopa yleistä talousarviota) eikä Euroopan 
unionin yleistä talousarviota. Viraston tulot olisi sen sijaan investoitava viraston työn laadun 
varmistamiseen ja myös sellaisten hankkeiden edistämiseen, joilla edistetään teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelun yhdenmukaistamista ja lähentymistä Euroopassa.

Delegoidut säädökset 

Esittelijä panee merkille, että komission ehdotukseen sisältyy useita delegoituja säädöksiä. On 
melko selvää, että eräät näistä menevät pitemmälle kuin mikä on hyväksyttävää delegoiduille 
säädöksille, varsinkin kun otetaan huomioon, että monien ehdotettujen säädösvallan siirtojen 
sisältö ja soveltamisala liittyvät oleellisiin osatekijöihin ja antavat komissiolle aivan liikaa 
harkintavaltaa. Tämä koskee ehdotuksen johdanto-osan 24-26, 29, 31-34, 36, 38 ja 44-46 
kappaletta sekä 24 a, 35 a, 39, 45 a, 49 a, 57 a, 65 a, 74 a, 74 k, 79, 79 a, 83, 89, 93 a, 114, 
114 a, 128, 144 a, 145, 161 a ja 163 a artiklaa.

Sen sijaan, että näitä kysymyksiä käsiteltäisiin tässä mietinnössä, esittelijä ehdottaa, että niitä 
käsitellään 37 a säännön mukaisessa menettelyssä, jossa oikeudellisten asioiden valiokunta 
valmistelee lausunnon säädösvallan siirtojen tavoitteista, sisällöstä, laajuudesta ja kestosta 
sekä ehdoista, joita niihin sovelletaan. Tällaisessa lausunnossa analysoitaisiin myös 



PR\944386FI.doc 69/69 PE516.715v01-00

FI

vaikutuksia, joita olisi maksuja koskevan komission täytäntöönpanosäännöksen sisällön 
siirtämisestä perussäädökseen edellä kuvatulla tavalla, sekä muita 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka aiemmin on toteutettu asetuksen perusteella.

Täytäntöönpanotoimenpiteet

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

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


