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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

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

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

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
intellektuaalomandiõigusi käsitlevate tollialaste õigusaktide rakendamise kohta
(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0285),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0139/2011),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-0046/2012),

1. võtab esimesel lugemisel vastu allpool toodud seisukoha;

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

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Intellektuaalomandiõigusi rikkuva 
kauba turustamine kahjustab olulisel 
määral õiguste omajaid, seadusi järgivaid 
tootjaid ja kauplejaid. See eksitab ka 
tarbijaid ja võib mõnel juhul ohustada 
nende tervist ja ohutust. Selline kaup
tuleks hoida turult eemal nii palju kui 
võimalik ja tuleks vastu võtta meetmed, et 
tõhusalt käsitleda kõnealust ebaseaduslikku 
tegevust, piiramata seejuures seaduslikku 

(2) Intellektuaalomandiõigusi rikkuva 
kauba turustamine kahjustab olulisel 
määral õiguste omajaid, seadusi järgivaid 
tootjaid ja kauplejaid. See eksitab ka 
tarbijaid ja võib mõnel juhul ohustada 
nende tervist ja ohutust. Seetõttu tuleks nii 
palju kui võimalik takistada sellise kauba 
toomist tolliterritooriumile ja hoida see 
turult eemal ning tuleks vastu võtta 
meetmed, et tõhusalt käsitleda kõnealust 
ebaseaduslikku tegevust, piiramata 
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kauplemist. seejuures seaduslikku kauplemist. Seetõttu 
tuleb tarbijaid piisavalt teavitada nende 
kaupade ostuga seotud riskidest.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Määruse (EÜ) nr 1383/2003 
läbivaatamine näitas, et õiguslikku 
raamistikku tuleb teha teatavad 
parandused, et tugevdada 
intellektuaalomandiõiguste jõustamist ja 
tagada ka asjakohane õigusselgus, võttes 
sealjuures arvesse majandus-, kaubandus-
ja õigusvaldkonna arengut.

(3) Määruse (EÜ) nr 1383/2003 
läbivaatamine näitas, et õiguslikku 
raamistikku tuleb teha teatavad 
parandused, et tugevdada 
intellektuaalomandiõiguste jõustamist
tolliasutuste poolt ja tagada ka asjakohane 
õigusselgus, võttes sealjuures arvesse 
majandus-, kaubandus- ja õigusvaldkonna 
arengut.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Tolliasutused peaksid 
intellektuaalomandiõiguste jõustamiseks 
olema võimelised kontrollima ELi 
tolliterritooriumil tollijärelevalve alla 
kuuluvat või kuuluma pidanud kaupa.
Intellektuaalomandiõiguste jõustamine 
piiril, olenemata sellest, kus kaup nõukogu 
määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega 
kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) 
mõistes tollijärelevalve all on või oleks 
pidanud olema, võimaldab ressursse hästi 
ära kasutada. Kui toll peab kauba piiril 
kinni, on vaja üht õiguslikku menetlust, 
samas kui sellise turult leitud kauba korral, 
mis on laiali jaotatud ja jaemüüjatele 
tarnitud, oleks sama jõustamise taseme 
saavutamiseks vaja mitut eri menetlust.
Erand tuleks teha eesmärgipärase 

(4) Tolliasutused peaksid 
intellektuaalomandiõiguste jõustamiseks 
olema võimelised kontrollima ELi 
tolliterritooriumil tollijärelevalve alla 
kuuluvat või kuuluma pidanud kaupa, 
sealhulgas peatamismenetlusele suunatud 
kaupa. Intellektuaalomandiõiguste 
jõustamine piiril, olenemata sellest, kus 
kaup nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92
(millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik) mõistes tollijärelevalve all 
on või oleks pidanud olema, võimaldab 
ressursse hästi ära kasutada. Kui toll peab 
kauba piiril kinni, on vaja üht õiguslikku 
menetlust, samas kui sellise turult leitud 
kauba korral, mis on laiali jaotatud ja 
jaemüüjatele tarnitud, oleks sama 
jõustamise taseme saavutamiseks vaja 
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kasutamise korra alusel vabasse ringlusse 
lubatud kaubale, kuna selline kaup jääb 
tollijärelevalve alla isegi siis, kui see on 
lubatud vabasse ringlusse. Samuti on 
asjakohane mitte kohaldada määrust kauba 
suhtes, mida reisijad kannavad isiklikus 
pagasis, kui see kaup on nende isiklikuks 
tarbeks ja puuduvad märgid selle kohta, et 
tegemist on kaubaveoga.

mitut eri menetlust. Erand tuleks teha 
eesmärgipärase kasutamise korra alusel 
vabasse ringlusse lubatud kaubale, kuna 
selline kaup jääb tollijärelevalve alla isegi 
siis, kui see on lubatud vabasse ringlusse.
Samuti on asjakohane mitte kohaldada 
määrust kauba suhtes, mida reisijad 
kannavad isiklikus pagasis, kui see kaup on 
nende isiklikuks tarbeks ja puuduvad 
märgid selle kohta, et tegemist on 
kaubaveoga.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Määrus (EÜ) nr 1383/2003 ei hõlma 
teatavaid intellektuaalomandiõigusi ja 
sellest on välja jäetud teatavad rikkumised.
Selleks et intellektuaalomandiõiguste 
jõustamist tugevdada, peaks tollikontrolli 
seega laiendama rikkumiste muudele 
liikidele, nt paralleelkaubandusest 
tulenevad rikkumised, samuti muudele 
tolli poolt juba jõustatud, kuid määrusega
(EÜ) nr 1383/2003 hõlmamata õiguste 
rikkumistele. Samal põhjusel on 
asjakohane hõlmata käesoleva määruse 
reguleerimisalaga lisaks määrusega (EÜ) 
nr 1383/2003 juba hõlmatud õigustele ka 
kaubanimed, kui need on asjaomase riigi 
siseriiklike õigusaktide raames kaitstud 
intellektuaalomandi ainuõigustega, 
pooljuhttoodete topoloogia, kasulikud 
mudelid ja tehnilistest meetmetest 
kõrvalehoidmise seadmed, samuti 
intellektuaalomandi mis tahes ainuõigused, 
mis on kehtestatud ELi õigusaktidega.

(5) Määrus (EÜ) nr 1383/2003 ei hõlma 
teatavaid intellektuaalomandiõigusi ja 
sellest on välja jäetud teatavad rikkumised.
Selleks et intellektuaalomandiõiguste 
jõustamist tugevdada, peaks tollikontrolli 
seega laiendama rikkumiste muudele 
liikidele, mis on määrusega (EÜ) nr 
1383/2003 hõlmamata. Sel põhjusel on 
asjakohane hõlmata käesoleva määruse 
reguleerimisalaga lisaks määrusega (EÜ) 
nr 1383/2003 juba hõlmatud õigustele ka 
kaubanimed, kui need on asjaomase riigi 
siseriiklike õigusaktide raames kaitstud 
intellektuaalomandi ainuõigustega, 
pooljuhttoodete topoloogia, kasulikud 
mudelid ja tehnilistest meetmetest 
kõrvalehoidmise seadmed, samuti 
intellektuaalomandi mis tahes ainuõigused, 
mis on kehtestatud ELi õigusaktidega.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Liikmesriigid peaksid eraldama 
piisavalt ressursse, et võimaldada 
tolliasutustel täita oma ulatuslikumaid 
kohustusi ja tagada tolliametnike 
asjakohane väljaõpe. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid vastu võtma 
suunised, et tagada käesoleva määrusega 
hõlmatud rikkumiste eri liikide korral 
tollikontrolli korrektne ja ühetaoline 
rakendamine.

Selgitus

Et leevendada probleeme, mis on seotud tolliasutuste võimekusega täita tõhusalt oma 
kohustusi, mis tulenevad käesoleva määruse kohaldamisalaga hõlmatud uut liiki rikkumistest, 
on kasulik rõhutada piisavate ressursside eraldamist, et tagada asjakohane väljaõpe ja 
töötada välja suunised, mis oleksid tolliasutustele abiks vajaliku kontrolli läbiviimisel.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Täielikul rakendamisel peaks 
käesolev määrus täiendavalt toetama 
ühtset turgu, mis tagab õiguste omajatele 
tõhusama kaitse, ergutab loovust ja 
innovatsiooni ning annab tarbijatele 
usaldusväärsed ja kõrge kvaliteediga 
tooted, mis peaks omakorda tugevdama 
piiriüleseid tehinguid tarbijate, ettevõtete 
ja kauplejate vahel.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 c) Komisjon peaks võtma kõik 
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vajalikud meetmed, tagamaks, et 
tolliasutused kohaldavad uut 
õigusraamistikku kogu liidu ulatuses 
ühtselt ning asjatu viivituseta, et tagada 
intellektuaalomandiõiguste tõhus 
jõustamine, mis kaitseb õiguste omajaid, 
takistamata seejuures kaubavahetust. 
Ajakohastatud tolliseadustiku ja eelkõige 
koostalitlusvõimelise e-tollisüsteemi 
rakendamine võib tulevikus niisugust 
jõustamist lihtsustada.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 d) Liikmesriikide vahendid tolli 
valdkonnas on üha piiratumad. Seetõttu 
ei tohiks liikmesriikide rahaline koormus 
uue määruse tulemusel suureneda. Tuleks 
toetada uue riskijuhtimistehnoloogia ja 
ressursside maksimaalse kasutamise 
strateegiate propageerimist liikmesriikide 
seas.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesolevas määruses on 
menetluseeskirjad tolliasutuste jaoks.
Seega ei kehtestata käesoleva määrusega 
mingeid uusi kriteeriume kohaldatava 
intellektuaalomandiõiguse rikkumise 
kindlakstegemiseks.

(6) Käesolevas määruses on 
menetluseeskirjad tolliasutuste jaoks.
Seega ei kavandata käesoleva määrusega 
mingeid kriteeriume kohaldatava 
intellektuaalomandiõiguse rikkumise 
kindlakstegemiseks.

Selgitus

Kooskõlas eesmärgiga säilitada selge piiritlus menetlusliku ja intellektuaalomandialase 
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materiaalõiguse vahel, ei tohiks määrusega kavandada mingeid kriteeriume 
intellektuaalomandiõiguse rikkumise määratlemiseks. Välja tuleks jätta kõik olemasolevad 
sätted, mida saab sel viisil tõlgendada.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada 
intellektuaalomandiõiguste kiire 
jõustamine, tuleks ette näha, et kui
tolliasutustel on piisava tõendusmaterjali
alusel põhjust kahtlustada, et nende 
järelevalve all olev kaup rikub 
intellektuaalomandiõigusi, võivad need 
tolliasutused omal algatusel või taotluse 
alusel peatada kauba ringlusse lubamise 
või selle kinni pidada, et võimaldada 
isikutel, kellel on õigus tolliasutuste 
sekkumise taotlus esitada, algatada 
menetlus intellektuaalomandiõiguse 
rikkumise kindlakstegemiseks.

(10) Selleks et tagada 
intellektuaalomandiõiguste kiire 
jõustamine, tuleks ette näha, et kui
tolliasutused piisavate põhjuste alusel
kahtlustavad, et nende järelevalve all olev 
kaup rikub intellektuaalomandiõigusi, 
võivad need tolliasutused omal algatusel 
või taotluse alusel peatada kauba ringlusse 
lubamise või selle kinni pidada, et 
võimaldada isikutel, kellel on õigus 
tolliasutuste sekkumise taotlus esitada, 
algatada menetlus 
intellektuaalomandiõiguse rikkumise 
kindlakstegemiseks.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Kui tekib kahtlus, et transiitkauba 
näol on tegemist liidus 
intellektuaalomandiõigusega kaitstud 
kauba imitatsiooni või koopiaga, peaks 
deklarant või kauba valdaja olema 
kohustatud kauba lõppsihtkohta 
tõendama. Kauba lõppsihtkohaks tuleks 
lugeda liidu turg, kui deklarant, kauba 
valdaja või omanik ei esita selgeid ja 
veenvaid tõendeid, mis kinnitaksid 
vastupidist. Komisjon peaks vastu võtma 
suunised, kus antakse tolliasutustele 
kriteeriumid kauba liidu turule 
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suunamise tõenäosuse tõhusaks 
hindamiseks, võttes arvesse Euroopa 
Liidu Kohtu asjaomast kohtupraktikat.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kui intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise kahtlusega kaup ei ole võltsitud 
või piraatkaup, võib tolliasutustel olla 
raske üksnes visuaalse kontrolli alusel 
kindlaks määrata, kas 
intellektuaalomandiõigust võib olla 
rikutud. Seepärast on asjakohane ette 
näha, et menetlus tuleks algatada, välja 
arvatud juhul, kui asjaomased isikud, 
nimelt kauba valdaja ja õiguse omaja 
lepivad kokku, et kaup loovutatakse 
hävitamiseks. Selliste menetlustega 
tegelevad pädevad asutused peaksid 
kindlaks tegema, kas tegemist on 
intellektuaalomandiõiguse rikkumisega, 
ja võtma vastu asjaomaste 
intellektuaalomandiõiguste rikkumisi 
käsitlevad asjakohased otsused.

välja jäetud

Selgitus

Lihtsustatud kord ainult võltsitud ja piraatkaupade jaoks põhjustaks tegelikkuses õiguslikku 
ebaselgust, sest pole selge, millist korda tuleks rakendada, kui kaupade puhul on tegu nii 
kaubamärgi või autoriõiguse kui ka muude intellektuaalomandiõiguste (nt patendid) 
rikkumisega. Seepärast tehakse ettepanek asendada artikli 20 lõiked artikli 23 kohandatud 
sõnastusega, mis kohalduks siis kõikidele intellektuaalomandiõiguste rikkumistele.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Määrus (EÜ) nr 1383/2003 võimaldas (12) Määrus (EÜ) nr 1383/2003 võimaldas 



PE470.069v03-00 12/92 RR\898122ET.doc

ET

liikmesriikidel näha ette menetluskord, 
mille kohaselt lubatakse hävitada teatavat 
kaupa ilma igasuguse kohustuseta algatada 
menetlus intellektuaalomandiõiguse 
rikkumise kindlakstegemiseks. Nagu 
tunnistati Euroopa Parlamendi 18. 
detsembri 2008. aasta resolutsioonis 
võltsimise mõju kohta rahvusvahelisele 
kaubandusele, on see menetluskord 
osutunud väga edukaks liikmesriikides, kus 
seda on olnud võimalik kasutada. Seepärast 
tuleks kõnealune menetluskord teha 
kohustuslikuks nende silmnähtavate
rikkumiste suhtes, mida tolliasutustel on 
kerge tuvastada üksnes visuaalse 
kontrollimise teel, ja seda tuleks kohaldada 
õiguste omaja taotlusel, kui deklarant või 
kauba valdaja ei ole hävitamise vastu.

liikmesriikidel näha ette menetluskord, 
mille kohaselt lubatakse hävitada teatavat 
kaupa ilma igasuguse kohustuseta algatada 
menetlus intellektuaalomandiõiguse 
rikkumise kindlakstegemiseks. Nagu 
tunnistati Euroopa Parlamendi 18. 
detsembri 2008. aasta resolutsioonis 
võltsimise mõju kohta rahvusvahelisele 
kaubandusele, on see menetluskord 
osutunud väga edukaks liikmesriikides, kus 
seda on olnud võimalik kasutada. Seepärast 
tuleks kõnealune menetluskord teha 
kohustuslikuks kõikide rikkumiste suhtes 
ja seda tuleks kohaldada õiguste omaja 
taotlusel, kui õiguste omaja on kinnitanud 
intellektuaalomandiõiguse rikkumist ja 
nõustunud hävitamisega ja kui deklarant 
või kauba valdaja ei ole hävitamise vastu.

Selgitus

Lihtsustatud kord ainult võltsitud ja piraatkaupade jaoks põhjustaks tegelikkuses õiguslikku 
ebaselgust, sest pole selge, millist korda tuleks rakendada, kui kaupade puhul on tegu nii 
kaubamärgi või autoriõiguse kui ka muude intellektuaalomandiõiguste (nt patendid) 
rikkumisega. Veendumaks oma vastutuses hävitamise eest, peaks õiguste omaja lisaks 
hävitamisega nõustumisele ka kinnitama, et intellektuaalomandiõigusi on rikutud, ja näitama, 
millise intellektuaalomandiõigusega on tegemist.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et halduskoormust ja kulusid 
nii palju kui võimalik vähendada, tuleks
võltsitud või piraatkauba väikeste partiide 
suhtes kehtestada erimenetlus, mis 
võimaldaks kauba hävitada ilma õiguste 
omaja nõusolekuta. Selleks et kehtestada 
piirmäärad, millest allapoole jäävaid 
saadetisi loetakse väikesteks partiideks, 
tuleks käesoleva määrusega volitada 
komisjoni võtma kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

(13) Selleks et halduskoormust ja kulusid 
nii palju kui võimalik vähendada, ilma et 
see piiraks lõpptarbija õigust saada 
mõistliku aja jooksul nõuetekohaselt 
teavet tolli poolt võetud meetmete 
õigusliku aluse kohta, tuleks väikeste 
partiide suhtes kehtestada erimenetlus, mis 
võimaldaks kauba hävitada ilma õiguste 
omaja nõusolekuta, kui ta on oma 
taotluses palunud erimenetluse 
kasutamist.
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üldkohaldatavad mitteseadusandlikud 
aktid. Tähtis on, et komisjon peaks 
ettevalmistustööde ajal asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

Selgitus

Väikese partii mõiste ja eriti väikest kogust kirjeldavad piirmäärad on kavandatud määruse 
olulised alused. Seetõttu tuleks anda õigus otsustada määratluse ja kohaldatavate 
piirmäärade üle kaasseaduseandjatele.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ajal tagama 
asjakohaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning sobiva edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

välja jäetud

Selgitus

Väikese partii mõiste ja eriti väikest kogust kirjeldavad piirmäärad on kavandatud määruse 
olulised alused. Seetõttu tuleks anda õigus otsustada määratluse ja kohaldatavate 
piirmäärade üle kaasseadusandjatele.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Parema õigusselguse huvides ja 
selleks, et kaitsta seaduslike kauplejate 
huvisid piiril toimuvate tolli 
jõustamismenetluste võimalike 
kuritarvituste eest, on asjakohane muuta 
intellektuaalomandiõiguse rikkumise 
kahtlusega kauba kinnipidamise 
tähtaegasid, tingimusi, mille alusel toll 
edastab kaubasaadetisi käsitleva teabe 
õiguste omajatele, tingimusi, mille alusel 

(15) Parema õigusselguse huvides ja 
selleks, et kaitsta seaduslike kauplejate 
huvisid piiril toimuvate tolli 
jõustamismenetluste võimalike 
kuritarvituste eest, on asjakohane muuta 
intellektuaalomandiõiguse rikkumise 
kahtlusega kauba kinnipidamise 
tähtaegasid, tingimusi, mille alusel toll 
edastab kaubasaadetisi käsitleva teabe 
õiguste omajatele ja tingimusi, mille alusel 
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saab taotleda tollikontrolli all hoitava, 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
kahtlusega kauba, v.a võltsitud ja 
piraatkauba hävitamise menetluse 
kohaldamist, ja lisada säte, mille kohaselt 
kauba valdaja võib väljendada oma 
seisukohti, enne kui tolliamet teeb tema 
jaoks kahjuliku otsuse.

saab taotleda tollikontrolli all hoitava, 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
kahtlusega kauba hävitamise menetluse 
kohaldamist. Kui tolliasutused pärast 
taotluse rahuldamist meetmeid võtavad,
on ühtlasi asjakohane lisada säte, mille 
kohaselt kauba valdaja võib väljendada 
oma seisukohti, enne kui tolliamet peatab 
kauba vabastamise või peab kinni 
intellektuaalomandiõiguse rikkumise 
kahtlusega kauba, mis ei ole võltsitud ega 
piraatkaup, sest tolliasutustel võib olla 
raske üksnes visuaalse kontrolli alusel 
kindlaks määrata, kas 
intellektuaalomandiõigust võib olla 
rikutud.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Võttes arvesse tolliasutuste poolt 
kõnealuses valdkonnas vastuvõetud 
meetmete ajutist ja ennetavat iseloomu 
ning meetmetest mõjutatud osaliste 
vastandlikke huve, tuleks menetluste 
teatavaid aspekte kohandada, et tagada 
määruse sujuv kohaldamine, austades 
asjaomaste isikute õigusi. Seega peaksid 
tolliasutused seoses käesolevas määruses 
kavandatud mitmesuguste teatamistega 
teavitama tollikäitlust või kauba olukorda 
käsitlevate dokumentide alusel kõige 
sobivamat isikut. Asjaomastele isikutele 
saadetud teadete kõigi tähtaegade 
kooskõlastamiseks tuleks hakata
käesolevas määruses sätestatud nõutavate 
teatamiste tähtaegu arvestama sellest 
hetkest, kui tolliasutused need välja 
saatsid. Ajavahemik, mille jooksul on 
õigus anda selgitusi, enne kui kahjulik 
otsus tehakse, peaks olema kolm tööpäeva,
eeldusel, et meetmetaotluse rahuldamist 

(16) Võttes arvesse tolliasutuste poolt 
kõnealuses valdkonnas vastuvõetud 
meetmete ajutist ja ennetavat iseloomu 
ning meetmetest mõjutatud osaliste 
vastandlikke huve, tuleks menetluste 
teatavaid aspekte kohandada, et tagada 
määruse sujuv kohaldamine, austades 
asjaomaste isikute õigusi. Seega peaksid 
tolliasutused seoses käesolevas määruses 
kavandatud mitmesuguste teatamistega 
teavitama tollikäitlust või kauba olukorda 
käsitlevate dokumentide alusel kõige 
sobivamat isikut. Käesolevas määruses 
sätestatud nõutavate teatamiste tähtaegu
tuleks hakata arvestama sellest hetkest, kui
teade on kätte saadud. Ajavahemik, mille 
jooksul on õigus anda selgitusi, enne kui
kauba vabastamine peatatakse või kaup 
kinni peetakse, peaks muu kui võltsitud 
või piraatkauba puhul olema kolm 
tööpäeva pärast teate saamist, kui
meetmetaotluse rahuldamist käsitleva 
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käsitleva otsuse saaja on vabatahtlikult 
taotlenud tolliasutustelt meetmete võtmist
ja et deklarandid või kauba valdajad 
peavad olema teadlikud oma kauba 
eriolukorrast, kui see pannakse 
tollijärelevalve alla. Juhul, kui tegemist on 
väikeste partiide suhtes kohaldatava 
erimenetlusega, millega tarbijad on 
tõenäoliselt otseselt seotud ja mille puhul 
ei saa eeldada sama kõrget hoolsuse taset 
kui muude ettevõtjate puhul, kes harilikult 
on tolliformaalsuste teostamisega seotud, 
tuleks kõnealust ajavahemikku oluliselt
pikendada.

otsuse saaja on vabatahtlikult taotlenud 
tolliasutustelt meetmete võtmist. Juhul, kui 
tegemist on väikeste partiide suhtes 
kohaldatava erimenetlusega, millega 
tarbijad on tõenäoliselt otseselt seotud ja 
mille puhul ei saa eeldada sama kõrget 
hoolsuse taset kui muude ettevõtjate puhul, 
kes harilikult on tolliformaalsuste 
teostamisega seotud, tuleks õigus anda 
selgitusi sätestada kõigi kaupade puhul 
ning selleks ette nähtud ajavahemikku
tuleks pikendada. Arvestades 
potentsiaalset töökoormust käesolevast 
määrusest tulenevate tollialaste 
õigusaktide jõustamisel, peaksid 
tolliasutused esmajärjekorras käsitlema 
suuri partiisid.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) 14. novembril 2001 Dohas toimunud 
WTO neljandal ministrite konverentsil 
vastuvõetud TRIPS lepingut ja rahvatervist 
käsitleva Doha deklaratsiooni kohaselt 
saab ning tuleks TRIPS lepingut 
tõlgendada ja rakendada viisil, mis toetab 
WTO liikmesriikide õigust kaitsta rahva 
tervist, ning eelkõige soodustada kõigi 
juurdepääsu ravimitele. Eelkõige selliste 
ravimite korral, mille puhul Euroopa Liidu 
territooriumi läbimine ladustamisega või 
ladustamiseta, ümberjaotamisega või 
veoliigi või -vahendi vahetamisega on 
ainult osa tervest teekonnast, mis algab ja 
lõpeb väljaspool ELi territooriumi, peaksid 
tolliasutused intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise ohtu hinnates kaaluma, kas on 
tõenäoline, et kõnealune kaup suunatakse 
kõrvale ELi turule.

(17) 14. novembril 2001 Dohas toimunud 
WTO neljandal ministrite konverentsil 
vastuvõetud TRIPS lepingut ja rahvatervist 
käsitleva Doha deklaratsiooni kohaselt 
saab ning tuleks TRIPS lepingut 
tõlgendada ja rakendada viisil, mis toetab 
WTO liikmesriikide õigust kaitsta rahva 
tervist, ning eelkõige soodustada kõigi 
juurdepääsu ravimitele. Seepärast on eriti 
tähtis, et tolliasutused tagaksid, et mis 
tahes meetmed, mida nad võtavad, oleksid 
kooskõlas ELi rahvusvaheliste 
kohustustega ja ei peataks selliste ravimite
vabastamist, mille puhul Euroopa Liidu 
territooriumi läbimine ladustamisega või 
ladustamiseta, ümberjaotamisega või 
veoliigi või -vahendi vahetamisega on 
ainult osa tervest teekonnast, mis algab ja 
lõpeb väljaspool ELi territooriumi, kui 
pole piisavalt tõendeid selle kohta, et neid 
on kavatsetud müüa liidus. Et välja 
selgitada riski, et ravimid suunatakse 
kõrvale ELi turule, peaksid tolliasutused 
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muu hulgas kaaluma, kas kaubasaajal või 
kauba valdajal on mõnes liikmesriigis 
müügiluba või hüvitamisõigus.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Võltsitud kaubamärgi või 
kaubandusliku kirjeldusega ravimite 
päritolu ja kvaliteeti puudutavad andmed 
on eksitavad ja seega tuleb neid kohelda 
kui võltsitud ravimeid vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. 
aasta direktiivile 2011/62/EL, millega 
muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ 
(inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) 
seoses vajadusega vältida võltsitud 
ravimite sattumist seaduslikku 
tarneahelasse1. Tuleks võtta asjakohased 
meetmed, et takistada niisuguste ravimite 
ja muude võltsitud kaubamärgi või 
kaubandusliku kirjeldusega tervisetoodete 
jõudmist patsientide ja tarbijateni. 
Komisjon peaks hiljemalt ...* esitama 
aruande, milles on analüüsitud võltsitud 
ravimite vastaseks võitluseks mõeldud 
kehtivate tollimeetmete tõhusust.
______________
1 ELT L 174, 1.7.2011, lk 74.
*Väljaannete talitus: palun sisestage 
kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Et tõhustada võitlust 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
vastu, peaks Euroopa võltsimis- ja 
piraatlusalane vaatluskeskus täitma
tähtsat rolli tolliasutuste varustamisel 
kasuliku teabega, mis võimaldab neil 
kiirelt ja tõhusalt tegutseda.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 c) Intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise vastast võitlust liidu välispiiril 
tuleb kombineerida sihipärase tegevusega 
tekkekohas. Selleks on vajalik koostöö nii 
kolmandate riikidega kui ka 
rahvusvahelisel tasandil, kus komisjon ja 
liikmesriigid peaksid soodustama 
intellektuaalomandiõiguste austamist ja 
edendama intellektuaalomandiõiguste 
kaitse kõrgeid norme. Selle raames tuleks 
toetada kaubanduslepingutesse 
intellektuaalomandiõiguste lisamist ja 
jõustamist, tehnilist koostööd, arutelu 
hoogustamist eri rahvusvahelistes 
foorumites, suhtlemist ja teabevahetust 
ning astuda täiendavaid samme 
operatiivkoostöös kolmandate riikide ja 
asjaomaste tööstusharudega.

Selgitus

Võitluses intellektuaalomandiõiguste rikkumise vastu tuleks kasuks tugevdatud kahepoolne 
koostöö ja kooskõlastatud rahvusvaheline tegevus. 
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 d) TRIPSi lepingu artikkel 69, mille 
eesmärgiks on kõrvaldada rahvusvaheline 
kauplemine intellektuaalomandiõigusi 
rikkuvate kaupadega, näeb ette, et WTO 
liikmed peavad edendama 
tolliasutustevahelist teabevahetust 
intellektuaalomandiõigusi rikkuvate 
kaupadega kauplemise kohta. Selline 
teabevahetus peaks võimaldama 
salakaubaveovõrgustike jälgimist, et 
peatada intellektuaalomandiõigusi 
rikkuvate kaupade tootmine ja 
turustamine tarneahela varajases etapis. 
Seetõttu on vajalik luua tingimused 
teabevahetuseks liidu tolliasutuste vahel 
ja kolmandate riikide asjakohaste 
asutustega, muu hulgas ka 
andmekaitsealase teabe alal.

Selgitus

Võltsimise ja võltsijate laiaulatuslike piiriüleste võrgustike rahvusvahelise olemuse tõttu on 
kriitilise tähtsusega, et tolliasutused oleksid võimelised jagama ja kasutama teavet, sh ka 
kolmandate riikidega, et jälgida võltsijate kasutatavaid võrgustikke ja marsruute. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 e) Kooskõlas Euroopa Liidu 
eesmärgiga tugevdada rahvusvahelist 
koostööd võitluses võltsimise, piraatluse ja 
registreeritud õiguste omajate 
intellektuaalomandiõigusi rikkuvate 
kaupade ebaseadusliku 
paralleelkaubanduse vastu, etendab uus 
Euroopa võltsimis- ja piraatlusalane 
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vaatluskeskus olulist osa liikmesriikide 
kõikide tolliasutuste varustamisel 
asjakohase ja õigeaegse teabega, mis 
aitab neil ühtsel turul asjakohaselt 
kontrollida intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise kahtlusega kaupade 
heakskiidetud importijaid ja turustajaid 
ning välisturgudele eksportijaid. 
Vaatluskeskuse rolli saaks veelgi 
suurendada, luues registreeritud
kaubamärkide, disainilahenduse ja 
patentidega kaitstud Euroopa Liidu 
toodete ja teenuste andmebaasi, mille võib 
teha kättesaadavaks ka välisriikide 
tolliasutustele, kes teevad koostööd 
Euroopa Liiduga 
intellektuaalomandiõiguste parema kaitse 
ja rakendamise vallas.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kui tolliasutused võtavad meetmeid 
eelneva taotluse alusel, on asjakohane ette 
näha, et tolliasutustelt meetmetaotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja peaks 
hüvitama kõik kulud, mis tolliasutused on 
kandnud seoses tema 
intellektuaalomandiõiguste jõustamiseks 
võetud meetmetega. See ei tohiks takistada
otsuse saajal nõuda hüvitist rikkujalt või 
muudelt isikutelt, keda võib asjaomase 
liikmesriigi õigusaktide alusel vastutavaks 
pidada. Kulusid ja kahju, mis on tekkinud 
muudele isikutele kui tolliametitele sellise 
tollimeetme tagajärjel, kus kaup peetakse 
kinni kolmanda isiku kaebuse alusel seoses 
intellektuaalomandiõigusega, tuleks 
reguleerida iga konkreetse juhtumi puhul 
eriõigusaktiga.

(20) Kui tolliasutused võtavad meetmeid 
eelneva taotluse alusel, on asjakohane ette 
näha, et tolliasutustelt meetmetaotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja peaks 
hüvitama kõik kulud, mis tolliasutused on 
kandnud seoses tema 
intellektuaalomandiõiguste jõustamiseks 
võetud meetmetega. Otsuse saajal peaks 
olema õigus nõuda hüvitist rikkujalt või 
muudelt isikutelt, keda võib asjaomase 
liikmesriigi õigusaktide alusel vastutavaks 
pidada, näiteks teatavad vahendajad, nagu 
vedajad. Kulusid ja kahju, mis on tekkinud 
muudele isikutele kui tolliametitele sellise 
tollimeetme tagajärjel, kus kaup peetakse 
kinni kolmanda isiku kaebuse alusel seoses 
intellektuaalomandiõigusega, tuleks 
reguleerida iga konkreetse juhtumi puhul 
eriõigusaktiga.
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Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Käeoleva määrusega antakse 
tolliasutustele võimalus lubada 
hävitamiseks loovutatud kauba 
toimetamist tollijärelevalve all liidu 
tolliterritooriumil ühest kohast teise. 
Tolliasutusi tuleks julgustada kasutama 
seda sätet selle kauba säästliku ja 
keskkonnaohutu hävitamise 
hõlbustamiseks ning kasvatuslikel ja 
näitlikel eesmärkidel, kandes samal ajal 
hoolt vajalike turvameetmete eest.

Selgitus

Tuleks lubada kauba teisaldamist ka kasvatuslikul ja näitlikul eesmärgil. Seda saab kasutada 
tolliametnike väljaõpetamiseks, pidades eriti silmas uusi ja keerukaid 
intellektuaalomandiõiguste rikkumisi. Teisalt saaks selle abil õpetada tarbijaid, kuidas sellist 
kaupa ära tunda ja tõsta teadlikkust sellise kaubaga kaasnevatest riskidest.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Liidu õiguses tuleks määratleda 
järgmised andmebaasi osad: andmebaasi 
kontrolliv ja haldav üksus ning 
andmebaasis leiduvate andmete töötlemise 
turvalisuse eest vastutav üksus. Mis tahes 
võimaliku koostalitluse või vahetuse 
rakendamine peaks eelkõige vastama 
eesmärgi piiramise põhimõttele, mis 
seisneb selles, et andmeid tuleks kasutada 
ainult selleks eesmärgiks, milleks 
andmebaas on loodud, ja väljaspool seda 
eesmärki ei tohiks mingit täiendavat 
andmevahetust ega koostalitlust lubada.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesolevat määrust kohaldatakse läbi 
liidu tolliterritooriumi transiidina 
liikuvate kaupade suhtes, millel lasub 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
kahtlus.

Selgitus
Selguse mõttes tuleks uues määruses käsitleda selgesõnaliselt transiidina liikuvate kaupade 
tollikäitlust. Kui tekib intellektuaalomandialasest ELi ja liikmesriikide materiaalõigusest 
tulenevate õiguste rikkumise kahtlus ja transiidina liikuvate kaupade siseturule 
kõrvalesuunamise ilmne oht, on tollil seaduslik õigus kaubad kinni pidada.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 1.11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.11. liikmesriigi õigusaktide kohane
kasulik mudel;

1.11. kasulik mudel, kui see on liikmesriigi 
õigusaktide raames kaitstud 
intellektuaalomandi ainuõigusega;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt 5.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.1. kaup, millega tehakse kaubamärki 
rikkuvaid toiminguid ja mis on ilma loata 
varustatud kaubamärgiga, mis on identne 
sama liiki kaupade õiguskaitse saanud 
kaubamärgiga või mida ei saa tema oluliste 
tunnuste poolest sellisest kaubamärgist 
eristada;

5.1. kaup, millega tehakse kaubamärki 
rikkuvaid toiminguid ja mis on ilma loata 
varustatud kaubamärgiga, mis on identne 
sama liiki kaupade õiguskaitse saanud 
kaubamärgiga või mida ei saa tema oluliste 
tunnuste poolest sellisest kaubamärgist 
eristada, samuti kaubamärgi sümbol, isegi 
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kui see esineb eraldi, ning võltskauba 
kaubamärki kandvad pakendid;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. „intellektuaalomandiõiguse rikkumise 
kahtlusega kaup” – kaup, mille kohta on
piisavalt tõendeid, veenmaks tolliasutusi 
selles, et esmapilgul on need kaubad 
liikmesriigis, kus nad leitakse:

7. „intellektuaalomandiõiguse rikkumise 
kahtlusega kaup” – kaup, mille kohta on
piisavad põhjendused, veenmaks 
tolliasutusi selles, et esmapilgul on need 
kaubad liikmesriigis, kus nad leitakse:

Selgitus

Ei ole võimalik üheaegselt kahtlustada, et kaup rikub intellektuaalomandiõigust, ja nõuda, et 
selle kohta oleks piisavaid tõendeid.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt 7.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.1. kaup, millega tehakse ELi või 
kõnealuse liikmesriigi õiguse kohast
intellektuaalomandiõigust rikkuvaid 
toiminguid;

7.1. kaup, millega tehakse 
intellektuaalomandiõigust rikkuvaid 
toiminguid liikmesriigis, kus see kaup 
leitakse;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt 7.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.3. mis tahes vorm või matriits, mis on 
eriotstarbeliselt kujundatud või kohandatud 
intellektuaalomandiõigusi rikkuva kauba 

7.3. mis tahes vorm või matriits, mis on 
eriotstarbeliselt kujundatud või kohandatud 
intellektuaalomandiõigusi rikkuva kauba 
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valmistamiseks, kui nende vormide või 
matriitside kasutamisega rikutakse ELi või 
kõnealuse liikmesriigi õiguse kohaseid
õigusevaldaja õigusi;

valmistamiseks, kui nende vormide või 
matriitside kasutamisega rikutakse 
õigusevaldaja õigusi liikmesriigis, kus 
kaup leitakse;

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „deklarant ” – määruse (EMÜ) nr 
2913/92 artikli 4 lõikes 18 osutatud 
deklarant;

(13) „deklarant” – isik, kes esitab 
tollideklaratsiooni enda nimel, või isik, 
kelle nimel tollideklaratsioon esitatakse;

Selgitus

Õigusselguse tagamiseks on sobiv määratleda terminid kavandatud määruses endas, mitte 
osutada muule õigusaktile.

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „tollijärelevalve” – määruse (EMÜ) 
nr 2913/92 artikli 4 lõike 13 kohane 
tolliasutuste teostatav järelevalve;

(15) „tollijärelevalve” – tolli üldine 
tegevus tollialaste õigusaktide ja vajaduse 
korral muude tollijärelevalve alla kuuluva 
kauba suhtes kohaldatavate normide 
järgimiseks;

Selgitus

Õigusselguse tagamiseks on sobiv määratleda terminid kavandatud määruses endas, mitte 
osutada muule õigusaktile.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) „väike kaubapartii” –
kaubanduslikku laadi üksiksaadetis, 
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milles
a) on vähem kui kolm toodet; või
b) sisalduvad tooted kaaluvad kokku 
vähem kui 2 kilogrammi.

Selgitus

Väikese partii mõiste ja eriti väikest kogust kirjeldavad piirmäärad on käesoleva määruse 
olulised alused. Seetõttu tuleks anda õigus otsustada määratluse ja kohaldatavate 
piirmäärade üle kaasseaduseandjatele.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) „kergesti riknev kaup” – kaup, mis 
aja jooksul tõenäoliselt kaotab suure osa 
oma väärtusest või mis oma eripära tõttu 
on hävimise ohus.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) intellektuaalomandiõiguste kollektiivse 
haldamise organisatsioonid, kes on
autoriõiguste või seotud õiguste omajate 
üldtunnustatud esindajad;

b) intellektuaalomandiõiguste kollektiivse 
haldamise organisatsioonid, kes esindavad 
seaduslikult autoriõiguste või seotud 
õiguste omajaid;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kutselised intellektuaalomandi kaitse 
organisatsioonid, kes on

c) kutselised intellektuaalomandi kaitse 
organisatsioonid, kes esindavad 
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intellektuaalomandiõiguste omajate 
üldtunnustatud esindajad;

seaduslikult intellektuaalomandiõiguste
omajaid;

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklis 4 nimetatud isikud esitavad 
ainult ühe taotluse iga liikmesriigis või 
liidus kaitstava intellektuaalomandiõiguse 
kohta. 

Selgitus

Selleks et vältida varem segadust tekitanud sama intellektuaalomandiõiguse kohta esitatavaid 
topelttaotlusi ning taotluste paralleelset esitamist liikmesriigis ja liidus.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
taotluse vormi. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 29 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusele.

Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
taotluse vormi. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 29 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusele. Oma 
rakendusvolituste kasutamisel 
konsulteerib komisjon Euroopa 
andmekaitseinspektoriga.

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus järgitakse Euroopa andmekaitseinspektori arvamuses 
(2011/C 363/01) esitatud soovitusi.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) konkreetsed ja tehnilised andmed 
autentse kauba kohta, sh vajaduse korral 
pildid;

(g) konkreetsed ja tehnilised andmed 
autentse kauba kohta, sh vajaduse korral
märgistus, nt vöötkood, ja pildid;

Selgitus
Paralleelselt imporditavate toodete jälitamise hõlbustamiseks peaksid õiguste omajad ja 
nende esindajad andma tollile kõik ehtsate toodete tuvastamiseks vajalikud andmed, nt teave 
märgiste ja volitatud turustajate kohta.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kogu asjaga seotud teave, mis 
võimaldab tolliasutustel analüüsida ja 
hinnata asjakohas(t)e 
intellektuaalomandiõigus(t)e rikkumise 
ohtu;

(i) asjaga seotud teave, mis võimaldab 
tolliasutustel analüüsida ja hinnata 
asjakohas(t)e intellektuaalomandiõigus(t)e 
rikkumise ohtu, nt teave volitatud 
turustaja kohta;

Selgitus

Õiguse omajalt on liig nõuda „kogu” asjaga seotud teabe edastamist ja uuendamist, sest isegi 
kõige väiksema üksikasja kohta võib väita, et see on asjaga seotud. Paralleelselt 
imporditavate toodete jälitamise hõlbustamiseks peaksid õiguste omajad ja nende esindajad 
andma tollile kõik ehtsate toodete tuvastamiseks vajalikud andmed, nt teave märgiste ja 
volitatud turustajate kohta.

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) taotleja kinnitus selle kohta, et ta välja jäetud
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nõustub, et tema esitatud andmeid töötleb 
komisjon.

Selgitus

See äärmiselt delikaatne ja konfidentsiaalne teave on mõeldud tollialaseks ainukasutuseks, et 
täita käesoleva määruse eesmärke. Käesolev lõige ei täpsusta, millisel eesmärgil komisjon 
andmeid kasutaks ja kes veel sellele juurdepääsu omaks. See võib tekitada probleeme õiguste 
jõustamisel ning ohustada õiguste omaja ärihuve (konfidentsiaalsus, konkurents jne).

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlus sisaldab teavet, mis tuleb esitada 
andmesubjektile vastavalt määrusele (EÜ) 
nr 45/2001 ja liikmesriigi õigusaktidele, 
millega rakendatakse direktiivi 95/46/EÜ.

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus järgitakse Euroopa andmekaitseinspektori arvamuses 
(2011/C 363/01) esitatud soovitusi.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui taotluste kättesaamiseks ja 
töötlemiseks on võimalik kasutada 
arvutisüsteeme, tuleb taotlused esitada 
elektrooniliste andmetöötlusvahendite abil.

4. Kui taotluste kättesaamiseks ja 
töötlemiseks on võimalik kasutada 
arvutisüsteeme, tuleb taotlused esitada 
elektrooniliste andmetöötlusvahendite abil.
Liikmesriigid teevad need süsteemid 
kättesaadavaks hiljemalt 1. jaanuaril 
2014.

Selgitus

Koostalitlusvõimelise e-tolli menetlustesse investeerimine ja selle rakendamine peaks olema
kohustuslik ka intellektuaalomandi õiguste jõustamise osas.
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui taotleja ei esita puuduvat teavet 
lõikes 1 nimetatud ajavahemiku jooksul,
lükkab pädev tolliasutus taotluse tagasi.

2. Kui taotleja ei esita puuduvat teavet 
lõikes 1 nimetatud ajavahemiku jooksul,
võib pädev tolliasutus taotluse tagasi
lükata. Sel juhul põhjendab pädev 
tolliasutus oma otsust ja annab teavet 
edasikaebamismenetluse kohta.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saaja 
peab teavitama otsuse vastu võtnud 
pädevat tolliasutust järgmistest asjaoludest:

Taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saaja 
peab teavitama otsuse vastu võtnud 
pädevat tolliasutust viie tööpäeva jooksul
järgmistest asjaoludest:

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ei vasta artikli 18 lõike 2 tingimustele 
proovide/näidiste tagastamise kohta;

välja jäetud

Selgitus

Proove/näidiseid ei saa alati tagastada ja tekstis ei ole täpsustatud, kes otsustab, kas asjaolud 
võimaldavad proove/näidiseid tagastada või mitte. Pealegi ei saa ühe olukorra alusel ette 
määrata, milliseid meetmeid võtab edaspidi õiguste omaja. Tekst peaks pakkuma ELi turu 
kaitseks piisavalt paindliku lahenduse.
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Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ei algata artikli 20 lõikes 1, artikli 23 
lõikes 4 või artikli 24 lõikes 9 sätestatud 
menetlusi.

d) ei algata artikli 20 lõikes 4 või artikli 24 
lõikes 9 sätestatud menetlusi.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi tolliasutused tuvastavad 
ühes artikli 1 lõikes 1 osutatud olukorras 
kauba, mida kahtlustatakse meetmetaotluse 
rahuldamist käsitleva otsusega hõlmatud 
intellektuaalomandiõiguse rikkumises,
võtavad nad vastu otsuse peatada selle 
kauba vabastamine või kaup kinni pidada.

1. Kui liikmesriigi tolliasutused tuvastavad 
ühes artikli 1 lõikes 1 osutatud olukorras 
kauba, mida kahtlustatakse meetmetaotluse 
rahuldamist käsitleva otsusega hõlmatud 
intellektuaalomandiõiguse rikkumises,
peatavad nad selle kauba vabastamise või
peavad kauba kinni.

Selgitus

Kauba vabastamise peatamine või kauba kinnipidamine ei peaks sõltuma õiguste omaja 
otsusest. Seetõttu tehakse ettepanek jätta välja sõna „otsus”.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse 
vastuvõtmist võivad tolliasutused taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saajalt nõuda 
kogu asjakohase teabe esitamist.
Tolliasutused võivad anda otsuse saajale 
ka teavet kaubaartiklite tegeliku või 
oletatava arvu ja nende laadi kohta ning 
vajaduse korral nende kaubaartiklite pildid.

2. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist võivad tolliasutused taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saajalt nõuda 
kogu asjakohase teabe esitamist.
Tolliasutused annavad otsuse saajale tema 
nõudmisel ka teavet kaubaartiklite tegeliku 
või oletatava arvu ja nende laadi kohta ning 
vajaduse korral nende kaubaartiklite fotod.
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Selgitus

Kauba vabastamise peatamine või kauba kinnipidamine ei peaks sõltuma õiguste omaja 
otsusest. Seetõttu tehakse ettepanek jätta välja sõna „otsus”. Tolliasutustel peaks olema 
kohustus anda õiguste omajale tema nõudmisel kaubaartiklite kohta teavet. See aitab õiguste 
omajal rikkumised välja selgitada ja võtta täiendavaid meetmeid rikkuja vastu.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse 
vastuvõtmist peavad tolliasutused teatama 
oma kavatsusest deklarandile või – juhul 
kui kaup tuleb kinni pidada – kauba 
valdajale. Deklarandile või kauba valdajale 
tuleb anda võimalus väljendada oma 
seisukohti kolme tööpäeva jooksul alates 
sellise teate saatmisest.

3. Kui kaup, mille puhul kahtlustatakse 
intellektuaalomandiõiguste rikkumist, ei 
ole võltsitud ega piraatkaup, peavad 
tolliasutused teatama oma kavatsusest 
deklarandile või – juhul kui kaup tuleb 
kinni pidada – kauba valdajale enne kauba 
vabastamise peatamist või kinnipidamist.
Deklarandile või kauba valdajale tuleb 
anda võimalus väljendada oma seisukohti 
kolme tööpäeva jooksul alates sellise teate
kättesaamisest.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui kauba suhtes, mille puhul 
kahtlustatakse, et see on liidus 
intellektuaalomandiõigusega kaitstud 
toote imitatsioon või koopia, kohaldatakse 
peatamismenetlust, nõuavad tolliasutused 
deklarandilt või kauba valdajalt, et nad 
esitaksid kolme tööpäeva jooksul alates 
nõude kättesaamisest piisavad tõendid 
selle kohta, et kauba lõplik sihtkoht on 
väljaspool liidu territooriumi. 
Tolliasutused eeldavad, et lõplik sihtkoht 
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on liidu territoorium, kui ei esitata 
piisavalt vastupidiseid tõendeid.
Komisjon võtab …* vastu suunised 
tolliasutustele selle kohta, kuidas hinnata 
vastavalt artikli 29 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusele ohtu, et esimeses 
lõigus viidatud kaup võidakse ümber 
suunata liidu turule. 
*Väljaannete talitus: palun sisestage 
kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tolliasutused peavad teavitama taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saajat ja 
deklaranti või kauba valdajat oma otsusest
kauba vabastamine peatada või kaup 
kinni pidada ühe tööpäeva jooksul alates 
oma otsuse vastuvõtmise päevast.

Tolliasutused peavad teavitama taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saajat ja 
deklaranti või kauba valdajat kauba
vabastamise peatamisest või kauba 
kinnipidamisest ühe tööpäeva jooksul.
Teine võimalus on, et tolliasutused võivad 
taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saajalt nõuda, et ta teavitaks eelnevast 
deklaranti või kauba valdajat, kui taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja tagab, 
et ta järgib käesolevas määruses 
sätestatud tähtaegu ja kohustusi.

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Deklarandi või kauba valdaja teavitamine 
hõlmab teavet artiklis 20 muu kui võltsitud 
ja piraatkauba suhtes sätestatud õiguslike 
tagajärgede ja artiklis 23 võltsitud ja 
piraatkauba suhtes sätestatud õiguslike 
tagajärgede kohta.

Deklarandi või kauba valdaja teavitamine 
hõlmab teavet artiklis 20 sätestatud 
õiguslike tagajärgede kohta.
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Selgitus

Lihtsustatud kord ainult võltsitud ja piraatkaupade jaoks põhjustaks tegelikkuses õiguslikku 
ebaselgust, sest pole selge, millist korda tuleks rakendada, kui kaupade puhul on tegu nii 
kaubamärgi või autoriõiguse kui ka muude intellektuaalomandiõiguste (nt patendid) 
rikkumisega. Seepärast tehakse ettepanek asendada artikli 20 lõiked artikli 23 kohandatud 
sõnastusega, mis kohalduks siis kõikidele intellektuaalomandiõiguste rikkumistele.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tolliasutused peavad teavitama taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saajat ja 
deklaranti või kauba valdajat selle kauba 
tegelikust või hinnangulisest kogusest ja 
tegelikust või oletatavast laadist, mille 
vabastamine on peatatud või mis on 
kinnipeetud, lisades vajadusel nende 
kaubaartiklite pildid.

5. Tolliasutused peavad teavitama taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saajat ja 
deklaranti või kauba valdajat selle kauba 
tegelikust või hinnangulisest kogusest ja 
tegelikust või oletatavast laadist, mille 
vabastamine on peatatud või mis on 
kinnipeetud, lisades vajadusel nende 
kaubaartiklite fotod.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse 
vastuvõtmist võivad tolliasutused ilma 
muud teavet kui kaubaartiklite tegelik või 
oletatav arv, nende laad ja vajaduse korral
pildid avaldamata nõuda igalt 
intellektuaalomandiõiguste väidetavat 
rikkumist käsitleva taotluse esitamiseks 
õigustatud isikult kogu asjakohase teabe 
esitamist.

2. Enne kauba vabastamise peatamist või
kauba kinnipidamist võivad tolliasutused 
ilma muud teavet kui kaubaartiklite tegelik 
või oletatav arv, nende laad ja vajaduse 
korral fotod avaldamata nõuda igalt 
intellektuaalomandiõiguste väidetavat 
rikkumist käsitleva taotluse esitamiseks 
õigustatud isikult kogu asjakohase teabe 
esitamist.

Selgitus

Kauba vabastamise peatamine või kauba kinnipidamine ei peaks sõltuma õiguste omaja 
otsusest. Seetõttu tehakse ettepanek jätta välja sõna „otsus”.
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Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse 
vastuvõtmist peavad tolliasutused teatama 
oma kavatsusest deklarandile või – juhul 
kui kaup tuleb kinni pidada – kauba 
valdajale. Deklarandile või kauba 
valdajale tuleb anda võimalus väljendada 
oma seisukohti kolme tööpäeva jooksul 
alates sellise teate saatmisest.

välja jäetud

Selgitus

Selline lisakohustus tekitaks tolliasutustele ebaproportsionaalset halduskoormust, mille 
tulemusena võib võimalike erikonfiskeerimiste hulk väheneda. Majandustegevuses osalejad, 
kes impordivad kaupu Euroopa Liitu, teavad hästi, et nende kaubapartiid võivad kuuluda 
tollikontrolli alla, mis võib põhjustada nende vabastamise peatamist. Sellega ei rikuta 
importijate õigusi, sest tolliasutus kasutab üksnes oma sätestatud õigusi ja kohustusi.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui kauba suhtes, mille puhul 
kahtlustatakse, et see on liidus 
intellektuaalomandiõigusega kaitstud 
toote imitatsioon või koopia, kohaldatakse 
peatamismenetlust, nõuavad tolliasutused 
deklarandilt või kauba valdajalt, et nad 
esitaksid kolme tööpäeva jooksul alates 
nõude saatmisest piisavad tõendid selle 
kohta, et kauba lõplik sihtkoht on 
väljaspool liidu territooriumi. 
Tolliasutused eeldavad, et lõplik sihtkoht 
on liidu territoorium, kui ei esitata 
piisavalt vastupidiseid tõendeid.
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Komisjon võtab …* vastu suunised 
tolliasutustele selle kohta, kuidas hinnata 
vastavalt artikli 29 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusele ohtu, et esimeses 
lõigus viidatud kaup võidakse ümber 
suunata liidu turule.
*Väljaannete talitus: palun sisestage 
kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva.

Selgitus

Kuna on väga ebatõenäoline, et materiaalõiguslikke norme hakatakse muutma üksnes ELis 
kaitstud kaupade imitatsioonide või koopiate pärast, tehakse ettepanek lisada see täiendav 
kaitseklausel, et need kaubad ei saaks siseturule siseneda. Selleks et toll saaks kauba 
vabastamise peatada või kauba kinni pidada, peab olema täidetud kaks tingimust: peab olema 
kahtlus, et kaup on võltsitud või piraatkaup, ja esitatud tõendid peavad olema ebapiisavad.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui ei ole võimalik teha kindlaks 
isikut, kellel on taotluse esitamise õigus, 
teevad tolliasutused koostööd pädevate 
asutustega, et teha kindlaks isik, kellel on 
taotluse esitamise õigus.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga püütakse parandada koostööd tolliasutuste ja pädevate asutuste 
vahel, et teha kindlaks isik, kellel on taotluse esitamise õigus. Sellega lahendataks praegune 
probleem, et tolliasutus peab vabastama kauba, mille puhul kahtlustatakse 
intellektuaalomandiõiguste rikkumist, või sellise kauba kinnipidamise lõpetama, kui ta ei 
suuda ühe tööpäeva jooksul teha kindlaks isikut, kellel on taotluse esitamise õigus.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tolliasutused peavad teavitama deklaranti 
või kauba valdajat oma otsusest kauba
vabastamine peatada või kaup kinni 
pidada ühe tööpäeva jooksul alates oma 
otsuse vastuvõtmise päevast.

Tolliasutused peavad teavitama deklaranti 
või kauba valdajat kauba vabastamise 
peatamisest või selle kinnipidamisest ühe 
tööpäeva jooksul.

Selgitus

Kauba vabastamise peatamine või kauba kinnipidamine ei peaks sõltuma õiguste omaja 
otsusest. Seetõttu tehakse ettepanek jätta välja sõna „otsus”.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesolevat artiklit ei kohaldata kergesti 
rikneva kauba suhtes.

välja jäetud

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tolliasutused võivad võtta proove ja 
esitada neid taotluse rahuldamist käsitleva 
otsuse saajale tema nõudmisel ainult 
analüüsimiseks ning selleks, et lihtsustada 
järgnevat menetlust seoses võltsitud ja 
piraatkaubaga. Kõnealuseid proove 
analüüsitakse taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saaja omal vastutusel.

Tolliasutused võivad võtta kaubakogusest 
representatiivseid proove ja esitada või 
saata neid taotluse rahuldamist käsitleva 
otsuse saajale tema nõudmisel ainult 
analüüsimiseks ning selleks, et lihtsustada 
järgnevat menetlust seoses võltsitud ja 
piraatkaubaga. Kõnealuseid proove 
analüüsitakse taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saaja omal vastutusel.

Selgitus

Edukaks võltsimisvastaseks võitluseks on vaja ergutada tulemuslikku ja mittekulukat suhtlust 
tolli ja taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saajate vahel.
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tolliasutused peavad taotluse korral ja 
juhul, kui see on teada, esitama taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saajale 
kaubasaaja, kaubasaatja ning deklarandi 
või kauba valdaja nimed ja aadressid ning 
teabe tolliprotseduuri ja 
intellektuaalomandi rikkumise kahtlusega 
kauba päritolu, lähte- ja sihtkoha kohta.

3. Tolliasutused peavad taotluse korral ja 
juhul, kui see on teada, esitama taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saajale ja 
vajaduse korral õiguskaitseasutustele
kaubasaaja, kaubasaatja ning deklarandi 
või kauba valdaja nimed ja aadressid ning 
teabe tolliprotseduuri ja 
intellektuaalomandi rikkumise kahtlusega 
kauba päritolu, lähte- ja sihtkoha kohta.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) algatada menetlus, et teha kindlaks, kas 
intellektuaalomandiõigust on rikutud;

a) algatada menetlus, et teha kindlaks, kas 
intellektuaalomandiõigust on rikutud, või 
sellise menetluse käigus;

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) võtta täiendavaid meetmeid 
intellektuaalomandiõiguste rikkuja 
väljaselgitamiseks;

Selgitus

Õiguste omajatele peaks olema antud teabe kasutamise õigus, et võtta muu hulgas ka 
kolmandates riikides täiendavaid meetmeid rikkuja kindlaksmääramiseks, nt alustada 
uurimist ja edastada teavet täitevasutustele.
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Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) algatada kriminaalmenetlust, või 
sellise menetluse käigus;

Selgitus

Õiguste omajatele peaks olema antud õigus kasutada teavet rikkujate suhtes 
kirimaalmenetluste algatamiseks või selliste menetluste käigus.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nõuda hüvitist rikkujalt või muudelt 
isikutelt, kui kaup hävitati kooskõlas artikli 
20 lõikega 3 või artikli 23 lõikega 3.

b) nõuda hüvitist rikkujalt või muudelt 
isikutelt, kui kaup hävitati kooskõlas artikli 
20 lõikega 3.

Selgitus

Lihtsustatud kord ainult võltsitud ja piraatkaupade jaoks põhjustaks tegelikkuses õiguslikku 
ebaselgust, sest pole selge, millist korda tuleks rakendada, kui kaupade puhul on tegu nii 
kaubamärgi või autoriõiguse kui ka muude intellektuaalomandiõiguste (nt patendid) 
rikkumisega. Seepärast tehakse ettepanek jätta välja pakutud artikli 20 lõiked ja asendada 
need artikli 23 sõnastusega, mis kohalduks kõikidele intellektuaalomandiõiguste rikkumistele.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kasutada teavet kriminaaluurimise 
või kriminaalmenetluse jaoks või nendega 
seoses, kaasa arvatud 
intellektuaalomandiõigustega seotud 
uurimine või menetlus;
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Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) kasutada teavet kohtuvälise 
kokkuleppe läbirääkimistel.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19a
Teabe ja andmete vahetamine 

tolliasutuste vahel
Vastavalt asjakohastele 
andmekaitsetagatistele võib komisjon 
otsustada, et artikli 18 lõike 3 alusel 
kogutud teavet ja andmeid tuleb jagada 
liidu tolliasutuste ja kolmandate riikide 
vastavate asutuste vahel ning luua selle 
jaoks tingimused.

Selgitus

Koostöö kolmandate riikidega on intellektuaalomandiõigusi rikkuvate kaupadega kauplemise 
leviku vastu võitlemisel hädavajalik. Selleks et koostöö oleks tõhus, peaksid ELi tolliasutused 
olema suutelised jagama intellektuaalomandiõiguste rikkumise alast teavet ja andmeid 
kolmandate riikide vastavate asutustega konfidentsiaalselt ja tingimusel, et on kehtestatud 
ranged andmekaitsetagatised. 

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
2. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Menetluse algatamine ja kauba eeldatav 
vabastamine

Kauba hävitamine, menetluse algatamine 
ja kauba eeldatav vabastamine
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Selgitus

Lihtsustatud kord ainult võltsitud ja piraatkaupade jaoks põhjustaks tegelikkuses õiguslikku 
ebaselgust, sest pole selge, millist korda tuleks rakendada, kui kaupade puhul on tegu nii 
kaubamärgi või autoriõiguse kui ka muude intellektuaalomandiõiguste (nt patendid) 
rikkumisega. Seepärast tehakse ettepanek asendada artikli 20 lõiked artikli 23 kohandatud 
sõnastusega, mis kohalduks siis kõikidele intellektuaalomandiõiguste rikkumistele.

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Menetluse algatamine Kauba hävitamine ja menetluse 
algatamine

Selgitus

Lihtsustatud kord ainult võltsitud ja piraatkaupade jaoks põhjustaks tegelikkuses õiguslikku 
ebaselgust, sest pole selge, millist korda tuleks rakendada, kui kaupade puhul on tegu nii 
kaubamärgi või autoriõiguse kui ka muude intellektuaalomandiõiguste (nt patendid) 
rikkumisega. Seepärast tehakse ettepanek asendada artikli 20 lõiked artikli 23 kohandatud 
sõnastusega, mis kohalduks siis kõikidele intellektuaalomandiõiguste rikkumistele.

Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui muud kui artiklitega 23 ja 24 
hõlmatud kaupa kahtlustatakse 
intellektuaalomandiõiguse rikkumises,
algatab taotluse rahuldamist käsitleva 
otsuse saaja kümne tööpäeva jooksul 
alates kauba vabastamise peatamist või
kinnipidamist käsitleva otsuse saatmisest 
menetluse, et teha kindlaks, kas 
intellektuaalomandiõigust on rikutud.

1. Kaupa, mille vabastamine on peatatud
või mida on kinni peetud vastavalt 
artiklile 16, võib tolli järelevalve all 
hävitada, ilma et oleks vaja kindlaks
määrata, kas intellektuaalomandiõigust on 
rikutud selle liikmesriigi siseriikliku 
õiguse alusel, kus kaup leitakse, kui kõik 
järgmised tingimused on täidetud:
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Intellektuaalomandi rikkumise 
kahtlusega kergesti rikneva kauba korral
on esimeses lõikes osutatud menetluse 
algatamise ajavahemik kolm tööpäeva 
alates kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse saatmisest.

a) tuginedes talle vastavalt artikli 16 
lõikele 2 esitatud teabele on taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja 
kinnitanud kümne tööpäeva jooksul või
kergesti rikneva kauba korral kolme
tööpäeva jooksul alates kauba vabastamise 
peatamist või kinnipidamist käsitleva teate 
kättesaamisest kirjalikult tolliasutustele, 
et intellektuaalomandiõigust on rikutud, 
näidates, millist 
intellektuaalomandiõigust on rikutud;

b) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja on tolliasutustele kirjalikult 
kinnitanud oma nõusolekut hävitada 
kaup kümne tööpäeva jooksul või kergesti 
rikneva kauba korral kolme tööpäeva 
jooksul alates kauba vabastamise 
peatamist või kinnipidamist käsitleva teate 
kättesaamisest;
c) deklarant või kauba valdaja on 
tolliasutustele kirjalikult kinnitanud oma 
nõusolekut hävitada kaup kümne 
tööpäeva jooksul või kergesti rikneva 
kauba korral kolme tööpäeva jooksul 
alates kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva teate 
kättesaamisest.

Selgitus
Muudetud artikkel 23 lõige 1: Tuginedes teabele, mille õiguste omaja on tolliasutustelt 
saanud, peaks ta lisaks hävitamisega nõustumisele ka kinnitama, et intellektuaalomandiõigusi 
on rikutud, ja näitama, millise intellektuaalomandiõigusega on tegu. Ainult sel juhul ning 
deklarandi või kauba valdaja nõusolekul võib kauba hävitamiseks loovutada. Et vältida teate 
saatmisega seotud probleeme, tuleks tähtaeg siduda teate kättesaamise, mitte saatmisega. 

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tolliasutused annavad loa kauba 
vabastamiseks või lõpetavad selle 
kinnipidamise kohe pärast kõigi 
tolliformaalsuste täitmist, kui taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja ei ole
neid lõikes 1 osutatud ajavahemiku 
jooksul teavitatud järgmisest:

2. Kui deklarant või kauba valdaja ei ole
kinnitanud oma nõusolekut hävitada 
kaup lõike 1 punktis c nimetatud
ajavahemiku jooksul ega teatanud kauba 
vabastamise peatamist või kinnipidamist 
käsitleva otsuse vastuvõtnud 
tolliasutustele ka oma vastuseisust kauba 
hävitamisele, loevad tolliasutused, et 
deklarant või kauba valdaja on kauba 
hävitamisega nõus.

(a) menetluse algatamisest, et teha 
kindlaks, kas intellektuaalomandiõigust 
on rikutud;
(b) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja ja kauba valdaja vahelisest 
kirjalikust kokkuleppest loovutada kaup 
hävitamiseks.

Selgitus

Muudetud artikkel 23 lõige 2: Õigusselguse huvides on muudetud lõike 1 punktis c 
ajavahemikule viitava lause paigutust, et see oleks rakendatav nii hävitamisega nõusoleku kui 
ka hävitamise vastu olemise korral. Pealegi tuleks tagada, et kui deklarandil või kaupade 
valdajal ei õnnestu oma vastuseisust hävitamise suhtes teada anda, rakendataks kaudse 
nõusoleku põhimõtet, asendades „võivad lugeda” sõnaga „loevad”, nagu see on juba mõnes 
liikmesriigis tavaks.

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punkti b kohase kauba 
loovutamise kokkuleppe korral 
hävitatakse kaup tollikontrolli all taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja kulul ja 
vastutusel, välja arvatud juhul, kui selle 
liikmesriigi õigusaktides, kus kaup 
hävitatakse, on ette nähtud teisiti.

3. Hävitamine toimub tollikontrolli all 
taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saaja 
kulul ja vastutusel, välja arvatud juhul, kui 
selle liikmesriigi õigusaktides, kus kaup 
hävitatakse, on ette nähtud teisiti. Enne 
hävitamist võib kaubast võtta 
proove/näidiseid.

Selgitus

Artikli 23 lõike 3 algne tekst on viidud artiklisse 20, sest artiklit 23 tema muudetud kujul 
tuleks kohaldada kõikidele intellektuaalomandiõiguste rikkumistele.

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui see on asjakohane, võivad 
tolliasutused taotluse rahuldamist käsitleva 
otsuse saaja taotlusel lõike 1 esimeses 
lõigus osutatud ajavahemikku pikendada 
kuni kümne tööpäeva võrra.

4. Kui hävitamise kokkulepet ei saavutata 
või deklarant või kaupade valdaja on
hävitamise vastu, algatab taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja 20
tööpäeva jooksul või kergesti rikneva 
kauba korral kolme tööpäeva jooksul 
alates kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva teate 
kättesaamisest menetluse, et teha 
kindlaks, kas intellektuaalomandiõigust 
on rikutud.

Kergesti rikneva kauba korral lõike 1 
teises lõigus osutatud ajavahemikku ei 
pikendata.

Selgitus

Muudetud artikli 23 lõike 4 sõnastust: Enne menetluse algatamise otsustamist tuleks õiguste 
omajal lubada oodata deklarandi või kauba valdaja vastuseisu hävitamisele suhtes lõike 1 
punktis c nimetatud ajavahemiku jooksul. See nõuab ajavahemiku pikendamist 10 tööpäevale.
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Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Kui see on asjakohane, annavad 
tolliasutused loa kauba vabastamiseks või 
lõpetavad selle kinnipidamise kohe pärast 
kõigi tolliformaalsuste täitmist, kui 
taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja ei ole neid teavitatud järgmisest:
a) lõike 1 punktis a nimetatud 
ajavahemike jooksul oma nõusolekust 
kaup hävitada;
b) lõikes 4 nimetatud ajavahemiku jooksul 
menetluse algatamisest, et teha kindlaks, 
kas intellektuaalomandiõigust on rikutud.

Selgitus

Artikli 23 lõike 5 algne tekst on viidud artiklisse 20, sest artiklit 23 tema muudetud kujul 
tuleks kohaldada kõikidele intellektuaalomandiõiguste rikkumistele.

Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklite 20, 23 või 24 kohaselt 
hävitamiseks loovutatud kaupa ei tohi:

1. Artiklite 20 või 24 kohaselt hävitamiseks 
loovutatud kaupa ei tohi:

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõike 1 sätetest võivad 
tolliasutused volitada riiklikke või 
eraorganisatsioone, kelle eesmärk on 
võidelda võltsimise vastu ja keda on enne 
asjaomaseid toiminguid eelnevalt 
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individuaalselt volitatud, võtma eespool 
nimetatud meetmeid. Enne hävitamiseks 
loovutatud kauba hävitamist võivad 
volitatud organisatsioonid selle volituses 
nimetatud tingimustel ladustada, et teha 
analüüse ja luua saadud teabest 
võltsimisvastase võitluse eesmärgil 
andmebaas. Volitatud organisatsioonid 
avaldatakse komisjoni veebisaidil.

Selgitus

Võltsitud ja piraatkauba uurimine annab teavet probleemi olemuse kohta ja võimaldab 
töötada välja strateegiad sellega võitlemiseks. Seetõttu on kauba analüüs enne selle 
hävitamist vajalik.

Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tolliasutused võivad lubada lõikes 1 
nimetatud kauba toimetamist 
tollijärelevalve all liidu tolliterritooriumil 
ühest kohast teise, selleks et need 
tollikontrolli all hävitada.

2. Tolliasutused võivad lubada lõikes 1 
nimetatud kauba toimetamist 
tollijärelevalve all liidu tolliterritooriumil 
ühest kohast teise, selleks et need 
tollikontrolli all hävitada või et kasutada 
neid koos vajalike turvameetmetega 
kasvatuslikel ja näitlikel eesmärkidel.

Selgitus

Tuleks lubada kauba teisaldamist ka kasvatuslikul ja näitlikul eesmärgil. Seda saab kasutada 
tolliametnike väljaõpetamiseks, pidades eriti silmas uusi ja keerukaid 
intellektuaalomandiõiguste rikkumisi. Teisalt saaks selle abil õpetada tarbijaid, kuidas sellist 
kaupa ära tunda ja tõsta teadlikkust sellise kaubaga kaasnevatest riskidest.

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
3. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. jagu välja jäetud
Võltsitud ja piraatkaup
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Selgitus

Lihtsustatud kord ainult võltsitud ja piraatkaupade jaoks põhjustaks tegelikkuses õiguslikku 
ebaselgust, sest pole selge, millist korda tuleks rakendada, kui kaupade puhul on tegu nii 
kaubamärgi või autoriõiguse kui ka muude intellektuaalomandiõiguste (nt patendid) 
rikkumisega. Seepärast tehakse ettepanek asendada artikli 20 lõiked artikli 23 kohandatud 
sõnastusega, mis kohalduks siis kõikidele intellektuaalomandiõiguste rikkumistele.

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 välja jäetud
Hävitamine ja menetluse algatamine
1. Võltsitud või piraatkauba kahtlusega 
kaupa võib tolli järelevalve all hävitada, 
ilma et oleks vaja kindlaks määrata, kas 
intellektuaalomandiõigust on rikutud selle 
liikmesriigi siseriikliku õiguse alusel, kus 
kaup leitakse, kui kõik järgmised 
tingimused on täidetud:
(a) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja on tolliasutusi kirjalikult teavitanud 
oma nõusolekust hävitada kaup kümne 
tööpäeva jooksul või kergesti rikneva 
kauba korral kolme tööpäeva jooksul 
alates kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse saatmisest;
(b) deklarant või kauba valdaja on 
tolliasutustele kirjalikult kinnitanud oma 
nõusolekut hävitada kaup kümne 
tööpäeva jooksul või kergesti rikneva 
kauba korral kolme tööpäeva jooksul 
alates kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse saatmisest.
2. Kui deklarant või kauba valdaja ei ole 
kinnitanud oma nõusolekut hävitada 
kaup lõike 1 punktis b nimetatud 
ajavahemiku jooksul ega teatanud kauba 
vabastamise peatamist või kinnipidamist 
käsitleva otsuse vastuvõtnud 
tolliasutustele ka oma vastuseisust kauba 
hävitamisele, võivad tolliasutused lugeda, 
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et deklarant või kauba valdaja on kauba 
hävitamisega nõus.
Toll teatab sellest taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saajale.
Kui deklarant või kauba valdaja esitab 
kauba hävitamise kohta vastuväiteid, 
teavitavad tolliasutused sellest taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saajat.
3. Hävitamine toimub tollikontrolli all 
taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja kulul ja vastutusel, välja arvatud 
juhul, kui selle liikmesriigi õigusaktides, 
kus kaup hävitatakse, on ette nähtud 
teisiti. Enne hävitamist võib kaubast võtta 
proove/näidiseid.
4. Kui hävitamise kokkulepet ei saavutata, 
algatab taotluse rahuldamist käsitleva 
otsuse saaja kümne tööpäeva jooksul või 
kergesti rikneva kauba korral kolme 
tööpäeva jooksul alates kauba 
vabastamise peatamist või kinnipidamist 
käsitleva otsuse saatmisest menetluse, et 
teha kindlaks, kas 
intellektuaalomandiõigust on rikutud. 
Kui see on asjakohane, võivad 
tolliasutused taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saaja taotlusel esimeses 
lõigus osutatud ajavahemikke pikendada 
kuni 10 tööpäeva võrra.
Kergesti rikneva kauba korral 
kõnealuseid ajavahemikke ei pikendata.
5. Kui see on asjakohane, annavad 
tolliasutused loa kauba vabastamiseks või 
lõpetavad selle kinnipidamise kohe pärast 
kõigi tolliformaalsuste täitmist, kui 
taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja ei ole neid teavitatud järgmisest:
(a) lõike 1 punktis a nimetatud 
ajavahemike jooksul oma nõusolekust 
kaup hävitada;
(b) lõikes 4 nimetatud ajavahemiku 
jooksul menetluse algatamisest, et teha 
kindlaks, kas intellektuaalomandiõigust 
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on rikutud.

Selgitus

Lihtsustatud kord ainult võltsitud ja piraatkaupade jaoks põhjustaks tegelikkuses õiguslikku 
ebaselgust, sest pole selge, millist korda tuleks rakendada, kui kaupade puhul on tegu nii 
kaubamärgi või autoriõiguse kui ka muude intellektuaalomandiõiguste (nt patendid) 
rikkumisega. Seepärast tehakse ettepanek asendada artikli 20 lõiked artikli 23 kohandatud 
sõnastusega, mis kohalduks siis kõikidele intellektuaalomandiõiguste rikkumistele.

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kahtlustatakse, et tegemist on võltsitud 
või piraatkaubaga;

(a) kahtlustatakse, et tegemist on
intellektuaalomandiõiguste rikkumisega;

Selgitus

Rakendamise lihtsustamiseks ja intellektuaalomandiõiguste kaitse tõhustamiseks tuleks 
väikest kaubapartiid käsitlevat erimenetlust kohaldada kõikidele intellektuaalomandiõiguste 
rikkumistele.

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja on nõudnud oma taotluses 
erimenetluse kasutamist;

Selgitus

Et nimetatud erimenetlust taotluses märgitud rikkumiste suhtes rakendada, on nõutav õiguste 
omaja vastav soov, sest temal tuleb eelfinantseerida ka ladustamise ja hävitamise kulud.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 16 lõikeid 3, 4 ja 5 ning artikli 18 
lõiget 2 ei kohaldata.

2. Artikli 16 lõikeid 4 ja 5 ning artikli 18 
lõiget 2 ei kohaldata.

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Deklarandile või kauba valdajale antakse 
võimalus väljendada oma seisukohta 20
tööpäeva jooksul alates kauba vabastamise 
peatamist või kinnipidamist käsitleva 
otsuse saatmisest.

4. Deklarandile või kauba valdajale antakse 
võimalus väljendada oma seisukohta viie
tööpäeva jooksul alates kauba vabastamise
peatamist või kinnipidamist käsitleva 
otsuse kättesaamisest.

Selgitus

Deklarandile või kauba valdajale 20 tööpäeva andmine selleks, et kinnitada oma nõusolekut 
kauba hävitamiseks, tundub ebaõiglane ja ebaproportsionaalne. See aeglustaks asjatult 
menetlust ja suurendaks ladustamiskulusid. 

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Asjaomase kauba võib hävitada, kui 
deklarant või kauba valdaja on 20 tööpäeva 
jooksul alates kauba vabastamise 
peatamist või kinnipidamist käsitleva 
otsuse saatmisest teavitanud tolliasutusi 
oma nõusolekust kaup hävitada.

5. Asjaomase kauba võib hävitada, kui 
deklarant või kauba valdaja on kirjalikult
teavitanud tolliasutusi oma nõusolekust 
kaup hävitada. Kaup hävitatakse 
tollikontrolli all taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saaja kulul.

Selgitus

Ajavahemikku, mille jooksul deklarant või kauba valdaja saab teavitada oma nõusolekust 
kaup hävitada, pole vajadust piiritleda. Nii saab menetlust rakendada paindlikumalt, nt kui 
tolliasutused saavad nõusoleku üks päev hiljem või pärast seda, kui õiguste omaja on võtnud 
ühendust kauba valdaja või deklarandiga. Lisaks peaks teavitamisviis olema kooskõlas 
lähenemisega, mis on esitatud muudatusettepanekus 34 artikli 21 kohta. Lõpuks on sellesse 
lõikesse toodud muudetud kujul artikli 24 lõige 7.
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Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kaup hävitatakse tollikontrolli all ja 
tolliasutuste kulul.

välja jäetud

Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Vajaduse korral annavad 
tolliasutused taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saajale teavet hävitatud 
kaubaartiklite tegeliku või eeldatava arvu 
ja nende laadi kohta.

Selgitus

Õiguste omajal peaks olema juurdepääs menetluse käigus hävitatud kaupa puudutavale 
teabele, mida ta saaks kasutada oma uuringutes. Tõhus viis selle korraldamiseks, ilma et 
tolliasutustele kaasneks ebaproportsionaalne koormus, oleks luua elektrooniline andmebaas, 
kus oleks registreeritud kogu kaup, mille kohta on tehtud taotluse rahuldamist käsitlev otsus. 
Taotluse rahuldamist käsitleva otsuse õiguste omaja saaks juurdepääsu ainult seda kaupa 
puudutavale teabele.

Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui deklarant või kauba valdaja esitab
kauba hävitamise kohta vastuväiteid, 
teavitavad tolliasutused sellest taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saajat 
sellistest vastuväidetest ning kaubaartiklite 
arvust ja laadist, lisades vajaduse korral 
nende kaubaartiklite pildid.

8. Kui deklarant või kauba valdaja pole 10 
tööpäeva jooksul alates kauba vabastamise 
peatamist või kinnipidamist käsitleva 
otsuse kättesaamisest kinnitanud oma 
nõusolekut kauba hävitamise kohta või on 
teatanud oma vastuseisust hävitamise 
suhtes, teavitavad tolliasutused sellest 
taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saajat
nõusoleku puudumisest või sellistest 
vastuväidetest ning kaubaartiklite arvust ja 
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laadist, lisades vajaduse korral nende 
kaubaartiklite pildid või näidised.

Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Komisjoni volitatakse võtma artiklis 
30 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte lävendite kohta, mille kohaselt 
määratletakse väikesaadetised käesoleva 
artikli mõistes.

välja jäetud

Selgitus

Väikese partii mõiste ja eriti väikest kogust kirjeldavad piirmäärad on kavandatud määruse 
olulised alused. Seetõttu tuleks anda õigus otsustada määratluse ja kohaldatavate 
piirmäärade üle kaasseaduseandjatele.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tolliasutuste nõudmisel hüvitab taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja kõik 
tolliasutusele seoses artiklite 16 ja 17 
kohaselt kauba tollijärelevalve all 
hoidmisega või artiklite 20 ja 23 kohaselt 
kauba hävitamisega tekkinud kulud.

1. Tolliasutuste nõudmisel hüvitab taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja kõik 
tolliasutusele seoses artiklite 16 ja 17 
kohaselt kauba tollijärelevalve all 
hoidmisega või artiklite 20 ja 24 kohaselt 
kauba hävitamisega tekkinud kulud.
Tolliasutused annavad otsuse saajale 
nõudmisel teavet selle kohta, kus ja 
kuidas kinnipeetud kaupa ladustatakse ja 
millised on selle kulud, ning võimaluse 
kauba ladustamise kohta kommentaare 
esitada.

Selgitus

Lihtsustatud kord ainult võltsitud ja piraatkaupade jaoks põhjustaks tegelikkuses õiguslikku 
ebaselgust, sest pole selge, millist korda tuleks rakendada, kui kaupade puhul on tegu ka 
muude intellektuaalomandiõiguste rikkumisega. Õiguste omajad peaksid hüvitama kulud ka 
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väikest kaubapartiid käsitleva erimenetluse korral. Lisaks võib nõue, et õiguste omaja peab 
tegema majandusliku kalkulatsiooni, enne kui ta esitab taotluse sekkumiseks, tekitada 
probleeme VKEde jaoks ning viia olukorrani, kus õiguste omaja otsustab taotlust mitte 
esitada, mistõttu intellektuaalomandiõigusi rikkuvad kaubad ületavad piiri.

Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui rikkujat pole võimalik välja 
selgitada, ta pole tuvastatav või pole 
võimeline kompensatsiooni tasuma, võib 
taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja taotleda kompensatsiooni kauba 
valdajalt või isikult, kellel on sarnane 
õigus kaupa käsutada.

Selgitus

Õiguste omajale tuleks anda õigus taotleda esmalt kompensatsiooni kaubasaajalt, sest see on 
otseselt äritehingusse kaasatud.

Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lõiget 2 a ei kohaldata artiklis 24 ette 
nähtud menetlusele.

Selgitus

Artiklit 2 a (uus) ei rakendata väikeste kaubapartiide korral, kus kaubasaajaks on sageli 
tarbija, kes tegutseb heauskselt. 
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Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
haldussanktsioonide kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva määruse sätete
rikkumise korral, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed nende rakendamise 
tagamiseks. Kehtestatud 
haldussanktsioonid peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

Ilma et see piiraks siseriiklikku õigust,
kohaldavad liikmesriigid eeskirju
käesoleva määruse sätete rikkumist 
puudutavate haldussanktsioonide kohta
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks.
Kehtestatud haldussanktsioonid peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu määrus
V peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

KOMITEE, DELEGEERIMINE JA 
LÕPPSÄTTED

KOMITEE JA LÕPPSÄTTED

Selgitus

Väikese partii mõiste ja eriti väikest kogust kirjeldavad piirmäärad on kavandatud määruse 
olulised alused. Seetõttu tuleks anda õigus otsustada määratluse ja kohaldatavate 
piirmäärade üle kaasseaduseandjatele.

Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine
1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.
2. Artikli 24 lõikes 10 osutatud volitused 
antakse kindlaksmääramata ajaks alates 
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käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 24 lõikes 10 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
üheaegselt teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikli 24 lõikega 10, 
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotluse korral kahe kuu 
võrra pikendada.

Selgitus

Väikese partii mõiste ja eriti väikest kogust kirjeldavad piirmäärad on kavandatud määruse 
olulised alused. Seetõttu tuleks anda õigus otsustada määratluse ja kohaldatavate 
piirmäärade üle kaasseaduseandjatele.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad tolliasutused edastavad 1. Pädevad tolliasutused edastavad 
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komisjonile järgmise teabe: komisjonile järgmise vajaliku teabe:
a) meetmetaotlused, sh mis tahes fotod, 
pildimaterjal, brošüürid;

a) otsused taotluste rahuldamise kohta, sh 
meetmetaotlused ja mis tahes fotod, 
pildimaterjal, brošüürid;

b) otsused taotluste rahuldamise kohta; b) mis tahes otsused, mis käsitlevad selle 
ajavahemiku pikendamist, mille jooksul 
tolliasutused peavad meetmeid võtma või 
tegema otsuse taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse tühistamise või muutmise 
kohta;

c) mis tahes otsused, mis käsitlevad selle 
ajavahemiku pikendamist, mille jooksul 
tolliasutused peavad meetmeid võtma või 
tegema otsuse taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse tühistamise või muutmise 
kohta;

c) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse mis 
tahes peatamine.

d) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse mis 
tahes peatamine.

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kogu lõigetes 1 ja 2 osutatud teave 
säilitatakse komisjoni keskandmebaasis.

3. Kogu lõigetes 1 ja 2 osutatud teave 
säilitatakse komisjoni keskandmebaasis.
Siis kui komisjoni keskandmebaas on 
loodud, vahetatakse lõigetes 1 ja 2 
osutatud teavet kõnealuse andmebaasi 
kaudu.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon teeb lõigetes 1 ja 2 osutatud 
asjakohase teabe liikmesriikide 
tolliasutustele elektroonilisel kujul 
kättesaadavaks.

4. Komisjon teeb lõigetes 1 ja 2 osutatud 
asjakohase teabe liikmesriikide 
tolliasutustele elektroonilisel kujul 
kättesaadavaks võimalikult kiiresti, kuid 
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mitte hiljem kui 1. jaanuaril 2015.

4 a. Selleks et tagada lõigetes 1–4 
osutatud teabe töötlemine, luuakse lõikes 
3 osutatud keskandmebaas elektroonilisel 
kujul. Keskandmebaas sisaldab andmeid, 
sh isikuandmeid, millele on osutatud 
artikli 6 lõikes 3, artiklis 13 ja artiklis 31.
4 b. Liikmesriikide tolliasutustel ja 
komisjonil on juurdepääs 
keskandmebaasis sisalduvale teabele.
4 c. Tolliasutus sisestab keskandmebaasi 
teabe, mis on seotud pädevale 
tolliasutusele esitatud taotlustega. 
Tolliasutus, kes on keskandmebaasi 
andmed sisestanud, vajadusel ka muudab, 
täiendab, parandab või kustutab neid 
andmeid. Iga tolliasutus, kes on 
keskandmebaasi andmed sisestanud, 
vastutab nende andmete täpsuse, 
adekvaatsuse ja asjakohasuse eest.
4 d. Komisjon kehtestab ja hoiab käigus 
asjakohase tehnilise ja organisatsioonilise 
korra keskandmebaasi usaldusväärseks ja 
turvaliseks tööks. Iga liikmesriigi 
tolliasutus kehtestab ja hoiab käigus 
asjakohase tehnilise ja organisatsioonilise 
korra andmete konfidentsiaalseks ja 
turvaliseks töötlemiseks seoses 
töötlemistoimingutega, mida teostavad 
nende tolliasutused, ja seoses 
keskandmebaasi terminalidega, mis 
asuvad selle liikmesriigi territooriumil.
4 e. Isikuandmete töötlemine 
keskandmebaasis toimub kooskõlas 
artikliga 32.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isikuandmete töötlemine komisjoni 
keskandmebaasis toimub vastavalt 

1. Isikuandmete töötlemine komisjoni 
keskandmebaasis toimub vastavalt 
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määrusele (EÜ) nr 45/200126 ning Euroopa 
andmekaitseinspektori järelevalve all.

määrusele (EÜ) nr 45/200126 ning Euroopa 
andmekaitseinspektori järelevalve all.
Vastu võetud rakendusmeetmetes tuleb 
igal juhul täpselt ja üksikasjalikult 
määratleda andmebaasi toimimis- ja 
tehnilised omadused.

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõiked 2 a kuni 2 f (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Isikuandmeid kogutakse ja 
kasutatakse ainult käesoleva määruse 
eesmärkide saavutamiseks. Sel viisil 
kogutud isikuandmed peavad olema 
täpsed ja ajakohastatud.
2 b. Isikuandmed keskandmebaasi 
sisestanud tolliasutus on ühtlasi nende 
andmete vastutav töötleja.
2 c. Igal andmesubjektil on õigus 
juurdepääsuks teda puudutavatele 
keskandmebaasis töödeldavatele 
isikuandmetele ja vajaduse korral oma 
isikuandmete parandamiseks, 
kustutamiseks või blokeerimiseks 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001 või 
liikmesriigi õigusaktidele, millega 
rakendatakse direktiivi 95/46/EÜ. 
2 d. Kõik taotlused juurdepääsuõiguse, 
parandamis-, kustutamis- või 
blokeerimisõiguse rakendamiseks 
esitatakse käsitlemiseks pädevale 
tolliasutusele. Juhul kui andmesubjekt on 
esitanud taotluse juurdepääsuõiguse,
parandamis-, kustutamis- või 
blokeerimisõiguse rakendamiseks mõnele 
teisele tolliasutusele või komisjoni 
asutusele, edastab taotluse saanud asutus 
selle taotluse pädevale tolliasutusele.
2 e. Isikuandmeid ei säilitata kauem kui 
kuus kuud alates kuupäevast, kui vastava 
taotluse rahuldamist käsitleva otsus on 
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kehtetuks tunnistatud või ajavahemik, 
mille jooksul tolliasutused peavad 
meetmeid võtma, on aegunud.
2 f. Juhul kui taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saaja on algatanud 
menetluse vastavalt käesoleva määruse 
artikli 20 lõikele 1 või artikli 24 lõikele 9 
ning on teavitanud pädevat tolliasutust 
nimetatud menetluse algatamisest, 
säilitatakse isikuandmeid kuus kuud 
pärast seda, kui menetlusega on lõplikult 
tuvastatud, kas intellektuaalomandi õigust 
on rikutud.

Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõustumine ja kohaldamine Jõustumine ja aruandlus

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab ….* Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta. 
Vajaduse korral lisatakse aruandele 
asjakohased ettepanekud ja/või 
soovitused.
_______________
*Väljaannete talitus: palun sisestage 
kuupäev: 36 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist. 

Selgitus

Aruanne annab kasulikku teavet käesoleva määruse toimimise kohta, eeskätt täiendavate 
intellektuaalomandiõiguste jõustamise kohta tolliasutuste poolt ja väikeste partiide 
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erimenetluse kohta.

Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 24 lõikeid 1–9 kohaldatakse siiski 
alates XX.XX.20XX. 

välja jäetud

Selgitus

Väikese partii mõiste ja eriti väikest kogust kirjeldavad piirmäärad on käesolevas määruses 
kindlaks määratud, seetõttu pole vajalik hõlmata artikli 24 lõigete 1–9 kohaldamise 
takistamist.
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SELETUSKIRI

Taustteave

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegias on esmatähtsal 
kohal innovatsioon, mille jaoks on olulised intellektuaalomandiõigused. Arvestades 
intellektuaalomandiõiguste rikkumiste arvu kasvu ja rahvusvahelist kauplemist õigusi 
rikkuvate kaupadega, sõltuvad ELi majanduskasv ja töökohad suures osas 
intellektuaalomandiõiguste tõhusast rakendamisest. Euroopa ettevõtjate jaoks läheb piraatlus 
ja võltsimine aastas maksma hinnanguliselt 250 miljardit eurot.

Lisaks halbadele tagajärgedele ettevõtjate jaoks on nende õiguste rikkumine tõsiseks ohuks 
tarbijate tervisele ja turvalisusele. Kõikidest 2010. aastal kinnipeetud kaubaartiklitest 
moodustasid 14,5% igapäevaseks kasutuseks mõeldud tooted ja tooted, mis võivad kujutada 
ohtu tarbijate tervisele ja turvalisusele (st toit ja joogid, kehahoolduse artiklid, ravimid, 
elektrilised majapidamiskaubad ja mänguasjad).

ELi välispiiril, enne kaupade jõudmist siseturule, on tolliasutustel intellektuaalomandiõiguste 
tõhusal rakendamisel võrdlemisi hea positsioon. Kui kaubad on korra juba eri 
liikmesriikidesse jaotunud, muutub nende jälgimine ja menetluse algatamine palju 
keerukamaks ja kulukamaks.

Intellektuaalomandiõiguste rakendamise täiustamise tähtsust rõhutab asjaolu, et võltsimise ja 
piraatluse registreeritud juhtumite arv aastatel 2009–2010 peaaegu kahekordistus. 2010. aastal 
registreeris toll 79 112 juhtumit, 2009. aastal oli võrreldav arv 43 572. Silmatorkavalt suure, 
200-protsendilise kasvu postisaadetiste kinnipidamisel põhjustas eriti e-kaubandus, kus 
enamikul juhtudest oli tegu rõivaste, jalanõude ja elektrikaupadega ning 69% kinnipeetud 
kaupadest olid ravimid.

Osana oma intellektuaalomandiõiguste strateegiast tegi Euroopa Komisjon ettepaneku vaadata 
läbi määrus (EÜ) nr 1383/2003 eesmärgiga tugevdada intellektuaalomandiõiguste 
rakendamist tolliasutuste poolt ning suurendada õigusselgust, kohandades määruse sätteid 
vastavalt arengutele. Määruse läbivaatamine lisati ka tollialasesse tegevuskavasse aastateks 
2009–2012, mille nõukogu heaks kiitis, ning ühtse turu akti.

Soovitused

Raportöör tunneb heameelt määruse läbivaatamise üle, kuid esitab järgmised soovitused:

Kohaldamisala

Oluline on rõhutada, et kavandatud määrusega tuleks kehtestada üksnes menetlused, mis 



PE470.069v03-00 60/92 RR\898122ET.doc

ET

võimaldavad tolliasutustel ära hoida selliste kaupade liikumist, mille korral nad kahtlustavad 
intellektuaalomandiõiguste rikkumist. Seevastu põhineb intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
määratlemine ise üksnes ELi intellektuaalomandialase materiaalõiguse normidel või 
liikmesriigi riiklikel õigusaktidel. See tähendab, et paljusid olulisi intellektuaalomandiõiguste 
rakendamisega seotud probleeme ei saa käsitleda kavandatud määrusega, vaid 
materiaalõiguslike normide, nagu kaubamärgidirektiivi ja ühenduse kaubamärgi määruse 
läbivaatamisega.

Siiski ei järgi komisjon seda lähenemisviisi järjekindlalt, kui teeb ettepaneku säilitada 
isiklikuks kasutamiseks mõeldud reisijapagasi väljajätmine. Küsimust, kas võltsitud kauba 
importimine lõppkasutaja poolt kvalifitseerub intellektuaalomandiõigusi rikkuva tegevusena, 
käsitleb juba materiaalõigus. Seepärast on praegune väljajätmine lihtsalt deklareerivat laadi, 
kuid see edastab tolliasutustele, tarbijatele ja äriettevõtetele vale sõnumi, nagu oleks isiklikuks 
otstarbeks mõeldud õigusi rikkuvate kaupade import lubatav.

Raportööri arvamuse kohaselt peaks intellektuaalomandialane materiaalõigus tunnustama 
põhimõtet, et võltsitud kaubaga rikutakse intellektuaalomandiõigusi ka siis, kui see on 
mõeldud kasutamiseks isiklikul otstarbel, ning ergutab komisjoni, et see töötaks vastava 
õigusakti uuesti läbi ja lahendaks selle probleemi.

Raportöör kiidab heaks selle, et kohaldamisala on laiendatud intellektuaalomandiõiguste 
rikkumiste kõikidele liikidele, mida ELi ja liikmesriikide materiaalõiguslike normidega 
võimalikuks peetakse, hõlmates paralleelselt nii kaubandust kui ka ületoomist. Paralleelne 
import on mitme liikmesriigi materiaalõiguslike normide kohaselt seadusevastane ja 
tolliasutustel tuleks võimaldada rakendada intellektuaalomandialase materiaalõiguse sätteid.
Paralleelne import, millega on sageli seotud võltsitud kaup ja puudulik kvaliteedikontroll, 
eksitab tarbijaid ning võib ohustada nende tervist ja turvalisust.

Intellektuaalomandiõiguste rikkumise kahtlusega kauba vabastamise peatamine või 
kinnipidamine

Kui liikmesriigi tolliasutused tuvastavad kauba, mida kahtlustatakse meetmetaotluse 
rahuldamist käsitleva otsusega hõlmatud intellektuaalomandiõiguse rikkumises, peaks neil 
olema kohustus enne kauba vabastamise peatamist või kinnipidamist käsitleva otsuse 
vastuvõtmist anda õiguste omajale tema nõudmisel kaubaartiklite kohta teavet. See aitaks 
õiguste omajal rikkumised välja selgitada ja võtta täiendavaid meetmeid rikkuja vastu.

Tolliasutuste täiendav kohustus seoses õigusega anda selgitusi, enne kui kahjulik otsus 
tehakse, tekitab tolliasutustele ebaproportsionaalse halduskoormuse, mille tagajärjeks võib 
olla intellektuaalomandiõiguste nõrgem kaitse. Peale selle teavad Euroopa Liitu kaupu 
importivad ettevõtjad hästi, et nende kaubapartiid võivad kuuluda tollikontrolli alla. Sellega ei 
rikuta importijate õigusi, sest tolliasutus kasutab üksnes oma sätestatud õigusi ja kohustusi.
Siiski ei tohiks see välistada õigust esitada oma seisukohti erimenetluse käigus, mis käsitleb 
väikesi partiisid, millega tarbijad on tõenäoliselt otseselt seotud.

Menetluse algatamine
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Raportöör avaldab tunnustust komisjoni ettepanekule teha lihtsustatud menetluse 
rakendamine kohustuslikuks kõikides liikmesriikides. Siiski usub raportöör, et lihtsustatud 
menetlus peaks olema rakendatav mitte ainult võltsitud ja piraatkaupade korral, vaid kõikide 
intellektuaalomandiõiguste rikkumiste korral. Lihtsustatud kord ainult võltsitud ja 
piraatkaupade jaoks põhjustaks tegelikkuses õiguslikku ebaselgust, sest pole selge, millist 
korda tuleks rakendada, kui kaupade puhul on tegu nii kaubamärgiõiguste või autoriõiguste 
kui ka muude intellektuaalomandiõiguste (nt patendid) rikkumisega.

Väikesed kaubapartiid

Raportöör tunneb heameelt, et ettepanek sisaldab konkreetset lihtsustatud menetlust väikeste 
kaubapartiide jaoks, kuid soovitab mitmesuguseid täiustusi:

Termini „väike kaubapartii” määratlus kujutab endast käesoleva määruse olulist osa ja peaks 
olema seetõttu selles määratletud. Raportöör teeb ettepaneku määratluseks, mis põhineb 
üksikpakendis sisalduvate kaubaartiklite arvul (vähem kui kolm) ja nende kogukaalul (vähem 
kui 2 kg). Need kriteeriumid ja piirnormid tuginevad asjaosaliste erinevatele avalikul arutelul 
antud vastustele. Raportöör otsustas kaubaartiklite väärtust mitte sisse võtta, sest puudub 
kokkulepe, millist väärtust tuleks rakendada (kahtlusaluse kauba või ehtsa kauba väärtust?), ja 
tolliasutustel puuduvad objektiivsed kriteeriumid võltsitud kauba väärtuse 
kindlaksmääramiseks.

Menetlus peaks olema kooskõlas teiste kaupade suhtes kasutatava lähenemisviisiga 
kohaldatav kõikidele intellektuaalomandiõiguste rikkumistele.

Tollipoolne kaupade hävitamine, omamata õiguste omaja või kohtu kinnitust 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise kohta, läheks lubamatult vastuollu 
omandipõhiõigusega. Seetõttu peaks see olema õiguste omaja vastav soov, st ta peaks oma 
tollisekkumistaotluses nõudma väikestele kaubapartiidele kohaldatava menetluse kasutamist.
Koos selle nõudega kinnitaks õiguste omaja, et ta eelfinantseerib ladustamis- ja 
hävitamiskulud.

Deklarandil või kauba valdajal, kes on tõenäoliselt tarbija, peaks olema õigus esitada oma 
seisukohti. Lühendada tuleks siiski ajavahemikku, et mitte asjatult aeglustada menetlust ja 
suurendada ladustamiskulusid.

Lõpuks peaks õiguste omajal olema juurdepääs menetluse käigus hävitatud kaupa 
puudutavale teabele, mida ta saab kasutada oma uuringutes. Tõhus viis seda teha oleks luua 
elektrooniline andmebaas, kus oleks registreeritud kogu kaup, mille kohta on tehtud taotluse 
rahuldamist käsitlev otsus. Sellise süsteemi eeskujuks võiks olla Maailma Tolliorganisatsiooni 
välja töötatud kasutajaliides Interface Public Members (IPM).

Kulud

Raportöör tunneb heameelt ettepanekus tehtud täpsustuse üle, et õiguste omajale, kellel tuleb 
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eelfinantseerida kõik ladustamis- ja hävitamiskulud, on antud õigus taotleda rikkujalt või 
teistelt isikutelt kompensatsiooni.

Siiski sooviks raportöör täpsustada mõningaid tingimusi, mille kohaselt võivad vastutust 
kanda äritehingusse kaasatud isikud, kes pole rikkujad. See aitaks õiguste omajal taotleda 
hüvitust oma kulutuste eest, kui rikkuja on varjanud oma isikut, ei ole tuvastatav (nt kuna 
asub kolmandas riigis) või on maksevõimetu.

Sellisel juhul tuleks õiguste omajale anda õigus taotleda esmalt kompensatsiooni kaubasaajalt, 
sest see on otseselt äritehingusse kaasatud.

Kui ka kaubasaajat ei õnnestu välja selgitada, ta pole tuvastatav, või on maksevõimetu, peaks 
õiguste omaja olema suuteline taotlema kompensatsiooni vahendajalt, näiteks vedajalt või 
ekspediitorilt (kauba füüsiliselt valdajalt), kui see pole kaubapartii käsitlemisel olnud 
nõuetekohaselt hoolas. Nõuetekohase hoolsuse puudumise kriteeriumid tuleks kavandatud 
määruses täpselt määratleda.

Transiitkaup

Raportöör tunneb heameelt täpsustuste üle, mis on kavandatud seoses sellise kolmandatest 
riikidest pärit kauba käitlemisega, mille suhtes on ELis kaitstavate intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise kahtlus ja mis on suunatud välistransiidiprotseduurile, mis aitab lahendada 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni ja ELi vahelist vaidlust ning võimaldab arenguriikides 
juurdepääsu ravimitele.

Ettepaneku järgi säilib tolliasutustel intellektuaalomandiõiguste rakendamiseks võime kaupa 
kontrollida, kus iganes ELi tolliterritooriumil nende järelevalve all see kaup on. Siiski on 
tähtis märkida, et vastavalt ELi intellektuaalomandialase materiaalõiguse normidele võib 
sellist kaupa liigitada ELis kaitstavaid intellektuaalomandiõigusi rikkuvaks ainult siis, kui 
saab tõendada, et see on müümiseks ELis.

Euroopa kohus määratles hiljuti täpselt, millistel tingimustel saavad tolliasutused kahtlustada, 
et transiitkaubana deklareeritud kaup on tegelikult mõeldud müümiseks ELis (liidetud 
kohtuasjad C-446/09 ja C-495/09). Õiguskindluse nimel tuleks need täpsustused kavandatud 
määrusesse lisada.

Transiidivabaduse põhimõtet pole kunagi kavatsetud rakendada ebaseaduslikule 
kaubandusele, sealhulgas kaubale, millega rikutakse intellektuaalomandiõigusi. Seepärast 
ergutab raportöör komisjoni tagama edaspidistes intellektuaalomandialase materiaalõiguse 
muudatustes selle, et peatamismenetluses oleva kauba, mis on ELis 
intellektuaalomandiõigustega kaitstava kauba imitatsioon või koopia, saab alati liigitada 
võltsitud ja piraatkaubaks.
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LÜHISELGITUS

Globaliseerunud majanduses on Euroopa konkurentsivõime oluliseks teguriks muutunud 
intellektuaalomand. Teadmiste kaitse tähendab Euroopa teadus- ja uuendustegevusse ja 
töökohtadesse investeerimise kaitsmist. Samas tekitavad aina rohkem muret 
intellektuaalomandiõiguste rikkumised ja nendest tulenev ülemaailmne võltsitud kaupadega 
kauplemine, võttes arvesse majanduslikke tagajärgi Euroopa tööstusele ja ohtu Euroopa 
tarbijate tervisele ja ohutusele.

Statistika1 ELi välispiiridel registreeritud tolli poolt kinnipeetud kauba kohta näitab selgelt, et 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise kahtlusega saadetiste arv on suurenenud. Kuigi 
usaldusväärsete andmete vähesus takistab probleemi ulatuse väljaselgitamist, näitab ELi tolli 
tegevuse statistika, et silmatorkavalt on sagenenud just väikeste posti- ja kullerpakkidena 
saadetavate e-kaubandusest ostetud kaupade konfiskeerimine. Peaaegu 69% 2010. aastal 
postiliikluses kinnipeetud toodetest olid ravimid.

ELi piiridel on tolliasutused esmased kaupade võltsimise ja ELi ebaseaduslikult 
sissetoomisega võitlejad, olles selles suhtes eelisseisundis, ning on seega võimelised tagama 
Euroopa kaubanduskeskkonna konkurentsivõime. Kuna tõhusas tegevuses mängivad olulist 
rolli tollieeskirjad ja -praktika, on tervitatav komisjoni ettepanek vaadata läbi kehtiv määrus 
1383/2003 piiril jõustamise kohta, et tugevdada intellektuaalomandiõiguste jõustamist ja 
muuta tolliprotseduurid sujuvamaks.

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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Käesolev ettepanek on osa laiaulatuslikumast teadmistepõhisest strateegiast – millest on 
esitatud ülevaade teatises Euroopa 2020. aasta strateegia kohta – ja ELi 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise vastu võitlemise tollialasest tegevuskavast aastateks 
2009–2012.

Arvamuse koostaja ettepanekud

Kuna tolliformaalsused mõjutavad otseselt rahvusvahelist kaubandust, on ülimalt tähtis, et 
jõustamismeetmed ei muutuks seaduslikul kauplemisel takistuseks. need meetmed peavad 
vastama nii Need meetmed peavad vastama nii üldistele eesmärkidele lihtsustada kaubandust, 
võtta kaitsemeetmeid kuritarvitamise vältimiseks ja suurendada õiguskindlust kui ka ELi 
rahvusvahelistele kohustustele.

Need on mõned probleemid, mis on minu kui rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamuse 
koostaja ettepanekute aluseks. Väliskaubanduses pakuvad erilist huvi kolm aspekti, mida 
käesolevas arvamuses rõhutatakse: transiitkaup, paralleelkaubandus ja rahvusvaheline 
koostöö.

Transiitkaup

Erilist tähelepanu väärivad transiidiga seotud küsimused. Määrust 1383/2003 asendava uue 
määruse eelnõu põhjenduses 17 viidatakse väga konkreetsele olukorrale: geneeriliste ravimite 
import. Viide tuleneb üldtuntud probleemidest, mis on seotud juhtumitega, kus transiidina 
liikuvad ravimisaadetised on kinni peetud väidetavate patendirikkumiste tõttu, ja neist 
johtuvatest ühelt poolt ELi ning teiselt poolt India ja Brasiilia vahelistest vaidlustest Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO).

Põhjendus 17 on teretulnud, sest taaskehtestab ELi võetud kohustuse hõlbustada arenguriikide 
juurdepääsu ravimitele ja WTO eeskirjade raames ELi kohustuse tagada transiidivabadus.
Sellega võimaldatakse seaduslikele sidusrühmadele rohkem selgust ja õiguskindlust tolli 
tegevuses „eelkõige” läbi ELi ainult transiidina liikuvate ravimisaadetiste puhul, mis ei ole 
mõeldud ELi siseturu jaoks ja mille puhul ei ole ELi siseturule kõrvale suunamise ohtu.

Praeguse ettepaneku raames peaksid tolliametnikud „intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
ohtu hinnates kaaluma, kas on tõenäoline, et kõnealune kaup suunatakse kõrvale ELi turule”.
Toll võib seega pidada kinni ainult mitteliikmesriikidest pärit transiidina liikuvaid kaupu, kui 
on piisavalt tõendeid, et kaup suunatakse ebaseaduslikult kõrvale siseturule. Ettepanekus aga 
ei anta üldse suuniseid ega kriteeriume, mille järgi tõlgendada kavatsust kaupu ELis müüa.
Uues määruses tuleks seda punkti täiendavalt täpsustada.

Uue määrusega tuleks ka volitada tolliasutusi pidama kinni kõik võltsimiskahtlusega kaubad, 
isegi kui tegemist on transiitkaubaga. Vastasel juhul siseneksid ebaseaduslikud kaubad ELi 
turule jätkuvalt transiitkauba nime all ning päritolu ja sihtkoha valeandmetega, nagu on 
teatanud sellest mõjutatud ettevõtjad.

Transiidivabaduse tagamine ei ole ette nähtud kohaldamiseks ebaseaduslikus kaubanduses.
Samuti ei tohiks kontrolli piirata seal, kus on kahtlus, et ohtu võib sattuda rahvatervis, 
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olenemata kaubasaadetiste lõppsihtkohast. Tollitegevuse aluseks peaks olema ennetus ja 
ettevaatus. Kuigi põhjenduses 2 tunnistatakse intellektuaalomandiõigusi rikkuva kauba 
võimalikku ohtu tervisele ja ohutusele, tuleks määruses täpsustada, et ELi tolliasutused võivad 
pidada kinni igasuguse kahtlase kauba, isegi kui tegu on transiitkaubaga, kui on olemas 
konkreetne oht, et kaup suunatakse kõrvale ELi turule.

Väikesed kaubapartiid

Kuna intellektuaalomandiõiguste rikkumistega võitlemine transiitkauba korral on endiselt 
liikmesriikide tolliasutusele probleemiks, on tervitatav uus meede, millele vastavalt on ELi 
piires kohustuslik kohaldada lihtsustatud menetlust hävitada võltsitud kaup ilma, et oleks 
vajalik tuvastada rikkumine formaalselt kohtus. Seda võib pidada nii õiguste omajate kui ka 
tolliametite koormuse vähendamisel oluliseks edusammuks, mis täidab kaubanduse 
lihtsustamise eesmärki.

See kehtib eriti kahtlase internetist ostetud kauba korral, mis on saadetud ELi postiteenuse või 
kullerpostiettevõtja kaudu väikese kaubapartiina, kusjuures omavahel võrreldakse õigusi 
rikkuva kauba väärtust ning kauba ladustamis- ja kohtumenetluskulusid.

Kasulik oleks analüüsida põhjalikumalt väikeste kaubapartiide mõistet ja sellega seotud 
menetluse tähtaega. Sama tähtis on see, et tolliasutused teavitaksid õiguste omajaid väikeste 
võltskaupade partiide igast olulisest liikumisest, et aidata neil jälitada võltsimisega seotud 
marsruute ja suundumusi.

Paralleelkaubandus

Määruse eelnõu reguleerimisalaga tuleks hõlmata veelgi laiemat hulka õiguste rikkumisi.
Intellektuaalomandiõiguste jõustamise taset peaksid parandama ELi tolliasutustele antavad 
volitused pidada kinni paralleelselt imporditavaid kaupu, mis on toodud ELi turule ilma 
õiguste omaja loata. Kuigi tolliasutused on ainulaadses positsioonis paralleelkaubanduse 
kontrollimisel, jääb „halli turu kaupade” kinnipidamine ja tegelike rikkumiste tõendamine 
tõenäoliselt problemaatiliseks.

Õigupoolest võib suureneda seadusliku kaubanduse takistamise oht. Alusetu konfiskeerimise 
vältimiseks peaksid õiguste omajad andma tollile kõik vajalikud andmed, et tollil oleks 
võimalik paralleelselt imporditavad tooted piiril kinni pidada. Määruse laiendatud 
reguleerimisala jaoks tuleb tollile võimaldada piisavad ressursid ja koolitus.

Rahvusvaheline koostöö

ELi piiridel intellektuaalomandiõiguste rikkumise vastu võitlemisega tuleb kombineerida 
sihipärased meetmed juba rikkumise tekkekohas, et vältida ebaseadusliku kauba eksportimist 
ELi. Selleks on vajalik koostöö nii kolmandate riikidega kui ka rahvusvahelisel tasandil, sh 
WTOs, Maailma Tolliorganisatsioonis ja Ülemaailmses Intellektuaalomandi Organisatsioonis.

EL juba teeb tollialast koostööd nii lähteriigi kui ka teiste tarbivate riikidega erialgatuste 
kaudu, mille näiteks on ELi–Hiina tollialase koostöö ja intellektuaalomandi õiguste 
jõustamise tegevuskava. Hoolimata dialoogist ja jõupingutustest tehnilise koostöö, 
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teabevahetuse ja tööstusega tehtava koostöö valdkonnas ning mõnedest edusammudest 
õigusaktide alal, ei ole koostööl tegelikku mõju. Liiatigi on ELi toodavate 
intellektuaalomandiõigusi rikkuvate kaupade peamine lähtekoht jätkuvalt Hiina1. 2010. aastal 
tuli Hiinast 85% intellektuaalomandiõigusi rikkuvatest ELi tolli poolt kinni peetud toodetest 
(kasv 64% võrreldes 2009. aastaga).

Kuigi ELi 2004. aasta strateegia intellektuaalomandi õiguskaitse tagamiseks kolmandates 
riikides on läbivaatamisel ja oodatakse uue programmi FISCUS elluviimist, näeb arvamuse 
koostaja selget vajadust suurendada eelkõige sihipärast ja kohandatud 
intellektuaalomandialast tehnilist koostööd ELi partneritega ja eriti prioriteetsete riikidega, 
nagu Hiina, et tagada seaduslikele ettevõtjatele ja tarbijatele intellektuaalomandiõiguste 
maksimaalne kaitse.

Tõhustada tuleks ELi tolli ja kolmandate riikide vahelist edasist operatiivkoostööd, sh 
teabevahetust ja koostööd tööstusega. Sellele lisaks peaks EL kaubanduslepingute 
intellektuaalomandiõiguste sätete läbirääkimistel püüdlema sama kaitsetaseme kehtestamise 
poole, mida kohaldatakse liidu piires.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Intellektuaalomandiõigusi rikkuva 
kauba turustamine kahjustab olulisel 
määral õiguste omajaid, seadusi järgivaid 
tootjaid ja kauplejaid. See eksitab ka 
tarbijaid ja võib mõnel juhul ohustada 
nende tervist ja ohutust. Selline kaup tuleks 
hoida turult eemal nii palju kui võimalik ja 
tuleks vastu võtta meetmed, et tõhusalt 
käsitleda kõnealust ebaseaduslikku 
tegevust, piiramata seejuures seaduslikku 
kauplemist.

(2) Intellektuaalomandiõigusi rikkuva 
kauba turustamine kahjustab olulisel 
määral õiguste omajaid, seadusi järgivaid 
tootjaid ja kauplejaid. See eksitab ka 
tarbijaid ja võib mõnel juhul ohustada 
nende tervist ja ohutust. Selline kaup tuleks 
hoida turult eemal nii palju kui võimalik ja 
tuleks vastu võtta meetmed, et tõhusalt 
käsitleda kõnealust ebaseaduslikku 
tegevust, piiramata seejuures seaduslikku 
kauplemist. Seetõttu tuleb tarbijaid 
piisavalt teavitada nende kaupade ostuga 

                                               
1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counter
feit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf
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seotud riskidest.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kui intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise kahtlusega kaup ei ole võltsitud 
või piraatkaup, võib tolliasutustel olla 
raske üksnes visuaalse kontrolli alusel 
kindlaks määrata, kas 
intellektuaalomandiõigust võib olla 
rikutud. Seepärast on asjakohane ette näha, 
et menetlus tuleks algatada, välja arvatud 
juhul, kui asjaomased isikud, nimelt kauba 
valdaja ja õiguse omaja lepivad kokku, et 
kaup loovutatakse hävitamiseks. Selliste 
menetlustega tegelevad pädevad asutused 
peaksid kindlaks tegema, kas tegemist on 
intellektuaalomandiõiguse rikkumisega, ja 
võtma vastu asjaomaste 
intellektuaalomandiõiguste rikkumisi 
käsitlevad asjakohased otsused.

(11) Tolliasutustel võib olla raske üksnes 
visuaalse kontrolli alusel kindlaks määrata, 
kas intellektuaalomandiõigust võib olla 
rikutud. Seepärast on asjakohane ette näha, 
et menetlus tuleks algatada, välja arvatud 
juhul, kui asjaomased isikud, nimelt kauba 
valdaja ja õiguse omaja lepivad kokku, et 
kaup loovutatakse hävitamiseks. Selliste 
menetlustega tegelevad pädevad asutused 
peaksid kindlaks tegema, kas tegemist on 
intellektuaalomandiõiguse rikkumisega, ja 
võtma vastu asjaomaste 
intellektuaalomandiõiguste rikkumisi 
käsitlevad asjakohased otsused.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Euroopa Liidus kaubamärgiga 
kaitstud ehtsate kaupade jäljendamise 
kahtlusega kaupade või Euroopa Liidus 
autoriõiguse, seotud õiguse või 
disainilahendusega kaitstud koopiate 
võimalik transiit läbi liidu 
tolliterritooriumi ning turustamine 
siseturul põhjustab nii suuri kaotusi liidu 
seaduslikele ettevõtjatele kui ka ohtu 
kodanike tervisele ja ohutusele. Seetõttu 
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tuleks tolliasutusi volitada ettevaatuse 
mõttes kontrollima ja kinni pidama kõik 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
kahtlusega kaubad, kui arvatakse, et 
kõnealuseid kaupu turustatakse siseturul.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Kavatsus panna need kaubad 
müüki Euroopa Liidus tuleks lugeda 
tõendatuks juhul, kui neid müüdi 
kliendile Euroopa Liidus või pakuti või 
reklaamiti müügiks liidu tarbijatele, või 
kui dokumendid või kirjavahetus 
näitavad, et need on mõeldud 
turustamiseks liidu siseturul. Juhul kui 
kaupade sihtkoht ei ole deklareeritud, 
kuigi deklareerimine on nõutav, või juhul 
kui puudub täpsus või oluline teave kauba 
tootja või turustaja tuvastamiseks, kui ei 
tehta koostööd tolliasutustega või kui 
leitakse dokumendid, mis osutavad sellele, 
et kaubad on mõeldud siseturul 
turustamiseks, tuleks kõnealuste kaupade 
deklarandil või valdajal tõendada, et tal 
puudub kavatsus müüa neid kaupu 
Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 c) Intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise vastast võitlust liidu välispiiril 
tuleb kombineerida sihipärase tegevusega 
tekkekohas. Selleks on vajalik koostöö nii 
kolmandate riikidega kui ka 
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rahvusvahelisel tasandil, kus komisjon ja 
liikmesriigid peaksid soodustama 
intellektuaalomandiõiguste austamist ja 
edendama intellektuaalomandiõiguste 
kaitse kõrgeid norme. Selle raames tuleks 
toetada kaubanduslepingutesse 
intellektuaalomandiõiguste lisamist ja 
jõustamist, tehnilist koostööd, arutelu 
hoogustamist eri rahvusvahelistes 
foorumites, suhtlemist ja teabevahetust 
ning astuda täiendavaid samme 
operatiivkoostöös kolmandate riikide ja 
asjaomaste tööstusharudega.

Selgitus

Võitluses intellektuaalomandiõiguste rikkumise vastu tuleks kasuks tugevdatud kahepoolne 
koostöö ja kooskõlastatud rahvusvaheline tegevus. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 d) TRIPSi lepingu artikkel 69, mille 
eesmärgiks on kõrvaldada rahvusvaheline 
kauplemine intellektuaalomandiõigusi 
rikkuvate kaupadega, näeb ette, et WTO 
liikmed peavad edendama 
tolliasutustevahelist teabevahetust 
intellektuaalomandiõigusi rikkuvate 
kaupadega kauplemise kohta. Selline 
teabevahetus peaks võimaldama 
salakaubaveovõrgustike jälgimist, et 
peatada intellektuaalomandiõigusi 
rikkuvate kaupade tootmine ja 
turustamine tarneahela varajases etapis. 
Seetõttu on vajalik luua tingimused 
teabevahetuseks liidu tolliasutuste vahel 
ja kolmandate riikide asjakohaste 
asutustega, muu hulgas ka 
andmekaitsealase teabe alal.
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Selgitus

Võltsimise ja võltsijate laiaulatuslike piiriüleste võrgustike rahvusvahelise olemuse tõttu on 
kriitilise tähtsusega, et tolliasutused oleksid võimelised jagama ja kasutama teavet, sh ka 
kolmandate riikidega, et jälgida võltsijate kasutatavaid võrgustikke ja marsruute. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 e) Kooskõlas Euroopa Liidu 
eesmärgiga tugevdada rahvusvahelist 
koostööd võitluses võltsimise, piraatluse ja 
registreeritud õiguste omajate 
intellektuaalomandiõigusi rikkuvate 
kaupade ebaseadusliku 
paralleelkaubanduse vastu, etendab uus 
Euroopa võltsimis- ja piraatlusalane 
vaatluskeskus olulist osa liikmesriikide 
kõikide tolliasutuste varustamisel 
asjakohase ja õigeaegse teabega, mis 
aitab neil ühtsel turul asjakohaselt 
kontrollida intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise kahtlusega kaupade 
heakskiidetud importijaid ja turustajaid 
ning välisturgudele eksportijaid. 
Vaatluskeskuse rolli saaks veelgi 
suurendada, luues registreeritud 
kaubamärkide, disainilahenduse ja 
patentidega kaitstud Euroopa Liidu 
toodete ja teenuste andmebaasi, mille võib 
teha kättesaadavaks ka välisriikide 
tolliasutustele, kes teevad koostööd 
Euroopa Liiduga 
intellektuaalomandiõiguste parema kaitse 
ja rakendamise vallas;
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Määrust kohaldatakse läbi liidu 
tolliterritooriumi transiidina liikuvate 
kaupade suhtes, millel lasub 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
kahtlus.

Selgitus
Selguse mõttes tuleks uues määruses käsitleda selgesõnaliselt transiidina liikuvate kaupade 
tollikäitlust. Kui tekib intellektuaalomandialasest ELi ja liikmesriikide materiaalõigusest 
tulenevate õiguste rikkumise kahtlus ja transiidina liikuvate kaupade siseturule 
kõrvalesuunamise ilmne oht, on tollil seaduslik õigus kaubad kinni pidada.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kaup, millega tehakse ELi või kõnealuse 
liikmesriigi õiguse kohast 
intellektuaalomandiõigust rikkuvaid 
toiminguid;

a) kaup, millega tehakse ELi või kõnealuse 
liikmesriigi õiguse kohast 
intellektuaalomandiõigust rikkuvaid 
toiminguid, või kaup, mille puhul ei ole 
võimalik välistada, et tegemist on sellise 
toiminguga seotud kaubaga, ja mis samal 
ajal kujutab endast selget ohtu tarbijate 
tervisele või ohutusele;

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) konkreetsed ja tehnilised andmed 
autentse kauba kohta, sh vajaduse korral 

g) konkreetsed ja tehnilised andmed 
autentse kauba kohta, sh vajaduse korral
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pildid; märgistus, nt vöötkood, ja pildid;

Selgitus
Paralleelselt imporditavate toodete jälgitavuse hõlbustamiseks peaksid õiguste omajad ja 
nende esindajad andma tollile kõik ehtsate toodete tuvastamiseks vajalikud andmed, nt teave 
märgiste ja volitatud turustajate kohta.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kogu asjaga seotud teave, mis 
võimaldab tolliasutustel analüüsida ja 
hinnata asjakohas(t)e 
intellektuaalomandiõigus(t)e rikkumise 
ohtu;

i) kogu asjaga seotud teave, mis võimaldab 
tolliasutustel analüüsida ja hinnata 
asjakohas(t)e intellektuaalomandiõigus(t)e 
rikkumise ohtu, nt teave volitatud 
turustajate kohta;

Selgitus
Paralleelselt imporditavate toodete jälitamise hõlbustamiseks peaksid õiguste omajad ja 
nende esindajad andma tollile kõik ehtsate toodete tuvastamiseks vajalikud andmed, nt teave 
märgiste ja volitatud turustajate kohta.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui intellektuaalomandiõigus kaotab 
kehtivuse või kui taotleja ei ole muudel 
põhjustel enam taotluse esitamiseks 
õigustatud isik, ei võta tolliasutused
mingeid meetmeid. Taotluse rahuldanud 
tolliasutused tunnistavad rahuldamist 
käsitleva otsuse kehtetuks või muudavad 
seda.

3. Kui intellektuaalomandiõigus kaotab 
kehtivuse või kui taotleja ei ole muudel 
põhjustel enam taotluse esitamiseks 
õigustatud isik, teavitab taotleja sellest 
tolliasutusi ja tolliasutused ei võta 
mingeid edasisi meetmeid. Taotluse 
rahuldanud tolliasutused tunnistavad 
rahuldamist käsitleva otsuse kehtetuks või 
muudavad seda.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui intellektuaalomandiõigus kaotab 
kehtivuse või kui taotleja ei ole muudel 
põhjustel enam taotluse esitamiseks 
õigustatud isik, ei võta tolliasutused
mingeid meetmeid. Pikendamistaotluse 
rahuldanud tolliasutused tunnistavad 
rahuldamist käsitleva otsuse kehtetuks või 
muudavad seda.

Kui intellektuaalomandiõigus kaotab 
kehtivuse või kui taotleja ei ole muudel 
põhjustel enam taotluse esitamiseks 
õigustatud isik, teavitab taotleja sellest 
tolliasutusi ja tolliasutused ei võta 
mingeid edasisi meetmeid.
Pikendamistaotluse rahuldanud 
tolliasutused tunnistavad rahuldamist 
käsitleva otsuse kehtetuks või muudavad 
seda.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Teabe ja andmete vahetamine 

tolliasutuste vahel
Vastavalt asjakohastele 
andmekaitsetagatistele võib komisjon 
otsustada, et artikli 18 lõike 3 alusel 
kogutud teavet ja andmeid tuleb jagada 
liidu tolliasutuste ja kolmandate riikide 
vastavate asutuste vahel ning luua selle 
jaoks tingimused.

Selgitus

Koostöö kolmandate riikidega on intellektuaalomandiõigusi rikkuvate kaupadega kauplemise 
leviku vastu võitlemisel hädavajalik. Selleks et koostöö oleks tõhus, peaksid ELi tolliasutused 
olema suutelised jagama intellektuaalomandiõiguste rikkumise alast teavet ja andmeid 
kolmandate riikide vastavate asutustega konfidentsiaalselt ja tingimusel, et on kehtestatud 
ranged andmekaitsetagatised. 
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ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS (*)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus intellektuaalomandiõigusi 
käsitlevate tollialaste õigusaktide rakendamise kohta
(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

Arvamuse koostaja (*): Marielle Gallo

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 50

LÜHISELGITUS

Taustteave 

Komisjon võttis 24. mail 2011. aastal vastu teatise, mis käsitleb intellektuaalomandiõiguse 
ühtset turgu loovuse ja innovatsiooni soodustamiseks Euroopas. Selle üldise ja sidusa 
strateegia raames esitatakse kava algatuste kohta, mida komisjon kavatseb enne 2012. aastat 
eri valdkondades teha. 

Nimetatud algatuste hulka kuulub ka komisjoni ettepanek võtta vastu uus määrus 
intellektuaalomandiõigusi käsitlevate tollialaste õigusaktide rakendamise kohta, millega 
asendatakse määrus 1383/2003/EÜ. 

Ettepanekus võetakse arvesse 2010. aastal 89 osaleja vastuste alusel koostatud mõjuhinnangu 
analüüsi, samuti rahvusvahelist olukorda, eelkõige pärast ELi ning India ja Brasiilia 
kaubandusvaidlust geneeriliste ravimite transiidi üle. 

Arvamuse koostaja soovib siinkohal rõhutada järgmist.

Kaalutlused 

Esmalt soovitab arvamuse koostaja laiendada määruse reguleerimisala, nii et see hõlmaks ka 
kaubanimesid, pooljuhttoodete topoloogiat ning kasulikke mudeleid. 
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Samuti soovitab arvamuse koostaja hõlmata tehnilistest meetmetest kõrvalehoidmisest 
tulenevad rikkumised ning ka muud õiguste rikkumised, mida toll juba kontrollib.

Samas ei poolda arvamuse koostaja paralleelimpordi arvamist tulevase määruse 
reguleerimisalasse. On ilmne, et paralleelimport võib põhjustada õiguste omajatele tõsist 
majanduslikku kahju. Käesoleva määruse eesmärk on siiski tagada tolliasutuste tõhus ja kiire 
sekkumine, vähendades samas seadusliku kauplemise takistamise ohtu. Ühtlasi on õiguste 
omajatel võimalik kasutada oma õiguste jõustamiseks iga liikmesriigi seadustes ettenähtud 
vahendeid.

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekut tugevdada nende osaliste õigusi, keda 
tolliasutuste sekkumine võib mõjutada. Samas peab ta vajalikuks eristada ettevõtjaid, kes 
korrapäraselt tolliformaalsusi täidavad, ning lõpptarbijat.

Need ettevõtjad, kes korrapäraselt tolliformaalsusi täidavad, on tollimenetlustega 
suurepäraselt kursis. Seega ei tohiks kehtestada keerulisi haldusmenetlusi, mis takistaksid 
pädeva tolliasutuse tõhusat ja kiiret tööd. Lõpptarbijat, kes ei ole tolliformaalsustega kursis, 
tuleb seevastu paremini kaitsta. Seetõttu peab lõpptarbijal olema õigus anda selgitusi enne, 
kui tolliasutus otsuse teeb.

Eriti asjakohaseks peab arvamuse koostaja erimenetluse kehtestamist väikeste kaubapartiide
hävitamiseks. Kaubasaadetiste kinnipidamine postiliikluses on oluliselt sagenenud, 
suurenedes 2009. aasta 15 000 juhtumilt 2010. aastaks rohkem kui 43 000 juhtumini; seega 
tuleks kehtestada lihtne ja tõhus menetlus selle nähtuse takistamiseks, arvestades samas 
lõpptarbija õiguste ja huvidega.

Seoses andmevahetusega liikmesriikide ja komisjoni vahel ning eelkõige komisjoni keskse 
andmebaasi loomisega tuleb täielikult kinni pidada määruse 45/2001/EÜ ja direktiivi 
95/46/EÜ sätetest, samuti Euroopa andmekaitseinspektori 12. oktoobri 2011. aasta 
arvamusest1.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

                                               
1http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/
Opinions/2011/11-10-12_Intellectual_property_rights_ET.pdf
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Intellektuaalomandiõigusi rikkuva 
kauba turustamine kahjustab olulisel 
määral õiguste omajaid, seadusi järgivaid 
tootjaid ja kauplejaid. See eksitab ka 
tarbijaid ja võib mõnel juhul ohustada 
nende tervist ja ohutust. Selline kaup
tuleks hoida turult eemal nii palju kui 
võimalik ja tuleks vastu võtta meetmed, et 
tõhusalt käsitleda kõnealust ebaseaduslikku 
tegevust, piiramata seejuures seaduslikku 
kauplemist.

(2) Intellektuaalomandiõigusi rikkuva 
kauba turustamine kahjustab olulisel 
määral õiguste omajaid, seadusi järgivaid 
tootjaid ja kauplejaid. See eksitab ka 
tarbijaid ja võib mõnel juhul ohustada 
nende tervist ja ohutust. Seetõttu tuleks nii 
palju kui võimalik takistada sellise kauba 
toomist tolliterritooriumile ja hoida see 
turult eemal ning tuleks vastu võtta 
meetmed, et tõhusalt käsitleda kõnealust 
ebaseaduslikku tegevust, piiramata 
seejuures seaduslikku kauplemist.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Määrus (EÜ) nr 1383/2003 ei hõlma 
teatavaid intellektuaalomandiõigusi ja 
sellest on välja jäetud teatavad rikkumised.
Selleks et intellektuaalomandiõiguste 
jõustamist tugevdada, peaks tollikontrolli 
seega laiendama rikkumiste muudele 
liikidele, nt paralleelkaubandusest 
tulenevad rikkumised, samuti muudele 
tolli poolt juba jõustatud, kuid määrusega
(EÜ) nr 1383/2003 hõlmamata õiguste 
rikkumistele. Samal põhjusel on 
asjakohane hõlmata käesoleva määruse 
reguleerimisalaga lisaks määrusega (EÜ) 
nr 1383/2003 juba hõlmatud õigustele ka 
kaubanimed, kui need on asjaomase riigi 
siseriiklike õigusaktide raames kaitstud 
intellektuaalomandi ainuõigustega, 
pooljuhttoodete topoloogia, kasulikud 
mudelid ja tehnilistest meetmetest 
kõrvalehoidmise seadmed, samuti 

(5) Määrus (EÜ) nr 1383/2003 ei hõlma 
teatavaid intellektuaalomandiõigusi ja 
sellest on välja jäetud teatavad rikkumised.
Selleks et intellektuaalomandiõiguste 
jõustamist tugevdada, peaks tollikontrolli 
seega laiendama rikkumiste muudele 
liikidele, mis ei ole hõlmatud määrusega
(EÜ) nr 1383/2003. Selleks on asjakohane 
hõlmata käesoleva määruse 
reguleerimisalaga lisaks määrusega (EÜ) 
nr 1383/2003 juba hõlmatud õigustele ka 
kaubanimed, kui need on asjaomase riigi 
siseriiklike õigusaktide raames kaitstud 
intellektuaalomandi ainuõigustega, 
pooljuhttoodete topoloogia, kasulikud 
mudelid ja tehnilistest meetmetest 
kõrvalehoidmise seadmed.
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intellektuaalomandi mis tahes 
ainuõigused, mis on kehtestatud ELi 
õigusaktidega.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada 
intellektuaalomandiõiguste kiire 
jõustamine, tuleks ette näha, et kui 
tolliasutustel on piisava tõendusmaterjali
alusel põhjust kahtlustada, et nende 
järelevalve all olev kaup rikub 
intellektuaalomandiõigusi, võivad need 
tolliasutused omal algatusel või taotluse 
alusel peatada kauba ringlusse lubamise 
või selle kinni pidada, et võimaldada 
isikutel, kellel on õigus tolliasutuste 
sekkumise taotlus esitada, algatada 
menetlus intellektuaalomandiõiguse 
rikkumise kindlakstegemiseks.

(10) Selleks et tagada 
intellektuaalomandiõiguste kiire 
jõustamine, tuleks ette näha, et kui 
tolliasutustel on piisavate tõendite alusel 
põhjust kahtlustada, et nende järelevalve 
all olev kaup rikub 
intellektuaalomandiõigusi, võivad need 
tolliasutused omal algatusel või taotluse 
alusel peatada kauba ringlusse lubamise 
või selle kinni pidada, et võimaldada 
isikutel, kellel on õigus tolliasutuste 
sekkumise taotlus esitada, algatada 
menetlus intellektuaalomandiõiguse 
rikkumise kindlakstegemiseks.

Selgitus

Kooskõlla viimine liidetud kohtuasju C-446/09 ja C-495/09 Philips/Nokia käsitlevas Euroopa 
Kohtu 1. detsembri 2011. aasta otsuses (EKLis seni avaldamata) kasutatud sõnastusega.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kui intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise kahtlusega kaup ei ole võltsitud 
või piraatkaup, võib tolliasutustel olla 
raske üksnes visuaalse kontrolli alusel 
kindlaks määrata, kas 
intellektuaalomandiõigust võib olla 
rikutud. Seepärast on asjakohane ette näha, 
et menetlus tuleks algatada, välja arvatud 

(11) Kui intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise kahtlusega kaup ei ole võltsitud 
või piraatkaup, võib tolliasutustel olla 
raske üksnes visuaalse kontrolli alusel 
kindlaks määrata, kas 
intellektuaalomandiõigust võib olla 
rikutud. Seepärast on asjakohane ette näha, 
et menetlus tuleks algatada, välja arvatud 
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juhul, kui asjaomased isikud, nimelt kauba 
valdaja ja õiguse omaja lepivad kokku, et 
kaup loovutatakse hävitamiseks. Selliste 
menetlustega tegelevad pädevad asutused 
peaksid kindlaks tegema, kas tegemist on 
intellektuaalomandiõiguse rikkumisega, ja 
võtma vastu asjaomaste 
intellektuaalomandiõiguste rikkumisi 
käsitlevad asjakohased otsused.

juhul, kui asjaomased isikud, nimelt
deklarant või kauba valdaja ja õiguse 
omaja lepivad kokku, et kaup loovutatakse 
hävitamiseks. Selliste menetlustega 
tegelevad pädevad asutused peaksid 
kindlaks tegema, kas tegemist on 
intellektuaalomandiõiguse rikkumisega, ja 
võtma vastu asjaomaste 
intellektuaalomandiõiguste rikkumisi 
käsitlevad asjakohased otsused.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et halduskoormust ja kulusid 
nii palju kui võimalik vähendada, tuleks 
võltsitud või piraatkauba väikeste partiide 
suhtes kehtestada erimenetlus, mis 
võimaldaks kauba hävitada ilma õiguste 
omaja nõusolekuta. Selleks et kehtestada 
piirmäärad, millest allapoole jäävaid 
saadetisi loetakse väikesteks partiideks, 
tuleks käesoleva määrusega volitada 
komisjoni võtma kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
üldkohaldatavad mitteseadusandlikud 
aktid. Tähtis on, et komisjon peaks 
ettevalmistustööde ajal asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

(13) Selleks et halduskoormust ja kulusid 
nii palju kui võimalik vähendada, ilma et 
see piiraks lõpptarbija õigust saada 
mõistliku aja jooksul nõuetekohaselt 
teavet tolli poolt võetud meetmete 
õigusliku aluse kohta, tuleks võltsitud või 
piraatkauba väikeste partiide suhtes 
kehtestada erimenetlus, mis võimaldaks 
kauba hävitada ilma õiguste omaja 
nõusolekuta. Selleks et kehtestada 
piirmäärad, millest allapoole jäävaid 
saadetisi loetakse väikesteks partiideks, 
tuleks käesoleva määrusega volitada 
komisjoni võtma kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
üldkohaldatavad mitteseadusandlikud 
aktid. Tähtis on, et komisjon peaks 
ettevalmistustööde ajal asjakohaseid ja 
avalikke konsultatsioone, sealhulgas
tarbijate ja kodanikuõiguste 
organisatsioonidega ning ekspertide 
tasandil.

Selgitus

Erimeetme kehtestamine väikesaadetistele halduskoormuse ja kulude vähendamise eesmärgil 
ei tohi vähendada tarbija usaldust elektroonilise kaubanduse vastu. Vaata ka põhjendust 16 
ja selgitust.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Parema õigusselguse huvides ja 
selleks, et kaitsta seaduslike kauplejate 
huvisid piiril toimuvate tolli 
jõustamismenetluste võimalike 
kuritarvituste eest, on asjakohane muuta 
intellektuaalomandiõiguse rikkumise 
kahtlusega kauba kinnipidamise 
tähtaegasid, tingimusi, mille alusel toll 
edastab kaubasaadetisi käsitleva teabe 
õiguste omajatele, tingimusi, mille alusel 
saab taotleda tollikontrolli all hoitava, 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
kahtlusega kauba, v.a võltsitud ja 
piraatkauba hävitamise menetluse 
kohaldamist, ja lisada säte, mille kohaselt 
kauba valdaja võib väljendada oma 
seisukohti, enne kui tolliamet teeb tema 
jaoks kahjuliku otsuse.

(15) Parema õigusselguse huvides ja 
selleks, et kaitsta seaduslike kauplejate 
huvisid piiril toimuvate tolli 
jõustamismenetluste võimalike 
kuritarvituste eest, on asjakohane muuta 
intellektuaalomandiõiguse rikkumise 
kahtlusega kauba kinnipidamise 
tähtaegasid, tingimusi, mille alusel toll 
edastab kaubasaadetisi käsitleva teabe 
õiguste omajatele, tingimusi, mille alusel 
saab taotleda tollikontrolli all hoitava, 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
kahtlusega kauba, v.a võltsitud ja 
piraatkauba hävitamise menetluse 
kohaldamist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Võttes arvesse tolliasutuste poolt 
kõnealuses valdkonnas vastuvõetud 
meetmete ajutist ja ennetavat iseloomu 
ning meetmetest mõjutatud osaliste 
vastandlikke huve, tuleks menetluste 
teatavaid aspekte kohandada, et tagada 
määruse sujuv kohaldamine, austades 
asjaomaste isikute õigusi. Seega peaksid 
tolliasutused seoses käesolevas määruses 
kavandatud mitmesuguste teatamistega 
teavitama tollikäitlust või kauba olukorda 
käsitlevate dokumentide alusel kõige 
sobivamat isikut. Asjaomastele isikutele 
saadetud teadete kõigi tähtaegade 

(16) Võttes arvesse tolliasutuste poolt 
kõnealuses valdkonnas vastuvõetud 
meetmete ajutist ja ennetavat iseloomu 
ning meetmetest mõjutatud osaliste 
vastandlikke huve, tuleks menetluste 
teatavaid aspekte kohandada, et tagada 
määruse sujuv kohaldamine, austades 
asjaomaste isikute õigusi. Seega peaksid 
tolliasutused seoses käesolevas määruses 
kavandatud mitmesuguste teatamistega 
teavitama tollikäitlust või kauba olukorda 
käsitlevate dokumentide alusel kõige 
sobivamat isikut. Asjaomastele isikutele 
saadetud teadete kõigi tähtaegade 
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kooskõlastamiseks tuleks hakata 
käesolevas määruses sätestatud nõutavate 
teatamiste tähtaegu arvestama sellest 
hetkest, kui tolliasutused need välja saatsid.
Ajavahemik, mille jooksul on õigus anda 
selgitusi, enne kui kahjulik otsus tehakse,
peaks olema kolm tööpäeva, eeldusel, et 
meetmetaotluse rahuldamist käsitleva 
otsuse saaja on vabatahtlikult taotlenud 
tolliasutustelt meetmete võtmist ja et 
deklarandid või kauba valdajad peavad 
olema teadlikud oma kauba eriolukorrast, 
kui see pannakse tollijärelevalve alla. 
Juhul, kui tegemist on väikeste partiide 
suhtes kohaldatava erimenetlusega, millega 
tarbijad on tõenäoliselt otseselt seotud ja 
mille puhul ei saa eeldada sama kõrget 
hoolsuse taset kui muude ettevõtjate puhul, 
kes harilikult on tolliformaalsuste 
teostamisega seotud, tuleks kõnealust 
ajavahemikku oluliselt pikendada.

kooskõlastamiseks tuleks hakata 
käesolevas määruses sätestatud nõutavate 
teatamiste tähtaegu arvestama sellest 
hetkest, kui tolliasutused need välja saatsid.
Juhul, kui tegemist on väikeste partiide 
suhtes kohaldatava erimenetlusega, millega 
tarbijad on tõenäoliselt otseselt seotud ja 
mille puhul ei saa eeldada sama kõrget 
hoolsuse taset kui muude ettevõtjate puhul, 
kes harilikult on tolliformaalsuste 
teostamisega seotud, tuleks sätestada õigus 
anda selgitusi, enne kui tolliasutused 
otsuse teevad.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) 14. novembril 2001 Dohas toimunud 
WTO neljandal ministrite konverentsil 
vastuvõetud TRIPS lepingut ja rahvatervist 
käsitleva Doha deklaratsiooni kohaselt 
saab ning tuleks TRIPS lepingut 
tõlgendada ja rakendada viisil, mis toetab 
WTO liikmesriikide õigust kaitsta rahva 
tervist, ning eelkõige soodustada kõigi 
juurdepääsu ravimitele. Eelkõige selliste 
ravimite korral, mille puhul Euroopa Liidu 
territooriumi läbimine ladustamisega või 
ladustamiseta, ümberjaotamisega või 
veoliigi või -vahendi vahetamisega on 
ainult osa tervest teekonnast, mis algab ja 
lõpeb väljaspool ELi territooriumi, peaksid 
tolliasutused intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise ohtu hinnates kaaluma, kas on 
tõenäoline, et kõnealune kaup suunatakse 

(17) 14. novembril 2001 Dohas toimunud 
WTO neljandal ministrite konverentsil 
vastuvõetud TRIPS lepingut ja rahvatervist 
käsitleva Doha deklaratsiooni kohaselt 
saab ning tuleks TRIPS lepingut 
tõlgendada ja rakendada viisil, mis toetab 
WTO liikmesriikide õigust kaitsta rahva 
tervist, ning eelkõige soodustada kõigi 
juurdepääsu ravimitele. Eelkõige selliste
geneeriliste ravimite korral, mille puhul 
Euroopa Liidu territooriumi läbimine 
ladustamisega või ladustamiseta, 
ümberjaotamisega või veoliigi või -vahendi 
vahetamisega on ainult osa tervest 
teekonnast, mis algab ja lõpeb väljaspool 
ELi territooriumi, peaksid tolliasutused 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise ohtu 
hinnates kaaluma, kas on tõenäoline, et 
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kõrvale ELi turule. kõnealune kaup suunatakse kõrvale ELi 
turule.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kui tolliasutused võtavad meetmeid 
eelneva taotluse alusel, on asjakohane ette 
näha, et tolliasutustelt meetmetaotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja peaks 
hüvitama kõik kulud, mis tolliasutused on 
kandnud seoses tema 
intellektuaalomandiõiguste jõustamiseks 
võetud meetmetega. See ei tohiks takistada
otsuse saajal nõuda hüvitist rikkujalt või 
muudelt isikutelt, keda võib asjaomase 
liikmesriigi õigusaktide alusel vastutavaks 
pidada. Kulusid ja kahju, mis on tekkinud 
muudele isikutele kui tolliametitele sellise 
tollimeetme tagajärjel, kus kaup peetakse 
kinni kolmanda isiku kaebuse alusel seoses 
intellektuaalomandiõigusega, tuleks 
reguleerida iga konkreetse juhtumi puhul 
eriõigusaktiga.

(20) Kui tolliasutused võtavad meetmeid 
eelneva taotluse alusel, on asjakohane ette 
näha, et tolliasutustelt meetmetaotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja peaks 
hüvitama kõik kulud, mis tolliasutused on 
kandnud seoses tema 
intellektuaalomandiõiguste jõustamiseks 
võetud meetmetega. Otsuse saajal peaks 
olema õigus nõuda hüvitist rikkujalt või 
muudelt isikutelt, keda võib asjaomase 
liikmesriigi õigusaktide alusel vastutavaks 
pidada. Kulusid ja kahju, mis on tekkinud 
muudele isikutele kui tolliametitele sellise 
tollimeetme tagajärjel, kus kaup peetakse 
kinni kolmanda isiku kaebuse alusel seoses 
intellektuaalomandiõigusega, tuleks 
reguleerida iga konkreetse juhtumi puhul 
eriõigusaktiga.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.13. mis tahes muu õigus, mis on ELi 
õigusaktide kohaselt intellektuaalomandi 
ainuõigus;

välja jäetud
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.1. kaup, millega tehakse kaubamärki 
rikkuvaid toiminguid ja mis on ilma loata 
varustatud kaubamärgiga, mis on identne 
sama liiki kaupade õiguskaitse saanud 
kaubamärgiga või mida ei saa tema oluliste 
tunnuste poolest sellisest kaubamärgist 
eristada;

5.1. kaup, millega tehakse kaubamärki 
rikkuvaid toiminguid ja mis on ilma loata 
varustatud kaubamärgiga, mis on identne 
sama liiki kaupade õiguskaitse saanud 
kaubamärgiga või mida ei saa tema oluliste 
tunnuste poolest sellisest kaubamärgist 
eristada, samuti kaubamärgi sümbol, isegi 
kui see esineb eraldi, ning võltskauba 
kaubamärki kandvad pakendid;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. „intellektuaalomandiõiguse rikkumise 
kahtlusega kaup” – kaup, mille kohta on 
piisavalt tõendeid, veenmaks tolliasutusi 
selles, et esmapilgul on need kaubad 
liikmesriigis, kus nad leitakse:

7. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pädev tolliasutus leiab taotluse 
kättesaamisel, et selles ei ole kogu artikli 6 
lõikes 3 nõutud teavet, nõuab pädev 
tolliasutus taotlejalt puuduva teabe 
esitamist kümne tööpäeva jooksul alates 

1. Kui pädev tolliasutus leiab taotluse 
kättesaamisel, et selles ei ole kogu artikli 6 
lõikes 3 nõutud teavet, nõuab pädev 
tolliasutus taotlejalt puuduva teabe 
esitamist.
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teate saatmisest.
Sellistel juhtudel pikendatakse artikli 8 
esimeses lõigus nimetatud tähtaega seni, 
kuni asjakohane teave on kätte saadud.

(Vt artikli 7 lõike 2 muudatusettepanekut.)

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui taotleja ei esita puuduvat teavet
lõikes 1 nimetatud ajavahemiku jooksul, 
lükkab pädev tolliasutus taotluse tagasi.

2. Kui taotleja ei esita puuduvat teavet, 
võib pädev tolliasutus taotluse tagasi
lükata.

(Vt artikli 7 lõike 1 muudatusettepanekut.)

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
võivad tolliasutused taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saajalt nõuda kogu 
asjakohase teabe esitamist. Tolliasutused 
võivad anda otsuse saajale ka teavet 
kaubaartiklite tegeliku või oletatava arvu ja 
nende laadi kohta ning vajaduse korral 
nende kaubaartiklite pildid.

2. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
võivad tolliasutused taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saajalt nõuda kogu 
asjakohase teabe esitamist. Tolliasutused 
võivad anda otsuse saajale ka teavet 
kaubaartiklite tegeliku või oletatava arvu ja 
nende laadi kohta ning vajaduse korral 
nende kaubaartiklite fotod.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne kauba vabastamise peatamist või välja jäetud
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kinnipidamist käsitleva otsuse 
vastuvõtmist peavad tolliasutused teatama 
oma kavatsusest deklarandile või – juhul 
kui kaup tuleb kinni pidada – kauba 
valdajale. Deklarandile või kauba 
valdajale tuleb anda võimalus väljendada 
oma seisukohti kolme tööpäeva jooksul 
alates sellise teate saatmisest.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tolliasutused peavad teavitama taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saajat ja 
deklaranti või kauba valdajat selle kauba 
tegelikust või hinnangulisest kogusest ja 
tegelikust või oletatavast laadist, mille 
vabastamine on peatatud või mis on 
kinnipeetud, lisades vajadusel nende 
kaubaartiklite pildid.

5. Tolliasutused peavad teavitama taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saajat ja 
deklaranti või kauba valdajat selle kauba 
tegelikust või hinnangulisest kogusest ja 
tegelikust või oletatavast laadist, mille 
vabastamine on peatatud või mis on 
kinnipeetud, lisades vajadusel nende 
kaubaartiklite fotod.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
võivad tolliasutused ilma muud teavet kui 
kaubaartiklite tegelik või oletatav arv, 
nende laad ja vajaduse korral pildid
avaldamata nõuda igalt 
intellektuaalomandiõiguste väidetavat 
rikkumist käsitleva taotluse esitamiseks 
õigustatud isikult kogu asjakohase teabe 
esitamist.

2. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
võivad tolliasutused ilma muud teavet kui 
kaubaartiklite tegelik või oletatav arv, 
nende laad ja vajaduse korral fotod
avaldamata nõuda igalt 
intellektuaalomandiõiguste väidetavat 
rikkumist käsitleva taotluse esitamiseks 
õigustatud isikult kogu asjakohase teabe 
esitamist.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse 
vastuvõtmist peavad tolliasutused teatama 
oma kavatsusest deklarandile või – juhul 
kui kaup tuleb kinni pidada – kauba 
valdajale. Deklarandile või kauba 
valdajale tuleb anda võimalus väljendada 
oma seisukohti kolme tööpäeva jooksul 
alates sellise teate saatmisest.

välja jäetud

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesolevat artiklit ei kohaldata kergesti 
rikneva kauba suhtes.

välja jäetud

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tolliasutused võivad võtta proove ja 
esitada neid taotluse rahuldamist käsitleva 
otsuse saajale tema nõudmisel ainult 
analüüsimiseks ning selleks, et lihtsustada 
järgnevat menetlust seoses võltsitud ja 
piraatkaubaga. Kõnealuseid proove 
analüüsitakse taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saaja omal vastutusel.

2. Tolliasutused võivad võtta
kaubakogusest representatiivseid proove 
ja esitada neid taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saajale tema nõudmisel 
ainult analüüsimiseks ning selleks, et 
lihtsustada järgnevat menetlust seoses 
võltsitud ja piraatkaubaga. Kõnealuseid 
proove analüüsitakse taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saaja omal vastutusel.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja ja kauba valdaja vahelisest kirjalikust 
kokkuleppest loovutada kaup hävitamiseks.

b) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja ja deklarandi või kauba valdaja 
vahelisest kirjalikust kokkuleppest 
loovutada kaup hävitamiseks.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui deklarant või kauba valdaja ei ole 
kinnitanud oma nõusolekut hävitada kaup 
lõike 1 punktis b nimetatud ajavahemiku 
jooksul ega teatanud kauba vabastamise 
peatamist või kinnipidamist käsitleva 
otsuse vastuvõtnud tolliasutustele ka oma 
vastuseisust kauba hävitamisele, võivad
tolliasutused lugeda, et deklarant või kauba 
valdaja on kauba hävitamisega nõus.

2. Kui deklarant või kauba valdaja ei ole 
kinnitanud oma nõusolekut hävitada kaup 
lõike 1 punktis b nimetatud ajavahemiku 
jooksul ega teatanud kauba vabastamise 
peatamist või kinnipidamist käsitleva 
otsuse vastuvõtnud tolliasutustele ka oma 
vastuseisust kauba hävitamisele, loevad
tolliasutused, et deklarant või kauba 
valdaja on kauba hävitamisega nõus.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hävitamine toimub tollikontrolli all 
taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saaja 
kulul ja vastutusel, välja arvatud juhul, kui 
selle liikmesriigi õigusaktides, kus kaup 
hävitatakse, on ette nähtud teisiti. Enne 
hävitamist võib kaubast võtta 
proove/näidiseid.

3. Hävitamine toimub tollikontrolli all 
taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saaja 
kulul ja vastutusel, välja arvatud juhul, kui 
selle liikmesriigi õigusaktides, kus kaup 
hävitatakse, on ette nähtud teisiti. Enne 
hävitamist võib kaubakogusest võtta
representatiivseid proove/näidiseid.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 16 lõikeid 3, 4 ja 5 ning artikli 18 
lõiget 2 ei kohaldata.

2. Artikli 16 lõikeid 4 ja 5 ning artikli 18 
lõiget 2 ei kohaldata.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Deklarandile või kauba valdajale antakse 
võimalus väljendada oma seisukohta 20
tööpäeva jooksul alates kauba vabastamise 
peatamist või kinnipidamist käsitleva 
otsuse saatmisest.

4. Deklarandile või kauba valdajale antakse 
võimalus väljendada oma seisukohta viie
tööpäeva jooksul alates kauba vabastamise 
peatamist või kinnipidamist käsitleva 
otsuse saatmisest.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Asjaomase kauba võib hävitada, kui 
deklarant või kauba valdaja on 20 tööpäeva
jooksul alates kauba vabastamise peatamist 
või kinnipidamist käsitleva otsuse 
saatmisest teavitanud tolliasutusi oma 
nõusolekust kaup hävitada.

5. Asjaomase kauba võib hävitada, kui 
deklarant või kauba valdaja on 10 tööpäeva 
jooksul alates kauba vabastamise peatamist 
või kinnipidamist käsitleva otsuse 
saatmisest teavitanud tolliasutusi oma 
nõusolekust kaup hävitada.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad Ilma et see piiraks siseriiklikku õigust, 
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haldussanktsioonide kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva määruse sätete
rikkumise korral, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed nende rakendamise 
tagamiseks. Kehtestatud 
haldussanktsioonid peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

kohaldavad liikmesriigid eeskirju
käesoleva määruse sätete rikkumist 
puudutavate haldussanktsioonide kohta
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks.
Kehtestatud haldussanktsioonid peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad tolliasutused edastavad 
komisjonile järgmise teabe:

1. Pädevad tolliasutused edastavad 
komisjonile järgmise vajaliku teabe:

a) meetmetaotlused, sh mis tahes fotod, 
pildimaterjal, brošüürid;

a) taotluse rahuldamist käsitlev otsus, sh
meetmetaotlused ja mis tahes fotod, 
pildimaterjal, brošüürid;

b) otsused taotluste rahuldamise kohta; b) mis tahes otsused, mis käsitlevad selle 
ajavahemiku pikendamist, mille jooksul 
tolliasutused peavad meetmeid võtma või 
tegema otsuse taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse tühistamise või muutmise
kohta;

c) mis tahes otsused, mis käsitlevad selle 
ajavahemiku pikendamist, mille jooksul 
tolliasutused peavad meetmeid võtma või 
tegema otsuse taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse tühistamise või muutmise 
kohta;

c) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse mis 
tahes peatamine.

d) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
mis tahes peatamine.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kogu lõigetes 1 ja 2 osutatud teave 3. Kogu lõigetes 1 ja 2 osutatud teave 
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säilitatakse komisjoni keskandmebaasis. säilitatakse komisjoni keskandmebaasis
ajavahemiku jooksul, mis ei või ületada 
käesoleva määruse eesmärkide täitmiseks 
vajalikku ajavahemikku.
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